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Sammanfattning 

Det här examensarbetet har utförts hos och med stöd av SKF Mekan i Katrineholm. 

Grundfrågeställningen som innebar upphovet till examensarbetet är om värme påverkar 

lagerlägets cylindricitet hos ett lagerhus. Detta avgränsas senare till att gälla enbart 

värmepåverkan under produktion för en typ av lagerhus i en storlek men tre olika 

materialval. Därmed koncentreras arbetet på gjuterilinan för de mindre lagerhusen samt den 

bearbetningslina som kallas ”Robot line”.  

Inledningsvis ges en presentation vad lager och lagerhus är samt vilken funktion de fyller. 

Därefter ges en överblick av gjuteriet samt bearbetningen. Berörda linor betraktas mer 

ingående men även övriga linor ges en övergripande bild av. Övriga resurser såsom mätrum 

samt testlabb presenteras också. 

De tre olika materialen granskas för att se vilka avgörande skillnader som finns dem emellan. 

Detta med hjälp av litteratur samt intervjuer med medarbetare hos SKF Mekan, personal vid 

Linköpings universitet samt SWEREA. 

Två test som genomförts under arbetets gång beskrivs, varav det ena lyckat men det andra 

misslyckat. Dock fick det andra testet ett överraskande resultat. 

Befintliga kontroller längs med produktionskedjan omtalas. 

Slutligen sammanfattas vilka moment inom gjuteri- samt bearbetningsprocessen där 

toleransen för cylindriciteten hos lagerläget riskerar att under-/överskridas samt vad som då 

är orsaken. 

  



 

 

Abstract 

This thesis has been executed at and with the support of SKF Mekan situated in Katrineholm. 

The main question that caused the origin of this thesis is whether heat affects the cylindricity 

of the bearing seat in a bearing housing or not. This is later limited to one kind of bearing 

housing and one size but three different materials. Thus can the job be concentrated to the 

foundry line for the smaller housings and processing line called “Robot line”. 

Initially a presentation of bearings and bearing housings is given and their function 

explained. Thereafter the foundry and processing is being overviewed. The affected lines are 

considered thoroughly while other lines are given an overall picture of. Other resources such 

as measuring room and laboratory are presented as well. 

The three different materials are examined to see which major differences there are 

between them. This with the help of literature, interviews with employees of SKF Mekan, 

staff at Linköping University and SWEREA. 

Two tests conducted during the work are described, of which one successful but the other 

failed. However, the second test got a surprising result. 

Existing controls along the production chain are mentioned. 

Finally it is concluded within which phases during casting and processing there is a risk the 

cylindricity tolerance for the bearing seat might be undercut/exceeded and in such a case 

what the cause could be.  
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Ordlista 

Fjäll – spånformade ansamlingar av exempelvis grafit i en metall 

Göt – stelnad smälta i gjutform 

Analys – de olika ingående elementen i en metall 

Bentonit – en vulkanisk typ av lera 

Kol-antrapur – bindemedel 

Gasblåsa – blåsa som uppstår då gas som bildas under stelningsprocessen fångas i götet 

Ferritisk struktur – endast järnatomer 

Perlitisk struktur - lamellär struktur med ferrit och järnkarbid omlott 

Kolekvivalent – ämne som för strukturen hos gjutjärn har samma egenskaper som kol 

Nod – en punkt/ansamling 

Eutektisk blandning – Sådan fördelning (i aktuellt fall) av kol och järn att det omedelbart 

övergår från fast till flytande form, hypereutektisk blandning innehåller större andel kol 

medan hypoeutektisk blandning innehåller en mindre sådan 

Ferrit – den kristallstruktur järn har upptill 906˚C (BCC), består av en kub med en 

järnatom i vardera hörn samt en centrerad, totalt nio stycken 

Austenit – den kristallstruktur järn har mellan 906-1401˚C (FCC), består av en kub med en 

järnatom i varje hörn samt en på varje sidas mitt, totalt 14 stycken, bättre kollöslighet 

jämfört med ferrit 

Vitjärn – en mycket hård och spröd typ av gjutjärn 

Gråjärn – en typ av gjutjärn som är lätt att bearbeta 

Segjärn – en typ av gjutjärn med hög brottgräns 

Kompaktgrafitjärn – en typ av gjutjärn som förenar seg- och gråjärnets goda egenskaper 

men som har en i dagsläget svår gjutmetod  

Tolerans – acceptabel avvikelse från angivet mått 

Bombering – avrundning, samma som görs med vägar för att regn ska rinna av åt sidorna 

Brottgräns – den spänning som krävs för att orsaka ett brott i ett material 

Cylindricitet – om en cylinder är inom tolerans (se Figur 1) 



 

 

 

Figur 1 Cylindricitet  
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1. Inledning 

I detta kapitel beskrivs projektets bakgrund, syfte och mål samt de avgränsningar som har 

gjorts. 

Det här examensarbetet genomfördes hos SKF Mekan i Katrineholm. Syftet var att 

undersöka om cylindriciteten hos lagerläget i ett lagerhus påverkades under produktionen. 

Tyngd lades på värmepåverkan men vissa andra faktorer beaktades också. 

För att förstå kraven på ett lagerhus bör man först ha viss kunskap om lager. Det finns flera 

typer av lager, men som exempel kan man ta ett enradigt kullager (se Figur 2). Detta skulle 

man kunna säga är den enklaste typen (bortsett glidlager vilka inte behandlas här) av lager. 

De består av, enkelt uttryckt, två ringar av olika storlek vilka placerats i varandra. Den större 

har ett spår som löper i mitten av dess inre sida medan den mindre har ett spår på samma 

vis fast på dess yttre sida. Mellan dem löpande i dessa spår är ett visst antal kulor. 

 

Figur 2 Enradigt kullager 

Ett exempel på nyttan man har av kullager kan vara en axel placerad i ett hål. Försöker man 

snurra axeln går det ganska trögt då friktionen blir hög. Gör man istället hålet lite större och 

monterar ett kullager mellan axeln och hålet går det betydligt lättare att snurra. Men för att 

lagret ska fungera korrekt måste det sitta bra. Bra definieras i det här fallet som att lagret 

olastat har samma yttre tryck från alla sidor genom att hålet är exakt cylindriskt liksom 

lagret. Hålets diameter ska då även överensstämma med lagrets ytterdiameter så att lagrets 

yttre ring alltid är i vila. Skulle det börja röra på sig blir friktionen hög och mycket värme 

utvecklas, något man vill undvika då materialet kan förändras lokalt.  Att alla mått skulle vara 

exakta är förstås en utopi vilket är anledningen till att man har toleranser. Då SKF förutom 

lager även tillverkar lagerhus (se Figur 3) har de möjlighet att se till att detta hål är bra för 

lagret. Ett lagerhus är således en enhet vilken har till uppgift att hålla ett lager på plats. 
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Figur 3 Lagerhus 

Det var dock lång tid sedan det första kullagret konstruerades. Som bekant går utvecklingen 

oftast framåt och lagret är inget undantag. En typ av lager som tål högre belastning än vad 

kullagret gjorde efterfrågades. Svaret var rullagret, vilken som namnet antyder använder sig 

av rullar istället för kulor. Det får därmed större yta att sprida ut pålagd kraft vilket gör det 

tåligare. Med tiden efterfrågades mer avancerade lösningar och ett av svaren var det sfäriska 

rullagret (se Figur 4). Det utmärker sig genom att det är självreglerande och därmed inte lika 

känsligt för störningar. Det är detta lager som nu används tillsammans med det lagerhus som 

här berörs. 

 

Figur 4 Sfäriskt rullager 
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1.1. Bakgrund 

SKF Mekan är en del av SKF-koncernen och beläget i Katrineholm. Här tillverkas lagerhus, 

hylsor samt andra tillbehör för montering av olika lager. På plats finns eget gjuteri samt 

verkstadsfabrik. Detta innebär kontroll över hela tillverkningsprocessen från 

metallstycken till färdiga produkter. Mätrum för att kontrollera att deras produkter är 

inom tolerans finns också. I gjuteriet används ett datorprogram kallat Magma vilket kan 

simulera gjutningar. Detta är enligt kvalitetsansvariga i gjuteriet ett mycket bra program 

som kan räkna ut var sugningar och blåsor kommer att bildas. Det är även möjligt att 

röntga och ultraljudskanna gjutgods men detta görs ej för lagerhus.  

Lager kan monterade i lagerhus antingen vara fett- eller oljesmorda. Olja smörjer bättre 

än fett och ger lägre friktion så att lagret rullar bättre.  

Anledningen till att man använder gjutjärn istället för stål är att den senare har en högre 

smälttemperatur och inte flyter lika bra i gjutformen. Det finns flera olika typer av 

gjutjärn, dock delas de in i fyra huvudgrupper: gråjärn, vitjärn, kompaktgrafitjärn samt 

segjärn. SKF Mekan använder främst gråjärn till sina lagerhus då det är förhållandevis 

enkelt och billigt att tillverka samt att det har god bearbetbarhet. Segjärn använder man 

vid tillverkning av lagerhus för tuffare uppgifter då det har betydligt högre brottgräns än 

vad gråjärn har. Däremot är det inte lika lätt att bearbeta. Kompaktgrafitjärn är mycket 

komplicerat att gjuta och därmed i dagsläget för dyrt för att dess goda egenskaper ska 

uppväga priset. Vitjärn är för hårt och sprött för att det ska lämpa sig för tillverkning av 

lagerhus. Det passar bättre för exempelvis grävskopor då hög slittålighet är önskvärt. 

Det här examensarbetet uppkom i och med att man på utvecklingsavdelningen gärna 

skulle vilja veta om värme i produktion påverkar lagerlägets cylindricitet. Visar det sig 

vara fallet var de även intresserade av att veta vad som påverkade och i vilken grad. 

Detta var något som tidigare inte undersökts någonstans. 

1.2. Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om cylindriciteten hos lagerläget i ett 

givet lagerhus påverkas av värme under produktion och i sådana fall i vilka moment samt 

hur mycket i varje av dessa moment. Även fastspänningen av lagerhusets fot är 

intressant då denna är bomberad. I slutändan ska en matris ställas upp där de ingående 

parametrarna är viktade. 

1.3. Begränsningar 

För att arbetet inte skulle bli för stort begränsades det till att endast omfatta en typ av 

lagerhus (SNL) i en storlek (511-609) och fettsmörjning. Detta innebär att endast linan för 

mindre lagerhus i gjuteriet berörs samt den lina i verkstadsfabriken kallad Robot line. Tre 

typer av gjutjärn skulle tas med: två kvaliteter av gråjärn (EN-GJL-200 och EN-GJL-250) 

samt en typ av segjärn (EN-GJS-400-18). Det skulle även endast tas hänsyn till de 

lagerhus med L-tätning.  
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2. Frågeställningar 

• Hur påverkar gjutjärnets sammansättning under produktion? 

o Hur skiljer sig de olika materialen åt? 

• Vad kan variera i gjutprocessen? 

o Kan något påverka cylindriciteten? 

• Vad kan variera i bearbetningsprocessen? 

o Kan någon av dessa variationer påverka cylindriciteten?  
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3. Teoretisk referensram 

3.1. Historik 

Det har ej tidigare undersökts om värme i produktion orsakar cylindricitetsfel. Inte heller 

har det kommit in några reklamationer till SKF från kund som kunnat bevisas att de varit 

på grund av cylindricitetsfel. Dock finns ett exempel på ett cylinderhus som reklamerades 

vilket var så kraftigt deformerat på grund av grov felanvändning att man inte kunde 

avgöra vad som orsakat detta.  

Statistiken kan vara felvisande då det är troligt att lagret förstörs före lagerhuset även 

om det är lagerhuset som är felproducerat. Detta kan i sådana fall ge ett stort mörkertal. 

3.2. Kontrollmätning 

Något som påverkar mycket är vad man definierar som cylindricitetsfel. En perfekt 

cylinder helt utan avvikelser är något som endast återfinns i teorin. Definitionen får 

därför bli huruvida cylindriciteten är inom tolerans eller ej. Inte heller detta blir dock 

någon säker definition då man kan få olika utslag beroende på mätmetod. Inte ens i den 

mätmaskin SKF Mekan använder kan man vara helt säker då det är möjligt att det går att 

mäta noggrannare med ytterligare/annan utrustning. Denna maskin mäter totalt sex 

punkter i två djup: en på vardera sida om skarven mellan över- och underhalva samt 

högsta och lägsta punkt i cylindern (se Bilaga 1). Med hjälp av dessa punkter bygger den 

upp två cirklar och sätter dem i förhållande till varandra för att få fram en cylinder. Sedan 

avgör den om denna cylinder är inom tolerans eller inte. Att mäta samtliga hos SKF 

Mekan producerade lagerhus går inte då detta vore alltför tidskrävande. Därför använder 

man i produktion ett verktyg kallat Subito (se Figur 5). Detta består av en stav med en 

tryckkänslig pinne samt två stödben i ena änden, alla vinkelrät monterade i förhållande 

till staven. Dessa tre spänner tillsammans upp en teoretisk likbent triangel. Den 

tryckkänsliga pinnen påverkar en mätklocka sittande på staven nära den andra änden där 

också handtaget sitter. Med denna ska operatören i teorin genomföra samma mätning 

som den i mätrummet. En erfaren operatör kan få ett resultat medan någon som är 

oerfaren har det svårare. 

 

Figur 5 Subito 
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3.3. Gjutprocessen 

Metallskrot anländer först till en uppläggningsplats vid sidan om gjuteriet. Därifrån 

plockar en operatör med hjälp av en elektromagnet upp den mängd metall som behövs 

och transporterar den in i gjuteriet. 

Först smälts metallen ned i någon av smältugnarna. Beroende på vilken typ av gjutjärn 

man ska tillverka varierar smältan i ugnarna. För segjärn tillsätts en viss mängd 

magnesium kort innan den ska gjutas. Detta för att det kol som inte förblir blandat med 

järnet ska bilda grafitkulor istället för fjäll. 

Varje ton smälta, oavsett sammansättning, kontrolleras för rätt temperatur innan man 

häller det i gjutformarna (se Figur 6). Man gör även ett så kallat myntprov där man tar ett 

prov till form och storlek likt ett större mynt och kontrollerar vilken blandning av ämnen 

det innehåller. Detta för att götets egenskaper kraftigt kan ändras vid fel mängd av 

något/några ingående ämnen. 

 

Figur 6 Ett ton smälta hälls upp inför gjutning 

Gjutformarna tillverkas av sand, bentonit, vatten och kol-antrapur. Sanden krossas i en 

kvarn för att den ska rätt kornstorlek. Medelkornsstorlek och kornfördelning mäter man 

med hjälp av en siktanalysmaskin och gasgenomsläppligheten mäter man med en 

genomtränglighetsmaskin vilken visar sandens förmåga att släppa igenom de gaser som 

bildas vid gjutning. Är medelkornstorleken för stor finns det risk för att järnet tränger in 

mellan kornen vilket gör att man får en grov yta då smältan stelnar. Är 

medelkornstorleken däremot för liten är risken stor för gasblåsor. 
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Blandning får stelna i en form. När detta är gjort ställs den färdiga formen på ett löpande 

band där den får passera under en punkt där den fylls med smälta (se Figur 7). 

 

Figur 7 Smälta hälls i gjutform 

Den fyllda formen får svalna under en tid. Exakt hur länge beror på resultatet av 

analysen. Anledningen till att metallen bör stanna i formen är att den inte ska svalna för 

snabbt. Gör den det bildas vitjärn vilket inte alls är passande för lagerhus då vitjärn är 

hårt och svårbearbetat. 

När metallen kallnat slås sandformen sönder. Det mesta av sanden skakas bort och 

återanvänds. Den sand som inte avlägsnas här tas bort genom blästring. Denna sand 

återanvänds ej då den är blandad med metallkulor från blästringen. 

Det sista steget innan detaljerna skickas till verkstadsfabriken för bearbetning är 

rensningen då vassa kanter tags bort. Detta sker manuellt. 

 

3.4. Produktionslina/bearbetningsprocess 

Robot line är en nästan helt igenom automatiserad produktionslina. Först placeras över- 

och underhalva separat på varsitt löpande band. Steg ett blir att hål för smörjnipplar 

borras i överhalvan, ett mitt i lagerbanan och ett bredvid (se Figur 8). Detta för att man 

ska kunna smörja lagren antingen mittpå eller från sidan.  
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Figur 8 Placering av smörjnipplar 

När hålen för smörjnipplarna är gjorda placeras två underhalvor samt en överhalva på en 

typ av bricka. Överhalvan och den ena underhalvan läggs uppochned. Den andra 

underhalvan placeras rättvänd. Båda halvor fräses ur invändigt (se Figur 9) för att efteråt 

spolas med vatten. Detta för att kylas av.  

 

Figur 9 Fräsning 

Efter fräsning fortsätter halvorna in i slipmaskinen för bombering av delningsplan och 

fot. De passerar två slipskivor: en grovslip och en för justering. Då dessa slits 

kontinuerligt måste deras höjd ställas in. Detta sker genom att avståndet mäts med hjälp 

av en luftstråle. Dessa kalibreras i sin tur med kännbleck. 

 

Figur 10 Principskiss bombering av skarv underhalva 

Anledningen till att två underhalvor går in i slipmaskinen tillsammans med en överhalva 

är helt enkelt för att underhalvorna måste slipas både upptill och nedtill (fot och 

delningsplan) (se Figur 10) medan överhalvan endast behöver slipas på en sida 
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(delningsplan). Därmed behöver underhalvorna gå igenom slipmaskinen två gånger. 

Medan de slipas hålls de på plats med hjälp av magneter samt kyls av vatten. 

När både över- och underhalva slipats borras hål i dem: hål i bägge halvor för 

hopmontering samt hål för stift mellan halvorna för korrekt passning. Hålen i 

underhalvan avsedda för hopmontering gängas även (se Figur 11). Sist sätts stiften i 

överhalvan. 

 

Figur 11 Placering av hål 

Innan lagerhuset är redo att monteras ihop spolas det med 40˚C varmt vatten. 

Temperaturen för vattnet kan dock stiga upp till 60˚C. Anledningen till att de spolas är att 

eventuella spånor ska avlägsnas. 

Efter att lagerhushalvorna tvättats monteras de ihop manuellt med skruvdragare innan 

de skickas vidare på det löpande bandet för slutlig finbearbetning. Detta är den enda 

bearbetning som sker torr, det vill säga utan kylvatten. Den sker i tre steg, alla i samma 

maskin: axelhålet bearbetas först, sedan tätningsspåret och slutligen lagerläget. 

Lagerläget arborras i två skär: först ett grovt och sedan ett fint på väg tillbaka. Arborrens 

spindel rör sig i längdled med en hastighet om cirka 0,2 mm/varv vilket tillsammans med 

verktygets stora skärradie troligen gör den gänga som bildas betydelselös. För finskäret 

går arborren ut cirka 2 µm. Arborrens spindel går på två skenor. Rakheten för dessa 

kontrolleras med laser. De dynamiska krafter som tillkommer när spindeln roterar går 

dock inte att kontrollera. Under denna slutliga, tredelade operation kan lagerhuset bli så 

varmt att temperaturen kan påverka slutresultatet. Med välanvända skär kan 

temperaturen stiga med ytterligare 10 ˚C vilket innebär att för mycket gods tas bort då 

materialet expanderar. Temperaturen stiger även i takt med att processen fortlöper (se 

Test 1). 

När de färdiga lagerhusen kommer från finbearbetningen gör en operatör rent dem med 

tryckluft, kontrollmäter med Subito och sätter in två runda skivor i tätningsspåren för att 
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förhindra att smuts/färg kommer in i lagerhuset. Slutligen målas lagerhusen innan de kan 

skickas iväg till kund/återförsäljare (se Figur 12). 

 

Figur 12 Lagerhus färdigt för transport 

 

3.5. Egenskaper generellt samt för aktuella gjutgods 

3.5.1. Generellt gråjärn och segjärn 

Gjutjärn definieras som järn innehållande mer än 2 % kol (eller kolekvivalent) och att 

det ”utstötta” kolet formar karbid eller grafit. När allt kol formar karbid säger man att 

det stelnat i det metastabila systemet och format vitjärn. Järnkarbid bildas lättare än 

grafit då det inte kräver en fullständig separering mellan kol och järn, men om 

omständigheterna tillåter kommer grafit att bildas. Tre viktiga element bidrar till 

detta: långsam avsvalning, hög kolhalt och närvaro av exempelvis kisel (som hjälper 

till att bilda grafit). 

Gjutjärn har en lägre smälttemperatur än stål. 

Den temperatur då smältan bildar austenit är beroende av kolhalten. Man kan därför 

uppskatta andelen kol genom att mäta den temperatur då austenit bildas. Detta 

gäller främst hypoeutektisk blandning men kan även appliceras för en hypereutektisk 

sådan om den kan bete sig som om den vore eutektisk. Olika delar av samma göt 

består inte alltid av samma mängd karbid/grafit då godstjockleken kan skilja vilket ger 

varierande avkylningshastighet. Detta påverkar även grafitflingornas storlek hos 

gråjärn samt storlek och antal av grafitkulorna i segjärn. Gråjärn är särskilt känsligt för 

detta. 

Gjutformens konduktivitet influerar självklart avkylningshastigheten. Därför är 

materialval viktigt för att undvika bildning av järnkarbid. För att karbid ej ska uppstå i 

tunna sektioner används ympning. Tunt gods innehåller mindre värme per areaenhet 

och kyls därmed av snabbare men genom att göra på detta vis får man en mer 
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homogen fördelning av grafit. Hos segjärn används ympning för att undvika 

karbidbildning av den sfäroidiserande legeringen samt öka antalet noder. 

Hypoeutektiskt järn svarar bra på ympning. Ympningsämnet bör tillsättas då smältan 

svalnar. Järn innehållande 2,5 % kisel eller mer har mycket god grafitbildande 

förmåga. Hypereutektiska järn som svalnar långsamt kan bilda grafitfjäll typ C. 

0,1-3 % inblandning av andra metalliska element än järn i gjutjärn gör att det kallas 

legering. Detta görs för att modifiera/förbättra basjärnet eller för att det ska gå att 

gjuta i en form vilket inte skulle vara möjligt utan legering. Inblandning av 3-30 % 

förändrar proportionerna fullständigt och gör att de kallas höglegerade järn. En vanlig 

tillsats är nickel vilken minskar tidig karbidstabilitet samtidigt som det höjer finheten 

och stabiliteten hos perlit vilket ger ett starkare järn.  

Hos gjutjärn kan perlit ha varierande samt lägre halt av kol jämfört med stål. 

Koppar minskar tendenserna till ferrit och framkallar en finare typ av perlit. Dock 

begränsat i mängd på grund av dess löslighet i kontakt med kisel. 

Krom beter sig som en karbid och tenderar att öka bildandet av vitjärn vilket är 

hårdare och saktar ned utvidgning samt oxidation vid högre temperaturer.  

Molybden ökar styrkan men är framförallt användbart för att förbättra den ”förhöjda 

temperaturstyrkan” inkluderande motståndet mot kryp- och spänningsbrott. 

Vanadium är mycket aktivt i karbidformandet och används i små mängder främst för 

att förfina grafitstorleken hos gråjärn. 

Kiselhalten kan höjas över normal nivå för att forma legeringar med utmärkt 

oxidations- samt korrosionshindrande egenskaper.  

3.5.2. Gråjärn (EN-GJL-200 & EN-GJL-250) 

Två typer av gråjärn behandlas i denna rapport, EN-GJL-200 samt EN-GJL-250. 200 

och 250 anger brottgränsen för respektive gjutjärn. Denna minskar dock när 

godstjockleken ökar. 

För EN-GJL-200 gäller: 

• Godstjocklek <10 mm ger brottgräns 205 MPa 

• Godstjocklek <20 mm ger brottgräns 180 MPa 

• Godstjocklek <40 mm ger brottgräns 155 MPa 

För EN-GJL-250 gäller: 

• Godstjocklek <10 mm ger brottgräns 250 MPa 

• Godstjocklek <20 mm ger brottgräns 225 MPa 

• Godstjocklek <40 mm ger brottgräns 195 MPa 
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Gråjärn generellt tål tryckkrafter bra medan dragkrafter är svårare att hantera. Detta 

för att den grafit som inte är uppblandad med järnet bildar grafitfjäll. Dessa ger 

brytvägar då fjällen orsakar en effekt som om de vore en blandning av tomrum och 

glidmedel. Tomrummet gör att kraften fördelas på en mindre metallisk yta och 

glidmedelseffekten hjälper då inte till att bromsa. Gråjärn har en så låg elasticitet att 

den ibland inte ens anges. Fjällen är ordnade efter hexagonala mönster. Grafit typ A 

har dock oregelbundet ordande fjäll av mellanstor storlek. Detta ger hög slittålighet 

och föredras ofta. Grafit typ C har stora fjäll vilket ger hög termisk konduktivitet men 

även dålig ytfinhet samt ett svagt material. Grafit typ D innebär små fjäll och fin yta 

men svårigheter att få en perlitisk struktur. Detta är dock generellt och något som 

måste kontrolleras med mikroskop. I det här fallet ska EN-GJL-200 ha aningen större 

fjäll än EN-GJL-250 vilket gör det mjukare. 

Analyserna ser ut enligt tabell (%): 

 C Si Mn P S Cr Mg Cu 

EN-GJL-200 3,40 2,40 0,750 0,060 0,075 <0,120 0,000 0,300 

EN-GJL-250 3,30 1,85 0,750 <0,060 0,075 <0,120 0,000 0,300 

             Smältan innehåller även följande spårämnen med en halt understigande 0,01 %: 

Ni Mo Al Co Ti Nb V W Pb B Sb Sn Zn As Bi Ce Zr La Se N 

 

Man kan inte enbart på analysen se metallens egenskaper. Ett exempel på detta är 

att halten av bundet kol kan skilja sig i olika delar av ett och samma göt då den beror 

på avkylningshastighet och sätt/läge stelningen har skett. Den kan därför inte säkert 

användas för antaganden om egenskaper för materialet. 

Ferritisk struktur ger god bearbetbarhet, bättre än exempelvis en perlitisk sådan. 

Perlitisk struktur å sin sida ger ett tuffare material. Inblandning av kisel ger en högre 

ytfinhet och svavel främjar perlitisk struktur. Finns även mangan minskar detta starkt 

svavlets effekt. Även manganets egen legerande verkan minskar. Förklaringen är att 

mangan och svavel tillsammans bildar mangansulfid. Mangan ensamt har samma 

verkan som svavel och kan bilda en legering med god slitstyrka. 

I detta fall ska EN-GJL-250 ha en ren perlitisk struktur medan EN-GJL-200 tillåts ha en 

viss del ferrit. Detta ger en bättre bearbetbarhet då materialet blir mjukare. 

Med >0,5 % fosfor kan ett cellulärt nätverk av steadite bildas vilket reducerar 

bearbetbarheten och slagtåligheten. 0,2 % fosfor eller mindre resulterar i små 

välfördelade partiklar och påverkar inte. Innehåller det mindre än 0,12 % fosfor är det 

inte ens säkert att det bildas någon separat fosfat-fas. Fosfor i lösning tenderar att 

stabilisera perlit vilket kan vara viktigt. 
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3.5.3. Segjärn (EN-GJS-400-18) 

En typ av segjärn tags med här i den här rapporten, EN-GJS-400-18. 400 anger 

brottgränsen i MPa. Detta stämmer dock inte alltid då denna sjunker vid ökad 

godstjocklek.  

• Godstjocklek <30 mm ger brottgräns 390 MPa 

• Godstjocklek <60 mm ger brottgräns 370 MPa 

Segjärn kombinerar de goda egenskaperna från gråjärn och stål: gråjärnets fördelar 

vid gjutning med stålets styrka. Halten av kol påverkar inte mycket då den bildar 

noder. Dock ger en hög andel bra gjutegenskaper vilket man naturligtvis gärna 

eftersträvar. Viss begränsning dock då hög halt av kol och långsam avkylning kan göra 

att grafitkulorna bildas innan järnet börjar stelna. De flyter då upp till ytan och bildar 

ett gytter. Detta bör undvikas då tanken är att de ska ingå i strukturen. 

Segjärn har en betydligt högre brottgräns än gråjärn. Det är även mycket segt och 

klarar dragkrafter bra. Detta på grund av dess struktur där det kol som inte är 

uppblandat med järnet bildar grafitnoder med ett skal av ferrit runt om. Det är 

främst den här sfären som ger segjärnet just dess seghet. Förklaringen till hur denna 

struktur tillkommer är följande: När austeniten börjar stelna och bildar skal runt de 

grafitnoder som redan bildats kan dessa inte växa eller öka i antal mer. Antal och 

storlek bestäms därmed vid ett tidigt stadium. När temperaturen fortsätter att sjunka 

efter stelning minskar lösligheten för kol i austenit. Det kol som då blir utstött 

diffunderar till närmaste grafitnods yta. Vissa faktorer kan dock leda till att en viss del 

av detta överblivna kol bildar andra former av noder eller karbider. Dessa är: låg 

”överbliven” mängd magnesium i järnet, närvaro av icke önskvärda element, lågt 

cellantal samt långsam avsvalning – något som ofta händer i stora gjutna sektioner. 

Grafitnoderna bildas då man tillför en viss mängd magnesium till en smälta med 

allrahelst hög kolhalt. Innehåller smältan mer än 0,01 % svavel bildas slagg vid denna 

process. Här innehåller den upp till 0,02 % och slagg bildas. Detta lägger sig dock på 

ytan och kan enkelt avlägsnas. 

Analysen ser ut som följer (%): 

              Smältan innehåller även följande spårämnen med en halt understigande 0,01 %: 

Ni Mo Al Co Ti Nb V W Pb B Sb Sn Zn As Bi Ce Zr La Se N 

 

Då segjärn har en högre kol- samt kiselhalt har det inte lika bra bearbetbarhet och 

gjutegenskaper som gråjärn. 

 C Si Mn P S Cr Mg Cu 

EN-GJS-400-18 3,55 2,60 <0,200 <0,050 <0,020 <0,050 0,045 <0,100 
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Om tillräcklig mängd fosfor finns i anlöpta eller ferritiska plan höjs den temperatur 

under vilken ett slag tenderar att vara sprött istället för segt, därav finns en gräns 

om max 0,08 % fosfor för segjärn med hög smidighet och 0,05 % fosfor för 

applikationer krävande hög tålighet vid låga temperaturer. Detta kan vi alltså se att 

det aktuella segjärnet klarar av.  
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4. Metod 

Då examensarbetets fokus varit att samla in fakta och analysera denna har ingen direkt 

metod använts. Men nedan kommer en beskrivning av tillvägagångssättet. 

4.1. Observationer vid rundvandringar samt intervjuer 

Under den inledande fasen av examensarbetet har en övergripande förståelse av de olika 

tillverkningsprocesserna för samtliga lagerhus erhållits. Detta genom att ett antal 

rundvandringar genomförts tillsammans med personal anknutna till produktionskedjan. 

Flera besök har gjorts i verkstadsfabriken samt en kortare rundtur i gjuteriet. Då det bara 

är en produktionslina i gjuteriet respektive verkstadsfabriken som har direkt anknytning 

till det aktuella lagerhuset har övriga linor fått mindre uppmärksamhet. 

4.1.1. Gjuteri 

I gjuteriet har båda produktionslinorna undersökts övergripande. Då de även har 

legotillverkning av andra detaljer än just lagerhus kunde kunskap om gjutprocesser ej 

involverade i tillverkningen av lagerhus tillgodogöras. Detta gjordes med intentionen 

att få en bred kunskapsbas. Alla steg i gjutprocessen betraktades och skillnaderna 

mellan gjutning av stora lagerhus och de mindre noterades. Mest framstående är de 

olika typerna av sandgjutformar som används för de olika produktionslinorna samt 

att gjutprocessen för de mindre lagerhusen är betydligt mer automatiserad. Något 

annat som observerades var den aningen ovarsamma hanteringen av lagerhusen. 

Exempelvis kastades de på varandra i metallburar när de var klara. 

4.1.2. Bearbetningslinor 

I verkstadsfabriken finns fyra bearbetningslinor för lagerhus: 

- En för stora lagerhus vilken till stor del sköts manuellt. Denna genomgicks i 

sällskap av tidigare ansvarig för bearbetningslinan. Vissa operatörer tillfrågades 

om hur olika skeenden gick till.  

- Den äldsta produktionslinan var sällan igång under besöken och ägnades sålunda 

mycket lite uppmärksamhet.  

- Den för examensarbetet aktuella bearbetningslinan kallas Robot line. Detta 

troligtvis på grund av att den till större delen opereras av industrirobotar. 

Operatörerna monterar ihop de bägge lagerhushalvorna, inspekterar de färdiga 

lagerhusen, övervakar produktionen samt utför underhåll. Övrigt sköts av robotar 

samt verktygsmaskiner. Denna ägnades till en början mest uppmärksamhet då ett 

relativt tidigt antagande gjordes om att ett eventuellt cylindricitetsfel orsakat av 

värme under produktionen mest troligt skulle ha sitt upphov här. Medarbetare 

ansvariga för olika områden intervjuades och det kom fram att alla processer i 

denna bearbetningslina inte var stabila. Elektromagneterna som ska fixera 

lagerhushalvorna på deras uppläggningsbrickor vid slipning av delningsplan samt 

fot är antingen för svaga eller inte en bra lösning då lagerhusen kan röra på sig 

under denna process vilket ger upphov till en något propellerformad lagerhusfot. 
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När man så spänner fast lagerhusfoten i något underlag kan alltså cylindriciteten 

ändras. Enligt information går heller inte alltid alla mått tillbaka till hur de från 

början var efter att de lossas från underlaget. Anledning till detta framgick ej. En 

fråga relaterad till slipningen var huruvida denna process gav upphov till en 

större, ojämn värmespridning i godset. Något som också framkom var att 

temperaturen under den slutliga finbearbetningen kunde skilja. Med nya skär 

skulle den gå upp till 40˚C, något som kompenseras för genom att man skär som 

om måttet var lite större, men med gamla och slitna skär kan temperaturen gå 

ända upp till 50˚C. Då ett hål med diametern 100 mm krymper med 1 µm per 

grad blir detta 10 µm extra. Då toleransen inte är mycket större än så kan detta 

ge en avgörande skillnad. 

- Den fjärde bearbetningslinan, Line 2, betraktades endast hastigt och användes till 

viss del för att jämföra med Robot line då även den till mycket stor del är 

automatiserad och tillverkar lagerhus av liknande storlek men är betydligt nyare. 

På det sättet kunde intressanta skillnader iakttas. 

 

Lagerhuset inspekterades för hand och medarbetare intervjuades angående dess 

egenskaper. Vad som framkom av inspektionen var att godset är någorlunda 

jämntjockt överallt. Skillnader finns självklart: ett bra exempel är det extra gods som 

finns för att borra hål för skruvarna som håller ihop lagerhushalvorna. Dessa partier 

är dock belägna längsmed lagerläget och bör därmed inte göra större skillnad. Vad 

som även noterades var underhalvans större massa. Något som också framkommit är 

att ett något större vertikalt mått än horisontellt eftersträvas i bearbetning (se Figur 

13). Detta då det här måttet tenderar att sjunka/krympa mer. 

 

Figur 13 Skillnad i höjd och bredd av hål 

Något som informerades om var den varierande kvaliteten hos de skruvar som 

används för att montera ihop över- och underhalva. Det här var något som kom upp 
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då den nyaste bearbetningslinans, Line 2, skruvdragare ofta inte klarade av att dra 

ihop lagerhus. Detta då skruvarna ej uppfyllde skruvdragarens höga krav på rakhet. 

En annan fråga är hur värmeexpansionen av lagerhusets metall påverkas av att en 

komponent som troligtvis har en annan värmeexpansionskoefficient håller ihop dem. 

Inledningsvis kom också frågan upp om hur lagerhuset påverkades av att monteras 

ihop med en komponent annorlunda i temperatur. Detta kunde relativt snart 

förklaras som av liten betydelse då manuell inspektion skedde av temperaturen efter 

tvätt, det vill säga precis innan hopmontering. Denna upplevdes inte som 

anmärkningsvärt hög och skruvarna har en försvinnande liten massa i förhållande till 

lagerhuset. Man kan visserligen misstänka en liten skillnad i monteringsmoment då 

skruvarna troligtvis expanderar lite efter montering. Temperaturen hos några av dem 

mättes direkt efter att lagerhusen var färdiga med strålvärmemätare och skilde sig då 

inte nämnvärt från godset som omgav dem.  

 

Det lagerhus som är aktuellt i det här examensarbetet finns som oljesmort men man 

vill helst undvika detta då det endast kan hålla en mycket liten volym olja. Skillnaden i 

bearbetningen skulle då vara att man även bearbetar det spår i lagerhuset som är 

avsett för oljan. En annan tätning måste också monteras. Fett å sin sida bör inte bli 

för varmt. 

 

4.1.3. Testlabb 

Inledningsvis besöktes SKF Mekans testlabb. Här testas hur lagerhus påverkas av 

flertalet olika störningar. Dock har man varken här eller någon annanstans testat 

värmepåverkan av cylindriciteten hos lagerläget. Något som däremot informerades 

om var att lagerhus har en normal arbetstemperatur om 60-80˚C men att de 

inledningsvis har en peak då temperaturen kan nå upp till mellan 100-120˚C då 

överflödigt smörjfett bränns upp. Dock antogs att en temperatur runt 100 ˚C inte 

skulle påverka cylindriciteten nämnvärt. 

Tidigare sammanföll lagerhusets inom tolerans minsta mått med lagrets största 

tillåtna mått. Det kunde alltså förekomma fall där inget mellanrum fanns mellan de 

båda. Detta var ofördelaktigt vilket ledde till att toleransen för lagerhuset ändrades 

och lagerläget blev därmed lite större. 

4.1.4. Mätrum 

SKF Mekan har ett mätrum där de har en Zeiss Calypso mätmaskin med vilken de 

bland annat kan mäta cylindricitet. Där genomfördes två tester för att ta reda på 

om/hur mycket vissa skeenden påverkar cylindriciteten. 
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4.2. Mätningar 

4.2.1. Test 1 (se Bilaga 2, 3 & 4) 

Det första testet gick ut på att se om det hade någon betydelse för cylindriciteten hos 

lagerläget hur lagerhuset svalnade till rumstemperatur. 15 hus ingick i testet vilket 

gör att det inte kan anses som statistiskt underlag. Detta var inte heller meningen då 

syftet var att se om indicier fanns. Temperaturen mättes med en strålvärmemätare. 

Probtillsats användes ej direkt efter produktion men däremot i mätrummet under 

själva testet. 

4.2.2. Test 2 (se Bilaga 5 & 6) 

Test 2 var tänkt att visa hur mycket fastspänning av foten påverkade cylindriciteten. 

Detta genom att 15 lagerhus först mättes fritt upplagda, naturligtvis efter att först ha 

svalnat till rumstemperatur och sedan blivit delade för att efterlikna förhållandena 

vid kunds montering av lagerhus. Fem av dem skulle efter detta spännas fast i en balk 

med för lågt moment, fem med korrekt moment samt fem med för högt moment. Ett 

lagerhus från vardera grupp skulle sedan gå igenom testet ytterligare en gång för att 

se om värdena ändrades.  
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5. Resultat/Uppföljning 

5.1. Intervjuer 

5.1.1. Gjuteri 

Gjuteriet kontaktades regelbundet via besök, telefonsamtal samt e-post. På så sätt 

nåddes viss förståelse av gjutprocessen. Även SWEREA kontaktades för frågor 

angående gjutjärn. Det var genom dessa kontakter tillsammans med viss litteratur 

som nästan all fakta kring materialen införskaffades. 

5.1.2. Bearbetningslinor 

Medarbetarna kring bearbetningslinorna var den främsta intervjugruppen med 

hänsyn till antal intervjuer samt kunskapsomfattning. Detta då bearbetningen ansågs 

vara den mest intressanta delen av tillverkningen med troligtvis flest möjligheter för 

att ett fel skulle uppstå. Här tillgodogjordes mycket kunskap om problem de haft med 

olika delar av produktionen och vilka förutsättningar de hade för att lösa dessa. Den 

inblick detta gav var mycket värdefull för arbetet.  

5.2. Mätrum/Möte 

Vid denna tidpunkt hölls möten för att undersöka hur mätmöjligheterna i 

produktionskedjan kunde förbättras. Vid ett av dessa möten kom idén upp att man 

kunde göra en tolk som enkelt skulle kunna avgöra huruvida ett lagerläge var inom 

tolerans eller ej. Inga förslag på hur en sådan skulle kunna åstadkommas kom upp. 

Men då detta verkade vara en bra idé utformades efter mötet ett antal förslag på hur 

det skulle gå att komma runt problemet att axelhålet in i lagerhuset är mindre än 

lagerläget (se Figur 14, 15, 16 & 17). Samtliga idéer överlämnades nästa dag till en av 

de närvarande vid mötet som hade anknytning till mätning och mätinstrument, vilken 

visade visst intresse för dem. 
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Figur 14 Solfjädertolk 

 
Figur 15 Paraplytolk 

 
Figur 16 Ringtolk 

 
Figur 17 Lasertolk 

 

 

5.3. Mätningar 

5.3.1. Test 1 

Ingen avgörande skillnad mellan de olika ingående fallen kunde avläsas i mätdata 

från Test 1. Vad som däremot kunde ses var att alla lagerlägen blivit något 

konformade, i vissa fall resulterande i icke godkänd cylindricitet. 

Temperaturen direkt efter bearbetning varierade mellan cirka 31-35˚C, de varmaste 

lagerhusen skiljde sig betydande i temperatur mot husen innan såväl som de vilka 

kom efter. Vad som också noterades vid delning av lagerhusen var att stiften ofta inte 

stannade kvar i den övre lagerhushalvan som tänkt. När husen delades stannade 

ibland en i vardera halva, ibland båda i underhalvan eller i överhalvan. Anledning till 

att det här inträffade är att friktionen mellan stiften och hålen där de stannade kvar 

är högre än den mellan stiften och de hål de inte stannade kvar i. 
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5.3.2. Test 2 

Något som noterades var att stiften mellan lagerhushalvorna i de flesta fall, i motsats 

till Test 1, stannade i den övre halvan efter delning. När ett lagerhus sedan skulle 

skruvas ihop efter en andra delning upptäcktes att den ena skruven deformerats. Den 

var så pass böjd att det krävdes verktyg för att skruva i skruven den sista 

centimetern, något som inte krävdes tidigare. När de andra lagerhusen 

kontrollerades upptäcktes samma sak. Samma skruv, oavsett i vilken ordning de 

dragits åt, hade böjts. Anledningen uppdagades relativt snabbt: de lagerhus som 

ingick i testet var mindre är de som skulle ha ingått. Detta gjorde att skruvarna var en 

storlek mindre vilket gjorde att deras rekommenderade åtdragningsmoment var 

betydligt lägre, dessutom var detta satt mycket närmare sträckgränsen än det för de 

större skruvarna. Detta upptäcktes inte under isärtagning samt hopmontering då 

skruvskallarna har samma storlek för bägge skruvar. Testet ogiltigförklarades men 

vad som ändå kunde tillgodogöras var anledningen till att skruvarna böjts. Efter 

diskussion nåddes överenskommelsen att indicier pekade på att ena sidans skruvhål 

alternativt säte för skruvskallen hos samtliga lagerhus varit snett. Hade det varit rakt 

skulle skruven bara blivit längre, inte böjts. Därmed bör det vara en brist 

tillverkningen, exempelvis en något snedställd borr/gängspindel.  
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6. Diskussion 

6.1. Intervjuer 

Många intervjuer skulle man egentligen inte kalla intervjuer, givetvis beror detta på hur 

man definierar en intervju men det som främst gjorts under detta examensarbete är att 

en fundering uppkommit och sedan följts upp av ett möte, besök eller telefonsamtal. 

Ofta upprepade sådana. Då det ibland var svårt att få tag på en del medarbetare kunde 

ett möte ibland behöva bokas in en vecka i förväg. Oftast gick det dock betydligt 

snabbare och smidigare.  

6.2. Mätningar 

Utifrån mätningarna gick det ej att utläsa någon utmärkande skillnad mellan de tre olika 

fallstudierna. Det som däremot kunde utläsas var en stor individuell skillnad mellan 

lagerhusens temperaturer efter produktion. Enligt information skiljer det mycket i 

temperatur beroende på hur slitna skären är vilket betyder på att lagerhusen eventuellt 

kan vara varmare när de är färdiga än vad de var vid det här tillfället. Vad som gav 

upphov till temperaturspridningen inom denna grupp kan endast spekuleras om. Troligt 

är att den kan ha orsakats av spånor som låg kvar/fastnade eller av hårdare partiklar i 

godset. En annan möjlighet är att de varmare lagerhusen placerats en aning förskjutna i 

det sista momentet och att verktygen då gått djupare på en sida än vad de skulle göra. 

Att värmespridningen ändå blev så jämn kan bero på att materialet har en mycket hög 

konduktivitet. Flera mätningar gjordes vartefter lagerhusen kom ut från 

produktionslinan. Dessa gjordes dock av eget intresse och ingick ej i testprotokollet. 

Därför utfördes de ej enligt ett särskilt tillvägagångssätt och endast några olika punkter 

mättes med strålvärmemätare. Resultaten noterades mentalt. Det som ändå kan sägas 

var att temperaturen skiljde mycket lite mellan lagerläge och utsidan av huset. Det extra 

godset för hopmontering av lagerhushalvorna var aningen svalare och den delen av foten 

hållande skruvfästena för montering mot underlag var svalast. Dock skiljde temperaturen 

inte så mycket som man kunnat förvänta sig utan det rörde sig om cirka 2-3 grader 

Celsius. 

 

6.3. Metodval 

Examensarbetet har utvecklats under dess gång, när det drog igång var endast riktlinjer 

uppdragna för vad som skulle inkluderas och vad det skulle resultera i. Följaktligen 

tillgodogjordes ej någon klar uppfattning om exakt vad som skulle göras. Detta 

tillsammans med en något bristande tidsplan gjorde att en fullständig struktur inte 

uppnåddes förrän sent under arbetet. En stor miss var att inte direkt bryta ned 

huvudproblemet i delproblem för att sedan angripa dessa en efter en istället för att som 

nu kretsa kring ett stort problem och angripa det från flera håll. Det blir betydligt svårare 

att nå in till kärnan då och det är svårare att se vad man inte gjort än. 
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Angående tolkarna som skissades upp för att kontrollera lagerlägets cylindricitet kom 

följande upp vid presentation för en av de ansvariga för kontrollmätning: 

• Som misstänkt tidigare föll paraplytolken samt solfjädertolken bort då de bestod 

av för många (rörliga) delar och därmed troligtvis inte skulle gå att göra tillräckligt 

noggranna. 

• Ringtolken skulle kunna realiseras om man kan hitta en metall som är nog mjuk 

för att den ska kunna böjas en aning samt vars värmeexpansionskoefficient är 

nära nog noll. 

• Lasertolken skulle eventuellt kunna fungera i en nära framtid men ett problem 

kan vara att laserstrålarna reflekteras fel i lagerlägets glansiga och svagt gängade 

yta. 

 

6.4. Felkällor 

Felkällorna kan vara många i detta arbete. De flesta slutsatser har dragits utan att böcker 

eller tidskrifter använts som bas. Istället har egen logik samt andras expertis använts. 

Den mänskliga faktorn kan förmodligen ej bortses från här. Det är lätt att i viss mån 

missförstå varandra samt själv göra fel under exempelvis tester. Har man en viss 

uppfattning om hur något hänger ihop tenderar man ofta att söka fakta att bekräfta 

detta istället för att ifrågasätta sig själv. Naturligtvis finns risken att detta skett även här.  

 

Arbetet har skett under en begränsad tid vilket gör att insynen i den normala 

produktionen är begränsad. Alla tester och undersökningar har skett vid ett fåtal tillfällen 

vilket gör att de endast kan ses som indicier, ej faktum. 

 

Mätinstrumenten vilka använts under testerna är inte heller fullständigt tillförlitliga. Är 

Zeiss Calypso: ns mätspetsar inte ordentligt avtorkade kan man få felaktiga värden. 

Troligtvis har detta inte påverkat resultat eller slutsatser anmärkningsvärt under detta 

examensarbete men är ändå en faktor som inte ska försummas. 
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7. Slutsats 

Orsaker för cylindricitetsfel skulle kunna sägas vara fyra olika:  

• Spänningar i materialet exempelvis orsakade av felaktig hantering 

• Partiklar av annan hårdhet i godset då det inte kontrolleras så noga som det skulle 

kunna göras 

• Metallspån som ligger kvar och värmer godset lokalt 

• Otillräckliga styrmöjligheter av Robot line. I bearbetningen finns många moment med 

potential att orsaka cylindricitetsfel och kanske främst finbearbetningen då det är här 

den största temperaturskillnaden påträffats. Att det påverkar kan enkelt ses i Bilaga 3 

där man i mätningarna kan se att samtliga lagerlägen blivit koniska. Anledning till 

detta är att godset värms upp och expanderar i takt med att mer material avlägsnas. 

Möjlighet att kompensera för detta med hjälp av styrning var ej tillgänglig för Robot 

line vid tillfället.  

Materialval kan påverka omfattningen av fel då konduktivitet skiljer sig samt hårdhet och 

struktur. 

Hur mycket foten påverkar cylindriciteten hos lagerläget kunde tyvärr inte testas men med 

stor sannolikhet har det en märkbar påverkan med vilket moment foten är fastskruvad. 

En indikation till en för funktionen obetydlig men ändå förekommande brist i styrningen 

finner man i det faktum att stiften avsedda att förenkla hopmontering av över- och 

underhalva inte alltid stannar i överhalvan efter delning av lagerhus.  En trolig förklaring är 

att stiften inte alltid tryckts fast tillräckligt hårt i hålen i överhalvan, antingen för att hålen 

varit för stora för de aktuella stiften eller att de inte tryckts ned med nog kraft.  

Vad som framkommit angående skillnad mellan de olika gjutjärnen är det främst att EN-GJL-

200 är den med bäst bearbetbarhet samt bäst konduktivitet. Detta gör att verktygen orsakar 

mindre värme i materialet och att denna sprids jämnare över hela massan. Den är också 

mindre trolig att orsaka spånor. EN-GJL-250 är något hårdare vilket leder till att verktygen 

orsakar mer värme hos materialet samt att denna sprids något sämre vilket skulle kunna 

leda till att mindre sektioner får en ej betydelselöst högre temperatur än resten av enheten. 

Kompenserar man ej för den högre temperaturen skulle mer material tagas bort i 

finbearbetningen och koniciteten eventuellt förvärras. EN-GJS-400-18 är det material med 

sämst konduktivitet samt bearbetbarhet och med störst sannolikhet för spånbildning. 

Spånor tillför inte bara värme generellt utan även lokalt vilket kan göra vissa små områden 

varmare än andra. Ett lagerhus tillverkat av detta material bör därmed löpa störst risk att få 

cylindricitetsfel med avseende på materialval. 

De olika faktorer vilka skulle kunna påverka cylindriciteten under produktion är viktade efter 

eget huvud i Bilaga 7. Beroende på materialval kan risktalet för några faktorer öka eller 

minska då materialets egenskaper också påverkar. 
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Att det förekommer fel kunde ses i kassiffrorna. Kvantiteten är dock litet med tanke på att 

Robot line producerar cirka 80 hus per timme. Antalet kasserade hus där felet var anknutet 

till någon aspekt av cylindricitet var försvinnande litet. 
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Bilaga 1: Tillvägagångssätt vid mätning av cylindricitet 

Cylindriciteten kontrolleras genom ett lagerhus läggs på sidan på tre stöd och fixeras. En 

korsformad sensor tar sedan tre referenspunkter för att sedan gå in i lagerläget. Där 

kontrollerar den sex punkter: mitten av överhalvan, mitten av underhalvan och en på varje 

sida om de bägge skarvarna. Den går sedan ur lagerläget för att börja om samma process för 

ett annat djup.  Totalt alltså sex mätpunkter i två djup för att göra en virtuell cylinder 

överensstämmande med det fysiska lagerläget. Maskinen kontrollerar sedan hur väl nämnda 

cylinder håller sig emellan två perfekta cylindrar vilka symboliserar toleransens minimi- 

respektive maximimått. Maskinen som används är en Zeiss Calypso-mätmaskin. 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Bilaga 2: Test 1 protokoll 

Inledning 

Testet går ut på att se om det finns indikationer på att cylindriciteten påverkas av hur ett 

lagerhus av typen 511-609 svalnar av från den temperatur det har när det direkt tillverkats 

till rumstemperatur. Tre fall studeras och varje fall utgörs av en serie om fem stycken 

lagerhus. Totalt innefattar testet sålunda 15 stycken lagerhus. Cylindriciteten mäts hos 

samtliga kort efter tillverkning. I tillverkningen drags skruvarna som håller ihop 

lagerhushalvorna åt med 80 Nm. Cylindriciteten kontrolleras genom att sex punkter 

kontrolleras i två djup (axiellt) med hjälp av en ZEISS Calypso-mätmaskin. Temperaturen 

kontrolleras med hjälp av en prob-tillsats till en värmemätarpistol vid den nedersta punkten i 

husets lagerbana. Dock togs ingen hänsyn till huruvida temperaturen skiljde sig i längdled. 

Inte heller spändes foten fast såsom den görs vid tillverkning. Då det finns två maskiner som 

genomför de sista tre momenten togs alla lagerhus togs från en och samma maskin för att 

undvika en extra felkälla. 

Fall 1 

Lagerhuset svalnar av under cirka 20 timmar i en omgivning där temperaturen sätts till 20°C. 

Detta för att erhålla samma temperatur som rummet. Lagerhuset är under hela tiden 

ihopdraget med det moment som det drags ihop med i slutet av tillverkningen och ligger 

med cirka 2,4 centimeters avstånd från varandra på en träpall. Skruvarna lossas och 

lagerhuset delas för att sedan sättas ihop igen innan den andra mätningen. 

Fall 2 

Lagerhuset svalnar av under cirka 20 timmar i en omgivning där temperaturen sätts till 20°C. 

Detta för att erhålla samma temperatur som rummet. Skruvarna som håller ihop lagerhusets 

båda halvor lossas innan det lämnas för att svalna av på en träpall med cirka 2,4 centimeters 

avstånd till varandra. När det sedan är dags att göra den andra mätningen delas de för att 

sedan sättas ihop igen. 

Fall 3 

Lagerhuset svalnar av under cirka 20 timmar i en omgivning där temperaturen sätts till 20°C. 

Detta för att erhålla samma temperatur som rummet. Skruvarna som håller ihop 

lagerhalvorna lossas och drags ut innan lagerhuset delas och de både halvorna läggs bredvid 

varandra med cirka 2,4 centimeters avstånd för att svalna av på en träpall med cirka 2,4 

centimeters avstånd till varandra. Innan den andra mätningen läggs halvorna ihop igen och 

skruvarna drags åt med korrekt moment. 
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Bilaga 3: Test 1 mätdata 
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Bilaga 4: Test 1 tabell 
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Bilaga 5: Test 2 protokoll 

Inledning 

Syftet med detta test är att se om och i sådana fall hur mycket fastspänningen av foten hos 

ett lagerhus av typen SNL 511-609 på ett plant underlag påverkar cylindriciteten i dess 

lagerbana. Tre fall studeras och varje fall utgörs av en serie om fem stycken lagerhus. Totalt 

innefattar testet 15 stycken lagerhus. De tags direkt från produktion och placeras i ett 

utrymme där temperaturen kontrolleras till 20°C. Där lämnas de i cirka 20 timmar för att 

deras temperatur ska överensstämma med omgivningens. Efter avsvalning delas alla hus 

genom att först den ena skruven lossas varefter den andra också lossas med momentnyckel. 

Sedan skruvas skruvarna ur simultant för hand innan lagerhushalvorna bänds isär med hjälp 

av en skruvmejsel i ett av hörnen. Efter det läggs halvorna ihop igen och skruvarna drags åt 

för hand. Detta följs av åtdragning av skruvarna med momentnyckel tills det börjar ta emot, 

en i taget. Därefter drags de åt tills momentet når 80 Newtonmeter med hjälp av 

momentnyckel. Denna procedur sker för att eventuella spänningar ska släppa. 

Fall 1 

Cylindriciteten mäts först då huset endast är upplagt i mätmaskinen. Sedan delas lagerhuset 

och foten spänns ned med ett moment om 100 Nm, det vill säga lägre än det specificerade 

fastspänningsmomentet. Efter det monteras överhalvan med korrekt moment och 

cylindriciteten mäts igen. 

Fall 2 

Cylindriciteten i lagerhusets lagerbana mäts då det endast är upplagt i mätmaskinen. Sedan 

delas det och foten spänns ned med korrekt åtdragningsmoment, det vill säga 200 Nm. 

Därefter monteras överhalvan korrekt innan cylindriciteten mäts än en gång. 

Fall 3 

Lagerbanans cylindricitet mäts först när lagerhuset ligger fritt och sedan igen när huset 

delats, foten dragits fast med ett moment om 300 Nm och överhalvan monterats tillbaka på 

korrekt sätt. 

Fall 4 

Ett lagerhus från vardera grupp genomgår sin testcykel ytterligare en gång, det vill säga: 

1. Huset mäts för cylindricitet fritt upplagt 

2. Huset delas 

3. Foten spänns fast 

4. Överhalvan monteras 

5. Cylindriciteten mäts 
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Bilaga 6: Test 2 mätdata (ogiltigförklarat) 
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Samma lagerhusfot vriden 180˚ i mätmaskin 
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Bilaga 7: Viktad matris 

 


