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Sammanfattning 

Denna rapport behandlar konstrueringen av en lagerenhet till en roterande skruvsorterare, 
kallatklasserare. Arbetet utfördes hos konstruktions och konsult företaget Mecon AB på 
begäran av New Boliden AB. Bakgrunden är att New Bolidens nuvarande lagerenhet till 
klasserarna läcker in vatten och orsakar på så sätt haveri. Detta trots att stora mängder fett 
appliceras varje vecka. Av denna anledning vill de ta fram en ny lagerenhet som har bättre 
livslängd, är enklare att underhålla än nuvarande enhet samt skall den förbruka mindre fett. 
 
För att veta vad som orsakade problem med nuvarande lösning gjordes en enkel 
undersökning där tätningslösningen snabbt kunde pekas ut som det största problemet. Men 
även hur enheten var uppbyggd med lager i flera nivåer orsakar problem.  
 
En ny konstruktion togs fram, till denna används koniska rullager tack vare deras goda 
förmåga att ta upp både radiella och axiella laster. Dessa underlättar även monteringen då 
lagret är tvådelat vilket gör att halvorna kan monteras separat. 
Som tätningslösning valdes att använda en i denna applikation obeprövad tätning, 
kassettätning. Detta är en kompakt tätning med flera tätningslägen invändigt, dessa har hög 
tätningsgrad. Då de har en yttre samt inre bana ställs mindre krav på axelns ytjämnhet i 
jämförelse med liknande tätningar. Tack vare tätningens höga täthet kommer fett bara 
tillföras vid montering och underhåll på verkstaden.  
Då konstruktionen skall passa med befintlig kringutrustning gjordes en fot som monteras på 
axeln.  
Då många olika mekaniker med olika erfarenheter kommer montera lagringen krävdes en 
enkel lösning på låsning av lagren. Detta löstes med en lagerlåsnings hylsa som monteras 
mellan de två lagren. Denna hylsa tillverkas med snäva toleranser vilket gör att vid montering 
kan lagren låsas genom att dra åt muttern tills allt sitter fast. Inga indikatorklockor eller 
andra instrument krävs. 
 
En montering och demonterings instruktion togs fram för lagerenheten. Det i kombination 
med smarta lösningar gör att mekaniker utan förkunskap kan montera ihop lagerenheten. 
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Abstract 

This report is the result of the construction of a bearing assembly for a rotating classifier. 
This project has taken place at Mecon AB, a construction and consulting company, on the 
request of the customer New Boliden AB. The reason why New Boliden AB wanted do 
construct a new bearing assembly is because due to several problems with the current design. 
Even though a big amount of grease is applied every week, the current design have big 
problems with keeping water out. This causes premature bearing failure. Therefore they 
asked Mecon to construct a new unit with longer life span, easier maintenance and low grease 
consumption. 
 
To find out the problems with the existing unit I started with an investigation. Soon it was 
clear that the reason why water enter the unit is because of insufficient sealing in the current 
sealing solution. The first seal wears down quickly and the next set of seals does not seal 
properly. 
 
A new bearing assembly was constructed with tapered roller bearings, these bearings was 
chosen because they are good in handling great radial and axial loads. These bearings come 
in two pieces, this makes installation easier when you can install the outer and inner runner 
separately. A cassette seal was chosen as the main sealing element. Compared to traditional 
seals they have finer tolerances and the sealing is made within the seal. This means that the 
seal have an outer and inner ring, the inner ring rotates with the shaft and the outer with the 
housing. Due to this design the shaft does not need a high surface finish compared to 
traditional seals. Thanks to this sealing solution we can remove the lubrication during 
operation and only lubricate at the maintenance shop. 
 
A big priority was to find a simple assembly solution. This led to the sleeve that mounts in 
between the bearings, this sleeve will be fabricated with the right installation length. This 
means that the first bearing can be mounted, slip on the sleeve, mount the second bearing 
with the nut and tighten until it’s tight. There is no need for a gauge or an experienced 
mechanic.  
 
To be sure that the unit is being assembled correct an assembly and disassembly instruction 
has been made. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I New Boliden gruvan Aitik’s anrikningsverk finns 8 stycken klasserare, en slags sorterings 
maskin för material. Dessa består av en skruv vars ena ände hålls ned i karet där vatten och 
slig spolas i för att sorteras. I änden på skruven sitter en lagerenhet som gör att skruven kan 
rotera fritt. Nuvarande lagerenhet har problem med dåliga tätningar som medför att stora 
mängder fett måste pumpas in för att hålla tätt mot inträngande vatten. Konstruktionen är 
komplex och ställer till problem vid montering och demontering, många moment måste 
göras samtidigt och det är ett tidskrävande jobb att renovera den.  
 

1.1.2 Företagspresentation 
Informationen om företagen kommer från respektive företags websida [10][11]. 

1.1.2.1 New Boliden, Aitik gruvan 

I Gällivarekommun finns en koppargruva vid namn Aitik, denna gruva ägs och drivs av det 
privatägda företaget New Boliden, ett anrikt gruvbolag som startades 1924 i Boliden där stora 
delar av företaget fortfarande finns kvar.  
Människor i trakten kring Aitik har i alla tider sagt att här finns det metaller i marken, 1968 
startades gruvdriften vid Aitik. Detta var startskottet på det som kom att bli Europas största 
koppargruva. Idag producerar inte Aitik bara koppar utan även guld och silver. Genom att 
vara världens mest effektiva gruva, producerade ton/ arbetad timme, lyckas Aitik vara 
konkurrenskraftiga trots den låga malmkoncentrationen som ligger mellan 0,11-0,3%.  
2014 bröts och bearbetades 39 090 kiloton malm, efter bearbetning i anriktingsverket och 
efterföljande smältverk resulterade det i 67 692 ton koppar, 54,5 ton silver och 1,7 ton guld. 
Förutom den malm som produceras måste en lika stor del gråberg flyttas, detta gör att Aitik 
är experter på att flytta berg. 
 
För att kunna processa stora mängder berg krävs en anrikningsanläggning av stora mått och 
allt i Aitiks anrikningsverk är stort. Autogenkvarnarna för att mala malmen var 2010 då de 
invigdes de största i världen. 
Den komplexa process som krävs för att skapa kopparsligskoncentratet har många olika 
delmoment. Förenklat kan det beskrivas i några steg. Det första steget i processen är 
malning, med en serie av stora kvarnar där vatten och stenar kastas omkring mals 
kopparmalmen till en pasta. Denna pasta går sedan till flotations processen, där man i stora 
tankar blandar i kalk, skumbildare och tryckluft. Detta gör att ädelmetallerna fastnar på 
luftbubblorna och skummar sedan över kanten. Sista steget innan leverans till smältverket är 
torkning vilket görs i stora torkanläggningar. 

1.1.2.2 Mecon AB 

Mecon är ett konsultation och konstruktions företag som startades 1997 och har sitt 
huvudsäte i Luleå. Mecon erbjuder flexibla lösningar inom mekanik, ofta från förstudie till 
färdigprodukt.  Idag har Mecon 14 anställda som alla jobbar med konstruktion och 
projektledning.  
 
Mecon har bland annat haft ansvar för: Övergripande aktiviteter samt detaljprojektering vid 
byggandet av LKAB’s pelletverk KK4, vilket innebar mekanisk projektering, tidsplanering, 
samordning för alla teknikgrenar.  När LKAB skulle bygga nya Rullkrets 6 i Malmberget fick 
Mecon mekanikansvaret, vilket betydde att utföra all mekanisk projektering, mekanisk layout 
samt konstruktion. 
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1.2 Syfte och problemställning 
Detta projekt som handlar om klasserar lagringen har tre syften, att förlänga drifttiden, öka 
tillförlitligheten och minska fettförbrukningen. 

1.3 Mål 

 Konstruera en ny lagring som kan ersätta nuvarande lagring.  
Denna skall utformas på ett sådant sätt att den passar på nuvarande skruvaxel och 
passar mot befintlig kringutrustning.  

 Ta fram ett konstruktions underlag.   
Innehålla färdiga ritningar som skall kunna lämnas ut för upphandling och 
tillverkning.  

 Ta fram underhållsinstruktion för montering och demontering.  

 Göra en livslängds uppskattning på utbytbara komponenter. 

1.4 Effektmål 

 Ökad livslängd på lagringen jämfört med nuvarande konstruktion. 

 Ökad tillförlitlighet i jämförelse med nuvarande konstruktion. 

 Minskad fettförbrukning i jämförelse med nuvarande konstruktion.  

 Tiden för renovering skall minska i jämförelse med nuvarande konstruktion. 

1.5 Avgränsningar 
Detta arbete är begränsat till 10 veckor inklusive rapportskrivning. Konstruktionsarbetet 
inklusive ritningar och övrig dokumentation beräknas ta cirka 240 timmar. Då exakta 
uppgifter om belastningssituationen saknas kommer inte detaljerade beräkningar av 
hållfastheten göras.  

1.6 Kravspecifikation 

1.6.1 Funktionella krav 

 Lagerenheten skall ersätta nuvarande enhet utan förändring av övriga komponenter i 
klasseraren.  

 Fettförbrukningen skall hållas till ett minimum. 

 Underhållsintervallen för interna komponenter skall vara kring två år men gärna 
längre.  

1.6.2 Icke-funktionella krav 

 Användarvänlighet 
Lagringen skall vara enkel att renovera, få eller enkla delmoment som kan utföras 
även av oerfarna lagermontörer. 

1.6.3 Dokumentation  

 Kompletta konstruktions ritningar som skall föras in i New Bolidens system för 
registrering av ritningar. 

 Underhålls dokumentation med enkla instruktioner för demontering och montering.  
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2. Teori 

Detta avsnitt har som avseende öka förståelsen hos läsaren om lagerenheter och det som 
finns runtomkring.  Information kring lager och dess egenskaper är hämtade ur SKF’s 
dokument Rullningslager[4] och Schaeffler FAG’s dokument Lagertyp [9]. 

2.1 Klasserarens funktion 
Klasserarens uppgift är att sortera material där det färdigmalda materialet skall vidare i 
processen. Och de stenar som är för stora skall tillbaka i kvarnarna för att malas ner till en fin 
pasta, eller slig som det kallas. I klasserar karet finns därför materialet som består av blöt 
mald malm i olika storlekar. Allt från storleken av ett dammkorn till stenar som är ca 1dm3. 
Då detta material förflyttas i karet med hjälp av skruven, resulterar det i materialet nöter 
mycket på de roterande komponenterna i klasserar skruven. 

2.2 Termologi lager 
 

 
Figur 1, till vänster Spårkullager till höger koniskt rullager. Bilden ursprungligen från SKF’s 
Rullningslager [4] 

Termer i lagersammanhang, positions anvisningar hänvisar till figur 1 [4]. 

1 Yttrelagerbana  6 Alternativ tätning 

2 Rullelement, kula/rulle  7 Rull- Kulhållare 

3 Läge för tätning  8 Stödfläns 

4 Inrelagerbana  9 Kontaktvinkel 

5 Löpbana  10 Total lagerbredd 

2.3 Radialbelastning och axialbelastning 
I lagersammanhang pratar man om två olika belastningar, axial- och radialbelastningar. 
Radialbelastning är när kraften appliceras vinkelrät mot en axel. Lager som konstruerats för 
att ta upp största delen radiallaster kallas för radiallager, dessa har en nominell kontaktvinkel 
som är mindre eller lika med 45 grader.  
Axialbelastning är när belastningen appliceras längs med en axel. Axiallager, som är 
designade för största delen axiallaster har en nominell kontaktvinkel som är större än 45 
grader [9]. 
 
I många applikationer förekommer båda belastnings situationerna samtidigt, därför är 
många lager konstruerade för att klara av både axial och radialbelastningar.  

2.4 Styvhet 
I lagersammanhang definieras styvhet som motstånd mot definierad snedställning. Rullager 
har generellt sett högre styvhet än kullager på grund av kontaktförhållandet mellan 
lagerbanor och rullarna. [9] 
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2.5 Lager 
Det finns två olika typer av lager, kullager och rullager. Tack vare att belastningen kan 
fördelas på en större yta i ett rullager kontra ett kullager kan rullagret överlag hantera större 
belastningar.  

2.5.1 Spårkullager 
Spårkullagret är det mest vanligt förekommande lagret på marknaden och förekommer i två 
olika varianter, en som är gjord för övervägande radialbelastning och kallas då bara för 
spårkullager. Och en som är gjord för övervägande axialbelastning och kallas då för 
axialspårkullager.  
Spårkullager kan användas i applikationer med medelstora radial och axial krafter, de 
fungerar bra vid höga varvtal och har en tyst gång. Dessa lager är billiga och kommer i många 
olika varianter, de kan bland annat fås med tätningar på en eller båda sidor [9][4]. 

2.5.2 Vinkelkontaktkullager 
Vinkelkontaktkullagret finns i enradigt eller tvåradigt utförande, samt i normal eller hög 
precessions variant. Ett enradigt vinkelkontaktkullager kan ta upp axialbelastning åt ett håll 
därför arrangeras de oftast i par eller i kombination av andra lager. Dessa lager är lämpliga 
för höga varvtal då de har hög precision. I ett montage där två vinkelkontaktlager arrangeras 
mot varandra har de relativt hög styvhet jämför med spårkullager. Vinkelkontaktkullager kan 
inte kompensera för uppriktningsfel [9][4]. 

2.5.3 Koniskt rullager 
Koniska rullager har koniska rullar som löper mot en konisk inner och ytterring, de finns i 
flera olika modeller med en till flera rader med rullar. Då koniska rullager med en rad kan ta 
upp axiellast i en riktning arrangeras de oftast mot ett annat koniskt rullager. När detta görs 
fås en hög styvhet i lagerarrangemanget och applikationen kan ta upp stora radiella och 
axiella laster.  
Då ytterbanan inte är låst med flänsar kan lagret tas isär vilket kan vara fördelaktigt vid 
montering, detta medför dock att det inte går att montera tätningar mellan lagerbanorna. 
Koniska rullager är lämpade för låga till medel höga rotationshastigheter. Koniska rullager 
används ofta i hjullager på fordon [9][4]. 

2.6 Styrandelager, frigåendelager och ansattlager. 
De flesta applikationer utsätts för temperaturförändringar som leder till termisk utvidgning. 
Antingen genom att friktionen i lagret orsakar värme, eller genom yttre omständigheter. 
Detta gör att det måste finnas utrymme för att kompensera för längdutvidgningen. 
I en lager konstruktion med två lager görs kompensationen ofta genom att lagren arrangeras 
med ett styrandelager och ett frigående lager. Det styrande lagret låses fast både på axeln och 
i huset vilket gör att det inte kan röra sig axiellt eller radiellt. Det andra lagret monteras för 
att kunna röra sig fritt i förhållande till styrlaget. Detta kan antigen göras genom att välja ett 
lager som kan röra sig invändigt i lagret eller montera lagret med en lös passning, att lagret 
kan flyta i huset [9].  
 
Vid användande av vinkelkontaktlager och koniska rullager kan man ha en konstruktion med 
ansatta lager, lagren är monterade med förspänning. Detta görs oftast genom att man har två 
lager som monteras spegelvänt mot varandra. Vid montering förskjuter man en av de fyra 
lagerbanorna för att uppnå önskad förspänning. Man kan även göra tvärt om och montera 
lagret med glapp[9].  
 
Med ovan nämnda lagertyper kan utformningen av konstruktioner ske på två sätt, montera 
lagren med kontaktvinkellinjen utåt eller inåt, kallat O eller X montage.  
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Vid X montage minskar alltid glappet då temperatur skillnader uppstår mellan axel och hus. 
Vid O-montage finns tre olika fall, sett i genomskärning, se figur 1, om man förlänger 
ytterringens löpbana mot mitten på båda lagren framträder två skärningspunkter. Om dessa 
skärningspunkter sammanfaller kommer ingen förändring av glappet eller spänningen ske 
vid temperatur förändring mellan axel och hus.  
Ifall lagren monteras långt från varandra kommer det bli ett avstånd mellan 
skärningspunkterna, detta medför att vid en värmeutvidgning kommer axialglappet öka. Och 
tvärt om då skärningspunkterna i stället överlappar varandra, då kommer det axiella glappet 
att minska[9].  
 
Då lagren spänns mot varandra i ett O-montage kommer det leda till ett styvare 
lagermontage kontra motsvarande X-montage [9][4]. 

2.7 Livslängd hos lager.  
Livslängden hos ett lager definieras som antalet varv eller drifttimmar vid ett visst varvtal 
som lagret klarar av innan första tecknen på material utmattning visar sig på någon av de 
ingående komponenterna. I laborationstester har det dock visat sig att identiska lager vid 
samma förhållanden kan ha olika livslängd. Därför baseras livslängd, bärighetstal med mera 
på det 90% av en tillräckligt stor grupp av lager uppnår eller överskrider[4]. 
 

Formel 1: L10h = (10^6*(C/P)^p)/60n 
 
L10h: nominell livslängd uttryckt i timmar 
C: dynamiskt bärighetstal [kN] 
P: dynamisk lagerbelastning [kN] 
p: exponent för livslängdsformeln, för kullager, p=3, för rullager p=10/3. 
n: varvtal, varv per minut. 
 
I lagerapplikationer med en hasighet under 10rotationer per minut beräknas livslängd med 
dynamiskt bärighetstal. 
 

Formel 2: s0=C0/P0 

C0: statiskt Bärighetstal [kN] 
s0: statisk säkerhetsfaktor 
P0: statisk lagerbelastning[kN] 

2.8 Tätningar 
Tätningar används i alla konstruktioner där två olika medier skall separeras från varandra, 
detta är ett urval av tätningar som diskuteras i denna rapport. 

2.8.1 Boxtätning 
Boxtätning är en flätad tätning ofta av ett syntetiskt material som köps på löpmeter. 
Boxtätnigen lindas runt den axel som skall tätas och skärs till för att passa i tätningshuset. 
Boxtätningar är vanligast i pumpapplikationer där pumptrycket skapar ett tryck mot 
tätningen och gör att de olika varven av tätningen pressas mot varandra och tätar mot axeln. 
Det är väldigt noga att tätningen monteras på rätt sätt för att uppnå fullgod tätning [8]. 
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Figur 2, Boxtätning på rulle, bild tagen ur Momentum Industrials produktkatalog [8] 

2.8.2 Radialtätning 
Radialtätningar, även slarvigt kallad för ”stefa”tätning och packbox, finns i många olika 
varianter och material. På marknaden finns ett stort utbud till alla olika dimensioner på axlar 
och inbyggnadsmått.  
 
Radialtätningen är gjord i ett stycke och består i regel av ett hus av stål som får en 
tätningsläpp fastgjuten. På vissa modeller är stålet klätt med samma material som 
tätningsläppen vilket ger bättre korrosions skydd. Tätningsytan består av en eller flera läppar 
som tätar radiellt mot en axel. Huvud tätningsläppen är oftast fjäderbelastad för att hålla 
spänning mot axeln. Den andra läppen är gjord för att ta bort damm och smuts, denna extra 
läpp kallas dammtunga.  
Beroende på om man vill hålla inne eller ute media kan tätningen vändas inåt eller utåt i 
applikationen [8]. 
 

 
Figur 3, Radialtätning, bild ur Freudenberg Sealing Technologies katalog [6] 

2.8.3 Kassettätning 
Kassettätningar har en yttre och en inre bana, som ett lager. De pressas in i tätningshuset 
som en radialtätning, men de pressas även på axeln. Innerringen sitter således fast på axeln 
och yttre banan sitter fast i huset. Detta gör att tätning sker invändigt och inte mot axeln som 
radialtätningen. Invändigt har kassettätningen flera tätningslägen och bildar därigenom en 
labyrint som det inträngande mediet måste försöka passera. Detta ger väldigt hög 
tätningsgrad på en relativt liten yta. [8]. 

 
Figur 4, Kassettätning, bild ur Freudenberg Sealing Technologies katalog [6] 
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3. Genomförande och resultat 

3.1. Projektplan 
New Boliden kontaktade Mecon för att utvärdera befintlig klasserar lagring och konstruera 
en ny som uppfyller New Bolidens krav på miljö och funktion.  
En förenklad projektplan och kravspecifikation togs fram efter diskussioner med kunden 
New Boliden. 
Projektplanen ligger till grund för projektet. Kravspecifikationen har varit viktig för att veta 
att produkten möter kundens önskemål. För att kunna uppskatta projekt kostnaden gjordes 
en generell tidplan som även användes som riktlinje under arbetets gång.  

3.2 Arbetsmetod 
I detta projekt har inte flera koncept tagits fram, utan idéer som har kunnat förbättra 
befintligt koncept har applicerats i modellen vilket har lett till att produkten vidareutvecklats. 
Vilket kan liknas med en Agil arbetsmetod. Stegen i utvecklingen avhandlas inte in denna 
rapport, däremot tas vissa viktiga moment upp. Konstruktionen av produkten har skett i 
Autodesk Inventor 2015. Där har de olika ingående komponenterna i 3d byggts upp genom 
extrudering och revolvering av 2 dimensionella sketcher. Dessa komponenter har sedan 
konstruerats samtidigt i en sammanställning. Detta har varit ett smidigt sätt att hålla koll på 
mått och vad som händer med en komponent om den första ändras.  
Under arbetets gång har två avstämningsmöten med kunden skett, det första med kunniga 
mekaniker för att få synpunkter i ett skede då det fortfarande var lätt att implementera dessa. 
Det andra avstämningsmötet var mer en presentation för nyckelpersoner inom New Boliden 
där färdigt koncept presenterades. Även där kom ytterligare synpunkter som har tagits med 
till den färdiga produkten. 

3.3 Befintlig konstruktion   
Detta stycke handlar om konstruktionen på befintlig lagerenhet, och finns för att skapa 
förståelse kring problemen. 
 
I figur 5 ser vi lagerenheten i genomskärning. I mitten sitter en axel som står still i karet med 
hjälp av fötter, denna axel kallas för ”Huset”. Den är utformad som en kon vars botten bultas 
utvändigt i packningshuset. På axeln är två vinkelkontaktkullager monterade, deras yttre 
lagerbanor monteras invändigt i det som kallas lagerspindeln. Lagerspindeln är en hylsa med 
en fläns i ena änden, denna fläns monteras i klasserarskruven. Utvändigt på lagerspindeln 
har vi ett stort nållager och tätningslägen för ett antal olika tätningar bland annat en 
boxtätnings lösning. Denna ligger flera varv runt hylsan och kräver att vara satt under 
spänning för att täta, det görs av ett antal fjädrar som ligger mot boxtätningen. Förutom 
boxtätnigen finns det ett antal radialtätningar samt en stor avstrykare.  
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Figur 5, Genomskärning befintligt lager. Bild tagen ur konstruktions dokument levererat av New Boliden 
AB, ägande rättigheter FL Smidth. 

Positions beskrivningar till Figur 3. 

1 Hus 2 Packningshus 

3 Lagerspindel 4 Kåpa 

5 Lagerblock (Eng: Bearing block) 6 Packningsring 

7 Slithylsa 8 Nållager 

9 Vinkelkontaktlager 10 Lagerhållare 

11 Låsring (Eng: retaining ring) 12 Packning 

13 Lagerbricka 14 O-ring 

15 Oljetätning 16 Fjäder 

17 Mjuk bomullstätning (Boxtätning) 18 Skruv 

19 Försänkt insexskruv 20 Skruv 

21 Sättskruv 22 Avstrykare 

23 Sexkants mutter 24 Ställskruv 

 

3.4 Problembakgrund 

 Nuvarande lagring förbrukar stora mängder fett, och allt använt fett hamnar i 
processen.  

 Många haverier, oftast på grund av inträngande vatten. 

 Dålig och komplex tätningslösning. 

 Montering och demontering av lagerenheten kräver erfarna mekaniker. Detta då 
konstruktionen är komplex och många moment måste göras samtidigt. 

 Svetsning krävs för att lagrets låsmutter inte skall öppna sig under drift. 

 Skruvar går av invändigt och orsakar haveri. 

 Fjädrar kärvar fast och orsakar bristfällig tätning. 
 
Dessa problem kan snabbt härledas till hur lagringsenheten är konstruerad vilket gjorde att 
New Boliden vill ta fram en ny bättre axellagring. 
 
För att hålla tätt mot vatten kräver boxtätnigen tillförsel av fett. Tack vare det förbrukar 
klasserarna 35-45kg fett i veckan. Boxtätningens spännfjädrar tenderar att fastna eller kärva 
ihop och orsakar att mer vatten läcker in på grund av minskat tryck på boxtätnigen.  
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Avstrykaren som monterats för att hålla borta den största mängden av material har väldigt 
kort livslängd, den nöts snabbt ner och konstruktionen förlorar ett av sina tätningslägen. 
Denna avstrykare medför även att motsvarande tätningsyta i flänsen nöts ned och då krävs 
bearbetning av huset i en svarv. 
 
Även konstruktionen med flera hylsor orsakar problem vid montering och demontering då 
konstruktionen är komplex. Många moment måste göras samtidigt för att lagringen skall 
kunna monteras ihop. Nållagret skall hållas på plats av en hylsa som säkras med skruvar, 
dessa skruvar tenderar att gå av och orsakar ibland att lagret inte roterar som tänkt. 
Muttern som spänner ihop hela konstruktionen och håller vinkelkontaktlagren på axeln är 
inte optimal. Låsningen för muttern är inte tillräcklig och de första gångerna roterade 
muttern upp, detta har lösts genom att muttern nu svetsas på axeln. 

3.5 Design 
Nästa steg efter en enkel utvärdering av befintlig konstruktion var att ta fram ett koncept. Vid 
diskussion med New Bolidens mekaniker pratade de om en tidigare konstruktion som 
fungerat bra i gamla anrikningsverket som byggdes sent ’60tal, denna enhet kallas Sala-
enheten då Sala Maskinfabriks AB en gång i tiden ritade denna. Efter en del efterforskningar 
hittades ett exemplar av sammanställningsritningen av Sala-enheten.  
 
Då New Boliden önskar att hålla nere kostnaderna bestämdes det tillsammans att använda 
Sala-enheten som en referens för den nya konstruktionen av lagringen. Då de nya klasserar 
skruvarna är mycket större än den gamla sala-enheten används den som ett koncept eller 
referens. 
 
Sala-enheten har de två lagren förskjutna in i axeln, det gör att bara en bit av axeln, foten och 
gaveln är utsatta för sliget i klasserar karet. Flera fördelar kan ses med denna typ av lösning. 
Dels finns inga begräsningar på utrymmet inåt, enheten kan ta upp det djup som krävs. 
Dessutom är utbudet på tätningar stort då det är en vanliga metod att ha en utgående axel 
som sedan tätas, detta kontra att ha en liknande lösning som befintlig lagring har.  
 

 
Figur 6, Sammanställningsritning Sala-enheten. Skannad bild från sammanställningsritning som New 
Boliden AB äger. 
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3.6 Fysiska begränsningar 
Då den nya lagringen måste passa i den befintliga klasseraren är de utvändiga måtten 
avgörande. Den skall passa mot befintlig fläns på axeln och stå i karet på samma sätt som 
befintlig konstruktion. Vilket gör att längden mellan foten och flänsen är definierad. Även 
fotens bredd i karet är definierad samt vilken höjd axeln skall ligga på. Övriga mått är 
odefinierade och kan styras efter behov. 
 

3.7 Belastningssituationer 
I karet kan vi räkna med att axellagringen kommer bli utsatt för ett antal kraft situationer. 
Dels uppstår ett vridande moment då motorn och växellådan roterar skruven. Samtidigt som 
skruven roterar lyfts materialet uppåt i karet, då materialet är tungt kan det ses som en vikt 
som lyfts vilket orsakar en belastning på skruven i både radiell men främst axiell riktning.   
Även skruvens egenvikt kommer att utsätta lagringen för en kraft som kan delas upp i en 
axiell samt en radiell komposant. 

3.8 Val av lagertyp 
Vid val av lager var två lager aktuella, spårkullagret på grund av möjligheten att få dem med 
tätningar, samt koniska rullager [4]. Fördelarna som kan ses med spårkullagret är att de kan 
fås med tätningar vilket skulle ge ytterligare ett skydd mot inträngande vatten. En annan 
fördel är att spårkullagret är ett billigt lager.  
Det koniska rullagret är ett starkt alternativ tack vare dess höga lastbärande förmåga i både 
axiell och radiell riktning [9]. En annan fördel med koniska rullager är att yttre- och 
inrelagerbannan kan monteras separat, vilket är en fördel vi montering. 
 
Om vi jämför monteringen på det lager som först monteras på axeln i de olika fallen, 
spårkullager respektive koniskt rullager, ser vi att vid montage av spårkullagret pressas först 
lagret på axeln och sedan måste axel och lager pressas in i huset [4][9]. Detta gör att hela 
lagret måste pressas in alternativt dras in med mutter, då finns risken att man använder för 
stor last och knäcker lagret. Detta undviks då det koniska rullagret kan delas i två delar. Den 
yttrelagerbanan kan först pressas in huset utan risk att pressas sönder, varefter innerringen 
pressas på axeln utan att rullsegmentet blir påfrestade. Efter detta kan axeln med 
rullsegmenten lyftas i huset utan att pressning krävs. 
 
Då klasseraren roterar med 4 varv per minut kommer inte optimal smörjfilm mellan 
lagerbanor och rullelement att uppstå, detta enligt Applikations ingenjör Magnus Belander 
på SKF [13]. För att uppnå fullgod smörjfilm krävs att rotationshastigheten är mer än 10 varv 
per minut. Detta kan leda till att kontaktytorna inuti lagren kommer i kontakt med varandra 
vilket leder till deformation som kan orsakar haveri i förtid.  
På grund av det är det fördelaktigt att ha ett rullelement med stor kontaktyta. Det gör att 
rullen fördelar ut kraften mot lagerbanan för att minska punktbelastningar och bidra till ökad 
livslängd. 
 
En annan aspekt vid val av lager är att koniska rullager tidigare använts i liknande lösningar 
med goda resultat, till exempel sala-enheten. 
 
Koniska rullager går att montera i huset på två sätt, X-montage samt O-montage, se avsnitt 
2.7. Flera fördelar kan ses med ett O-montage, arrangemanget blir styvare, lättare att 
montera och om skärningspunkterna överlappar varandra kommer lagerglappet minska vid 
ökad temperatur [9].  
Fördelen som väger mest i detta fall är monteringen, se tidigare stycke jämförelsen mellan 
spårlager och kullager, detta fall gäller med O-montage. Vid X-montage måste lagren pressas 
på som med spårkullagret. 
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Att glappet minskar behöver inte vara en fördel då det kan leda till överspänning av lagret, 
men om lagren är monterade med glapp eller ett 0-spel kan en ökad spänning vara önskvärt 
för att öka lagerlivslängden.  

3.9 Dimensionering av lager 

Belastningsstorleken är svår bestämd i detta fall, detta då drivväxellådans utväxling är okänd.  
Då volymerna som flyttas i klasserar karet är svåra att uppskatta blir det svårt att bestämma 
belastningen som de utsätter skruven för. Detta gjorde att det var svårt att hitta 
dimensionerings parametrar, detta gjorde att det enda som fanns som utgångspunkt var att 
kolla på de lager som är monterande på befintlig konstruktion samt sala-enheten. Befintliga 
lager har ett kombinerat dynamiskt bärighetstal på 396,6 kN, och ett statiskt bärighetstal på 
920kN [4]. Då det nållagret bara tar upp radiallaster utsätts vinkelkontaktlagren för alla 
axiallaster.  
Sala-enheten har ett dynamiskt bärighetstal på 436kN och ett statiskt bärighetstal på 535kN 
[4]. 
 
Då koniska rullager var den lagertyp som var aktuell konsulterades SKF’s produkt söknings 
funktion [5]. När sökningen gjordes lades fokus på det dynamiska bärighetstalet, vilket 
gjorde att valet av lager föll på 30222 med 110mm i axeldiameter och 30224 med 120mm i 
axeldiameter. Dessa har ett kombinerat dynamiskt bärighetstal på 649kN och det statiska 
bärighetstalet landade på 870kN. För att se till att dimensioneringen blev så korrekt som 
möjligt diskuterades detta med Jörgen Hällström på Momentum Industrial[12]. Jörgen 
påpekade att då axellagringen roterar med 4 varv per minut är den statiska bärigheten lika 
viktig som den dynamiska och bör därför vara en dimensionerande faktor. Han nämnde även 
att det finns olika bred på lagren vilket ökar den lastbärande kapaciteten, detta är inget som 
har tagits i beaktning utan standard bredd har valts på lagren. 
  
SKF 30222 J2 har inbyggnadsmått, d=110 D=200mm T=41 och SKF 30224 har 
inbyggnadsmått d=120 D=215 T=43,5. Aktuella datablad är bifogade i bilaga 3-4, samtliga 
uppgifter om belastningsdata och mått är från SKF’s produktsida [5]. 
 
Vi kan räkna på livslängden på lagren med hjälp av formel 1, men då vi saknar belastnings 
storleken P, förklarat tidigare i avsnittet, bestäms P till hela vikten av axeln som är 16ton. 
För att få en god uppskattning om livslängden görs beräkningarna på varje lager individuellt, 
den dynamiska belastningen hämtas ur databladet på respektive lager, bilaga 3-4. 
 

Formel 1: L10h = (10^6*(C/P)^p)/60n 
SKF 30222 J2 
C: 308kN 
P: 16ton = 160kN 
p: 10/3 för rullager 
n:4 varv per minut. 

 
L10h = (10^6*(308/160)^(10/3))/60*4 = 36973 timmar. 

 
Livslängden är 36973 timmar detta motsvarar en driftstid på mer än fyra år vid fullgod 
smörjning. Det större lagret ser ut enligt följande: 
 
SKF 30224 J2 
C: 341kN 
P: 16ton = 160kN 
p: 10/3 för rullager 
n:4 varv per minut. 
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L10h = (10^6*(341/160)^(10/3))/60*4 = 51908 timmar. 

 
Livländen är 51908 timmar det motsvarar en driftstid på nästan sex år. Då det tydligt kan ses 
att det mindre lagret är det lager som kommer styra intervallet på lagerbyten, räknar vi ut 
den statiska säkerhetsfaktorn s0 med det statiska bärighetstalet för 30222 J2, värdet är 
hämtat ur bilaga 3.  
 

Formel 2: s0=C0/P0 

C0: 405kN 
P0: 160kN 

s0=405/160 = 2,53 
 
För att tolka resultatet måste vi konsultera SKF’s dokument rullningslager [4]. I tabell 11 på 
sida 89 kan vi se att för roterande lager med låga krav på tysthet och jämn gång men med 
kraftiga stötbelastningar skall denna säkerhetsfaktor vara större eller lika med 2,5. Ett icke-
roterande lager ska ha ett s0 större eller lika med 2,0.  

3.10 Axel 
Då axeln är den del som överför hela belastningen från skruven, genom lagren och till foten 
ut i karet gäller det att denna är styv och inte sviktar. Om axeln sviktar kan det orsaka lager 
haveri. Axelns utformning styrs av många olika saker, dels lagertyp och lager bredd, låsnings 
typ, monterings lösning i karet, tätningar med mera.  
 
Vid dimensioneringen av axeln fanns två kriterier som betraktades. Dels vilka lager som 
skulle användas samt att det skall finnas tillräckligt med gods på axeln för att kunna motstå 
den abrasiva nötningen under lång tid. Av denna anledning krävs grövre axel än om den hade 
varit helt inkapslad.  
Då valet av lager föll på 110mm och 120mm styrde detta dimensioneringen av axeln, 110 vid 
inre lagerläget samt 120 vid yttre lagerläget.  
I början av designfasen var tanken att göra axeln konisk mellan lagren, detta då de flesta 
maskinaxlar jag har erfarenhet av har varit koniska. Därför gjordes biten längst in i lagringen 
rak och sedan började konan upp till nästa lager.  
Detta övergavs dock efter diskussion med handledaren David Dahlberg på Mecon, då en kona 
inte tillför någon funktion när det är så liten differens på diametrarna på en så pass lång 
sträcka.  
En annan komponent som kom att bli styrande var tätningen som skall täta mot inträngande 
vatten. Detta då kassettätningarna från Freudenberg samt SKF bara finns i vissa utvalda 
dimensioner, se avsnittet om tätningar längre ned. Detta gjorde att axelns tätningsläge måste 
vara 130mm, för att hitta dessa data konsulterades Freudenbergs kattalog[6] samt 
Momentum Industrial’s produktkattalog Tätningsprodukter [8] 
 
För att minimera risken för att tätningarna blir skadade vid montering minskades 
axeldiametern med 1mm radiellt utanför tätningsläget. Detta för att inte pressa på 
tätningarna hela axelns längd. 
För att axeln inte skall rotera med huset behövs ett stöd, och för att låsa axeln i stödet krävs 
en låsning. Detta löstes genom att två planfasningar gjordes på axeln, en från vardera sidan 
av axeln, det ger två plana ytor som blir ett bra grepp för stödet. Fasningarna gjordes några 
millimeter bredare än stödets bredd för att underlätta vid montering. 
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Figur 7, Axeln vid färdigställandet av lagerenheten. 

 
Då en bra lösning på låsningen av lagren på axeln önskades, förbereddes axeln för SKF’s 
låsmutter av KM typ samt bricka av MB modell. Detta krävde att axeln gängas utanför det 
minsta lagret, då axeln är 110mm blev gängan 110x2mm.  
För att underlätta vid montering gjordes den gängade delen av axeln tillräckligt lång för att 
kunna pressa lilla lagret på axeln.   
SKF’s MB bricka har låsflänsar som viks in i KM muttern för att låsa muttern, men för att 
låsa brickan på axeln har brickan även en flik in mot centrum som skall låsas i ett spår. 
Därför gjordes ett spår i axeln, detta spår ser nästan ut som ett kilspår men har bara radier 
för att underlätta tillverkning, se figur 7. 
 
För att se till att huset kan fyllas med fett vid montering men även då lagerenheten är 
monterad i skruven gjordes ett smörjspår genom axeln. Dimensioneringen av smörjspåret 
styrdes av vilken smörjnippel som skulle användas. Här valdes Aitiks standard nippel med 
PTF 1/8 gänga detta gav utrymme för en smörjkanal på 8mm. 

3.11 Hylsa som lagerdistans 
Då det är många olika människor med olika kunskaper om lagringar som kommer att 
montera lagerenheten behövs en enkel monterings rutin.  
Detta ledde till att efterforskning gjordes om montering av lager, det visar sig att det finns två 
metoder för montering av koniska rullager. 
Första metoden bygger på lagret dras åt tills motståndet ökar snabbt, och sedan minskas 
spänningen. Detta kräver erfarenhet och risk finns att lagret blir överspänt. 
Det andra alternativet bygger på att mäta in spelet med indikatorklocka för att ge rätt 
motstånd, denna metod använder en hylsa mellan lagren och shims för att justera 
motståndet. Denna metod kräver också erfarenhet för att kunna sätta upp och använda 
indikatorklocka på ett korrekt sätt, för mer information se bilaga 5. 
 
”Det bästa om oerfarna skall montera lagerenheten är att göra en hylsa med rätt passning 
mellan lagren”, det menar applikations ingenjör Magnus Bellander på SKF [13]. Han menar 
att genom att göra en hylsa med rätt lageravstånd får lagret med största sannolikhet bäst 
livslängd jämfört med en felaktig montering. Då inget lager är exakt likt det andra oavsett 
noggrannheten på tillverkningsprocessen, eller för den delen ingen av de kommande 10 
enheterna är på hundradelen likadana. Därför går det inte att sätta ett mått förskjutningen 
mellan ytter och innerlagerbanan som gör att lagret kommer ha rätt förspänning. Då ökad 
förspänning fortare leder till minskad livslängd kontra att montera lagret med glapp, se figur 
8, är det bättre att göra lagret med 0-spel eller lite glapp. Detta gjorde att en hylsa med ett 
generellt men korrekt monteringsmått konstruerades för att monteras mellan de två lagrens 
inre lagerbanor. Hylsan skall vara lös på axeln men spännas åt med muttern när sista lagret 
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monteras. För att inte krocka med lagerhållaren på det större lagret blev yttermåttet på 
hylsan 133mm. För att ge motsvarande utrymme till det lilla lagret svarvas hylsan ner i 
inreänden till 123mm, detta är några millimeter under största tillåtna måttet i databladet för 
lagret. Detta gjordes för att ge utrymme för demontering av lagerbanan med en avdragare. 
 

 
Figur 8, Förspänning kontra glapp. Utdrag ur SKF Rullningslager [4] 

3.12 Hus 
Huset som är lagerbäraren och grunden i hela konstruktionen måste vara stabil och inte 
utsättas för formförändring under belastning. Av denna anledning har huset gjorts med 
avseende på styvhet.  
För att öka styvheten monterades det största lagret med mitten i centrumplanet hos flänsen. 
Jag har en teori om att ha symmetri över flänsen, att ha samma avstånd mellan de två lagren 
som från första lagret till centrum på foten. Bredden på foten styr på så sätt längden mellan 
lagren. Då foten efter önskemål från kunden blev 80mm. Och den fysiska begränsningen styr 
total längden till flänsen, ledde det till att lagren hamnade med ett centrum till centrum 
avstånd på 200mm. 
 
På yttre sidan konstruerades huset tillräckligt långt för att både lager och tätningar ska 
rymmas innanför kanten på huset. Detta gjorde att huset sticker ut 52mm från flänsens 
framsida. På den inre sidan gjordes huset tillräckligt långt för att täcka lagret men inte längre 
för att spara material och vikt.  
 
Då det yttrelagret skall pressas in huset och sedan låsas mekaniskt med gaveln var huset 
tvunget att utformas där efter. Vid monteringen av lagret är det fördelaktigt om lagerbanan 
kan föras ner ända till lagersätet innan det pressas in. Därför gjordes en klack för lagerläget i 
huset som är lika lång som yttrelagerbanans bredd minus 0,5mm. Då gaveln skall låsa lagret 
axiellt var det nödvändigt att göra lagerläget kortare än lagret för att säkerställa att gaveln tar 
i lagret och inte i huset, se figur 9. Utanför lagerläget gjordes ytterligare en klack, denna är till 
för att gaveln skall monteras med presspassning, och av samma anledning som med lagret 
gjordes ytan utanför gavelns läge en dimension större, se position3 i figur 9. 
 
För att säkerställa att rullhållaren inte tar i huset gjordes ett urtag i huset precis bakom 
lagret, position 8 i figur 8. Detta urtag av material gjordes med en tillräckligt stor diameter 
för att fylla ett ytterligare syfte, detta då en kloavdragare skall kunna få grepp om 
yttrelagerbanan vid demontering. 
Det inre lagerläget fick motsvarande utrymmen vid konstruktionen som det yttre. 
 
Utförandet på utsidan av huset har styrts av hur insidan har sett ut. För att spara vikt men 
ändå behålla styvhet och inte riskera att göra sprickanvisningar har ytter sidan gjorts slät. 
Tunnaste stället är bakom inrelagrets lagerläge där är tjockleken 25mm. 
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Figur 9, 1: Lagerläge i hus. 2: Gavelläge. 3: Utrymme för montering. 4: Gavel. 5: Axel. 6: Inrelagerbana. 7: 
Yttrelagerbana. 8: Utrymme för demontering. 9: Obearbetad yta. 

Huset gjordes först i en del med flänsen, det skulle dock bli ett problem att hitta tillverknings 
ämnen. Detta då huset har en ytterdiameter på 540 mm och en innerdiameter på ca 180mm. 
Enligt Tibnor’s webbshop [3] finns inga ämnen i dessa dimensioner att tillgå. Det hade 
medfört att gjuta ett ämne eller ta fram ett specifikt ämne till denna produkt. Eftersom 
lagringen kommer tillverkas i en liten serie om cirka 10 enheter ansågs det bli för dyrt att ta 
fram ett specifikt ämne. 
Därför delades huset i två delar, en fläns som kan skäras ut och sedan grovbearbetas för att 
sedan svetsas på plats på huset som tillverkas ur ett konstruktionsrör.  
Tanken bakom detta var att minska material kostnaden, däremot kommer det medföra några 
fler tillverkningssteg då det svetsade huset måste bearbetas från två håll efter svetsning.  
 

 
Figur 10, Huset. 

Då ett av kraven var att förbruka en liten mängd fett till lagringen vill vi försöka minska 
fettmängden i huset. Konstruktionsröret har en innerdiameter på 178 mm och 
lagerdistanshylsan har en ytter diameter på 133mm för att inte krocka med lagerhållarna, 
detta gör att vi har ett utrymme på 22,5mm radiellt som kommer fyllas med fett. För att 
minska detta utrymme konstrueras en hylsa som passar på insidan i huset som fyller upp 
utrymmet och bara lämnar några mm radiellt. Detta gör att vi minskar fettmängden effektivt 
med några liter.  



16 
 

3.13 Tätning av huset  
Då största anledningen till haveri och lagerskador har varit inträngande vatten, lades fokus 
på att hitta alternativa tätningslösningar som skall fungera bättre än den befintliga lösningen.  
Den första tätningslösningen som övervägdes var att ha en serie av radialtätningar, som 
bildar en labyrint, likt den i sala-enheten. Tätningarna skall då monteras på ett sådant sätt att 
vattnet skapar ett tryck mot baksidan av tätningen som hjälper till att täta. 
Då radialtätningen använder axeln som tätningsyta, kommer materialet som ligger mot 
tätningen tillslut orsaka läckage genom tätningen. Detta skulle resultera i att axeln måste 
bytas. För att förhindra detta konstrueras hylsor i ett hårdare material som krymps på axeln 
och utgör tätningsläget till radialtätningen. Detta gör att vid behov kan hylsorna bytas ut för 
att ge nya tätningslägen. Radialtätningar är beprövade i detta sammanhang och är omtyckta 
tack vare dess enkelhet.  
 
Efterforskningar och diskussioner med Jörgen Hellström på Momentum Industrial [12], 
ledde till att kassettätningar blir ett alternativ till radialtätningen. Flera fördelar kan ses med 
kassettätningen i en jämförelse med radialtätningen. Dels behöver inte kassettätningen en 
lika fin yta på axeln för att täta, då de tätar invändigt. En kassettätning kan ha upp till 6 
tätningslägen i en tätning vilket motsvarar 6 stycken radialtätningar. De har dessutom snäva 
toleranser invändigt vilket gör att det är svårare för vätskor att passera genom tätningen.   
Då tätningsläget på kassettätningen är invändig behövs inte samma höga krav på axelns 
ytjämnhet och nötningsmotstånd, även hylsorna som nämns i förra stycket kan då tas bort. 
 
Då högsta graden av täthet önskades fanns det bara tre storleks alternativ att välja på i 
dimensioner över 80mm. 85mm 127mm eller 130mm, då tillgänglighet samt kostnad är 
viktigt fick det styra storleksvalet. Det blev således 130mm då det var den enda som fanns i 
standard sortimentet hos Momentum Industrial AB [8]. 
 
Då kassettätningar inte testats i klasserar lagringar tidigare och då vi vill kunna garantera bra 
driftsförutsättningar för lagren, beslutades att rita in tre kassettätningar. Eftersom 
inbyggnadsmåttet är litet är bredden av tre tätningar inget som orsaker ett utrymmes 
problem i sammanhanget. Det ger oss en säkerhet mot ett totalhaveri på tätningarna då vi 
har tre likvärdiga barriärer mot slig och vatten som tätar oberoende av den andra. 
Då detta är en ny typ av tätningslösning i klasseraren bedömde jag och min handledare David 
Dahlberg på Mecon att New Boliden skulle vara med och ta beslutet om test av denna 
lösning. 
 
En annan sak som krävde utredning och beslut från kunden är att översmörjning av en enhet 
med kassettätningar kan orsaka tätnings haveri. Detta om överskottsfettet inte tar sig ut i 
samma takt som man pressar in nytt. Då kan ett övertryck bildas som orsakar haveriet på 
tätningen. Detta problem tas upp i avsnittet om underhåll av lagerenheten.  
 
Utöver kassettätningarna behövdes tätningar för att täta gaveln och locket mot huset. Detta 
görs enklast med o-ringar. Vid montering pressas o-ringen ihop och tätar mycket bra mot 
ytorna. För att ha bra tillgänglighet på tätningar konstruerades o-ringsspåren med hjälp av 
Momentum Industrial’s katalog för tätningar [8] detta gjorde att tätningar av standard 
modell kunde användas. 

3.14 Gavel 
För att kunna täta huset krävdes att en löstagbar gavel konstruerades. Denna gavel har tre 
funktioner, skapa ett tätningsläge för kassettätningarna, låsa yttre lagerbananan axiellt och 
täta mot vatten. Gaveln är konstruerad på för att pressa mot lagerbanan och ge en mekanisk 
låsning av lagret.  
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Gaveln konstruerades för att monteras med 12st M12 skruvar i huset, skruvarna används 
också för att dra in gaveln på plats. Den radiella stabiliteten utgörs av den inre delen på 
gaveln som har presspassning mot huset.  
Längden på gaveln styrdes av hur mycket utrymme tätningarna krävde och hur långt in det är 
till lagret. Varje tätning är 16mm och det sitter 3 stycken, det gör att utrymmet för 
tätningarna måste vara 48mm. Innanför tätningarna vidgas gavelns innerdiameter, detta för 
att inte krocka med rullhållaren men ändå kunna hålla mot yttrelagerbanan. Utrymmet som 
krävdes för rullhållaren var 9,5mm, se bilaga 4, men då utrymme krävs för inrelagerbanan 
och flänsen på axeln blev gaveln 60 mm djup.  
Då även denna del roterar i materialet och utsätts för abrasiv nötning har tjockleken på 
flänsen bestämts till 20mm detta ger ett totaldjup på 80mm.  
 

 
Figur 11, Gavel med O-ringspår och läge för kassettätningar. 

Tanken bakom utformningen av gaveln är sådan att tätningarna pressas på plats inifrån. Det 
gör att tätningarna sitter skyddade innanför gavelns gods och skall inte behöva ta upp stötar 
från stenar och övrigt material. För att hålla borta material från tätningarna har hålet i gaveln 
gjorts med en snäv tolerans mot axeln. Hålets utsida har fasats av 45 grader, detta är en 
detalj som har visats sig hjälpa till att trycka bort sliget från tätningarna, det har provats på 
Sala-enheten och har visat sig hjälpa.  
 
För att säkerställa att vatten inte tar sig in via flänsen och skruvarna har o-ringspår gjorts. På 
önskemål från kunden gjordes o-ringsspår både utanför bultcirkeln och innanför.  
En extra bultcirkel med 4 gängade M10 hål gjordes i flänsen för att underlätta demonteringen 
av gaveln från huset. 

3.15 Lock 
Då inre sidan av huset ligger skyddad inuti axeln kommer locket på denna sida inte behöva 
vara lika tåligt för slitage som gaveln. Därför kan den konstrueras med tunnare gods än 
gaveln. Godset gjordes 10mm tjockt, detta för att tätningsytan skall hållas plan under en lång 
tid.  
Locket gjordes skålformat för att rymma axeln samt låsmuttern, detta gjordes främst för att 
spara material på huset. Två o-ringsspår konstruerades för att hålla tätt mot eventuellt 
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inträngande vatten. Vid dimensioneringen konsulterades Momentum Industrial’s katalog 
Täta [8] för att se till att standard o-ringar valdes. 

 
Figur 12, Locket vid färdigställande. 

3.16 Axelstöd 
Axeln behöver kunna hållas fast i karet på samma sätt som den befintliga konstruktionen 
hålls på plats. Då Sala-enhetens koncept appliceras behövs en fot som kan stå i karet och 
hållas fast med befintlig konstruktion, figur 13. 
 

 
Figur 13, Klasserar skruven monterad i karet axellagringen med hållare inringat i gult. Foto: Anton Matti 

Då gaveln kommer att monteras över axeln måste denna fot gå att demontera. Detta löstes 
genom att göra en tvådelad konstruktion som bultas ihop tvärs över axeln. För att en lyftögla 
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skulle vara enkelt att montera i foten gjordes foten osymmetrisk så öglan kan svetsas fast i 
ena delen av foten.  
För att se till att axeln står still gjordes stora anliggningsytor mot botten samt sidorna. Då 
axeln ska stå still krävs det att den inte roterar i foten, genom att göra två avfasningar i ytan 
som skall monteras runt axeln får foten ett bra grepp runt axeln.  
 
Bredden på befintliga foten var 42mm, därför konstruerades bredden på foten först till 
40mm som är ett standard mått på stålplåt. Detta gjorde att två skruvar, en på vardera sidan 
om axeln kunde konstrueras dit. Efter diskussion med mekanikerna önskades att bredda 
foten till det dubbla för att få dit ytterligare två skruvar. Mekanikerna kom även med ett 
annat önskemål, att skruven samt muttern skulle försänkas in i stålet då det blir lätt att täcka 
dem med gummi.  

3.17 Övriga komponenter 
Vid diskussioner med mekanikerna i Aitik fanns önskemål om att få hylsor på samtliga 
utsatta skruvar för att kunna täcka för skruvskallen med gummi för att skydda dem.  
Detta gjordes på alla de skruvar som monteras i gaveln, men även på foten försänktes 
skruvarna av den anledningen. 
 
För att underlätta montering och demontering togs ett stöd fram. Stödet är tre skurna plåtar 
som svetsas ihop. Stödet kommer att användas då lagerenheten tas in för reparation och 
behöver stå på arbetsbänken.  
 
Då kassettätningarna är känsliga och måste monteras utan att skada kanterna gjordes en 
enkel presshylsa med tillhörande distanser. Distanserna är till för att tätning två och tre inte 
skall pressas för långt in och skada tätningen under. 

3.18 Underhåll av lagerenheten 
Problemet som kan uppstå med tätningarna vid översmörjning öppnade upp för två nya 
möjligheter.  
Underhålls metod ett består i att fylla lagringen med fett vid montering, ingen intervall för 
smörjning under drift krävs.  
Då service av klasserar skruven utförs, vilket sker en till två gånger per år, demonteras 
tätningslösningen för kontroll. Lagret granskas och roteras för att säkerställa funktionen 
innan nytt fett pumpas in i enheten. Efter det återmonteras gaveln med tätningarna och foten 
och lagerenheten är redo för en ny vända i klasserar karet. 
 
Metod två består i att fortsätta med smörjintervaller, men minska dem till 1-2 gånger per 
månad. Detta skulle betyda att konstruera axeln med två smörjspår, en för tillförsel av fett 
och en för retur.  
 
Motiveringen till alternativ två är att säkerställa att det finns ett litet övertryck med fett i 
lagret, detta skulle minska risken med vatten som tränger in i lagret. Däremot då vi kollar på 
lagren de har inget behov av kontinuerlig smörjning, detta då lagren kommer ha tillräckligt 
med fett i huset för deras uppskattade livstid. Däremot är det fördelaktigt att fylla på nytt fett 
med jämna mellanrum. Detta har diskuteras med Magnus Belander på SKF[13] och han 
bekräftar ovanstående.   
 
Efter presentation av de två lösningarna till nyckelpersoner inom New Boliden bestämdes att 
ta metod ett till test i produktion.  
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3.19 Toleranser för axel samt hus 
Toleranserna för axeln och huset styrs av de toleranser tillverkarna för lager och tätningar 
ställer.  
 
I detta fall hittas toleranserna för kassettätningarna i ”Simmerring and rotary seals”[6] sid 
32, där står det att toleranserna för huset samt axeln är H8/h8 samt att ytjämnheten Ra skall 
vara 0,8 - 3,2μm.  
 
SKF’s krav på toleranser och ytjämnhet är inte lika enkelt definierade. För att ta reda på 
toleranserna används SKF’s, ”Rullningslager” [4]. I avsnittet ”Konstruktionsöverväganden” 
sidorna 159-234 finns förklarat allt kring passningar samt toleranser. På sida 172-173 finns 
tabell 2, där kan man genom bedömning av belastningsstorleken se vilken passning lagret 
kräver. I detta fall bedöms belastningen som normal, då för koniska rullager med 
axeldiameter 65-200mm skall axeln ha toleransklassen n6. 
 
På sidan 174 i tabell 4 [4] hittar vi toleransen för hus, för hus i stål med normala belastningar 
skall toleransklassen vara N7. 
 
På sidan 202 finns tabell 11 [4],”Formtoleranser för lagersäten på axlar och lagerlägen i hus”. 
Tabell 11 visar hur toleranser för axial- och radialkast skall utformas på ritningar. 
 
På sidan 204 i tabell 12 [4] hittas toleranser för ytjämnhet, för axlar som är 80-500 skall 
ytjämnheten vara 1,6μm. 

3.20 Materialval Axel 
Vid val av material finns det några kriterier att ta med i beräkningen, tillverknings metod, 
krävs svetsning, behöver komponenten vara tålig mot slag och ekonomin.  
Axeln kommer att svarvas fram ur ett ämne därför är det bra att ha ett material som lämpar 
sig bra för skärande bearbetning. Axeln kommer inte behöva svetsas, detta gör att 
svetsbarhet inte behöver vara en kriterie. Slagsegheten bör vara hög då det kan förekomma 
stenar som slår mot axeln.  
Till min hjälp har jag haft Tibnor’s ”En guide till att välja rätt specialstål”[1]. I 
materialöversikten på sid 12-17 kan man utifrån kategori hitta material. Jag valde att kolla på 
Automatstål, en stålkategori som är framtagna för skärande bearbetning, där hittar vi ett stål 
som heter 520MW+. Det är ett microlegerat automat stål som på en skala 1 till 5 har en 
klassning som ser ut följande 
Skärbarhet  (5) 
Hållfasthet  (3) 
Svetsbarhet  (1) 
Slagseghet  (3) 
Pris  (3) 
 
Då detta material går att få i stång i lämpliga diametrar är det ett bra alternativ. Det kostar 
enligt Tibnors webshop[3] 16,85kr/kg, och om vi ställer det i relation till ett vanligare 
konstruktionsstål som S355J2, i samma diameter har det en kostnad på 13,5kr/kg. 
Fördelarna med 520MW+ över S355J2 är att det har bättre hållfasthet samt att det är lättare 
att bearbeta. 

3.21 Materialval hus 
Då tanken är att tillverka flänsen ur en plåt som först skärs och sedan bearbetas föll valet av 
materialet på stålplåt gjord i S355J2+N. Detta då detta material har god svetsbarhet och 
fortfarande går att skära i.  
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Då tanken har varit att göra ett hus som kan tillverkas med största delen skärande 
bearbetning med liten mängd spånbearbetning är tanken att använda ett konstruktionsrör 
som ämne. fortfarande få grovsvarva husets utsida, och sedan svetsa fast flänsen. Efter det 
skall den spännas upp igen och svarva insidan vars lagerlägen mm är. Då jag utgått från 
Tibnor’s materialkatalog[2] föll materialvalet på S355J2H då konstruktionsrören tillverkas i 
detta material. 

3.22 Materialval Gavel, lock och stöd. 
Då gaveln och locket kommer tillverkas genom svarvning är det fördelaktigt om materialet 
har god skärbarhet, det är även fördelaktigt om det har hög slagtålighet. I övrigt finns inga 
direkta krav på materialet.  
Tibnor har i sitt sortiment både konstruktionsrör och stångämnen som har lämpliga 
diametrar för att framställa gaveln. Därför sattes materialet till S355J2/S355J2H, detta då 
tillverkaren skall kunna välja vilket ämne som blir billigast att tillverka ur.  
 
Då stödet kommer tillverkas ur plåt men utan några övriga krav valdes ett material som är 
vanligt förekommande på stålplåt i tjockleken 80mm. Efter en sökning i Tibnor’s 
webbshopp[3] föll valet på S355J2+N då det var den enda plåten som hittades i 80mm.  
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4. Sammanfattning av resultat 

Resultatet av detta arbete består av ett färdigt koncept med ritningsunderlag som i skrivande 
stund levereras till kunden för att gå ut på anbud för tillverkning, se bilaga 1. 

4.1 Lagerenheten 

 
1 Hus  15 Kassettätning 130mm 

2 Gavel  16 O-ring 205x3 NBR 

3 Lock  17 O-ring 215x3 NBR 

4 Axel  18 O-ring 222x3 NBR 

5 Strypning  19 O-ring 230x3 NBR 

6 Lagerdistanshylsa  20 O-ring 275x5 NBR 

7 Fot del 2  21 Bricka M16 

8 Fot del 1  22 Bricka M8 

9 Skruv skydd M12  23 Skruv M8x30 

10 Skruv skydd M10  24 Skruv M10x20 

11 MB 22 Låsbricka  25 Skruv M12x45 

12 KM 22 Låsmutter  26 Skruv M16x180 

13 Koniskt rullager 30222 J2  27 Låsmutter M16 

14 Koniskt rullager 30224 J2  28 Smörjnippel 1/8 
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Lagerenheten består av totalt 28 delar, det är inklusive o-ringar, skruvar och smörjnippel. 
Då enheten har en konstruktion där lagren förskjuts in i klasserar skruven ligger dessa 
väldigt skyddade. Valet av lager föll på koniska rullager, detta då de klarar höga axial och 
radial belastningar. Axeln är en traditionell modell där den går igenom hela huset och sedan 
ut genom gaveln där den tätas. Tack vare det kan tätningarna skyddas på ett enkelt sätt men 
det gör även att utbudet av tätningar är större. 
För att ge så god tätnings förmåga som möjligt är lagerenheten är konstruerad med 
kassettätningar. Det är en ny typ av tätning som har väldigt goda tätningsegenskaper, men 
som inte tidigare testats i denna typ av konstruktion. 
För att vara kompatibel med befintlig klasserare, och kunna stå i karet som nuvarande 
lagring gör konstruerades en löstagbar fot med en lyftögla i som monteras på axelns ände.  

4.2 Konstruktions aspekter för minskade tillverkningskostnader. 
Då axellagringen kommer att tillverkas i en begränsad upplaga om ca 10 enheter bestämdes 
det tidigt att försöka konstruera lagringen för skärandebearbetning och undvika gjutning.  
Ett tydligt exempel på där det har tagits i beaktning var när huset gjordes i två delar. Med en 
fläns som sedan svetsas fast i huset. Detta gjordes då inga lämpliga ämnen finns för 
tillverkning i en del. Alternativet var att ta fram ett specifikt ämne som var större än 540mm. 
 
Vid färdigställandet av det slutgiltiga konceptet har yttermått och innermått på bland annat 
huset justerats för att kunna utgå från standard ämnen. Ytor som inte har någon funktion har 
lämnats med ämnets utgångs mått.  
Vid val av storlekar på material och tjocklekar används Tibnor’s Webbshop[3] för riktvärden 
på inner och ytterdiametrar. 

4.3 Konstruktions aspekter för underlättat underhåll. 
För att uppnå målet med lätt montering och demontering krävs att detta är med redan vid 
design processen.  
För att underlätta demontering av lagerbanorna i huset gjordes utrymmen bakom yttre 
lagerbanorna för att kunna komma åt med en klo-avdragare. Då gaveln har viss 
presspassning kommer den vara svår att ta lös vid demontering. Av den anledningen lades en 
extra bultcirkel till med 4 gängade M10 hål. Detta gör att man vid demontering kan skruva i 4 
M10 skruvar och korsvis gänga in dem för att pressa ur gaveln från huset.  Samma sak 
gjordes i den stora flänsen som axeln monteras i, detta då denna ofta limmas på plats för att 
säkerställa att vatten inte kommer in i axeln den vägen. 
 

4.4 Livslängd  
Då kassettätningar inte tidigare har monterats i denna typ av applikation kan ingen 
uppskattning göras av livslängden på tätningen. Däremot skall tätningen bytas varje gång de 
demonteras, detta leder till att varje gång gaveln demonteras från huset skall tätningen bytas. 
I enlighet med underhållsdokumentation som är framställd till denna lagerenhet kommer 
tätningarna bytas vid varje smörjtillfälle vilket är en till två gånger per år. 
 
I avsnitt 3.9 behandlas lagerlivslängden i samband med dimensioneringen där ser vi att det 
lager med kortast livslängd har en driftstid på cirka 37000 timmar. Det motsvarar mer än 4 
år i drift. Den statiska säkerhetsfaktorn s0 ligger på 2,53 och enligt tabell 11 på sidan 89 i 
SKF’s Rullningslager [4] ska rullager med låga krav på tyst- och vibrationsfri gång ha ett s0 
större eller lika med 2,5, samt att icke-roterande lager ska ha ett s0 större eller lika med 2,0. 
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5. Slutsatser 

Projektet har fortlöpt utan några stora hinder, däremot har många frågor kommit upp som 
har krävt diskussioner med experter inom ämnet. 
 
Tack vare lösningen med lagerlåsningshylsan kommer denna enhet att bli väldigt lätt att 
montera och demontera. Med hjälp av den framtagna dokumentationen för demontering och 
montering kommer även en oerfaren person snabbt kunna sätta sig in i hur man monterar 
dessa lagringar. Detta gör att sannolikheten för monterings fel kommer vara väldigt liten.  
Största problemet med hylsan är att det inte går att justera spelet på lagren, detta skall dock 
inte behövas med tanke på att tillverknings toleranserna är snäva. Däremot om något 
problem uppstår finns möjligheten till att använda SKF’s standard shims eller att svarva ner 
hylsans längd. 
 
Något som kan visa sig bli ett problem är tätningslösningen. Detta då kassettätningen inte 
har blivit testade i denna applikation tidigare. Risken finns att de inte klarar av denna miljö 
och nötts upp snabbare än beräknat, detta kan leda till haveri. Om detta sker finns 
möjligheten att konstruera en ny gavel som kan använda radialtätningar i stället. 
 
Då inga korrekta belastningsdata har gått att få fram så har konstruktionen mest troligt 
överdimensionerats, vilket kan ses i avsnittet om lager dimensioneringen. Då denna 
konstruktion är en uppdimensionering, men med hänsyn till befintlig konstruktion, så kan 
det visa sig att lagren är så överdimensionerade så att det ställer till problem. Ett tänkbart 
problem är att belastningen på lagren är så liten att rullarna står still. Detta kan lösas genom 
att montera andra lager med lägre dynamiskt bärighetstal.  
 
Då belastningssituationen är okänd räknades livslängden på lagren med hela axelns vikt. 
Detta är ett grovt antagande för den största belastningen som kan uppstå, men den antas 
vara mycket större än den faktiska belastningen. Detta gör att lagren sannolikt har längre 
livslängd än beräknat.  
Dock vid denna låga rotationshastighet är inte beräkningarna tillförlitliga av två orsaker. Den 
första är att lagrets rullar kan sluta rulla och börjar glida på lagerbanan. Den andra är att de 
inte får tillräckligt med smörjfilm mellan rullen och bannan, båda orsakerna leder till att 
lagret utsätts för onormalt slitage som kan leda till haveri i förtid.  
 
Då denna konstruktion till en början kommer tillverkas som en prototyp som tas i drift för att 
testas finns möjligheten att göra förändringar innan fler tillverkas. Detta då en utvärdering 
skall göras innan investeringen på fler enheter sker, detta beräknas göras inom ett år från 
idrifttagandet av första enheten. 
 
På grund av konkurrens skäl bifogas bara översiktsritningen i denna rapport. På begäran kan 
övriga ritningar lämnas. 
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1 Översikt 
# Beskrivning Part #  # Beskrivning Part # 
1 Hus   15 Kassettätning 130mm  

2 Gavel   16 O-ring 205x3 NBR  

3 Lock   17 O-ring 215x3 NBR  

4 Axel   18 O-ring 222x3 NBR  

5 Strypning   19 O-ring 230x3 NBR  

6 Lagerdistanshylsa   20 O-ring 275x5 NBR  

7 Fot del 2   21 Bricka M16  

8 Fot del 1   22 Bricka M8  

9 Skruv skydd M12   23 Skruv M8x30  

10 Skruv skydd M10   24 Skruv M10x20  

11 MB 22 Låsbricka   25 Skruv M12x45  

12 KM 22 Låsmutter   26 Skruv M16x180  

13 Koniskt rullager 30222 J2   27 Låsmutter M16  

14 Koniskt rullager 30224 J2   28 Smörjnippel 1/8  
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2 Montering. 
OBS! Vid montering använd nya skruvar varje gång! 
Detta pga. att skruven sträcks vid montering. 
 
Observera att färgerna i denna mapp är endast för att skilja på delarna och reflekterar 
inte färgerna i verkligheten. 

 
Första gången ett hus till klasseraren används: börja med att pressa in hylsa (5) i 
huset (1), denna hylsa skall täcka den obearbetade ytan och vara jäms med flänsen 
innanför lagerläget.  

             
 

2.1 Montering lagerbanor & axel. 
1. Pressa in yttre lagerbananorna till lagren (13)(14) i huset (1), lagerbanorna skall 

vara helt mot sätet. Var försiktig så lagerbanan inte skadas. 
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2. Pressa fast inre lagerbanan till lagret (14) mot sätet på axeln (4). 
Belasta inte hållaren och rullarna i pressnings processen. Använd lämpligt 
verktyg men använd inte distanshylsan. 
 

3. Smörj lagerdistanshylsan (6) med monterings pasta för att underlätta demontering, 
släpp sedan på hylsan på axeln (4).  
OBS: Pressa inte fast hylsan. 

 
 

Smörj båda lagren ordentligt med fett innan montering i huset. 

4. Montera axeln med lagret och hylsan i huset. 
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2.2 Lager justering. 
5. Montera lager (13) på axeln (4) med hjälp av låsmutter och bricka (11)(12). Dra 

åt (lagernyckel HN 21-22) tills lagret hamnar i sätet. 
6. Rotera axeln flera varv för att säkerställa att rullarnas gavlar har ordentlig 

kontakt med innerringarnas flänsar. 
7. Dra åt lagret med nyckeln för hand tills det går tungt (utan att ta i). Använd en 

16oz hammare till att slå på nyckeln tills nästa av låsbrickans fläns passar i 
muttern och vik in minst två av dem för att säkerställa mutterns låsning. 

 
Observera att: Rätt glapp skapas av distanshylsan och muttern är bara till för 
att låsa fast arrangemanget för att allt ska sitta på plats. 
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8. Montera oringarna (16)(17) i locket (3) och montera sedan locket på huset med 
nya skruv M8x30 och brickor (21)(22). Dra åt med 26Nm 

 
 
 

2.3 Fettfyllnad 

9. Packa huset med fett till 100%, använd nippeln på axeln för att se till att fett 
fylls i hela huset. 

10. Rotera axeln och se till att det är fyllt. Lämna fett utanför lagret och lite 
utanför flänsen som lagret vilar mot, detta för att fylla det lilla utrymmet fram till 
kassettätningarna.  

11. Smörj kanterna på axeln för att underlätta vid montering av 
kassettätningarna. 
 

 
Packa med fett. Fyll 100% och lite utanför lagret och den fläns som lagret stöder mot. 
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2.4 Montering kassetätningar 

 
12.  Smörj kassettätningarna med fett innan montering. 
13. Montera de tre kassättningarna (15) en åt gången i gaveln (2) med speciellt 

framtaget pressverktyg. 
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2.5 Montera gavel och fot. 
14. Montera O-ringarna i gaveln och trä sedan gaveln försiktigt över axeln. 
15. Om nödvändigt använd längre M12 skruvar för att pressa gaveln på plats, 

OBS! Dra korsvis. 

 
 

16. När gaveln har bottnat, montera med nya M12x45(24) och hylsbrickor (9). 
Dra åt med 91Nm. 

17. Montera även täckskruv för demonterings hål M10x20 (23) med hylsbricka 
(10) 

18. Smörj fasningen i axeln med monterings pasta och montera foten med nya 
skruv M16x180 (25) och mutter (26)(20). Dra åt med 222Nm. 
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3 Demontering. 
 

Gör en visuell besiktning och se om några yttre skador kan ses. 
1. Demontera foten och kassera skruvarna. 
2. Demontera alla skruvar i gaveln och använd de 4 M10 skruvhålen till att pressa ut  

gaveln. 

 
 

3. Demontera och kontrollera tätningarna för att kunna åtgärda eventuella problem. 
Kassera dem sedan. 

 
 

4. Demontera bakre locket och demontera muttern. 
5. Pressa in axeln genom huset för att ta bort lagret eller använd avdragare om möjligt. 
6. Kontrollera lagren om skador uppstått, notera för utvärdering. 
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7. Med hjälp av invändig kloavdragare dra ur yttre lagerbanorna ur huset. 
8. Kontrollera lagerlägen och att ytorna är fina och släta och att lagren inte har snurrat 

i huset. 
Om lagerläget inte ser helt ok ut, kontrollmät med rätt verktyg mot 
tillverkningsritningarna. Om huset inte klarar toleranserna krävs arborrning. 

 
Dra lös båda yttrelagerbanorna med invändig kloavdragare. 
 

9. Ta lös lagerdistanshylsan från axeln och kontrollmät noggrant. Den skall vara 
165,5mm lång. Tillverkningstolleransen säger 165,5 +0,02 till +0,04. 
Om måttet inte är 165,5 beställ hem en ny omgående. 

 

 
 

10. Demontera det sista lagret och kontrollera axeln. 
Det skall inte finnas märken från att lagren har roterat mm. 
Om nödvändigt kontrollmät mot tillverkningsritningarna.  

 
11. Beställ nya lager, tätningar och skruvar.  
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