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Förord 
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detta examensarbete möjligt. Vidare vill vi tacka våra andra handledare Martin Olsson och 
professor Bo Jacobson vid avdelningen för Maskinelement för bra handledning. Sist vill vi 
tacka Torsten Jakobsson för all hjälp med motorriggen. 
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Abstract 
The background for this master thesis is the stricter emission control requirement in heavy-
duty diesel engines at the same time as the demands for improved diesel engine efficiency are 
getting stronger. One approach to meet these demands is to increase the fuel injector pressure. 
A higher fuel injector pressure makes the fuel spray more finely dispersed into the cylinder 
and a better combustion is achieved. This high pressure requires higher contact loads between 
the camshaft and roller. Higher working loads increase the risk for surface damage and fatigue 
of the camshaft and roller. This requires that a thorough investigation of which parameters 
that affect the contact between the camshaft and roller is done.               
 
The aim of this master thesis is thus to investigate how the hardness difference between 
camshaft and roller influences the damage propagation of surface damage. More aspects are 
how the shape and the position of the surface damage affect the propagation. To simplify the 
documentation of the surface damage, a method is evaluated using silicon replicas. 
 
To be able to follow the damage development on the camshaft and rollers three camshafts 
with artificial indents are run in a test apparatus. Each one of the camshafts is run in five 
different intervals of time. Between each interval the engine was dismantled and the camshaft 
and rollers were examined. This examination was done with a light microscope and replicas 
of interesting surface indents were made using silicone. The silicone replicas were then also 
scanned with a Wyko- topometer so 3D measurements over the surface could be achieved. 
When the examination was finished the parts were reassembled and the next interval was run. 
 
The silicone Master Exact that was evaluated in the paper can be used to replicate a very fine 
surface. The silicone is also easy to use and the method can be adopted for simplifying the 
documentation and analysis of different surface damages and surface profile parameters. 
 
The results shows that the damage development mainly depends on which hardness the 
camshaft has and if the surface damages have occurred on the camshaft or roller. The damage 
development of the artificial indents can generally be sorted into three different phases. The 
main reason for surface damage in phase one is plastic deformation, in the second face wear, 
and in the last phase fatigue. Earlier experiments shows that the best way of avoiding wear 
and fatigue is to use the same hardness in the contacting surfaces. When initial surface 
damage is taken to consideration, and not only damage caused by contaminants in the 
lubricant, this is not always true.
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Sammanfattning 
Bakgrunden till detta examensarbete är att dagens dieselmotorer ska prestera bättre samtidigt 
som miljöfarliga avgasutsläpp ska minskas. Ett sätt att få bättre förbränning är att öka 
insprutningstrycket så att bränslet finfördelas bättre. Det ökande trycket kräver högre krafter 
mellan kamnock och rullföljare. Hårdare driftfall ökar risken för ytskador på kamaxelns 
kamnockar och det krävs en bättre förståelse av vilka parametrar som påverkar kontaktparet 
kamnock/rulle. 
 
Målet med detta examensarbete är att studera vilken betydelse olika hårda kamaxlar har för en 
ytskadas skadeförlopp. Arbetet behandlar även betydelsen av en ytskadas form och dess 
placering på kamnocken. För att underlätta dokumentering av ytskador undersöks också 
möjligheten att med hjälp av silikoner gjuta av berörda områden.  
 
För att följa skadeutvecklingen på kamnockarna och rullarna så testkörs tre olika hårda 
kamaxlar med konstgjorda ytskador i en injektorrigg under fem olika tidsintervaller. Mellan 
varje tidsintervall tas kamaxeln och rullföljarna ur injektorriggen och undersöks. Ytorna och 
intrycken analyseras och fotograferas med hjälp av ett ljusmikroskop. Intrycken gjuts även av 
med en silikonmassa för att kunna skanna in ytan till en 3D bild med hjälp av en Wyko-
profilometer. När allt är dokumenterat sätts återigen kamaxeln och rullföljarna in i motorn och 
ett nytt tidsintervall körs. På detta sätt går det att följa skade- och utmattningsförloppet på 
kamnockarna och rullarna. 
 
Silikonen Master Exact som utvärderades i arbetet lämpar sig för att avbilda detaljrika 
metallytor. Eftersom den också är enkel att hantera kan den med fördel användas för att 
förenkla mätning och dokumentering av ytskador och ytparametrar.  
 
Resultaten visar att skadeförloppet för de initierade ytskadorna på kamaxeln kan delas in i tre 
faser. Huvudorsaken för skadeförloppet i fas ett är plasticering, i fas två nötning och i fas tre 
utmattning. Skadeförloppen skiljer sig åt beroende på vilken hårdhet kamaxlarna har och om 
ytskadorna befinner sig på kamaxlarna eller rullarna. Många tidigare utförda tester har visat 
att ytor nöts och utmattas minst då de är lika hårda. Resultaten i examensarbetet tyder dock på 
att när hänsyn tas till initiella skador så är detta inte längre det självklara valet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Trycket mellan kamaxel och rullföljare i Scanias dieselmotorer ökar. Bakgrunden till detta är 
att dagens motorer ska prestera bättre samtidigt som de miljöfarliga avgasutsläppen ska 
minskas. I Europa finns det lagkrav som måste uppfyllas för att få sälja nya lastbilar. Dessa är 
så kallade Eurostandarder som reglerar utsläppen av sotpartiklar och kväveoxider. Ett sätt att 
minska utsläppen är att få en jämnare förbränning i cylindern, detta uppnås bl.a. när bränslet 
kan sprutas in snabbt och med ett högt tryck vilket ger en finare dieseldimma. Kamaxeln i 
dieselmotorn har som uppgift att styra insprutningen och ventilerna. Längs kamaxelns 
kamnockar löper rullföljarna som överför kamnockens osymmetriska form till en rörelse. 
Stötstängerna förmedlar rörelsen till vipparmarna som i sin tur styr insprutaren och ventilerna. 
Trycket mellan insprutningskamnock och rulle beror alltså på insprutningstrycket.  
Scania har vid långtidstester, både i bänk och i fält, fått skador på kamaxel och rullföljare. Ett 
problem vid långtidstester är att bestämma vad som förorsakat skadorna och hur de 
utvecklats. Scania har inte kört några kortare tester för att kunna följa en skadas initiala 
utbredning och utvecklingsförlopp. 

1.2 Syfte 
I detta examensarbete studeras skadeutvecklingen på kamaxlar. Arbetets huvudmål är att 
undersöka och ge rekommendationer för vilken hårdhet kamaxeln bör ha för att en ytskada 
ska kunna accepteras. Del två i examensarbetet är att utreda en utvärderingsmetod för skade- 
och slitageutveckling som förenklar mätning och dokumentering. Problemen som diskuteras 
och besvaras är följande: 
 

• Hur påverkas en ytskada på kamaxlar med olika hårdheter?  
• Hur ser skadeförloppet ut för en ytskada på en kamaxel?  
• Hur påverkar ytskadans form skadeförloppet?  
• Utreda en utvärderingsmetod för skade- och slitageutveckling som förenklar mätning 

och dokumentering. 

1.3 Avgränsningar 
• För att hinna köra och analysera tre kamaxlar under examensarbetets tid begränsades 

maximala antalet cykler för varje kamaxel till 3,3 miljoner cykler. Vad som händer 
med ytskador efter 3,3 miljoner cykler behandlas således inte i detta examensarbete. 

• I kontaktparet kamnock/rulle är det endast hårdheten på kamaxeln som varieras. 
Rullens hårdhet hålls konstant. 

• Endast injektornockarna studeras då belastningarna är högre på dem än 
ventilnockarna.  

• Vid utvärderingsmetoden för examensarbetets del två har endast silikoner utvärderats. 

1.4 Metodik 
Tre olika kamaxlar körs, varje axel med olika hårdhet. För att simulera en ytskada görs olika 
intryck på kamnockarna och rullarna (Rockwell B, Rockwell C, Vickers). Intrycken är 
placerade på olika positioner på kamnockarna. Detta för att kunna följa skadeutvecklingen på 
olika delar av kamnocken där yttryck och krökningsradier är olika samt undersöka var en 
ytskada får värst skadeförlopp. För att följa skadeutvecklingen på kamnockarna och rullarna 
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körs kamaxeln i injektorriggen under fem olika tidsintervaller. Mellan varje tidsintervall tas 
kamaxeln och rullföljarna ur motorn och undersöks. Ytorna och intrycken analyseras och 
fotograferas med hjälp av ett ljusmikroskop. Intrycken gjuts även av med en silikonmassa för 
att kunna skanna in ytan till en 3D-bild med hjälp av en Wyko profilometer. När allt är 
dokumenterat sätts återigen kamaxeln och rullföljarna in i motorn och ett nytt tidsintervall 
körs. På detta sätt går det att följa skade- och utmattningsförloppet på kamnockarna och 
rullarna. 

1.5 Försöksrigg 
Kamaxlarna körs och testas i en injektorrigg, se Figur 1.1. Injektorriggen är Scanias 
dieselmotor D12 som är en rak sexcylindrig motor på 12 liter. Den består av en motor där alla 
system som inte påverkar insprutningen har skalats av. Trycket i insprutaren uppkommer 
endast då dieseln ska sprutas in i motorn. Trycket beror alltså inte på den explosion som 
vanligtvis sker i en förbränningsmotor. Detta möjliggör att testerna kan utföras utan att 
dieseln måste förbrännas. Kolvarna är därför bortplockade och cylindrarna igenpluggade. När 
dieseln sprutats in i cylindern återförs den med hjälp av tryckluft tillbaka till dieseltanken. 
Eftersom det inte sker någon förbrännig så drivs motorn av en elmotor vilken är inkopplad på 
vevaxeln. För att motorn ska få samma arbetstemperatur som i en vanlig motor värms riggen 
av kylvattnet som i sin tur värms av en extern värmepanna. Även oljan (se bilaga C) i motorn 
värms externt. 

 

 
Figur 1.1. Injektorrigg. 

Kamaxeln drivs av en transmission från vevaxeln. Elmotorn kan regleras från 0-1500 
varv/min vilket gör att kamaxeln, som i en fyrtaktsmotor roterar hälften så fort som vevaxeln, 
kan regleras mellan 0 och 750 varv/min. Varje kamaxelvarv blir en cykel i testet. Mot 
kamaxeln löper rullföljarna som via stötstången driver vipparmen som i sin tur styr 
insprutaren, se Figur 1.2.  
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Motor, 1. Kamaxel 2. Transmission 3. Vevaxel Drivtåg, A. Vipparm B. Stötstång C. Insprutare 

D. Rullföljare E. Rulle F. Kamnock 

Figur 1.2. Komponenter i Scanias dieselmotor D12. 

För att övervaka krafterna i drivtåget är en trådtöjningsgivare fäst vid var och en av 
vipparmarna, se Figur 1.3. Givarna är sedan kopplade till en dator så att krafterna kan 
övervakas kontinuerligt under körning. Datorn styr även hur stor mängd diesel som ska 
sprutas in, olika mängder ger olika belastningar.  

 

 
Figur 1.3. Vipparm, A. Trådtöjningsgivare, B Kalibreringsskruv. 
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1.6 Disposition 
Här beskrivs kortfattat hur rapporten är upplagd. 
 
Kapitel 2, Litteraturstudier, behandlar olika teorier bakom de tribologiska effekter som 
förekommer i kontakten mellan rullföljare och kamaxel. 
 
I kapitel 3, Silikonavgjutningar, utvärderas de silikoner som används för att gjuta av en yta 
vilket underlättar mätning och dokumentering. Först utvärderas tre olika silikoner med 
ljusmikroskop. Den silikon som har bäst egenskaper analyseras vidare med en mekanisk och 
en optisk metod för att ta fram olika ytparametrar. Silikonen används senare vid 
huvudförsöken. 
 
Kapitel 4, Förberedelser inför huvudförsök, behandlar de förberedelser som gjorts innan 
försöken har kunnats genomföras. Intrycken som ska simulera en verklig skada har bestämts 
genom att en testkamaxel har körts. 
 
Kapitel 5, Utförande av huvudförsök, behandlar hur huvudförsöken utförs. Kapitlet beskriver 
var på kamaxeln intrycken görs, vilka tider varje kamaxel körs, vad som dokumenteras, hur 
försöken gick till mm.   
 
Kapitel 6, Resultat, beskriver alla de resultat som dokumenterats under huvudförsöken. Inga 
analyser eller slutsatser görs i detta kapitel. Först presenteras resultaten från den hårdaste 
kamaxeln, standardkamaxeln med hårdhet HRC 59-63, med tillhörande rullföljare. Efter det 
följer den mjukare kamaxeln med hårdhet HRC 55 med tillhörande rullföljare. Sist 
presenteras resultaten från den mjukaste kamaxeln (HRC 50).  
 
I kapitel 7, Diskussion, har alla resultat analyserats. Olika resultat har analyserats som t.ex. 
hårdheten på kamaxlarna, intryckens olika former, var intryck är placerade mm. 
 
I kapitel 8, Slutsats, sammanfattas de analyserade resultaten. 
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2 Litteraturstudier 

2.1 Ytskador 
Ytskador kan delas in i olika undergrupper: 
 
• Ytskador utan materialutbyte 

○ Strukturförändringar, uppkommer genom mekanisk eller termisk påverkan. 
○ Plastisk deformation, kvarstående deformation efter mekanisk påverkan. 
○ Ytsprickor, orsakas oftast av höga lokala kontaktspänningar eller cykliskt varierande 

spänningar. När sprickorna är små (<0,1 mm) kallas sprickorna mikrosprickor. 
• Ytskador med materialförlust. Material avlägsnas från ytan och efterlämnar 

nötningsmärken av varierad karaktär. Kan orsakas av flera olika mekanismer som 
○ Utmattningsbrott 
○ Spånbildning 
○ Skjuvbrott 
○ Sprödbrott. 

• Ytskador med materialvinst.  
○ Material från t.ex. en angränsande yta kletas fast eller bäddas in i materialet. Skador 

som förlorar eller får material på detta sätt kallas galling skador. 
○ Kemiska rektioner med omgivningen som t.ex. oxidation. [1] 

2.2 Mekanismer som orsakar ytskador 

2.2.1 Adhesiv nötning 
Adhesiv nötning uppkommer när två ytor i kontakt med varandra bildar områden med atomär 
kontakt (mikrosvetsar). De adhesiva kontaktbryggorna bildar en ny korngränsliknande skarv 
mellan de två ytterytorna. När glidningen fortsätter skjuvdeformeras kontaktbryggorna och 
materialet plasticeras. Då materialet deformationshårdnar vid varje plasticering uppkommer 
skjuvbrottet i någon av zonens ytterkanter, alltså inte i den ursprungliga skarven. 
Om kontakten är tillräckligt skonsam så att oxidskiktet klarar av att förhindra metallisk 
kontakt fås nötning i lågläge. Nötningen sker då i oxidskiktet som samtidigt återbildas i 
samma takt. Nötningshastigheten i högläge (metallisk kontakt) är normalt högre än nötning i 
lågläge. Adhesiv nötning förekommer främst vid ofullständig smörjning med höga 
kontakttryck och glidhastigheter. [2] 

2.2.2 Abrasiv nötning 
Abrasiv nötning uppkommer när ett hårdare material repar ett mjukare material. Vid 
tvåkroppsabrasion utgör de abrasiva (hårdare) elementen en del av den ena ytan, vid 
trekroppsabrasion är de abrasiva elementen lösa partiklar i kontakten mellan två ytor. 
Tvåkroppsabrasion är stabilare än trekropps (de abrasiva partiklarna kan rulla i kontakten) 
vilket gör att nötningshastigheten är ca tio gånger snabbare vid tvåkropps än 
trekroppsabrasion. [3] 

2.2.3 Kontaktutmattning 
Kontaktutmattning uppkommer av cykliska belastningar. Vid rullande och glidande kontakt 
med låg friktion blir spänningarna i materialet störst en bit under ytan, vilket leder till att 
spricktillväxten börjar där. Sprickorna letar sig upp till ytan med följden att flak av material 
nöts bort efter tillräckligt många cykler. [4] Även om ytan bara deformeras elastiskt uppstår 
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utmattningsskador. Skadorna uppstår för att materialet inte är helt perfekt och spricktillväxten 
börjar där det finns små materialdefekter. [5] Spänningsvariation kan även uppkomma av 
termisk cykling vilket leder till ytsprickor [6]. Skadorna som uppkommer vid 
kontaktutmattning kallas pitting. Flaken kan variera i storlek, därför används mikropitting när 
skadan är mindre än 0,1 mm och pitting när skadan är större. 

2.3 Tryck och spänningsfördelning vid rullkontakt 
Vid statisk belastning kan tryckfördelningen mellan två cylindrar räknas ut med Hertz 
formler. När ytorna rullar mot varandra uppkommer elastisk hysteres och mikroglidning i 
kontakten. Detta medför att tryckfördelningen blir förskjuten, se Figur 2.1. 

 

  
Tryckfördelning vid kontakt mellan kula och ett hårt 
underlag. a. statisk belastning b. dynamisk belastning 

[7]. 

Statisk spänningsfördelning under ytan vid kontakt 
mellan två cylindrar. Djup och spänningarna är 

normerade, υ = 0,3. [8] 

Figur 2.1. Tryck och spänningsfördelning vid ytkontakt.  

Vid en renodlad Hertz-kontakt mellan två cylindrar med parallella centrumaxlar befinner sig 
den maximala von Mises spänningen en bit under ytan, se Figur 2.1. Då ytorna i verkligheten 
är betydligt ojämnare och då de med tiden även kommer få intryck av partiklar så kommer det 
att uppstå lokala spänningskoncentrationer, se Figur 2.2.  
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Von Mises spänning vid jämn yta och yta med 

intryck/gropar (GPa) [9]. 
Spänningsfördelning i yta med intryck/gropar [10]. 

Figur 2.2. Spänningsfördelning runt intryck och gropar. 

2.4 Utmattning vid drivande eller följande rullar 
När två material rullar mot varandra beror ytornas utmattningslivslängd bl.a. på vilket av 
materialen som är drivande respektive följare. Det har visat sig vid skivtester att den skiva 
som är följare får kortare livslängd än den som är drivande. I en dieselmotor är det kamaxeln 
som är drivande och rullarna som är följare. Figur 2.3 visar utmattningen vid en rullkontakt 
mellan en större och mindre skiva. Den större skivan har initierats med 16 Rockwell intryck, 
de båda skivorna turas om att vara drivande. [11] 

 

 
Figur 2.3. Utmattningskador på skivor i rullkontakt som är drivande respektive följare [12]. 
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2.5 Rullkontakt mellan metaller med olika hårdheter 
Huang Shan Jun och Chen Xin-Hua [13] har gjort disktester med olika hårdheter på skivorna. 
De kom fram till att det var bättre ur utmattningssynpunkt att ha samma hårdhet i skivorna. Ju 
större skillnad mellan hårdheterna desto mer pittingskador erhölls. Förhållandena i en 
dieselmotor skiljer sig en hel del från de nämnda testerna. Hårdheten på kamaxel och 
rullföljare är mycket högre än de metaller som testades. Den drivande kamnocken är också  
mjukare än den följande rullen. I deras tester var den drivande skivan hårdare än skivan som 
var följare. 

2.6 Livslängd 
Vid disktester med liknande förhållanden som systemet kamnock/rullyftare har Y. Fujii och 
K. Maeda fått livslängder mellan 0,95×107-21×107 cykler se Tabell 2.1 [14]. L. Magalhães 
och J. Seabra fick mikrosprickor eller pittingskador vid 0,376×106-4,55×106 cykler se Tabell 
2.2 [15]. 

Tabell 2.1. Livslängdstester gjorda av Y. Fujii och K. Maeda 

 
 

Tabell 2.2. Livslängdstester gjorda av L. Magalhães och J. Seabra 

 



2 Litteraturstudier 
 

 

9

2.7 Smörjregimer 
Fullfilmssmörjning uppstår när två ytor är helt separerade ifrån varandra med en oljefilm. För 
att oljefilmen skall klara att bära laster krävs att den utsätts för tryck. Detta tryck kan 
åstadkommas när två ytor har en rörelse relativt varandra t.ex. glidande eller rullande ytor. 
Denna typ av smörjning kallas hydrodynamisk fullfilmssmörjning. Oljan kan också 
trycksättas med hjälp av en extern pump och smörjningen kallas då hydrostatisk 
fullfilmssmörjning. I de fall där även hänsyn tas till ”kontaktytornas” elastiska deformationer 
kallas smörjningen elastohydronamisk fullfilmssmörjning. 
 
Smörjtillståndet då oljefilmen inte är tillräckligt tjock för att helt separera ytorna kallas 
gränsskiktssmörjning. Detta innebär att de högsta yttopparna kommer i kontakt med varandra. 
I det tunna gränsskiktet mellan topparna ”smörjs” kontakten av friktionsmodifierare och 
tillsatser i oljan. 
 
Smörjregimen mellan fullfilmssmörjning och gränsskiktssmörjning kallas blandsmörjning. I 
detta stadie är delar av ytan fullfilmssmorda och andra delar gränsskiktssmorda. [16] 

2.8 Ytparametrar 
Ra-värdet är den totala arean av material över medellinjen plus arean av alla dalar under 
medellinjen delat med mätlängden. Medellinjen ligger där arean av topparna är lika stor som 
arean av dalarna. Matematisk och grafisk förklaring, se ekvation 2.1 och Figur 2.4. [17] 
 

 ∫=
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Figur 2.4. Grafisk beskrivning av ytparametern Ra. 

Rz-värdet är medellängden av sträckan mellan de fem högsta punkterna minus de fem lägsta 
punkterna från en godtycklig nollpunkt, se ekvation 2.2 och Figur 2.5. [18] 
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Figur 2.5. Grafisk beskrivning av ytparametern Rz. 

Rdq (R∆q) värdet är den vinkel som fås mellan ett horisontalplan och en uträknad 
medellutning. Medellutningen räknas ut med minsta kvadratmetoden av lutningarna i alla 
mätpunkter. [19] Matematisk beskrivning ses i ekvation 2.3 [20].  
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Rk-, Rpk- och Rvk-värdet beskrivs nedan. Hänvisningarna inom parantes ses i Figur 2.6.  
 

1. En linje dras mellan två punkter (A-B) på bärighetskurvan som är framtagen från det 
mätområde som studeras. Avståndet mellan punkterna är 40 % av tp (x-axeln). 

2. De två punkterna som ger den lägsta lutningen på linjen väljs. 
3. Linjen mellan punkterna förlängs så att den skär 0 %-axeln (C) och 100 %-axeln (D). 
4. Rk är det vertikala avståndet mellan skärningspunkterna vid 0 %- (C) respektive 

100 %-axlarna (D). 
5. En horisontal linje dras från skärningspunkterna vid 0 %-axeln (C) tills den skär 

bärighetskurvan (E). 
6. En triangel skapas mellan skärningen på 0 %-axeln (C), skärningen med 

bärighetskurvan (E) och ytterligare en punkt på 0 %-axeln (F). Arean på denna 
triangel (C-E-F) ska vara lika stor som arean (gråmarkerad) under bärighetskurvan och 
den horisontala linjen (C-E). 

7. Rpk är höjden (C-F) på den skapade triangeln. 
8. För att räkna Rvk används skärningen vid 100 %-axeln (D). En linje dras horisontellt 

tills den skär bärighetskurvan (G). 
9. En triangel skapas mellan skärningen på 100 %-axeln (D), skärningen med 

bärighetskurvan (G) och ytterligare en punkt på 100 %-axeln (H). Arean på denna 
triangel (D-G-H) ska vara lika stor som arean (gråmarkerad) över bärighetskurvan och 
den horisontala linjen (D-G). 

10. Rvk är höjden (D-H) på den skapade triangeln. [21] 
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Figur 2.6. Uträkning av Rk, Rpk och Rvk från bärighetskurvan. 
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3 Silikonavgjutningar 

3.1 Inledning 
I examensarbetets andra del ska det utvärderas om det går att använda silikoner för att 
förenkla mätning av ytparametrar och dokumentation av ytor. Kortfattat kan metoden 
sammanfattas med att göra en silikonavgjutning av en metallyta. Därefter är det 
silikonavgjutningen som analyseras och dokumenteras istället för metallytan. Metoden är 
främst till för objekt som inte är möjliga eller svåra att analysera i mikroskop. Typ av 
silikoner som skall utvärderas är de som tandläkare använder vid tandavgjutningar. 

3.2 Sökning efter lämpliga avtryckssilikoner 
Efter samtal med Scanias Mattias Berger som tidigare använt silikonen Optosil-Xantrope 
kontaktades Heraeus Kulzer som saluför silikonen. Vid samtalen med Heraeus Kulzer 
framkom det att Optosil-Xantrope är alkoholbaserat och skulle krympa när alkoholen 
avdunstar. Joakim Bursell på Heraeus föreslog istället en produkt som heter Provil Novo. 
Andra materialet som testades föreslogs av Elisabet Kassfeldt vid Luleå tekniska universitet 
där materialet har använts i samma syfte. Silikonen heter Master Exact och kommer från 
Oriola. Dessa båda material är tänkta för orala avtryck med kort härdtid <3 min. Sista 
materialet som utvärderades blev Elite Double 22 från Zhermack med härdtid på 
ca 30 minuter. 

3.3 Användning av de valda silikonerna 
De tre silikonerna är av tvåkomponentstyp som blandas med lika delar. För att underlätta 
kontroll av blandningen är en av komponenterna färgad. Provil Novo har en konsistens som 
liknar modell-lera och de båda komponenterna får knådas ihop med händerna till en uniform 
massa. Denna trycks sedan fast på önskat område. Master Exact som mer liknar tandkräm 
blandas i en skål med en sked och smetas sedan ut på ytan som ska gjutas av. Elite Double 22 
blandas på samma sätt som Master Exact men är mer lättflytande, vilket gör att den behöver 
gjutas i form. Ytan måste då vara någorlunda horisontell vilket inte krävs med de andra två 
avtryckssilikonerna. 

3.4 Resultat och val av silikon 
För att utvärdera silikonernas förmåga att avbilda en yta provgjuts de på en likare. En likare är 
en ”mall” med områden av ytor med olika Ra-värden. Området med Ra 0.32 µm valdes att 
användas för testet. Originalytan och de tre olika silikonavgjutningarna fotograferades och 
analyserades i ett ljusmikroskop med 50, 100 och 200 gångers förstoring, se Figur 3.1. Det 
bör dock tilläggas att det är svårt att hitta exakt samma område på likaren och 
silikonavgjutningarna.  
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Provil Novo 5x   

   
Elite Double 22 5x Elite Double 22 10x Elite Double 22 20x 

   
Master Exact 5x Master Exact 10x Master Exact 20x 

   
Likare 5x Likare 10x Likare 20x 

Figur 3.1. Jämförelse mellan silikoner och likare. 

Master Exact och Elite Double 22 avbildar originalytan mycket bra och med hög 
detaljåtergivning. Betydligt sämre är Provil Novo som ej kan användas. Eftersom Master 
Exact och Elite Double 22 är likvärdiga i avgjutningsförmåga är det andra faktorer som avgör 
vilket material som ska användas. Elite Double 22 är billigare än Master Exact och därför kan 
större områden gjutas av med Elite Double 22 till samma kostnad. Vid studier av kamaxlar är 
det svårt att förutsäga vilka områden som kommer att skadas. En avgjutning av hela 
kamnocken kan därför användas för att i efterhand studera områden som inte tidigare 
analyserats. Några enkla gjutformar, se Figur 3.2, tillverkades för att testa om det är möjligt 
att gjuta av hela kamnocken med bibehållen kvalitet på avgjutningarna. 
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Figur 3.2. Gjutform för avgjutning av en kamnock med Elite Double 22. 

Resultatet av testgjutningen visar att det är svårt att få formarna att sluta tätt kring kamaxeln. 
Detta kan ordnas med bättre formar vilket då gör metoden dyrare. Stelningsförloppet är också 
svårt att kontrollera. Då ytan gjuts av vertikalt bildas det även luftbubblor i ytskiktet mellan 
metallen och silikonen som förstör avgjutningen. Efter resultatet med provgjutningarna 
bestämdes att Master Exact skulle användas. Master Exact är smidigare att arbeta med och 
därför väljs denna silikon. Att silikonen är dyr samt att härdtiden är kort medför att hela axeln 
inte kommer att gjutas av utan bara de områden som är intressanta. 

3.5 Vidare utvärdering av Master Exact 

3.5.1 Mekanisk inläsning av ytparametrar med ytjämnhetsmätare 
För att vidare kontrollera hur bra Master Exact avbildar en yta gjordes ytterligare två tester. 
Ytan med Ra 0,32 på likaren och avgjutningarna analyserades i en ytjämnhetsmätare. 
Ytjämnhetsmätaren drar en fin spets över ytan vilken mäter ytans profil längs en linje. Vid 
testerna kommer inte exakt samma linje mätas på plattan och silikonen vilket är en nackdel. 
Två mätningar gjordes på varje objekt och resultatet ses i Tabell 3.1. 

Tabell 3.1. Ytparametrar från ytjämnhetsmätaren. 

 Ra (µm) Rz (µm) Rdq (µm) Rk (µm) Rpk (µm) Rvk (µm)
Master Exact #1 0,490 3,58 0,290 1,65 0,620 0,650 
Master Exact #2 0,520 4,46 0,309 1,56 0,880 0,670 
Likare #1 0,380 2,44 0,0460 1,10 0,630 0,660 
Likare #2 0,580 3,47 0,0640 2,02 0,570 0,950 

 
Av tabellen ovan framgår det att ytparametrarna uppmätta på silikonerna och likaren har stor 
spridning men ligger inom samma storleksområde. För att ytterligare verifiera resultatet 
behövs fler mätningar. Det är svårt att upprepa mätningarna på samma mätområde och 
mätnålen hakar ibland fast i silikonen. För vidare verifiering användes istället optiska 
metoder.   
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3.5.2 Optisk inläsning av ytparametrar med WYKO profilometer 
För att läsa av ytparametrarna optiskt istället för mekaniskt används en WYKO NT 2000 3-D 
Topometer. Eftersom det inte fanns tillgång till en WYKO profilometer vid Lunds tekniska 
högskola kontaktades Urban Wiklund på Uppsala universitet som tidigare har hjälpt Scania 
med liknande analyser. WYKO profilometern mäter avståndet till materialytan med hjälp av 

vitt ljus. Profilometern klarar att läsa in ett område på 4×5 mm med en upplösning på 0,5 µm i 
horisontalled och 3 nm i vertikalled. Totalt fyra bitar skickades för analys till Uppsala i två 
olika omgångar. De första proverna var två silikonavgjutningar från standardkamaxeln, en 
med och den andra utan intryck. Andra omgången bestod av två avgjutningar utan intryck 

samt de två avgjutna metallytorna. Detta gjordes för att kunna jämföra ytprofilerna mellan en 
metallyta (orginalytan) och en silikonavgjutning. 

Inte heller vid jämförelse mellan 3D avläsningar av ytorna är det märkbar skillnad mellan 
metallytan och silikonavgjutningen, se Figur 3.3. 
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Metallyta område 1 Metallyta område 2 

  
Avgjutning område 1 Avgjutning område 2 

  
Belagd avgjutning område 1 Belagd avgjutning område 2 

Figur 3.3. 3D WYKO mätningar av två olika metallytor, silikonavgjutningar och sputtrade 
silikonavgjutningar. 

3.5.3 Resultat av optisk och mekanisk analys 
Silikonen Master Exact avbildar metallytor med hög noggrannhet. Mätresultaten från 
metallområde 1 och 2 på provbitarna skiljer sig mer än vad mätresultaten mellan 
metallområde 1 och silikonavgjutning 1 gör. Skillnaden mellan avgjutning och metallyta 
ligger alltså inom spridningen för metallytorna. För att få en statistiskt korrekt bedömning av 
Master Exacts avgjutningsförmåga hade fler mätningar behövts göras. 
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3.6 Utvärdering av avgjutningsmetoder 
Avtryckssilikoner kan användas för att avbilda fina ytor. En nackdel är dock att silikonerna 
endast avbildar geometriska former, därför kan t.ex. inte färgförändringar som uppkommit på 
ytan studeras. Testerna visade att Provil Novo var oduglig för detaljrika avgjutningar och 
sorterades bort direkt. Elite Double 22 har en bra detaljåtergivningsförmåga men är 
svårhanterlig pga. sin lösa konsistens, där formar behövs för att göra avgjutningar. Den 
silikon som valdes var Master Exact som är lätthanterlig och har hög 
detaljåtergivningsförmåga. 
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4 Förberedelser inför huvudförsök 

4.1 Val av intryck som representerar verkliga ytskador 

4.1.1 Inledning 
Vid analys av hur en ytskada på en kamaxel utvecklar sig vid ökat antal belastningscykler så 
utförs icke-förstörande prover på kamaxlarna. För att efterlikna en skada måste någon sorts 
intryck göras på kamaxeln. Ett villkor för att göra rättvisa jämförelser av ytskadorna är att 
samma ”skada” kan reproduceras mellan olika kamnockar och kamaxlar. Vid reproducering 
av intryck är en hårdhetsmätare idealisk. Den har en mängd olika sorters spetsar att tillgå och 
lasten kan varieras. 

4.1.2 Intrycksformer 
För att testa hur olika former på ytskador utvecklas med ökat antal belastningscykler görs 
intryck med Vickers-, Rockwell B- och Rockwell C-spetsar. Namnen på intrycken kommer i 
rapporten att förkortas till HV för Vicker, HRB för Rockwell B och HRC för Rockwell C. 
Dessa förkortningar är de som allmänt används i branschen.  
Vickers-spetsen är pyramidformad med en toppvinkel på 136°, se Figur 4.1. Detta ”kantiga” 
intryck är valt för att likna hårda partiklar från t.ex. rester från slipskivor. Rester från 
tillverkningsprocessen kan av misstag finnas i motorn. Positioneringen av Vickers-intrycket 
väljs så att linjen mellan två spetsar är parallell med rullriktningen. Volymen av HV-intrycken 
i försöken blir ca 1,6 gånger mindre än volymen av HRC-intrycken. 
Rockwell B-spetsen är tillverkad av en stålkula, se Figur 4.1. Diametern på denna kula är 1/16 
tum vilket är ca 1,6 mm. Rockwell B intrycket representerar mjuka partiklar som pressas ihop 
mellan kamnocken och rullyftaren vid belastning och ger grunda intryck utan skarpa kanter. 
Volymen av HRB-intrycken i försöken blir ca 45 gånger mindre än volymen av HRC-
intrycken. 
Rockwell C-intrycket (se Figur 4.1) är en blandning av Vickers och Rockwell B. Intrycket är 
konformat med en toppvinkel på 120º men dess spets har en radie på 0,2 mm. Rockwell C 
liknar partiklar som inte är kantiga men ändå lyckas göra djupa intryck i kamnockytan. 
När de olika formerna på intryck ska jämföras bör någon parameter mellan intrycken väljas 
lika. Exempel på parametrar är volym, area och djup. Intrycken antas påverka ytan och 
skadeförloppet beroende på hur stor area de täcker. Antagandet baseras på att den yta som inte 
kan ta upp någon last påverkar intryckets skadeförlopp mest [22]. Arean för varje form av 
intryck väljs därför till att vara så lika som möjligt. 
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Vickers Rockwell B Rockwell C 

D. Intrycksdiameter F. Pålagd kraft a. Dorn b. Intrycksyta c. Intryck sett ovanifrån. 

Figur 4.1. Vickers-, Rockwell B- och Rockwell C-intryck. 

4.1.3 Riktlinjer för val av intrycksarea  
Intrycken på kamaxeln får inte vara för stora så att ytorna på kamaxeln går sönder innan första 
analysen. Ytorna får alltså inte ha deformerats, plasticerats eller slitits för mycket så att 
viktiga led i skadeutvecklingen förbises mellan analyserna. Eftersom det är intryckens 
påverkan som skall undersökas ska de också vara så stora att de tar överhand över defekter i 
material och tillverkning. De måste också vara tillräckligt stora för att ge resultat inom rimlig 
tid för examensarbetet. För att få en uppfattning i hur stora intrycken bör vara har liknande 
tester utförda av Yukio Fujii, och Kikuo Maeda samt L. Magalhães och J. Seabra studerats. 
Det har även förts diskussioner med Bo Jacobson, Martin Olsson (avd. för maskinelement vid 
LTH) och Mattias Berger (Scania) om lämpliga storlekar på intrycken. Med detta som grund 
väljs intrycksdiametrar mellan 0,1-0,5 millimetrar för att testa på testkamaxeln.  

4.1.4 Hårdhetsmätare 
Eftersom det är viktigt att intrycken kan reproduceras i samma storlek runt om kamnocken 
och på de olika kamaxlarna lämpar det sig att använda en hårdhetsmätare. Fördelen med att 
använda sig av en hårdhetsmätare är att intrycksdjup och då även intryckets area görs på ett 
kontrollerat sätt. Hårdhetsmätaren (se Figur 4.2) kan stegvis göra intryck med en belastning 
på 60, 100, 120, 150, 187,5 och 250 kp. En kilopond (kp) motsvarar 9,807 N. 
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Figur 4.2 Hårdhetsmätare av typ Duromatic som används för att göra intryck på en kamaxel. 

Förhållande mellan pålagd kraft och intrycksarea för kamaxel med hårdhet HRC 59-63 ses 
i Tabell 4.1. 

Tabell 4.1. Förhållande mellan intrycksarea och pålagd kraft för testaxeln med hårdhet 59-
63 HRC. 

 Kraft (kp) Area (mm2) 
Rockwell B 60 0,043 
 100 0,099 
 120 0,15 
 150 0,18 
 187,5 0,22 
 250 0,27 
Rockwell C 60 0,035 
 100 0,074 
 120 0,12 
 150 0,14 
 187,5 0,17 
 250 0,22 
Vickers 60 0,036 
 100 0,068 
 120 0,10 
 150 0,15 
 187,5 0,17 
 250 0,21 
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4.2 Testkamaxel 

4.2.1 Intryck på testaxeln 
För att verifiera storlek och typ av intryck som skall göras på de tre kamaxlarna körs först en 
testkamaxel. Då det är skillnad mellan olika storlekar som skall jämföras placeras alla intryck 
på yttre grundcirkeln (bilaga A) så att de utsätts för samma belastning. På kamnock 1 är 
intrycken placerade tre i bredd med de olika formerna (HV, HRB och HRC). Denna trio har 
sedan varierats i sex olika storlekar på yttre grundcirkeln, se Figur 4.3 och Figur 4.4 för 
positioner och Tabell 4.2 för areor. På kamnock två till sex har ett Rockwell B- och ett 
Vickersintryck placerats mitt på yttre grundcirkeln, se Figur 4.3. Även på dessa varierar 
storlekarna, se Tabell 4.2.  

 

  
Placeringar av intryck runt kamnock ett. Placeringar av intryck runt kamnock två till fem. 

Figur 4.3. Intryckens placeringar på testaxeln uttryckta i vevvinklar (se bilaga A). 

 

 
Figur 4.4. HRB-, HV- och HRC-intryck med area 0,035-0,27 mm² på kamnock 1, 

testkamaxeln. 
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Tabell 4.2. Intryckens areor på testkamaxelns olika kamnockar. 

Kamnock nr. Intryck Area (mm²) 
HRB 0,043-0,27 
HV 0,036-0,21 1 
HRC 0,035-0,22 
HRB 0,27 2 HV 0,21 
HRB 0,22 3 HV 0,17 
HRB 0,18 4 HV 0,15 
HRB 0,099 5 HV 0,068 
HRB 0,043 6 HV 0,036 

 

4.2.2 Utvärdering av testaxeln vid 0 cykler (0h) 
Innan körning fotograferas intrycken med hjälp av ett stereomikroskop. Runt Rockwell C- och 
Vickersintrycken bildas spetsiga vallar men runt Rockwell B-intrycken syns inte dessa vallar, 
se Figur 4.5.  

4.2.3 Utvärdering av testaxeln efter 45 000 cykler (1h) 
Axeln togs ur efter 45 000 cykler (1h). Intrycken fotograferades och analyserades återigen 
med hjälp av stereomikroskopet. Det har uppkommit mörka områden runt kanterna på 
intrycken. Andra förändringar är svåra att se. Jämförelserna mellan de olika intrycken blir inte 
tillförlitliga om inte bildkvaliteten förbättras, se Figur 4.5. 

 

 
0 cykler 45000 cykler 

Figur 4.5. Från vänster, intryck av Rockwell C, Vickers och Rockwell B. Bilderna är tagna 
med stereomikroskop. 

De körda intrycken fotograferades och analyserades därför igen med det mer tidskrävande 
ljusmikroskopet, se Figur 4.6. Dessa bilder visar upp en helt annan kvalitet än bilderna tagna 
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med stereomikroskopet. För att jämföra bilder tagna med ljusmikroskopet före och efter en 
körning körs testaxeln i ytterligare 180 000 cykler. 

 

 
Rockwell C 0,035 mm2 Rockwell C 0,14 mm2 Rockwell C 0,22 mm2 

Figur 4.6. Intryck av Rockwell C efter 45 000 cykler. Bilderna är tagna med ljusmikroskop. 

4.2.4 Utvärdering av testaxeln efter 225 000 cykler (5h) 
Efter ytterligare 180 000 cykler och med bättre bilder (se Figur 4.7) från utgångsläget 
(stereomikroskopet) är underlaget för att bestämma storlek på intrycken bättre. Generellt kan 
sägas att de större intrycken är intressantare. Med ökad intrycksstorlek blir: 

• den bruna färg som uppkommit mörkare och mer utbredd. 
• sprickorna runt kanterna fler och grövre.  
• den deformerade zonen runt intrycken större. 

 

 
Rockwell C 0,035 mm2 Rockwell C 0,14 mm2 Rockwell C 0,22 mm2 

Figur 4.7. Intryck av Rockwell C efter 225 000 cykler. Bilderna är tagna med ljusmikroskop. 

4.2.5 Resultat och slutsats av testaxel 
På testkamaxeln gjordes sex olika stora intryck med tre olika geometrier. Areorna på 
intrycken varierade mellan 0,035-0,27 mm². När testaxeln belastats med 225 000 cykler blev 
förändringen av intrycken större med ökad storlek på intrycken. Detta förhållande låg till 
grund när areorna som valdes till standardkamaxeln. Då hårdhetsmätaren bara kan göra 
intryck med tidigare nämnda krafter valdes arean till 0,17 mm² för HRC- och HV-intrycken. 
För HRB-intrycken valdes en intrycksarea på 0,18 mm². Den största arean utelämnades för att 
ha lite justeringsmöjligheter för exempelvis andra hårdheter på kamaxlar. Krafterna som 
används i hårdhetsmätaren för att göra intrycken är 187,5 kp för HRC- och HV-intrycken 
samt 150kp för HRB-intrycken. 
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5 Utförande av huvudförsök 

5.1 Provobjekt 
Tre kamaxlar med olika hårdhet körs. Den första kamaxeln är en standardkamaxel som 
används i Scanias motorer. Standardkamaxeln har en hårdhet på 59-63 HRC. De två andra 
axlarna som körs är mjukare med hårdhet på HRC 55 och HRC 50. De båda mjukare axlarna 
togs fram genom anlöpning av en standardkamaxel. Temperaturen som användes var 300 ºC 
för HRC 55 kamaxeln respektive 330 ºC för HRC 50 kamaxeln, båda kamaxlarna hade en 
hålltid på 2 timmar. 

5.2 Intryckens placering 
De olika intrycken måste placeras så att de utsätts för samma belastning. Då spänningen (se 
Figur 5.1) runt centrumlinjen antas vara tillräckligt konstant placeras intrycken i bredd. HV-
intrycket placeras i centrum och HRC- och HRB-intrycken på två millimeters avstånd på 
vardera sida [23]. För förklaring av vevvinklar och de olika områdena på kamnocken, se 
bilaga A. 

 

 
Figur 5.1. Kontakttryck vid utvalda vevvinklar 

Intrycken görs på kamaxel och rullföljare enligt nedan. Placeringen på kamaxeln har valts 
med tanke på spänning (Figur 5.1) och geometrisk form (Figur 5.2).  
 

• Kamnock 1, intryck på yttre grundcirkeln vid ca 240° vevvinkel. Vald för geometrin 
(YG är stor del av kamnocken) och välkänd spänning. 

• Kamnock 2, intryck på avrullningsrampen vid ca 500° vevvinkel. Vald för den låga 
spänningen. 

• Kamnock 3, intryck på insprutningsrampen vid ca 27° vevvinkel. Vald för att den 
maximala kontaktspänningen på kamnocken ligger där. 

• Kamnock 4, intryck på lilla radien vid ca 47° vevvinkel. Vald för hög spänning och 
komplicerad geometri (snabb radieförändring). 

• Kamnock 5, intryck på rullföljaren. 16 rader med intryck fördelade jämt runt rullen. 16 
intryck valdes för att öka belastningen jämfört med endast en rad. 

• Kamnock 6, inga intryck, används som referens. 
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Figur 5.2. Placering av intrycken på kamnock 1-4. 

5.3 Intryckens storlek på de olika hårda kamaxlarna 
Från testaxeln har intrycken storlek bestämts till 0,18 mm² för HRB-intryck, 0,17mm² för 
HRC- och HV-intryck. På standardkamaxeln används krafterna 150 respektive 187,5 kp för 
att få önskad area. På de mjukare axlarna måste därför lägre krafter användas för att få samma 
area. För att veta vilka krafter som ska användas på de mjukare kamaxlarna gjordes 
testintryck på ventilkamnockarna som inte används i testerna. Resultatet blev att på de båda 
mjukare axlarna ska HRC- och HV-intryck göras med 150 kp och HRB-intryck med 120 kp. 
Arean för de olika intrycken på alla tre kamaxlar visas i Tabell 5.1. 

Tabell 5.1. Area för de olika intrycksformerna på Standardaxeln, HRC 55 kamaxeln och 
HRC 50 kamaxeln.  

 HV-intryck (mm²) HRC-intryck (mm²) HRB-intryck (mm²) 
Standardkamaxel 0,17 0,17 0,18 
HRC 55 kamaxel 0,20 0,20 0,18 
HRC 50 kamaxel 0,18 0,18 0,19 

5.4 Körtider 
För att följa en skadas händelseförlopp analyseras kamnockarna och rullarna vid vissa 
tidsintervall. De totaltider då kontaktparet analyserades valdes enligt nedan. 
 

•  0 cykler (0 min) 
•  1500 cykler (2 min) 
•  24 000 cykler (32 min) 
•  99 000 cykler (132 min) 
•  1,5375 miljoner cykler (2050 min) 
•  3,3 miljoner cykler (4400 min) 

 
De första 1500 cyklerna valdes för att följa de förändringar som sker i tidigt skede. Scania 
provkör varje motor efter montering i ca 20-30 min och därför väljs nästa tidsintervall till 
24 000 cykler. Ytterligare ett tidsintervall valdes för att kunna följa det initiala 
händelseförloppet. Vid 1,5375 miljoner cykler uppskattades att kontaktparet skulle ha 
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belastats tillräckligt många gånger för att området kring intrycken skulle få utmattningsskador 
[24]. Sista tiden bestämdes av examensarbetets längd. 1,5375 miljoner cykler förkortas 
hädanefter till 1,5 miljoner cykler.  

5.5 Dokumentation 
Varje kamaxel och tillhörande rullföljare studerades i ljusmikroskop och göts av med Master 
Exact innan körningarna påbörjades. Områdena som dokumenterades var: 
 

• centrumlinjen runt alla kamnockar vid AR, IR, LR och YG.  
• alla intryck på kamaxeln 
• en rad av intryck (ett HV-, HRC- och HRB-intryck) på rullen som löper mot 

kamnock 5 
• upptäckta intressanta områden (repor, gropar osv.). Dessa gjuts ej av. 

 
Ovan nämnda områden följs under körningarna. Nya intressanta områden uppkom men då 
antalet blev ohanterbart fotograferades bara de som ansågs som viktigast. Rullarna 
kontrollerades innan första körning men inga förutbestämda områden dokumenterades. De 
områden som följdes på rullarna bestämdes efter första analysen. Avgjutningarna begränsades 
hela tiden till de områden som göts av innan körningarna påbörjades. 

5.6 Utförande 
När kamaxeln är förberedd med intryck och dokumenterad monteras den in i motorn. Vid 
varje tidsintervall ställs kraften som påverkar insprutaren. Först kalibreras trådtöjningsgivarna 
när rullföljaren befinner sig på inre grundcirkeln. Vipparmen har då ingen kontakt med 
insprutaren. Motorn vrids därefter så att rullföljaren befinner sig på yttregrundcirkeln. Kraften 
på insprutaren ställs med kalibreringsskruven (se Figur 1.3) på vipparmen till önskat läge. För 
att kontrollera inställda krafter vrids kamaxeln ett varv och värdena kontrolleras, se bilaga B. 
Innan körningen av tidsintervallet påbörjas värms motorn så att alla delar håller samma 
temperatur. Riggen kan bara köras dagtid vilket medför att tidsintervallen på 1,5 och 3,3 
miljoner cykler körs över flera dagar. Oljan i motorn byts mellan varje kamaxel. 
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6 Resultat 

6.1 Bildförklaring 
För att lättare kunna beskriva resultaten har vissa termer använts. Ovankant och underkant är 
området över eller under ett intryck sett i rullriktningen. Kanten är området mellan hålet som 
dornet förorsakat och den bildade vallen. Vallen är det material som pressats upp vid 
intryckningen och som sticker upp ur ytan. Hålarea är hålets area innanför kanten. Hålarean är 
oftast svart på HV- och HRC-intryck då ljuset från mikroskopet inte har reflekterats pga. 
intryckets geometri. På HRB-intryck är hålarean inte svart. Polerlinjer är de enskilda ”repor” 
som bygger upp ett polermönster. Rullriktningen visar åt vilket håll ytan har rullat mot sin 
kontaktyta. Det plasticerade området är den tillplattade vallen. Oftast syns inte polerlinjerna i 
det plasticerade området. Insidan av vallen är området mellan den högsta punkten på vallen, 
oftast det plasticerade området, och hålarean. Utsidan är då vallens sida mot ytan. Alla termer 
beskrivs i Figur 6.1. 
 
När polermönstret benämns som normalt ligger polerlinjerna i ett kryssmönster där varje 
polerlinje lutar gentemot rullriktningen. I Figur 6.1 syns två polermönster som anses vara 
normala. 
 
Krafterna som redovisas i resultaten är till för att kontrollera så att belastningen på 
kamnockarna inte är onormalt höga eller låga. Trådtöjningsgivarna är kalibrerade så att de 
uppmätta krafterna representerar de som verkar på insprutarna. 

 

  
1. Ovankant 2. Underkant 3. Kant 4. Vall 5. Hålarea 

6. Polerlinje 7. Rullriktning 
A. Plasticerat område B. Insidan av vallen C. Utsidan 

av vallen D. Korrosion 

Figur 6.1. Förklaring av termer som används för att beskriva resultatet. 
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6.2 Standardkamaxel (HRC 59-63) med rullföljare 
I detta stycke sammanfattas resultaten kort för standardkamaxel (HRC 59-60) med rullföljare. 
Plasticering och nötning av standardkamaxeln sker relativt jämt under alla tidsintervall dvs. 
det är ingen omfattande skillnad i plasticering/nötning mellan de olika tidsintervallen. 
Resultaten visar också att ytorna är tåliga mot små ytskador t.ex. repor och små intryck. HRB-
intrycken och intrycken som är placerade på avrullningsrampen klarar sig utan allvarliga 
skador. På resterande intryck och positioner uppkommer det efter 1,5 miljoner cykler 
mikropittingskador på de plasticerade/nednötta områdena. Vid 3,3 miljoner cykler har HRC-
intrycken pittingskador. Även HV- och HRC-intrycken på rulle 5 får mikropittingskador men 
”motytan” på kamnock 5 klarar sig utan grova ytskador. 

6.2.1 Vickersintryck på standardkamaxeln 
Resultaten från Vickersintrycken på standardkamaxelns kamnockar 1, 2, 3 och 4 skrivs nedan 
i punktform för varje tidsintervall. Vickersintrycket är placerat på yttre grundcirkeln (YG) på 
kamnock 1, avrullningsrampen (AR) på kamnock 2, insprutningsrampen (IR) på kamnock 3 
och lilla radien (LR) på kamnock 4. För att visuellt följa skadeförloppet, se Figur 6.3.  

0 cykler  
• Intrycken är bra placerade dvs. spetsarna ligger parallellt med rullriktningen och 

vallarna är jämna i under- och ovankant. Intrycken vid AR och IR vid 0 cykler ses i 
Figur 6.2. De oregelbundna mörkare områdena på IR är korrosion.  

 

  
Avrullningsramp Insprutningsramp 

Figur 6.2. HV-intrycket på HRC 59-63 axeln vid 0 cykler. 

1500 cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 4000 N, AR 500 N, IR 8300 N, LR 4500 N. 
• Vallarna på alla intrycken har plasticerats/nötts. Den största förändringen har skett på 

LR och IR, vallarna på dessa intryck är mer tillplattade.  
• Hålareorna på samtliga intryck har minskat totalt med 0 % på YG, 0 % på AR, 1 % på 

IR och 2 % på LR. 
• Inga färger har uppkommit på några av intrycken. 

24 000 cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 6300 N, AR 500 N, IR 8200 N, LR 4500 N. 
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• Vallarna har plasticerats och nötts ytterligare och det plasticerade/nednötta området 
har ökat. 

• På IR och LR har det bildas mikrosprickor på insidan av vallarna. De är generellt sett 
orienterade parallellt med intryckets kant. 

• Hålareorna på samtliga intryck har minskat totalt med 2 % på YG, 1 % på AR, 5 % på 
IR och 6 % på LR. 

• Inga färger har uppkommit på några av intrycken. 

99 000 cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 5700 N, AR 600 N, IR 8200 N, LR 4800 N. 
• Mikrosprickorna på IR och LR har ökat i antal. 
• Det har bildats mikropittingskador i ovankant på de plasticerade/nednötta vallarnas 

insidor på IR och LR. 
• Hålareorna på samtliga intryck har minskat totalt med 3 % på YG, 1 % på AR, 5 % på 

IR och 7 % på LR. 
• LR får en brun färg på vallarnas ovankanter. 

1,5 miljoner cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 5600 N, AR 2000 N, IR 7800 N, LR 4600 N. 
• Mikropittingskadorna i ovankant på IR och LR har ökat kraftigt i omfattning. Det 

börjar även synas mikropittingskador i underkant på intrycket. 
• Intrycket på YG visar nu också kraftiga mikropittingskador som liknar dem på IR och 

LR. 
• Hålareorna på samtliga intryck har minskat totalt med 5 % på YG, 2 % på AR, 5 % på 

IR och 10 % på LR. 
• Alla intryckens vallar är brunfärgade i ovankant.  

3,3 miljoner cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 5600 N, AR 1500 N, IR 7800 N, LR 4400 N. 
• Områdena på YG, IR och LR med mikropittingskador har ökat ytterligare i 

omfattning. De enda skador som syns på AR:s intryck är en mikropittingskada i ovan 
kant på ca 40 µm. 

• Hålareorna på samtliga intryck har minskat totalt med 5 % på YG, 2 % på AR, 8 % på 
IR och 10 % på LR. 

• Den bruna färgen på de plasticerade/nednötta områdena har minskat på alla intrycken. 
På AR har det bildats tre bruna band i rullriktningen efter det plasticerade/nednötta 
området. 
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Avrullningsrampen vid 1500 cykler Insprutningsrampen vid 1500 cykler 

  
Avrullningsrampen vid 99 000 cykler Insprutningsrampen vid 99 000 cykler 

  
Avrullningsrampen vid 1,5 miljoner cykler Insprutningsrampen vid 1,5 miljoner cykler 

  
Avrullningsrampen vid 3,3 miljoner cykler Insprutningsrampen vid 3,3 miljoner cykler 

Figur 6.3. Utvecklingsförlopp för HV-intryck på avrullnings- och insprutningsrampen, 
kamaxel HRC 59-63. 
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6.2.2 Rockwell C-intryck på standardkamaxeln 
Resultaten från Rockwell C-intrycken på standardkamaxelns kamnockar 1, 2, 3 och 4 skrivs 
nedan i punktform för varje tidsintervall. Rockwell C-intrycket är placerat på yttre 
grundcirkeln (YG) på kamnock 1, avrullningsrampen (AR) på kamnock 2, 
insprutningsrampen (IR) på kamnock 3 och lilla radien (LR) på kamnock 4. För att visuellt 
följa skadeförloppet, se Figur 6.4 och Figur 6.5.  

0 cykler 
• Intrycken är bra placerade med jämna vallar i under- och ovankant. Intrycket på YG 

ses i Figur 6.4. 

1500 cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 4000 N, AR 500 N, IR 8300 N, LR 4500 N. 
• Vallarna har plasticerats och nötts mer i ovan- och underkant jämfört med sidorna. 
• AR intryckets övergång mellan plasticerat och oplasticerat område skiljer sig mellan 

över och underkant. Underkanten har en skarpare övergång. 
• Delar av överkanten på YG:s vall har slitits loss och stora repor ses i vallen, se Figur 

6.4. 
• Hålareorna på samtliga intryck har minskat totalt med 1 % på YG, 0 % på AR, 1 % på 

IR och 4 % på LR. 
 

  
Vid 0 cykler Vid 1500 cykler 

  
Vid 99 000 cykler Vid 1,5 miljoner cykler 

Figur 6.4. HRC-intryck på kamnock 1, kamaxel HRC 59-63. 
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24 000 cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 6300 N, AR 500 N, IR 8200 N, LR 4500 N. 
• På IR och LR har det bildas mikrosprickor. 
• Kanterna på reporna som bildades på YG:s ovankant vid 1500 cykler har jämnats ut 

och är inte lika skarpa. 
• Hålareorna på samtliga intryck har minskat totalt med 2 % på YG, 6 % på AR, 7 % på 

IR och 10 % på LR. 

99 000 cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 5700 N, AR 600 N, IR 8200 N, LR 4800 N. 
• Sprickorna på IR och LR ökar i antal. 
• AR har fått en ca 30 µm lång repa på vänstra vallen. 
• Reporna på YG har jämnats ut ytterligare, se Figur 6.4. 
• Hålareorna på samtliga intryck har minskat totalt med 3 % på YG, 7 % på AR, 8 % på 

IR och 11 % på LR. 
• Alla intryck har en brun färg i över och underkant efter vallarna i rullriktningen. 

1,5 miljoner cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 5600 N, AR 2000 N, IR 7800 N, LR 4600 N. 
• YG, LR och IR har områden med omfattande mikropitting. Mest påverkade delar är 

sidovallarna. 
• LR har en 100µm lång spricka i underkant. 
• Reporna på YG har jämnats ut ytterligare och det är svårt att urskilja dem från 

mikropittingskadorna. 
• Repan på AR har ökat i storlek och täcker nu vänstra vallen. 
• Hålareorna på samtliga intryck har minskat totalt med 8 % på YG, 10 % på AR, 12 % 

på IR och 22 % på LR 
• Alla intryck har börjat missfärgas i en brun/blå nyans. 

3,3 miljoner cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 5600 N, AR 1500 N, IR 7800 N, LR 4400 N. 
• Kraftiga pittingskador har inträffat på YG, IR och LR. Stora delar av material har 

lossnat från intrycken, främst från ovankant, se Figur 6.5. 
• De plasticerade/nednötta områdena som inte slitits loss från intryckens kanter har 

kraftiga mikropittingskador. 
• AR har fått större områden med mikropitting. 
• Missfärgningen har minskat på alla intryck förutom på AR där det ökat. 
• Hålarean på AR intrycket har totalt minska med 13 %. Hålarean på de övriga 

intrycken har ökat eftersom stora delar material slitits loss. 
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AR vid 1500 cykler IR vid 1500 cykler 

  
AR vid 99 000 cykler IR vid 99 000 cykler 

  
AR vid 1,5 miljoner cykler IR vid 1,5 miljoner cykler 

  
AR vid 3,3 miljoner cykler IR vid 3,3 miljoner cykler 

Figur 6.5. Utvecklingsförlopp för HRC-intryck på AR och IR, kamaxel HRC 59-63. 



6 Resultat - 6.2 Standardkamaxel (HRC 59-63) med rullföljare 
 

 

36 

6.2.3 Rockwell B-intryck på standardkamaxeln 
Resultaten från Rockwell B intrycken på standardkamaxelns kamnockar 1, 2, 3 och 4 skrivs 
nedan i punktform för varje tidsintervall. Rockwell B-intrycket är placerat på yttre 
grundcirkeln (YG) på kamnock 1, avrullningsrampen (AR) på kamnock 2, 
insprutningsrampen (IR) på kamnock 3 och lilla radien (LR) på kamnock 4. För att visuellt 
följa skadeförloppet, se Figur 6.6.  

0 cykler 
• Intrycken av HRB ger inga vallar som är synliga med mikroskop. 
• Intrycken på IR och LR är inte helt cirkulära då de tryckts in snett. 

1500 cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 4000 N, AR 500 N, IR 8300 N, LR 4500 N. 
• Inga förändringar. 

24 000 cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 6300 N, AR 500 N, IR 8200 N, LR 4500 N. 
• Inga förändringar. 

99 000 cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 5700 N, AR 600 N, IR 8200 N, LR 4800 N. 
• Inga förändringar. 

1,5 miljoner cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 5600 N, AR 2000 N, IR 7800 N, LR 4600 N. 
• Brun syns färg runt intrycket på IR och LR 
• Polermönstret närmast kanten syns lite mindre. 

3,3 miljoner cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 5600 N, AR 1500 N, IR 7800 N, LR 4400 N. 
• Mindre färg på LR men mörkare på IR. YG har även fått brun färg runt intrycket. 
• Polermönstret närmast kanten syns lite mindre.  
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IR vid 1500 cykler IR vid 99 000 cykler 

  
IR vid 1,5 miljoner cykler IR vid 3,3 miljoner cykler 

Figur 6.6. Utvecklingsförlopp för HRB-intryck på IR, kamaxel HRC 59-63. 

6.2.4 Kamnock 5 på standardkamaxeln 
På kamnock 5 är inga intryck gjorda. De är istället placerade på rullen. Skadorna på kamnock 
5 som rullen orsakat följer nedan. Positionerna som analyserats är yttre grundcirkeln (YG), 
avrullningsrampen (AR), insprutningsrampen (IR) och lilla radien (LR).    

Yttre grundcirkeln 
Polermönstret på YG vid 0 cykler är normalt. Vid 1500 cykler syns svaga kopieringsavtryck 
från HRC- och HV-intrycken samt enstaka markanta avtryck från HRC-intrycken. I HV-
banan vid 1,5 miljoner cykler syns fyra band i rullriktningen. Banden bestående av 
smågropar, se Figur 6.7. Banden har en bredd på ca 30 µm. Polermönstret har efter 3,3 
miljoner cykler jämnats ut något och syns inte lika tydligt. 
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Vid 1,5 miljoner cykler Vid 3,3 miljoner cykler 

Figur 6.7. Band av smågropar på YG, kamaxel HRC 59-63. 

Avrullningsrampen 
Polermönstret på AR vid 0 cykler är normalt. Vid 24 000 cykler syns svagt nerslitna 
linjeformade områden orienterade i rullriktningen. Även gallingskador uppkommer, se Figur 
6.8. Vid 1,5 miljoner cykler uppkommer ett brun/blått band i rullriktningen. De mindre 
linjerna i polermönstret börjar försvinna. Vid 3.3 miljoner cykler syns endast de grövre 
linjerna i polermönstret. Gallingskadorna förändras inte nämnvärt, se Figur 6.8. Inga 
kopieringsavtryck av HRC-, HV- och HRB-intrycken på rullen syns på avrullningsrampen. 

 

  
Vid 24 000 cykler Vid 3,3 miljoner cykler 

Figur 6.8. Gallingskada på AR, kamaxel HRC 59-63. 

Insprutningsrampen 
Polermönstret är kryssformat men har även flera grova sliplinjer i rullriktningen. Efter 1500 
cykler syns tydliga kopieringsavtryck från HRC- och HV-intrycken. HV-avtrycken är V-
formade med spetsen orienterad mot rullriktningen. HRC-avtrycket är tydligast i ovankant, se 
Figur 6.9. Ett fåtal markanta HRC-avtryck avbildar hela intryckets vall. Vid ökat antal körda 
cykler minskar polermönstret och konturen av kopieringsavtrycken där HRC- och HV-
intrycken träffat kamaxeln. Vid 3,3 miljoner cykler syns endast de grövre polerlinjerna och de 
markanta kopieringsavtrycken, se Figur 6.9. Inga spår av HRB-intrycket går att se på 
insprutningsrampen. 
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HRC-avtryck vid 24 000 cykler HRC-avtryck vid 3,3 miljoner cykler 

  
HV-avtryck vid 24 000 cykler HV-avtryck vid 3,3 miljoner cykler 

Figur 6.9. HRC- och HV-avtryck på kamnock 5, kamaxel HRC 59-63. 

Lilla radien 
Polermönstret har dåligt kryssmönster med endast grova polerlinjer. En materialinneslutning i 
anslutning till ett markant HRC-kopieringsavtryck följdes mellan 24 000-3,3 miljoner cykler, 
se Figur 6.10. Vid 3,3 miljoner cykler fick inneslutningen en mikropittingskada. Förloppet på 
LR följde för övrigt samma förfarande som IR. 



6 Resultat - 6.2 Standardkamaxel (HRC 59-63) med rullföljare 
 

 

40 

 

  
Vid 24 000 cykler Vid 99 000 cykler 

  
Vid 1,5 miljoner cykler Vid 3,3 miljoner cykler 

Figur 6.10. HRC-avtryck vid materialinneslutning på kamnock 5, kamaxel HRC 59-63. 

6.2.5 Övriga resultat från kamnock 1-6 på standardkamaxeln 
Under övriga resultat samlas intressanta iakttagelser på standardkamaxeln som inte är direkt 
kopplade till intrycken. Detta är t.ex. tillverknings/hanteringsskador, korroderade områden, 
materialinneslutningar men även gropar, repor och avtryck som uppkommer under körningar.  

Kamnock 1 
Polermönstret på YG, AR, IR och LR är normalt. Vid 0 cykler finns en materialinneslutning 
på IR och en tillverknings- eller hanteringsskada i form av en repa syns på LR. Under 
körningar upp t.o.m. 3,3 miljoner cykler ökar inte dessa skador i omfattning. Två gropar, ca 
70 µm breda, syns på LR vid 24 000 cykler. En av groparna får mikropittingskador (se Figur 
6.11) vid 3,3 miljoner cykler den andra påverkas inte. Ytterligare en grop syns på YG vid 
24 000 cykler men denna påverkas inte under ökat antal körda cykler. Vid 1,5 miljoner cykler 
syns svaga bruna linjer i rullriktningen på AR. Linjerna blir bredare och mörkare vid 
3,3 miljoner cykler. Vid 3,3 miljoner cykler syns ett band av små gropar orienterade i 
rullriktningen. 
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Vid 24 000 cykler Vid 3,3 miljoner cykler 

Figur 6.11. Skada på LR, kamaxel HRC 59-63 

Kamnock 2 
Polermönstret är normalt kryssformat på YG, AR och IR men sämre på LR där polerlinjerna 
är kortare och färre. Vid 1500 cykler syns svaga HRC-avtryck på LR och IR, se Figur 6.12. 
Avtrycken syns mindre vid ökat antal körda cykler. 

 

  
Vid 24 000 cykler Vid 3,3 miljoner cykler 

Figur 6.12. HRC-avtryck från rullföljaren som fått avtryck från HRC-intrycket på AR 

Kamnock 3 
Repor, främst i rullriktningen, syns vid 1500 cykler på IR till vänster om HRC-intrycket. 
Reporna jämnas ut med ökat antal körda cykler. En brun linje, ca 20µm, syns på AR vid 
1,5 miljoner cykler. Denna linje blir bredare, ca 50µm, vid 3,3 miljoner cykler.  

Kamnock 4 
Polermönstret är normalt kryssformat på YG, AR och IR men sämre på LR där polerlinjerna 
är kortare och färre. Vid 1500 cykler syns gropar på AR, IR och LR, ca 100µm i bredd. 
Groparna på AR och IR förändras inte med ökat antal körda cykler. Runt gropen på LR som 
ligger snett till vänster ovanför HRC-intrycket syns brun färg vid 1,5 miljoner cykler. 
Ytterligare en grop uppkommer vid 1,5 miljoner cykler. 
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Kamnock 6 
Då kamnock 6 används som referenskamnock finns inga intryck på den. Betydligt mindre 
gropar och repor syns på denna kamnock. Vid 1,5 miljoner cykler syns dock fyra band, ca 
50µm i bredd, orienterade i rullriktningen. Banden består av mycket små gropar som löper 
runt hela kamnocken. 

6.2.6 Vickersintryck på rullföljare 5 
Intrycket har tryckts in något snett vilket ger större vallar i underkant. Vallarna plasticeras vid 
1500 cykler. Polerlinjerna försvagas i överkant och försvinner helt i underkant i det 
plasticerade/nednötta området närmast intrycket. Det plasticerade/nednötta området ökar upp 
till 99 000 cykler då även mikropittingskador uppkommer i underkant. Mikropittingskadorna 
sprider sig runt hela intrycket vid 1,5 miljoner cykler. Vallarna får även bruna och blåa 
områden. Skadorna förvärras ytterligare vid 3,3 miljoner cykler då även missfärgade gul/röda 
områden uppkommer på de plasticerade/nednötta områdena. 

6.2.7 Rockwell C-intryck på rullföljare 5 
Vallarna runt HRC-intrycket plasticeras/nöts vid 1500 cykler. Det sker ingen större 
förändringen mellan 1500 och 24 000 cykler på intrycket. Vid 99 000 cykler uppkommer 
enstaka mikropittingskador i underkant och vallarna får bruna och blåa nyanser. 
Mikropittingskadorna ökar i omfattning vid 1,5 miljoner cykler och finns nu runt hela 
intrycket. Den bruna färgen försvinner, istället syns endast den blå nyansen med nya inslag av 
rött och gult. Vid 3,3 miljoner cykler har pittingskador uppkommit i ovankant av intrycket 
liknande de som finns på HRC-intrycken på standardkamaxeln vid 3,3 miljoner cykler, se 
Figur 6.5. I underkant har vallen tryckts in och en grop bildats, se Figur 6.13. 

 

 
Vid 0 cykler Vid 1500 cykler Vid 3,3 miljoner cykler 

Figur 6.13. HRC-intryck på rullen som löper mot kamnock 5 på kamaxeln HRC 50. 

6.2.8 Rockwell B-intryck på rullföljare 5 
HRB-intrycket påverkas inte mycket under körningarna. Brun färg uppkommer i underkant 
vid 1,5 miljoner cykler. Området runt intrycket får något ljusare färg men inget slitage av 
polerlinjerna närmast intrycket går att se. 

6.2.9 Övriga resultat på rullföljare 1-6 
Rulle 1 har ett flertal kopieringsskador från HRC-intrycket. Från HRB- och HV-intrycken 
syns inget. En gallingskada har uppkommit vid 1500 cykler i banan för motsvarande 
kamnocks HRC-intryck, se Figur 6.4. Gallingskadan börjar vid 24 000 cykler få 
mikropittingskador dessa växer sedan i omfattning upp till och med 3,3 miljoner cykler. Två 
mörka linjer vinkelräta mot rullriktningen syns på rullen efter 3,3 miljoner cykler. 
 



6 Resultat - 6.2 Standardkamaxel (HRC 59-63) med rullföljare 
 

 

43

Rulle 2 har vid 1500 cykler ett flertal svaga kopieringsavtryck från HRC-intrycket, men det 
finns även ett fåtal avtryck med skarpa ovankanter. Omkring de svaga intrycken syns polerade 
områden. Vid 24 000 cykler syns det även bruna band vinkelräta mot rullriktningen. Efter 1,5 
och 3,3 miljoner cykler börjar större områden att missfärgas i brunt och blått. Fem mörka 
linjer vinkelrät mot rullriktningen syns på rullen efter 3,3 miljoner cykler. 
 
Rulle 3 har många kopieringsavtryck vid 1500 cykler från HRC-intrycken. Vid ökat antal 
cykler så ökar också kopieringsavtrycken men de är inte lika markanta som de tidigaste 
avtrycken är. Vid 1,5 och 3,3 miljoner cykler missfärgas också ytorna i brunt och blått. Inga 
mörka linjer syns på rullen. 
 
På rulle 4 syns vid 1500 cykler kopieringsskador från HRC-intrycken men också från HV-
intrycken. Vid ökat antal cykler så ökar också kopieringsavtrycken men de är inte lika 
markanta som de tidigaste avtrycken är. Vid 1,5 och 3,3 miljoner cykler missfärgas också 
ytorna svagt i brunt och blått. Tio mörka linjer vinkelrät mot rullriktningen syns på rullen 
efter 3,3 miljoner cykler. 
 
På rulle 5 syns en mörk linje vinkelrätt mot rullriktningen efter 3,3 miljoner cykler. 
 
Kontaktparet kamnock 6 och rulle 6 används som referenspar och därför syns inga 
kopieringsavtryck på rulle 6. På denna rulle sker inte någon omfattande förändring av ytorna 
fram till och med 3,3 miljoner cykler. Inga mörka linjer syns på rullen.
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6.3 Kamaxel HRC 55 med rullföljare 
I detta stycke sammanfattas resultaten kort för kamaxel HRC 55 med rullföljare. Vallarna som 
finns kring HRC- och HV-intrycken plasticeras och nöts kraftigt under de första 1500-
99 000 cyklerna. Mikrosprickor syns vid 24 000 cykler kring alla intryck på alla positioner 
utom på avrullningsrampen. Vid 1,5 miljoner cykler ses även mikropittingskador kring 
intrycken. Intrycken klarar sig dock bra vid 3,3 miljoner cykler då inga pittingskador går att 
se. Resultaten visar också att ytorna är något känsliga mot små ytskador t.ex. repor och små 
intryck. HV- och HRC-intrycken på rulle 5 klarar sig utan mikropittingskador medan 
”motytan” på kamnock 5 får pittingskador.  

6.3.1 Vickersintryck på kamaxel HRC 55 
Resultaten från Vickersintrycken på kamaxel HRC 55:s kamnockar 1, 2, 3 och 4 skrivs nedan 
i punktform för varje tidsintervall. Vickersintrycket är placerat på yttre grundcirkeln (YG) på 
kamnock 1, avrullningsrampen (AR) på kamnock 2, insprutningsrampen (IR) på kamnock 3 
och lilla radien (LR) på kamnock 4. För att visuellt följa skadeförloppet, se Figur 6.14.  

0 cykler 
• På IR och LR är intrycket snett placerade. Vallarna är högre och större i underkant på 

LR och större i överkant på IR. YG och AR intrycken är bra placerade med jämna 
vallar i ovan- och underkant. 

1500 cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 4200 N, AR 1000 N, IR 8000 N, LR 3800 N 
• Vallarna har plasticerats/nötts jämt på YG:s och AR:s intryck. På de snedplacerade 

intrycken är det plasticerade/nednötta området störst där vallarna var högst. 
• Vänster ovansida på LR:s vall har fått en grop med diameter 50µm 
• Till vänster om HV-intrycket på AR har det uppkommit släpmärken parallellt med 

rullriktningen. Släpmärkena består av 3-4 skåror med total bredd på 100µm. 
• Inga färgförändringar syns. 
• Intryckens hålareor minskar och under denna tid sker den största minskningen. 

Ändringen sker främst i underkant. Arean minskar med 7 % på YG, 7 % på AR, 17 % 
på IR och 19 % på LR. 

24 000 cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 7600 N, AR 1000 N, IR 8500 N, LR 4100 N. 
• Släpmärkena till vänster om intrycket på AR ökar i bredd. Flera skåror ger nu en total 

bredd på ca 60µm. 
• Gropen på LR:s vall minskar i storlek. 
• Det plasticerade/nednötta området ökar i storlek. 
• Vallarna på IR och LR har fått ytsprickor i hela det plasticerade/nednötta området. 
• AR får en brun färg på vallarnas ytterkanter. 
• Hålarean har minskat med totalt 12 % på YG, 11 % på AR, 23 % på IR och 22 % på 

LR. 

99 000 cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 6000 N, AR 1500 N, IR 7200 N, LR 4000 N. 
• Mikrosprickorna på IR:s och LR:s vallar har inte ändrats märkbart från föregående tid.  



6 Resultat - 6.3 Kamaxel HRC 55 med rullföljare 
 

 

45

• Mikrosprickor uppkommer nu även på YG. 
• De plasticerade/nednötta områdena ökar i storlek. 
• Gropen på LR:s vall fortsätter att minska i storlek. Diametern på gropen är nu 30µm. 
• Släpmärkena till vänster om AR:s intryck växer inte mer i bredd utan jämnas endast 

ut. 
• Färgen på AR får blåa inslag. Hela området runt intrycket färgas brunt. 
• Hålarean har minskat med totalt 14 % på YG, 15 % på AR, 25 % på IR och 24 % på 

LR. 

1,5 miljoner cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 5700 N, AR 700 N, IR 7300 N, LR 3800 N. 
• Mikrosprickorna på YR, IR och LR har minskat och syns inte lika tydligt. 
• Mikropittingskador har uppkommit på alla intrycken, främst på LR.  
• Gropen på LR:s vall minskar i storlek. 
• Släpmärkena till vänster om AR:s intryck fortsätter att jämnas ut. 
• AR får större områden med blå färg. Intrycken på IR och LR får bruna områden i 

ovankanterna på vallarna. LR har en blåfärgad linje som ligger vinkelrät mot 
rullriktningen. 

• Hålarean har minskat med totalt 15 % på YG, 16 % på AR, 26 % på IR och 25 % på 
LR. 

3,3 miljoner 
• Kraft vid insprutaren, YG 6000 N, AR 700 N, IR 7400 N, LR 3900 N. 
• Gropen på LR:s vall fortsätter att minska i storlek. Diametern på gropen är nu 20µm. 
• Släpmärkena till vänster om intrycket på AR fortsätter att jämnas ut. 
• Pittingskadorna på LR har ökat. Ingen större förändring för övriga intryck. 
• Hålarean har minskat med totalt 15 % på YG, 16 % på AR, 26 % på IR och 25 % på 

LR. 
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AR vid 1500 cykler IR vid 1500 cykler 

  
AR vid 99 000 cykler IR vid 99 000 cykler 

  
AR vid 1,5 miljoner cykler IR vid 1,5 miljoner cykler 

  
AR vid 3,3 miljoner cykler IR vid 3,3 miljoner cykler 

Figur 6.14. Utvecklingsförlopp för HV-intryck på AR och IR, kamaxel HRC 55. 
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6.3.2 Rockwell C-intryck på kamaxel HRC 55 
Resultaten från Rockwell C-intrycken på kamaxel HRC 55:s kamnockar 1, 2, 3 och 4 skrivs 
nedan i punktform för varje tidsintervall. Rockwell C-intrycket är placerat på yttre 
grundcirkeln (YG) på kamnock 1, avrullningsrampen (AR) på kamnock 2, 
insprutningsrampen (IR) på kamnock 3 och lilla radien (LR) på kamnock 4. För att visuellt 
följa skadeförloppet, se Figur 6.15.  

0 cykler 
• Jämna vallar på YR och AR, större i ovankant på IR, större i underkant på LR. 

1500 cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 4200 N, AR 1000 N, IR 8000 N, LR 3800 N. 
• Plasticering av vallarna, störst där de har varit högst. Det plasticerade/nednötta 

området är större på LR och IR. 
• Intryckens hålareor minskar och under denna tid sker den största minskningen. Arean 

minskar med 21 % på YG, 25 % på AR, 29 % på IR och 35 % på LR. 

24 000 cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 7600 N, AR 1000 N, IR 8500 N, LR 4100 N. 
• Mikrosprickor syns nu på YG, IR och LR, störst utbredning på IR och LR där de 

utbreder sig över hela det plasticerade/nednötta området. 
• Brun färg med inslag av blått uppkommer på AR. 
• Hålarean har minskat med totalt 28 % på YG, 29 % på AR, 36 % på IR och 42 % på 

LR. 

99 000 cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 6000 N, AR 1500 N, IR 7200 N, LR 4000 N. 
• YG har nu mikrosprickor över hela det plasticerade/nednötta området. 
• Plasticerade/nednötta området fortsätter att öka. Mikrosprickor bildas i det nya 

plasticerade/nednötta området. 
• Små bruna områden i ovankant på IR:s vallar, mer blå färg på AR. 
• Hålarean har minskat med totalt 29 % på YG, 29 % på AR, 39 % på IR och 44 % på 

LR. 

1,5 miljoner cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 5700 N, AR 700 N, IR 7300 N, LR 3800 N. 
• Mikrosprickorna har minskat i storlek på YG, IR och LR. 
• Mikropitting syns främst i underkant på alla intryck. Mest utsatt är LR följt av AR. 
• Lite material har lossnat från LR:s vänsterkant. 
• Ingen ytterligare plasticering eller nötning syns. 
• Brun/blå färg i ovankant på alla intryckens vallar. AR bilden kommer från en 

silikonavgjutning och därför syns inga färgnyanser. 
• Hålarean har minskat med totalt 31 % på YG, 31 % på AR, 41 % på IR och 45 % på 

LR. 

3,3 miljoner cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 6000 N, AR 700 N, IR 7400 N, LR 3900 N. 
• Mikrosprickorna har minskat ytterligare. 
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• Ökat antal mikropittingsskador detta gäller främst LR. 
• Ingen färgförändring på YG, LR och IR dock har AR kraftiga bruna/blåa områden. 
• Hålarean har minskat med totalt 31 % på YG, 31 % på AR, 43 % på IR och 44 % på 

LR. 
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AR vid 1500 cykler IR vid 1500 cykler 

  
AR vid 99 000 cykler IR vid 99 000 cykler 

  
AR vid 1,5 miljoner cykler IR vid 1,5 miljoner cykler 

  
AR vid 3,3 miljoner cykler IR vid 3,3 miljoner cykler 

Figur 6.15. Utvecklingsförlopp för HRC-intryck på AR och IR, kamaxel HRC 55. 
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6.3.3 Rockwell B-intryck på kamaxel HRC 55 
Resultaten från Rockwell B-intrycken på standardkamaxelns kamnockar 1, 2, 3 och 4 skrivs 
nedan i punktform för varje tidsintervall. Rockwell B-intrycket är placerat på yttre 
grundcirkeln (YG) på kamnock 1, avrullningsrampen (AR) på kamnock 2, 
insprutningsrampen (IR) på kamnock 3 och lilla radien (LR) på kamnock 4. För att visuellt 
följa skadeförloppet se Figur 6.16.  

0 cykler 
• Intrycken av HRB har inte gett några vallar som är synliga med mikroskop. 
• Intrycket på LR har tryckts in snett vilket resulterat i att en vall har bildats i underkant 

samt att intrycket inte är cirkulärt. 

1500 cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 4200 N, AR 1000 N, IR 8000 N, LR 3800 N. 
• Vallen på LR har plasticerats/nötts. 
• Polermönstret har mattats ut närmast kanten på alla intryck. 

24 000 cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 7600 N, AR 1000 N, IR 8500 N, LR 4100 N. 
• Mikrosprickor på underkanten på LR samt runt hela på IR. 

99 000 cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 6000 N, AR 1500 N, IR 7200 N, LR 4000 N. 
• Det plasticerade/nednötta området runt YG, IR och LR har ökat. 
• Mikrosprickorna på IR och LR ökat i omfattning. 

1,5 miljoner cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 5700 N, AR 700 N, IR 7300 N, LR 3800 N. 
• Det plasticerade/nednötta området runt YG, IR och LR har ökat. 
• Mikrosprickorna har minskat i storlek och omfattning på IR och LR. 
• Mikropitting syns på IR och LR. Skadorna har störst omfattning vid LR:s underkant. 
• Brun färg syns i underkant på IR. Färgband syns i överkant av LR som ligger vinkelrät 

mot rullriktningen. 

3,3 miljoner cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 6000 N, AR 700 N, IR 7400 N, LR 3900 N. 
• Inga märkbara förändringar på YG och AR från 1,5 miljoner cykler. 
• Mikrosprickorna och mikropittingskadorna har minskat i omfattning på IR. 
• Pittingskadorna på LR har ökat i antal.  
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IR vid 1500 cykler IR vid 99 000 cykler 

  
IR vid 1,5 miljoner cykler IR vid 3,3 miljoner cykler 

Figur 6.16. Utvecklingsförlopp för HRB-intryck på IR, kamaxel HRC 55. 

6.3.4 Kamnock 5 på kamaxel HRC 55 
På kamnock 5 är inga intryck gjorda utan de är istället placerade på rullen. Skadorna på 
kamnock 5 som rullen orsakat följer nedan. Positionerna som analyserats är yttre grundcirkeln 
(YG), avrullningsrampen (AR), insprutningsrampen (IR) och lilla radien (LR).    

Yttre grundcirkeln 
Vid start är polermönstret dåligt kryssformat och består främst av polerlinjer orienterade i 
rullriktningen. Vid 1500 cykler syns ett band av HV- och markanta HRC-kopieringsavtryck. 
Endast enstaka grövre polerlinjer syns i banden. Vid 99 000 cykler är båda banorna jämnare 
och vid HRC-avtrycken syns mikropittingskador. HV-banan får mikrosprickor vid 1,5 
miljoner cykler och HRC-banan har pittingskador med materialförluster vid samma antal 
cykler. I HV-banan syns två band orienterade i rullriktningen, dessa löper runt hela 
kamnocken. Pittingskador uppkommer även på HV-banan vid 3,3 miljoner cykler. Ytorna där 
HV- och HRC-intrycken gjort avtryck är vid 3,3 miljoner cykler helt förstörda. Inga spår av 
HRB-intrycken går att se vid några observationer. 

Avrullningsrampen 
Polermönstret vid 0 cykler är kryssformat men med flera grova polerlinjer parallellt med 
rullriktningen. Ett band av markanta HRC-kopieringsavtryck syns vid 1500 cykler. Inga 
tydliga HV-avtryck syns men ett ljusare band med svagt nerslitna polerlinjer markerar HV-
banan. Upp till 99 000 cykler jämnas HRC-avtrycken ut och polermönstret på HV-banan 
minskar ytterligare. Vid 1,5 miljoner cykler har HRC-banan mikrosprickor och pittingskador. 
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Vid 3,3 miljoner cykler har även HV-banan fått pittingskador. HRC-banan har bruna och blåa 
band i rullriktningen. Inga spår av HRB-intrycken går att se vid några observationer. 

Insprutningsrampen 
Polermönstret vid 0 cykler är normalt kryssformat. Ett band av HV- och markanta HRC-
kopieringsavtryck syns vid 1500 cykler. Vid 24 000 cykler börjar båda områdena med 
kopieringsavtryck få mikrosprickor. Vid 99 000 cykler syns inga polerlinjer i HV- och HRC-
banorna som även har mikropitting. Mikropittingskadorna på HV-banan uppkommer 
koncentrerat runt centrumlinjen i bandet. Skadorna på HRC-avtrycken har större spridning. 
Båda banden har pittingskador vid 1,5 miljoner cykler, se Figur 6.17. HV-skadorna upphör 
lite innan ett brun och blått band orienterat vinkelrätt mot rullriktningen. Vid 3,3 miljoner 
cykler har hela HRC-banan materialförluster. Skadan på HV-banan går in i det färgade 
bandet. Inga spår av HRB-intrycken går att se. 



6 Resultat - 6.3 Kamaxel HRC 55 med rullföljare 
 

 

53

 

  
HV vid 1500 cykler HRC vid 1500 cykler 

  
HV vid 99 000 cykler HRC vid 99 000 cykler 

  
HV vid 1,5 miljoner cykler HRC vid 1,5 miljoner cykler 

  
HV vid 3,3 miljoner cykler HRC vid 3,3 miljoner cykler 

Figur 6.17. HV- och HRC-avtryck på insprutningsrampen, kamnock 5, kamaxel HRC 55. 
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Lilla radien 
Polermönstret består av korta grova polerlinjer orienterade i rullriktningen vid 0 cykler. 
Kopieringsavtrycken från HV- och HRC-intrycken följer samma utveckling som på 
insprutningsrampen fram till och med 99 000 cykler. Vid 1,5 miljoner cykler har HRC-banan 
pittingskador. Inga pittingskador syns vid HV-avtrycken. Bruna/blåa områden orienterade 
vinkelrätt mot rullriktningen uppkommer på kamnockytan. Inga spår av HRB-intrycken går 
att se. Vid 3,3 miljoner cykler är ytan på HRC-banan helt förstörd. På HV-banan syns inga 
pittingskador. 

6.3.5 Övriga resultat från kamnock 1-6 på kamaxel HRC 55 
Under övriga resultat samlas intressanta iakttagelser på kamaxel HRC 55 som inte är direkt 
kopplade till intrycken. Detta är t.ex. tillverknings/hanteringsskador, korroderade områden, 
materialinneslutningar men även gropar, repor och avtryck som uppkommer under 
körningarna.  

Kamnock 1 
Vid 1500 cykler har enstaka gropar med en bredd på ca 100 µm uppkommit på YG. Vid 
99 000 cykler syns gropar med efterföljande fördjupning, se Figur 6.18. Polermönstret runt 
groparna och de efterföljande fördjupningarna minskar med ökat antal körda cykler. Bruna 
områden syns även runt groparna efter de långa körningarna. Bruna band, 50 µm-100 µm 
breda, orienterade i rullriktningen syns vid 1,5 miljoner cykler på AR. Banden blir bredare 
(400 µm) vid 3,3 miljoner cykler. Polermönstret är kryssformat på YG, AR och IR men sämre 
på LR där polerlinjerna är kortare och färre. Insprutningsrampen får ett intryck efter 1500 
cykler. Polermönstret runt intrycket minskar med ökat antal körda cykler. Vid 1,5 och 3,3 
miljoner cykler syns en brun/blå färg efter vallarna på ovan och undersidan. 

 

  
Vid 24 000 cykler Vid 3,3 miljoner cykler 

Figur 6.18. Grop med efterföljande fördjupning på YG, kamnock 1 på kamaxel HRC 55. 

Kamnock 2 
Släpmärkena som uppkommit till vänster om HV-intrycket vid 1500 cykler löper runt hela 
kamnocken. Märkena ligger i en linje men ökar i bredd vid varje körning upp till 99 000 
cykler, därefter jämnas de bara till. Inneslutningen på IR (Figur 6.19) påverkas inte mer än 
övriga ytor vid körningarna. LR får brun/blå färgade band vinkelräta mot rullriktningen vid 
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1,5 miljoner cykler. Polermönstret runt materialinneslutningar på YG minskar med ökat antal 
körda cykler. Brun färg syns i underkant på defekten vid 3,3 miljoner cykler. 

 

  
Vid 1500 cykler Vid 3,3 miljoner cykler 

Figur 6.19. Inneslutning på IR, kamnock 2, kamaxel HRC 55. 

Kamnock 3 
Mindre gropar syns efter 1500 cykler på YG. En tillverknings- eller hanteringsskada i form av 
repor jämnas ut med ökat antal körda cykler, se Figur 6.20. Vid 1,5 miljoner cykler löper ett 
band bestående av små gropar parallellt med rullriktningen. Samma band av smågropar 
återfinns på AR vid 3,3 miljoner cykler då bandet löper runt hela kamnocken. LR har samma 
glesa polermönster som på övriga kamnockar. Vid 99 000 cykler har LR missfärgats i brun 
färg. Vid 1,5 miljoner cykler får LR mikropitting och områden med blå färg. 

 

  
Vid 1500 cykler Vid 3,3 miljoner cykler 

Figur 6.20. Tillverknings eller hanteringsskada på YG, kamnock 3, kamaxel HRC 55. 

Kamnock 4 
Vid 1,5 miljoner cykler syns en fördjupning som löper runt hela kamnocken med 
mikrosprickor. I övrigt ser ytorna bra ut. 
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Kamnock 6 
En tillverknings- eller hanteringsskada i form av repor följs från 0 cykler på yttre 
grundcirkeln. Reporna jämnas ut t.o.m. 99 000 cykler. Vid 1,5 miljoner cykler får repornas 
vallar mikropitting. Skadorna ökar i omfattning till 3,3 miljoner cykler. Ett korroderat område 
på YR får mikropitting efter 99 000 cykler. Skadan växer vid de längre körningarna. Vid 3,3 
miljoner cykler syns en brun färg i underkant av skadorna, se Figur 6.21. På AR syns två 
bruna band orienterade i rullriktningen vid 3,3 miljoner cykler. LR får mindre gropar vid 1500 
cykler. Bruna/blåa band syns vid 1,5 cykler vinkelrät mot rullriktningen. 

 

  
Vid 0 cykler Vid 3,3 miljoner cykler 

Figur 6.21. Korrosionsskada med mikropittingskador på YG, kamnock 6, kamaxel HRC 55. 

6.3.6 Vickersintryck på rullföljare 5 
HV-intrycken är bra placerade med två spetsar i rullriktningen och jämna vallar i ovan- och 
underkant. Från start finns också tre små, ca 10µm breda, inneslutningsskador under och till 
höger om intrycket. Vallarna kring intrycket har plasticerats och nötts vid 1500 cykler, mer i 
underkant än i ovankant. Detta förlopp fortsätter upp t.o.m. 99 000 cykler med undantaget att 
underkanten på intrycket fått en brun/blå färg vid 99 000 cykler. Efter 1,5 miljoner cykler 
börjar ett band av små gropar att utbreda sig i rullriktningen. Färgen i underkanten ökar också 
i omfattning. Skillnaden upp till 3,3 miljoner cykler är att färgen och groparna ökat lite i 
omfattning. Inga galling- eller pittingskador har kunnat ses på detta intryck. 

6.3.7 Rockwell C-intryck på rullföljare 5   
Vid start är HRC-intrycket bra placerat med jämna vallar i ovan- och underkant. Vallarna har 
plasticeras och nötts vid 1500 cykler. Underkanten har plasticerats och nötts mycket mer än 
ovankant. Vid 24 000 cykler fortsätter plasticeringen/nötningen av vallarna på samma sätt 
som tidigare. Vallarna i underkant börjar även att färgas brunt/blått. Detta förfarande ökar upp 
till 99 000 cykler. Plasticeringen/nednötningen fortsätter att ske vid 1,5 och 3,3 miljoner 
cykler men missfärgningen minskar i omfattning. Inte heller på detta intryck syns galling- 
eller pittingskador.  
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Vid 0 cykler Vid 1500 cykler Vid 3,3 miljoner cykler 

Figur 6.22. HRC-intryck på rullen som löper mot kamnock 5 på kamaxeln HRC 55. 

6.3.8 Rockwell B-intryck på rullföljare 5 
Detta intryck har klarat sig mycket bra under alla körningar endast lite missfärgningar går att 
se kring intrycket. 

6.3.9 Övriga resultat på rullföljare 1-6 
Inga rullar som löper mot kamaxel HRC 55 får några mörka linjer vinkelräta mot 
rullriktningen. 
 
Rulle 1 har bara fått enstaka kopieringsavtryck av kamaxelns intryck. Kopieringsavtrycken 
syns direkt efter 1500 cykler och de kommer ifrån HRC-intrycken, HRB- och HV-avtryck går 
ej att se. Fram till och med 99 000 cykler sker igen märkbar förändring på rullen. Vid de 
längre körningarna som 1,5 och 3,3 miljoner cykler tillkommer endast bruna band parallellt 
med rullriktningen. 
 
På rulle 2 finns en avlång tillverkningsskada, se Figur 6.23. Det är denna skada som ger 
upphov till ytskadorna vid HV-intrycket på kamnock 2 på HRC 55 kamaxeln, se Figur 6.14. 
Vid 1,5 miljoner cykler har mikropittingskador uppstått i den högra kanten på 
tillverkningsskadan. Dessa fortsätter att öka även vid 3,3 miljoner cykler. Förutom 
tillverkningsskadan finns precis som på rulle 1 enstaka kopieringsavtryck från HRC-
intrycken. Inte heller på rulle 2 sker någon omfattande förändring av ytorna (förutom 
tillverkningsskadan) fram till och med 3,3 miljoner cykler. 
 
Rulle 3 har enstaka kopieringsavtryck ifrån HRC-intrycken. Dessa kopieringsavtryck är 
skarpare i ovankant än i underkant vilket skiljer sig från rulle 1 och 2 som hade jämna 
kopieringsavtryck. Inte heller på rulle 3 sker någon omfattande förändring av ytorna fram till 
och med 3,3 miljoner cykler. 
 
Rulle 4 har enstaka kopieringsavtryck från HV- och HRC-intrycken. Dessa är skarpare i 
underkant än i ovankant. Inte heller på rulle 4 sker någon omfattande förändring av ytorna 
fram till och med 3,3 miljoner cykler. 
 
Kontaktparet kamnock 6 och rulle 6 används som referenspar och därför syns inga 
kopieringsavtryck på rulle 6. Polermönstret på denna rulle är väldigt annorlunda med mycket 
grova polerlinjer parallellt med rullriktningen. Inte heller på denna rulle sker någon 
omfattande förändring av ytorna fram till och med 3,3 miljoner cykler. 
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Översikt Uppförstoring 

Figur 6.23. Tillverkningsskada på rullföljare som löper mot kamnock 2 på kamaxel HRC 55
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6.4 Kamaxel HRC 50 med rullföljare 
I detta stycke sammanfattas resultaten kort för den mjukaste kamaxeln HRC 50 med 
rullföljare. Redan efter 1500 cykler smetas alla vallar ut på intrycken. Resultaten visar också 
att ytorna är känsliga mot små ytskador t.ex. repor och små intryck. Vid 1,5 miljoner cykler 
ses mikropittingskador på de plasticerade/nednötta områdena men de ökar inte märkbart i 
omfattning upp till 3,3 miljoner cykler. HV- och HRC-intrycken på rulle 5 klarar sig utan 
mikropittingskador medan ”motytan” på kamnock 5 får pittingskador. 

6.4.1 Vickersintryck på kamaxel HRC 50 
Resultaten från Vickersintrycken på kamaxel HRC 50:s kamnockar 1, 2, 3 och 4 skrivs nedan 
i punktform för varje tidsintervall. Vickersintrycket är placerat på yttre grundcirkeln (YG) på 
kamnock 1, avrullningsrampen (AR) på kamnock 2, insprutningsrampen (IR) på kamnock 3 
och lilla radien (LR) på kamnock 4. För att visuellt följa skadeförloppet se Figur 6.24.  

0 cykler 
• På IR och LR är intrycket snett placerat. Vallarna är högre i ovankant på LR och IR. 

De övriga intrycken är bra placerade. 

1500 cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 4500 N, AR 700 N, IR 8000 N, LR 3800 N. 
• Delar av vallarna har smetats ut i rullriktningen på alla intryck utom på AR. Material 

trycks ner i intrycket och smetas ut över kamnockytan. Detta är värst på LR där 
vallarna nästan smetas ut helt, mindre påverkad är IR och minst påverkas YG.  

• AR:s vallar har endast deformerats plastiskt och har inte smetats ut.  
• LR och IR har fått mindre gropar (<40µm) som löper i banor parallellt med 

rullriktningen. Banorna är koncentrerade runt intrycket. 
• Intryckens hålareor minskar, under denna tid sker den största minskningen. Ändringen 

sker främst i underkant. Arean minskar med 11 % på YG, 4 % på AR, 11 % på IR och 
22 % på LR. 

24 000 cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 6500 N, AR 700 N, IR 7600 N, LR 3800 N. 
• AR:s intryck har fått brun färg på yttersidorna av vallarna. 
• Vallarna smetas inte ut mer utan deformerats endast plastiskt och nöts ner. 
• Groparna runt intrycken på LR och IR har ökat i omfattning. 
• Hålarean har minskat med totalt 12 % på YG, 7 % på AR, 14 % på IR och 23 % på 

LR.  

99 000 cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 6700 N, AR 2000 N, IR 6200 N, LR 3800 N. 
• Mikropittingskador har uppkommit på YG, dessa uppträder främst i underkant på 

intrycket. 
• Vallarna på AR har nu även fått blåfärgade områden. 
• Svaga nyanser av brun färg syns på ovansidan av intrycken på LR och IR. 
• Hålarean har minskat med totalt 15 % på YG, 7 % på AR, 15 % på IR och 23 % på 

LR. 
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1,5 miljoner cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 6800, AR 500, IR 7100, LR 3900. 
• Mikropittingskadorna på YG har ökat kraftigt och täcker hela det 

plasticerade/nednötta området kring intrycket. De utsmetade materialet har dock inte 
fått några mikropittingskador. 

• Hela kamnock 1 har fått en blå/brun färg. 
• Ett fåtal mikropittingskador syns på LR, AR och IR. 
• Färgen på AR:s intryck har nu fått interferensmönster med inslag av gula och röda 

nyanser. 
• Ett brunt band vinkelrätt mot rullriktningen syns på LR. 
• Hålarean har minskat med totalt 21 % på YG, 7 % på AR, 16 % på IR och 25 % på 

LR. 

3,3 miljoner cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 5800, AR 500, IR 7300, LR 3800. 
• Det mikropittingskadade området på YG har ökat ytterligare. 
• Mikropittingskador på LR, IR och AR har inte ökat i omfattning jämfört med 1,5 

miljoner cykler. 
• Färgerna på intrycken har förstärkts jämfört med hur de var vid 1,5 miljoner cykler. 
• Hålarean har minskat med totalt 21 % på YG, 8 % på AR, 16 % på IR och 25 % på 

LR. 
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AR vid 1500 cykler IR vid 1500 cykler 

  
AR vid 99 000 cykler IR vid 99 000 cykler 

  
AR vid 1,5 miljoner cykler IR vid 1,5 miljoner cykler 

  
AR vid 3,3 miljoner cykler IR vid 3,3 miljoner cykler 

Figur 6.24. Utvecklingsförlopp för HV-intryck på AR och IR, kamaxel HRC 50. 



6 Resultat - 6.4 Kamaxel HRC 50 med rullföljare 
 

 

62 

6.4.2 Rockwell C-intryck på kamaxel HRC 50 
Resultaten från Rockwell C-intrycken på kamaxel HRC 50:s kamnockar 1, 2, 3 och 4 skrivs 
nedan i punktform för varje tidsintervall. Rockwell C-intrycket är placerat på yttre 
grundcirkeln (YG) på kamnock 1, avrullningsrampen (AR) på kamnock 2, 
insprutningsrampen (IR) på kamnock 3 och lilla radien (LR) på kamnock 4. För att visuellt 
följa skadeförloppet, se Figur 6.25.  

0 cykler 
• Intrycken är bra placerade med jämt fördelade vallar.  

1500 cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 4500 N, AR 700 N, IR 8000 N, LR 3800 N. 
• Delar av vallarna har smetats ut i rullriktningen på alla intryck utom på AR. Material 

trycks ner i intrycket och smetas ut över kamnockytan. Detta är värst på LR där 
vallarna nästan smetas ut helt, mindre påverkad är IR och minst påverkas YG.  

• AR:s vallar har endast deformerats plastiskt och har inte smetats ut.  
• Intryckens hålareor minskar, under denna tid sker den största minskningen. Ändringen 

sker främst i underkant. Arean minskar med 24 % på YG, 21 % på AR, 35 % på IR 
och 38 % på LR. 

24 000 cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 6500 N, AR 700 N, IR 7600 N, LR 3800 N. 
• Intrycket på AR har fått brun färg i de plasticerade/nednötta områdena.  
• Vallar och ojämnheter på ytorna har jämnats ut jämfört med föregående tid. 
• Hålarean har minskat med totalt 25 % på YG, 24 % på AR, 36 % på IR och 41 % på 

LR. 

99 000 cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 6700 N, AR 2000 N, IR 6200 N, LR 3800 N. 
• Pittingskador har uppkommit på YG:s intryck, dessa uppträder främst på den högra 

underkanten. 
• Intrycket på AR har fått blåfärgade områden på högra sidan. 
• Svaga nyanser av brun färg syns runt intrycket på LR. 
• Hålarean har minskat med totalt 31 % på YG, 28 % på AR, 36 % på IR och 41 % på 

LR. 

1,5 miljoner cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 6800 N, AR 500 N, IR 7100 N, LR 3900 N. 
• Pittingskadorna på YG har ökat kraftigt och täcker hela det plasticerade/nednötta 

området kring intrycket. Det utsmetade materialet har dock inte fått några 
mikropittingskador. 

• Hela kamnock 1 har fått en brun/blå färg. 
• Ett fåtal mikropittingskador syns på LR, AR och IR. 
• Färgen på AR:s intryck har nu fått interferensmönster med inslag av gula nyanser. 
• Områdena runt intrycken på LR och IR är brun- och blåfärgade. 
• Hålarean har minskat med totalt 36 % på YG, 30 % på AR, 36 % på IR och 42 % på 

LR. 
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3,3 miljoner cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 5800 N, AR 500 N, IR 7300 N, LR 3800 N. 
• Det mikropittingskadade området på YG har ökat ytterligare. 
• På IR har mikropittingskadorna ökat något. På LR och AR har inte någon nämnvärd 

förändring skett. 
• Färgerna på intrycken har förstärkts jämfört med hur de var vid 1,5 miljoner cykler. 
• Hålarean har minskat med totalt 36 % på YG, 31 % på AR, 37 % på IR och 43 % på 

LR. 
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AR vid 1500 cykler IR vid 1500 cykler 

  
AR vid 99 000 cykler IR vid 99 000 cykler 

  
AR vid 1,5 miljoner cykler IR vid 1,5 miljoner cykler 

  
AR vid 3,3 miljoner cykler IR vid 3,3 miljoner cykler 

Figur 6.25. Utvecklingsförlopp för HRC-intryck på AR och IR, kamaxel HRC 50. 
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6.4.3 Rockwell B-intryck på kamaxel HRC 50 
Resultaten från Rockwell B-intrycken på standardkamaxelns kamnockar 1, 2, 3 och 4 skrivs 
nedan i punktform för varje tidsintervall. Rockwell B-intrycket är placerat på yttre 
grundcirkeln (YG) på kamnock 1, avrullningsrampen (AR) på kamnock 2, 
insprutningsrampen (IR) på kamnock 3 och lilla radien (LR) på kamnock 4. För att visuellt 
följa skadeförloppet, se Figur 6.26.  

0 cykler 
• Alla intryck ar bra placerade. 
• Intrycken av HRB har inte gett några vallar som är synliga med mikroskop 

1500 cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 4500 N, AR 700 N, IR 8000 N, LR 3800 N. 
• Ingen förändring har skett.  

24 000 cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 6500 N, AR 700 N, IR 7600 N, LR 3800 N. 
• Kanten runt intrycken har rundats av lite. 

99 000 cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 6700 N, AR 2000 N, IR 6200 N, LR 3800 N. 
• Pittingskador har uppkommit på YG:s intryck, dessa uppkommer främst i ovankant på 

intrycket. 

1,5 miljoner cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 6800 N, AR 500 N, IR 7100 N, LR 3900 N. 
• Pittingskadorna på YG har ökat kraftigt och täcker hela det plasticerade/nednötta 

området kring intrycket. 
• Hela kamnock 1 har fått en brun/blå färg 
• En brun färg syns i underkant på AR:s och IR:s intryck. 
• Ett brunt band vinkelrätt mot rullriktningen syns på LR. 

3,3 miljoner cykler 
• Kraft vid insprutaren, YG 5800 N, AR 500 N, IR 7300 N, LR 3800 N. 
• Det mikropittingskadade området på YG har ökat. 
• Färgerna på alla intrycken har förstärkts jämfört med hur de var vid 1,5 miljoner 

cykler. 
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IR vid 1500 cykler IR vid 99 000 cykler 

  
IR vid 1,5 miljoner cykler IR vid 3,3 miljoner cykler 

Figur 6.26. Utvecklingsförlopp för HRB-intryck på IR, kamaxel HRC 50. 

6.4.4 Kamnock 5 på kamaxel HRC 50 
På kamnock 5 är inga intryck gjorda utan de är istället placerade på rullen. Skadorna på 
kamnock 5 som rullen orsakat följer nedan. Positionerna som analyserats är yttre grundcirkeln 
(YG), avrullningsrampen (AR), insprutningsrampen (IR) och lilla radien (LR).    

Yttre grundcirkeln  
Vid 0 cykler består polermönstret främst av grova polerlinjer parallellt med rullriktningen. 
Efter 1500 cykler har kamnocken fått kopieringsavtryck från rullen, både HV- och HRC-
avtryck. HV-avtryck är V-formade med spetsen orienterad mot rullriktningen. HRC-avtrycken 
är djupa och tydliga. Enstaka avtryck har bildat djupa märken under avtrycket sett i 
rullriktning, där vallarna plogat sig in i ytan på kamnocken. Vid 24 000 och 99 000 cykler har 
polermönstret och konturerna av kopieringsavtrycken där HRC- och HV-intrycken träffat 
kamaxeln slitits ner och jämnats ut till en slätare yta. Vid 99 000 cykler syns även enstaka 
mikropittingskador på HRC-avtrycken. Efter 1,5 miljoner cykler syns det bruna och blåa band 
parallellt med rullriktningen på HV-banan. I de blå banden har det även bildats 
mikropittingskador. Stora delar av HRC-banan är uppfläkt och totalt förstörd, se Figur 6.27. 
Där ytan fortfarande är intakt syns liknande band som på HV-banan med mikropittingskador i 
de blå banden. Vid 3,3 miljoner cykler har skadorna i HRC-banan förvärrats ytterligare. Inga 
spår av HRB-intrycken går att se. 
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Vid 1500 cykler Vid 24 000 cykler 

  
Vid 99 000 cykler Vid 1,5 miljoner cykler 

Figur 6.27. Utvecklingsförlopp för HRC-avtryck på YG, kamnock 5, kamaxel HRC 50. 

Avrullningsrampen  
Vid 0 cykler är polermönstret tydligt kryssformat och normalt. Efter 1500 cykler syns 
kopieringsavtryck av HV och HRC. HV-avtrycken är inte lika djupa som på yttre 
grundcirkeln. HRC-avtrycken har bildat samma plogmönster som de bildade på yttre 
grundcirkeln. Vid 24 000 och 99 000 cykler har polermönstret och konturerna av 
kopieringsavtrycken jämnats ut till en slätare yta. Vid 1,5 och 3,3 miljoner cykler har det 
bildats svaga bruna band och enstaka pittingskador i HV-banan. I HRC-banan syns liknande 
bruna/blå band som på yttre grundcirkeln men inga tecken på pittingskador. Enstaka 
mikropittingskador syns dock i slutet av plogskadorna. Inga spår av HRB-intrycken går att se 
vid några observationer. 

Insprutningsrampen  
Vid 0 cykler är polermönstret normalt. Efter 1500 cykler syns kopieringsavtryck från HV- och 
HRC-intrycken från rullen. HV-avtrycken är tydligare än på AR och YG. HRC-avtrycken har 
plogmönster men de är inte lika stora som i tidigare fall. Vid 24 000 och 99 000 cykler har 
polermönstret och konturerna av kopieringsavtrycken slitits ner och jämnats ut till en slätare 
yta. Vid 1,5 miljoner cykler syns tre band i HV-banan. I dessa band syns det mikrosprickor 
samt enstaka mikropittingskador. Sprickorna har inte propagerat vid 3,3 miljoner cykler utan 
liknar stadiet vid 1,5 miljoner cykler, se Figur 6.28. HRC-banan har däremot fått pittingskador 
vid 1,5 och 3,3 miljoner cykler som liknar de på yttre grundcirkeln, se Figur 6.27. Stora delar 
av materialet har avlägsnats. Inga spår av HRB-intrycken går att se vid några observationer. 
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Vid 1500 cykler Vid 3,3 miljoner cykler 

Figur 6.28. Utvecklingsförlopp för HV-avtryck på IR, kamnock 5, kamaxel HRC 50. 

Lilla radien 
Polermönstret vid 0 cykler saknar kryssmönstret och består istället av korta grova polerlinjer 
som är orienterade i rullriktningen, se Figur 6.29. Efter 1500 cykler syns kopieringsavtryck 
från HV- och HRC-intrycken på rullen. HV-avtrycken liknar de på insprutningsrampen vilka 
är tydligare än på yttregrundcirkeln och avrullningsrampen. HRC-avtrycken har inte det 
plogmönster som setts på yttre grundcirkeln, insprutnings- och avrullningsrampen. Vid 24 000 
och 99 000 cykler har polermönstret och konturerna av kopieringsavtrycken jämnats ut. Vid 
1,5 miljoner cykler syns färgade band i rullriktningen på HV-banan. I banden, framförallt i 
den blå färgen syns mikropittingskador. Vid 3,3 miljoner cykler har pittingskadorna förvärrats 
något. Pittingskadorna som uppkommer i HRC-banan vid 1,5 och 3,3 miljoner cykler likar de 
som sågs på yttre grundcirkeln vid samma antal cykler. Inga spår av HRB-intrycken går att se 
vid några observationer. 

 

 
Figur 6.29. Polermönster på LR, kamnock 5, kamaxel HRC 50. 

6.4.5 Övriga resultat från kamnock 1-6 på kamaxel HRC 50 
Under övriga resultat samlas intressanta iakttagelser på kamaxel HRC 50 som inte är direkt 
kopplade till intrycken. Detta är t.ex. tillverknings/hanteringsskador, korroderade områden, 
materialinneslutningar men även gropar, repor och avtryck som uppkommer under körningar.  
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Kamnock 1 
Ytorna och polermönstren har klarat sig bra på avrullningsrampen under alla cykler. På 
insprutningsrampen, lilla radien och yttre grundcirkeln finns det 
hanterings/tillverkningsskador vid 0 cykler. Dessa följs under alla körningar och det är bara 
skadan på yttre grundcirkeln som får mikropittingskador. Vid 1,5 miljoner cykler uppkommer 
det även stora blå och bruna områden på lilla radien, insprutningsrampen och yttre 
grundcirkeln. På insprutningsrampen syns det även slitningar där kanten på rullen löpt. 

Kamnock 2 
Polermönstret vid 0 cykler är kryssformat runt om kamnocken, dock lite sämre på lilla radien. 
Ytorna runt om kamnocken har klarat sig bra upp till 3,3 miljoner cykler. Det enda som 
händer är att det bildas ett brunt band vertikalt mot rullriktningen på lilla radien vid 3,3 
miljoner cykler. 

Kamnock 3 
Vid 0 cykler är polermönstret kryssformat runt om kamnocken. En hanterings- eller 
tillverkningsskada syns på insprutningsrampen. Vid 1500 cykler har det uppkommit gropar, 
ca 10 µm breda. Små glidskador syns även runt om kamnocken. På avrullningsrampen syns 
det också plogmärken. Upp till 99 000 cykler tillkommer inte märkbart fler gropar eller andra 
skador utan de redan befintliga slits och ytorna jämnas ut. Vid 1,5 miljoner cykler börjar 
avrullningsrampen få svaga bruna områden parallellt med rullriktningen. Efter 3,3 miljoner 
cykler syns ingen markant skillnad gentemot 1,5 miljoner cykler, se Figur 6.30. 

 

  
Vid 1500 cykler Vid 3,3 miljoner cykler 

Figur 6.30. Gropar som går runt kamnock 3, bild från AR, kamaxel HRC 50.  

Kamnock 4 
Vid 0 cykler är polermönstret kryssformat runt om kamnocken. Vid 1500 cykler har det 
uppkommit gropar och små glidskador runt om kamnocken. På avrullningsrampen syns det 
också plogmärken. Upp till 99 000 cykler tillkommer inte märkbart fler gropar eller andra 
skador utan de redan befintliga slits och ytorna jämnas ut. Plogmärkena förvärras inte heller. 
Vid 1,5 miljoner cykler börjar insprutningsrampen få bruna områden vinkelrätt mot 
rullriktningen. Avrullningsrampen har fått skarpt blå och bruna band parallellt med 
rullriktningen. Vid 3,3 miljoner cykler har ytorna jämnats till ytterligare och de färgade 
områdena har blivit något starkare.   



6 Resultat - 6.4 Kamaxel HRC 50 med rullföljare 
 

 

70 

Kamnock 6 
Vid 0 cykler är polermönstret kryssformat runt om kamnocken. Redan vid 1500 cykler syns 
det små gropar (ca 10 µm breda) och glidskador runt om kamnocken. Upp till 99 000 cykler 
tillkommer inte märkbart fler gropar eller andra skador. Vid 1,5 miljoner cykler börjar bruna 
områden vinkelräta mot rullriktningen synas. Detta är tydligast på lilla radien och 
insprutningsrampen. Gropar och glidmärken har ökat något men inga sprickor eller 
mikropittingskador syns runt kamnocken. Det har även tillkommit ett intryck av en partikel på 
insprutningsrampen. Vid 3,3 miljoner cykler har det inte bildats sprickor eller 
mikropittingskador runt partikelintrycket, se Figur 6.31. 

 

 
Figur 6.31. Partikelintryck på IR vid 3,3 miljoner cykler med mikropittingskador, kamaxel 

HRC 50. 

6.4.6 Vickersintryck på rullföljare 5 
Intrycket har placerats snett vilket ger större vallar i underkant. Vallar plasticeras väldigt lite 
upp till 99 000 cykler. Vid 1,5 miljoner cykler fås mikropittingskador på den högre undre 
vallen. Blå och brun färg syns runt intrycket men även på hela kamnockytan. 
Mikropittingskadorna ökar i omfattning till 3,3 miljoner vilket är den enda märkbara 
skillnaden mot 1,5 miljoner cykler. 

6.4.7 Rockwell C-intryck på rullföljare 5 
Den undre vallen har smetats ut mot rullriktningen vid 1500 cykler. Det plasticerade/nednötta 
området har fått små intryck och är repigt. Kamnockytan har fått halvcirkelformade intryck. 
Det plasticerade/nednötta området ökar inte nämnvärt i storlek vid ökat antal körda cykler, se 
Figur 6.32. Groparna har blivit några fler vid 24 000 cykler. Vid 1,5 miljoner cykler 
uppkommer blå och brun färg runt intrycket. Groparna på ytan blir lite större men inte fler till 
antalet. Vid 3,3 miljoner cykler har ett fåtal mikropittingskador uppkommit. Under alla 
körningar slätas repor och det utsmetade området ut.  
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Vid 0 cykler Vid 1500 cykler Vid 3,3 miljoner cykler 

Figur 6.32. HRC-intryck på rullen som löper mot kamnock 5 på kamaxeln HRC 50.  

6.4.8 Rockwell B-intryck på rullföljare 5 
HRB-intrycket påverkas inte mycket. Brun färg uppkommer vid 1,5 miljoner cykler. Området 
runt intrycket får något ljusare färg men inget slitage av polerlinjerna närmast intrycket går att 
se. 

6.4.9 Övriga resultat på rullföljare 1-6 
Rullen som följer kamnock 1 får gallingskador vid 1500 cykler. Området blir blå- och 
brunfärgat vid 1,5 miljoner cykler. Inga fler förändringar går att se. Kamnock 1 får även 
HRC-avtryck vid 1500 cykler. Djupast blir avtrycket i överkant i rullriktningen. Avtrycket får 
en ljusare färg en bit från det djupaste stället vid ökat antal körda cykler. Vid 1,5 miljoner 
cykler syns inslag av blått och brunt. Två mörka linjer vinkelräta mot rullriktningen syns på 
rullen efter 3,3 miljoner cykler. 
 
Rullen i kontaktparet vid kamnock 2 får liknande HRC-avtryck som på rullen vid kamnock 1. 
Intrycken är fler men inte lika djupa. Ingen ljus kant uppkommer och avtrycken får bara brun 
färg vid 1,5 miljoner cykler. Inga mörka linjer syns på rullen. 
  
Rullen i kontaktparet vid kamnock 3 får gallingskador som liknar de på rulle 1. Skadorna 
uppkommer och följer samma förlopp som rullen vid kamnock 1. Färgade band uppkommer 
vid 1500 cykler vinkelrätt mot rullriktningen. Banden som är bruna med ljusare områden vid 
kanterna går över hela rullens bredd. Färgen blir mörkare vid ökat antal körda cykler. Fyra 
mörka linjer vinkelräta mot rullriktningen syns på rullen efter 3,3 miljoner cykler.  
 
Rullen i kontaktparet vid kamnock 4 får flera gallingskador runt om rullen vid 1500 cykler. 
Skadorna ligger i linjer vinkelrätt mot rullriktningen, se Figur 6.33. Vid skadorna syns också 
bruna band vinkelrätt mot rullriktningen som går över hela rullens bredd. Blå färg 
uppkommer vid 1,5 miljoner cykler i det skadade området. Det utsmetade materialet jämnas 
ut något vid ökat antal körda cykler. Femton mörka linjer vinkelräta mot rullriktningen syns 
på rullen efter 3,3 miljoner cykler. 
 
Inga mörka linjer syns på rulle 5. 
 
Rullen i kontaktparet vid kamnock 6 får en gallingskada som även den ligger i ett brunt band 
som löper runt hela rullen, se Figur 6.33. Skadan som uppkommer vid 1500 cykler förändras 
inte nämnvärt under resterande körningar. Sju mörka linjer vinkelräta mot rullriktningen syns 
på rullen efter 3,3 miljoner cykler. 
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Kamnock 4 Kamnock 6 

Figur 6.33. Gallingskador efter 1500 cykler på rullar som löper mot kamaxel HRC 50. 
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7 Diskussion 
Resultaten analyseras utifrån sex olika aspekter vilka är intryckens/skadornas form, 
kamaxlarnas olika hårdheter, var intrycken/skadorna är placerade, hur intrycken/skadorna 
utvecklas med tiden, övriga observationer och hur rullarna har påverkats. 

7.1 Kamaxelns hårdhet 
Skillnaden mellan de olika hårda kamaxlarna syns på hur mycket intryckens vallar plasticeras 
och hur kamnockytan förändras med repor och avtryck. Under plasticeringen av vallarna vid 
inkörningen syns direkt skillnader mellan de olika hårda kamaxlarna, se Figur 7.1. 
Standardkamaxelns vallar plasticeras och nöts minst vid varje körd cykel och resultaten visar 
att vallarna förblir höga. De maximala spänningarna kring intrycket förblir höga och sträcker 
sig nästan till flytgränsen under hela provet. Detta medför att spänningsvariationen fortsätter 
att vara hög vilket leder till utmattningsbrott. Fram till 1,5 miljoner cykler klarar sig 
standardkamaxeln bra, utan sprickor och pittingskador. Därefter sker skadeutvecklingen 
snabbt med pittingskador som följd. Pittingskadorna uppkommer endast i ovankant sett i 
rullriktningen (utloppssidan). Skadeförloppet kan ses i Figur 6.3 och Figur 6.5. Skadorna 
uppkommer där spänningarna är högst. 

 

 
Standardkamaxeln HRC 55 kamaxeln HRC 50 kamaxeln 

Figur 7.1. Jämförelse i plasticeringsgrad mellan HRC-intryck på kamaxlarna vid 1500 cykler. 
Intryck på lilla radien. 

Den mjukare kamaxeln HRC 55:s vallar plasticeras lika mycket under de första 1500 cyklerna 
som standardaxeln gjort vid 3,3 miljoner cykler. De mer tillplattade vallarna medför att 
spänningsvariationen inte blir lika hög vilket ökar utmattningslivslängden för kamaxeln. 
Mikrosprickor uppkommer tidigt (24 000 cykler) i hela den plasticerade zonen på HRC 55 
kamaxeln. Dessa syns inte på någon annan kamaxel. Sprickorna nöts bort vid ökat antal 
belastnings cykler och ytan på det plasticerade och nötta området blir mycket slätt. Det finns 
dock ett fåtal mikropittingskador men skadeförloppet har inte alls gått så långt som för 
standardkamaxeln vid samma antal körda cykler, jämför Figur 6.5 och Figur 6.15. På den 
mjukaste (HRC 50) kamaxeln överskrids inte bara plasticeringsgränsen utan även 
brottgränsen vid de 1500 första körda cyklerna. Vallarna lossnar och smetas ut över 
kamnockytan i rullriktningen, se Figur 6.24, Figur 6.25 och Figur 7.1. När vallen smetats ut 
minskar spänningsvariationen ytterligare, vilket ökar livslängden. I underkant där vallarna 
inte har smetats ut kommer mikropitting tidigare än på hårdare kamaxlar. Detta beror på att 
tröskelvärdet för spricktillväxt är lägre för mjukare axlar.  
 
Hålarean på de tre kamaxlarna minskar med ökat antal körda cykler, se Figur 7.2. Störst 
minskning sker på de två mjukare kamaxlarna där även störst plasticering sker. Skillnaden 
mellan HRC 55- och HRC 50-kamaxeln är dock inte lika stor som skillnaden mellan 
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standardkamaxeln och HRC 55 kamaxeln. Detta tyder på att det inte behövs mjukare material 
än i HRC 55 kamaxeln för att minska ytskadans hålarea maximalt. 
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HRC-intryck HV-intryck 

Figur 7.2. Areaförändring av intrycken på samtliga axlar.  

Om en skada med vallar uppkommer på den hårda rullen påverkas utvecklingen om kamaxel 
är lika hård eller mjukare. På de båda mjukare kamaxlarna gör vallarna på rullen stora intryck 
i kamaxeln. Vid några få miljoner cykler får kamaxlarna pittingskador som beror på 
kontaktutmattningen, se Figur 6.17 och Figur 6.27. När kontaktparet har samma hårdhet 
plasticeras och nöts skadan på rullen ner fortare vilket är gynnsammare för kamaxeln. På 
standardkamaxeln har inga pittingskador uppkommit. 

7.2 Intryckets form 
Generellt påverkas HRB-intrycken minst och HRC-intrycken mest under hela testet. Eftersom 
HRB-intrycken är kulformade och grunda (Figur 4.1) blir den volym av material som bildar 
vallar väldigt liten (ca 45 gånger mindre än HRC-intryckens volym). Det kulformiga intrycket 
ger jämna och låga vallar utan spetsiga kanter. HRB-intryckens vallar är försumbara i 
jämförelse med vallarna från HRC- och HV-intrycken. Låga och jämna vallar gör att 
kontakttrycket blir bättre fördelat över hela kontaktområdet med låga spänningsvariationer 
som följd. De fåtal skador som har uppkommit har enbart observerats på HRC 55 kamaxeln. 
Mikrosprickor uppkommer vid 24 000 cykler på lilla radien och insprutningsrampen. Vid 
cykler över 1,5 miljon fås även mikropitting. Inga pittingskador har observerats vid HRB-
intrycken på någon av kamaxlarna. 
 
Vallarna som bildas kring HV-intrycket är högst på långsidorna och minskar ut mot spetsarna. 
Volymen på HV-intrycket är ca 1,6 gånger mindre än HRC-intryckets volym. Vallarna blir 
inte lika höga som HRC-intryckets vallar och det plasticerade/nednötta området blir mindre. 
Hålareaminskningen för HV-intrycken är även mindre än vid HRC-intrycken, se Figur 7.2. 
Detta betyder att vallarna på HV-intrycket har mindre volym nära kanten som kan tryckas 
tillbaka i hålet. Resultaten i försöken visar att formen och orienteringen på intrycket är mer 
gynnsam än vad HRC-intrycken är. HV-intrycken får mindre mikropitting och HV-intrycken 
får inte heller de pittingskador som sågs på standardkamaxelns HRC-intryck. Positioneringen 
av HV-intrycket är troligtvis placerat på gynnsammast vis då den högsta vallen inte ligger i 
ovankant. Om partiklar med liknande form gör intryck i kamnockytan blir skadan allvarligast 
om den högsta vallen hamnar i ovankant (utloppssidan) på intrycket sett i rullriktningen. 
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HRC-intrycket har fått störst och mest galling- och pittingskador. Detta är också den enda 
form på intryck som gett pittingskador vid 3,3 miljoner cykler se intryck på IR i Figur 6.5. 
Detta beror på att intrycket ger mycket höga vallar som även ligger i ovankant. Vallarna 
kommer i sin tur ge mycket höga spänningsvariationer vilket är dåligt ur 
utmattningssynpunkt. Alla pittingskador uppkommer i ovankant på intrycken, se Figur 6.5. 
Detta beror på att skjuvspänningarna under ytan är högst i ovankant på intrycken. HRC-
intrycken är också det enda intrycket där delar av vallarna är vinkelräta mot rullriktningen. 
Detta ger svagare vallar som lättare brister och smetas ut. Jämför med utsmetningsskadorna 
på HV- och HRC-intrycken på IR i Figur 6.24 och Figur 6.25. 

7.3 Intryckens positioner 
Resultaten visar att det inte bara är kontakttrycket som påverkar skadans storlek utan även 
andra parametrar som glidning och grad av plasticering spelar en stor roll. Kontakttrycket är 
1,4 gånger högre på insprutningsrampen än på lilla radien men skadorna uppkommer i samma 
omfattning. Även yttre grundcirkeln har högre kontakttryck än lilla radien men får mindre 
skador. En förklaring till detta kan vara att rullen glider lättare då rullyftarens 
accelerationsändring är hög vid lilla radien. Flest glidmärken på rullarna har observerats då 
intrycken är placerade på lilla radien (kamnock 4), se Tabell 7.1. En annan förklaring kan vara 
kamnockarnas dåliga polermönster som observerats på lilla radien. De grova sliplinjerna 
(Figur 6.29) kan minska förmågan att bygga upp en skyddande oljefilm.  
Det är svårt ett ge en korrekt bedömning mellan de olika positionerna utan att ta hänsyn till 
hårdheten på kamaxlarna. På de mjukare kamaxlarna klarar sig inte avrullningsrampen alltid 
bäst. Ett exempel är att vallarna på avrullningsrampens intryck är de enda som inte smetas ut 
på den mjukaste kamaxeln HRC 50. När vallarna inte smetas ut blir spänningsvariationen 
högre än vad den annars skulle ha blivit och intrycket får mikropittingskador. 

7.4 Tidsintervallen 
Generellt kan skadeförloppet för en ytskada/intryck delas in i tre faser. Fas 1 innefattar 0-1500 
cykler, fas 2 1500-99 000 och fas 3 är mellan 99 000 och 3,3 miljoner cykler. De tre 
huvudorsakerna till skadeförloppet i fas 1 är plasticering, för fas 2 är det nötning och för fas 3 
är det utmattning, se Figur 7.3. 

 

Fas 1
Plasticering

0-1500 cykler

Fas 2
Nötning

1500-99000 
cykler

Fas 3
Utmattning

99000-
3,3miljoner 

cykler

 
Figur 7.3. Övergripande faser som skadeutvecklingen har. 

 
Under den första fasen sker de största förändringarna på de två mjukaste axlarna. Vallarna 
plasticeras mycket och på den mjukaste kamaxel (HRC 50) smetas även vallarna ut, se Figur 
7.1. Störst förändring av hålarean sker även under denna fas, se Figur 7.2. Efter första fasen 
fortsätter till viss del plasticeringen men det är nötning som är den främsta orsaken till 
skadeutvecklingen. Standardkamaxeln har en mer jämn skadeutveckling mellan faserna och 
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där sker den största förändringen mellan 99 000 och 1,5 miljoner cykler. Vallarna plasticeras 
endast lite under de korta tidsintervallen jämfört med de två mjukare kamaxlarna. Vid 
1,5 miljoner cykler (fas 3) får standardkamaxeln mikropittingskador i det plasticerade 
området som också blivit större. På de mjukare kamaxlarna sker en betydligt mindre 
förändring mellan 99 000 och 1,5 miljoner cykler (fas 3). Intryckens skador som 
mikrosprickor och ojämnheter jämnas bara ut. Mellan 1,5 och 3,3 miljoner cykler förvärras 
bara de befintliga skadorna som uppkommit med undantag för de pittingskador som 
standarkamaxelns HRC-intryck får. Ojämnheter och avtryck på övrig kamnockyta 
uppkommer generellt sett främst under den första provtiden. Med ökat antal körda cykler 
jämnas ojämnheterna ut. Vid 1,5 miljoner cykler får alla kamaxlar olika band i rullriktningen 
bestående av färg eller smågropar, se Figur 6.7.  

7.5 Färgskiftningar 
Runt kamnocken men framförallt vid intrycken uppkommer olika färger. Första steget är 
bruna områden som vid ökat antal körda cykler får blåa inslag. Sista färgförändringen 
uppkommer först efter 1,5 miljoner körda cykler och är inslag av gula och röda områden.  
Färgerna är antagligen oxidskikt som byggs upp. Tjockleken beror på vilken färg som syns. 
Den bruna färgen uppkommer där ljuset släcks ut och sen följer tjockleken ljusets ökande 
våglängd. Runt intrycken uppkommer färgen oftast på vallarnas sidor och i gropar och 
ojämnheter. Oxiden nöts antagligen bort på de högsta områdena. Störst vallar har HRC- och 
HV-intrycken där även mest färgförändringar syns. Runt övrig kamnockyta uppkommer oftast 
färgen i band parallellt med eller vinkelrätt mot rullriktningen. För att bestämma vad oxiden 
består av och under vilka förutsättningar den bildas behövs ytterligare analyser. 

7.6 Övriga analyser 
Polermönstret skiljer sig åt runt om kamaxeln. Enligt Scania ska ett bra polermönster vara 
kryssformat för att bygga upp en optimal oljefilmstjocklek. På lilla radien och 
insprutningsrampen är ibland kryssmönstret dåligt med endast raka, grova polerlinjer 
parallella med rullriktningen. Det sämre polermönstret påverkar antagligen oljefilmens 
tjocklek. När materialinneslutningar och kopieringsskador sammanfaller blir materialet 
försvagat och mikropittingskador uppkommer, se Figur 6.10. Materialinneslutningar som 
ligger isolerade har vid 3,3 miljoner cykler inte påverkats nämnvärt. Vid stora 
korrosionsangrepp (>1mm) har mikropittingskador observerats redan vid 1,5 miljoner cykler, 
se Figur 6.21. Mindre korrosionsangrepp har inte påverkats i större utsträckning. Vid 
jämförelse mellan de olika hårda kamaxlarnas referenskamnockar kan följande slutsatser dras. 
Polermönster slits mer på de mjukare kamaxlarna än på standardkamaxeln. Störst förslitning 
sker på insprutningsrampen och lilla radien. Kamnockytan får fler intryck ju mjukare 
kamaxeln är.  

7.7 Rullar 
På flertalet rullar uppkommer det ca 300 µm breda mörka linjer vinkelrätta mot rullriktningen. 
Antalet linjer är olika på varje rulle och de ökar i antal för varje kört tidsintervall. Resultaten 
visar (se Tabell 7.1) att rullar tillhörande kamaxel HRC 55 inte har fått några mörka linjer 
vinkelrätt mot rullriktningen. Medan rullar tillhörande standardkamaxeln och kamaxel HRC 
50 fått någorlunda lika många linjer. Orsaken till dessa vinkelräta linjer tycks vara att det 
uppstår glidning mellan rulle och kamnock. Detta kan ses i Figur 6.33 där tydliga glidmärken 
ses på rullen som har följt den mjukaste kamaxeln. Varför de inte alls uppkommer på rullarna 
tillhörande kamaxel HRC 55 är dock oklart. 
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Tabell 7.1. Antalet mörka linjer vinkelrätta mot rullriktningen efter 3,3 miljoner cykler. 

Kamaxel Rulle 1 Rulle 2 Rulle 3 Rulle 4 Rulle 5 Rulle 6 
Standard 2 5 0 10 1 0 
HRC 55 0 0 0 0 0 0 
HRC 50 2 0 4 15 0 7 

 
Vid jämförelse mellan de olika hårda kamaxlarnas intryck på rullföljare 5 ses stora skillnader 
mellan de olika hårdheterna. Undersidan av HRC-vallen på intrycket på rulle 5 som körs mot 
den mjukaste kamaxeln HRC 55 har smetats ut. Detta beror på att intryckets hårdare vall inte 
plasticeras vid kontakt med kamnocken utan ”gräver” sig istället in i den mjuka kamaxeln, 
se Figur 6.27. När rullen fortsätter att rotera blir kraften på vallen för stor och den vallen 
brister och smetas ut, se  Figur 6.32. Detta förfarande sker vid 1500 cykler. Ingen ytterligare 
plasticering eller nötning sker upp till och med 3,3 miljoner cykler. HRC-intrycken på rullarna 
som löper mot de två hårdare kamaxlarna har plasticerats och nöts likvärdigt upp till 99 000 
cykler. Vid 1,5 miljoner cykler får rullen som löper mot standardkamaxeln mikrosprickor och 
mikropitting. Vid 3,3 miljoner cykler har pittingskador uppkommit. Intrycket på rullen som 
följer HRC 55 axeln klara sig däremot bra vid de två sista långa tidsintervallen, se Figur 7.4. 
Rullarna som löper mot HRC 55 axeln klarar sig bättre pga. att intryckets vallar trycks in i 
den mjukare axeln. På rullen som löper mot standardkamaxeln blir spänningsvariationen 
högre vilket leder till de pittingskador som uppkommer vid 3,3 miljoner cykler. 

 

   
Rulle som följer standardkamaxel 

HRC 59-63 
Rulle som följer kamaxel HRC 55 Rulle som följer kamaxel HRC 50 

Figur 7.4. HRC-intryck på rullarna som löper mot kamnock 5 vid tidsintervall 3,3 miljoner 
cykler. 

Intryck och andra ytskador ökar på rullarna ju mjukare kamaxeln som de följer är. På rullen 
som följer den mjukaste kamaxeln syns avtryck från de vallar som intrycket på rullen har gjort 
på kamaxeln.
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8 Slutsats 
• Kamaxeln HRC 55 är den kamaxel som har gynnsammast skadeutveckling (upp till 

3,3 miljoner cykler) för en befintlig ytskada med höga vallar. Kamaxeln har den 
hårdheten så att ytskadans vallar plasticeras och nöts tillräckligt mycket för att sänka 
spänningsvariationerna. Därför ses inte de pittingskador som uppkommit på 
standardkamaxeln. Kamaxel HRC 55 är även tillräckligt hård för att klara sig bättre 
från repor, små ytskador och gallingskador som kamaxel HRC 50 får. 

 
• När en ytskada befinner sig på rullen har det däremot visat sig att standardkamaxeln är 

bäst. De två mjukare kamaxlarna har fått band av pittingskador i banan där rullens 
”ytskador” löpt. Detta har inte observerats på standardkamaxeln. 

 
• Ytskadornas skadeförlopp kan generellt delas in i tre faser. Under de första 1500 

cyklerna plasticeras ytskadornas uppstickande vallar vilket är fas 1. Fas 2 är mellan 
1500 och 99 000 cykler då vallarna nöts och i viss grad plasticeras ytterligare. Cykler 
mellan 99 000 och 3,3 miljoner är fas 3 då utsatta områden utmattas. 
Standardkamaxelns vallar plasticeras och nöts minst av de tre olika hårda kamaxlarna. 
Detta leder till att standardkamaxeln är den enda som får pittingskador. Skadorna på 
HRC 55 kamaxeln plasticeras lika mycket under de första tusen cyklerna som 
standardkamaxeln gör under hela provtiden. Detta medför att HRC 55 kamaxeln inte 
får några pittingskador. HRC 50 kamaxeln är tillräckligt mjuk för att spänningarna i 
vallarna ska överskrida brottgränsen. Förutom plasticering smetas vallarna ut med en 
gropig och ojämn yta runt kammen som följd. Det mjukare materialet får mer galling 
och mikropittingskador i ett tidigare skede än vad de hårdare kamaxlarna får. 

 
• Vid jämförelse mellan intryckens former ses stora skillnader i skadeförlopp. HRB-

intrycken ger minst utmattningsskador. Därefter kommer HV-intrycken och sämst är 
HRC-intrycken. Höjden på intryckens vallar är störst på HRC- och minst på HRB-
intrycken. Detta visar att höjden på skadan har en avgörande betydelse för 
skadeförloppet. 

 
• Lilla radien och insprutningsrampen är de områdena som får värst skadeförlopp. 

Därefter följer yttre grundcirkeln och avrullningsrampen.  
 

• Kamnock och rulle 6 på samtliga kamaxlar har använts som referenspar utan intryck. 
Referensparet på standardkamaxeln och kamaxel HRC 55 visar sig nötas, få avtryck 
och repor i lika stor utsträckning. Däremot visar sig kamaxel HRC 50 vara alltför mjuk 
eftersom ytorna får mycket avtryck, repor och gallingskador. 

 
• Materialdefekter och oxidskador är svagheter i materialet som minskar livslängden. 

Större korroderade områden utmattas och får mikropittingskador. Materialdefekter i 
anslutning till intryck eller som påverkas av motstående ytas skador utmattas också 
fort. Mikropitting uppstår som försämrar livslängden. Mindre korroderade områden 
och materialdefekter som inte blivit påverkade av intryckningar eller skador påverkas 
inte nämnvärt. 
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• I examensarbetet testades och utvärderades tre olika avgjutningssilikoner. Den silikon 
som hade bäst avgjutningsförmåga och var enklast att hantera var Master Exact 
tillverkad av Oriola. För att mäta avbildningsförmågan hos silikonen gjordes WYKO 
(optisk profilometer) analyser på silikonavgjutningen och motsvarande metallyta. 
Resultaten visar att Master Exact med fördel kan användas för att avbilda metallytor. 

 
• Förslag för fortsatta analyser 

 
○ Det hade varit intressant att köra fler antal cykler för att se fortsatt skadeförlopp. 

Kommer pittingskadorna på standardkamaxlarna att fortsätta propagera även när 
vallarna flagnat bort? När kommer de två mjukare kamaxlarna få pittingskador? 
 

○ Utföra prover där hårdhetsskillnaden uppkommer genom att köra keramrullar mot 
standardkamaxeln med hårdhet HRC 59-63 och HRC 55 kamaxeln.  
 

○ Undersöka den färg som uppkommer. Kan man på färgen se hur förhållanden i 
kontakten har varit? 
 

○ Inga fler tester behövs genomföras med kamaxlar med hårdhet HRC 50 då denna 
med dagens förhållanden är för mjuk. 
 

○ Testa olika storlekar på intryck och se när utmattningsskador uppkommer på de 
olika storlekarna. Detta för att kontrollera var gränsen går för vad som kan 
betecknas som en ytskada.
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Bilaga A, Ordlista 
Vevvinklar – Position på kamaxeln som har värden mellan -180º-570º.  
Ett varv på vevaxeln är 360º, då kamaxeln snurrar hälften så fort hinner kamaxeln snurra ett 
varv på två vevaxelvarv. Kamaxeln delas då in i 720º med en förskjuten startpunkt vilket leder 
till att skalan går mellan -180º-570º, se Figur 9.1.  
 
Insprutningsrampen (IR) – Område på kamnocken mellan ca (-15)-30 vevvinklar. 
 
Lilla radien (LR) – Område på kamnocken mellan ca 30-60 vevvinklar. 
 
Yttre grundcirkeln (YG) – Område på kamnocken mellan ca 60-400 vevvinklar. 
 
Avrullningsrampen (AR) – Område på kamnocken mellan ca 400-540 vevvinklar. 
 
Inre grundcirkeln (IR) – Område på kamnocken mellan ca 540-(-60) vevvinklar. 

 

 
Figur 9.1. Vevvinklar och områden på kamnocken. Insprutningsrampen IR (grön), Lilla radien 
LR (blå), Yttre grundcirkeln YG (röd), Avrullningsrampen AR (svart), Inre grundcirkeln IG 
(rosa). 
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Bilaga B, Kalibrering av trådtöjningsgivarna 
Tabell 1.1. Kalibrering av trådtöjningsgivarna på vipparmarna. Nollställning sker när 

vipparmen inte är belastad. Kalibrering sker med rullyftaren på yttre grundcirkeln. Kontroll 
sker efter att kamaxeln vridits ett varv och rullyftaren återigen befinner sig på yttre 

grundcirkeln. 

Axel Tid 
(cykler) 

 Kam-
nock 1 

Kam-
nock 2 

Kam-
nock 3 

Kam-
nock 4 

Kam-
nock 5 

Kam-
nock 6 

Nollställning - - - - - - 
Kalibrering 4726 4705 4710 4728 4698 4709 

1500 

Kontroll 4373 4460 4522 4413 4560 4602 
Nollställning - - - - - - 
Kalibrering 4717 4715 4705 4714 4707 4711 

24 000 

Kontroll 4554 4551 4765 4512 4496 4624 
Nollställning 0 2 2 6 -2 -5 
Kalibrering 4716 4701 4718 4701 4725 4709 

99 000 

Kontroll 4448 4386 4763 5026 4712 4682 
Nollställning 5 2 -2 7 -5 6 
Kalibrering 4717 4695 4700 4720 4713 4724 

1,5 
miljoner 

Kontroll 4454 4693 4559 4475 4492 4682 
Nollställning 3 -3 2 2 -5 4 
Kalibrering 4700 4714 4725 4700 4715 4707 

Standardaxel 

3,3 
miljoner 

Kontroll 4339 4630 4360 4357 4511 4410 
Nollställning 2 -2 -1 4 -5 -5 
Kalibrering 4722 4726 4700 4717 4723 4722 

1500 

Kontroll 4470 4380 4590 4350 4510 4440 
Nollställning 1 5 -1 3 3 5 
Kalibrering 4726 4712 4701 4716 4707 4717 

24 000 

Kontroll 4487 4503 4497 4490 4415 4463 
Nollställning 2 1 4 3 3 -4 
Kalibrering 4717 4709 4713 4722 4714 4704 

99 000 

Kontroll 4490 4447 4527 4350 4440 4580 
Nollställning -4 -5 5 2 -2 6 
Kalibrering 4720 4722 4700 4696 4725 4706 

1,5 
miljoner 

Kontroll 4444 4423 4580 4362 4562 4417 
Nollställning 5 -6 1 -4 -4 -2 
Kalibrering 4738 4715 4704 4711 4714 4718 

HRC 55 axel 

3,3 
miljoner 

Kontroll 4630 4458 4560 4460 4500 4580 
Nollställning 2 -5 4 7 2 8 
Kalibrering 4710 4713 4710 4712 4700 4711 

1500 

Kontroll 4476 4410 4562 4381 4420 4660 
Nollställning -4 7 0 7 -2 -12 
Kalibrering 4704 4727 4702 4700 4709 4719 

24 000 

Kontroll 4400 4460 4635 4323 4423 4560 
Nollställning 6 2 3 0 3 -7 
Kalibrering 4729 4723 4708 4710 4720 4709 

99 000 

Kontroll 4491 4340 4441 4383 4552 4439 
Nollställning -2 -3 -4 -5 7 5 
Kalibrering 4701 4721 4702 4717 4704 4722 

1,5 
miljoner 

Kontroll 4444 4417 4330 4480 4441 4391 
Nollställning 3 5 -5 4 9 -1 
Kalibrering 4714 4705 4710 4728 4710 4712 

HRC 50 axel 

3,3 
miljoner 

Kontroll 4416 4372 4569 4343 4395 4550 
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Bilaga C, Rigginställningar 
Följande uppställning/inställningar har använts vid proverna 

• Olja, Scania referense oil 10W30. Temperatur 130 ºC. 
• Diesel, Calibration Fluid S.93.65 Shell. 
• Vattentemperatur 120 ºC. 
• Alpha och deltavärden -15 respektive 200. 
• Lyfttyck för att trycka ut dieseln 1 bar. 
• Varvtal 1500 varv/min. 
• Trådtöjningsgivarinställningar 4717 N vid yttre grundcirkeln, se bilaga B.
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