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Sammanfattning 
 

Företaget Bedsab tillverkar dragstrumpor som är ett verktyg som andvänds för att underlätta 

förflyttningen av vajrar. Den mekaniska funktionen av en dragstrumpa är sådan att vid 

tryckspänning fås en större diameter och dragstrumpan kan då föras över vajeränden. Vid 

dragspänning får dragstrumpan en mindre diameter än den ursprungliga vilket innebär att 

dragstrumpan ”låses” kring vajern och kan med hjälp av en applicerad kraft förflytta vajern till 

önskad plats. Hos företaget Bedsab sker tillverkningen av dragstrumporna för hand vilket är 

oerhört slitsamt för operatören men även mycket tidskrävande. 

 

Detta examensarbete bygger vidare på ett tidigare projekt där en automatisk flätningsmetod 

tagits fram för tillverkning av dragstrumpor. Syftet med detta examensarbete är att realisera den 

framtagna flätningsmetoden. 

 

Examensarbetet är uppdelat i två delar. Målet i den första delen är att ta fram en 

grundkonstruktion av en flätningsmaskin och målet i den andra delen är att använda 

grundkonstruktionen för att testa att den framtagna flätningsmetoden fungerar i praktiken. 

Grundkonstruktionen består av åtta stycken kuggremshjul och en kuggrem där vartannat 

kuggremshjul roterar till höger och vartannat till vänster. Detta krävs för att få till en korrekt 

flätning. Kuggremshjulen drivs av en motor som är kopplad till en växel som växlar ned 

varvtalet. Som andra del i examensarbetet utfördes omfattande tester för att utveckla 

mekanismen där flätningen ska ske och utvärdera om den framtagna flätningsmetoden fungerar. 

Det finns ett spår där en bärare, vilket är den del som vajern fästes i under flätningen, kommer att 

åka. Bärarna drivs av diskar, som är cirkulära skivor med fyra hack i där bäraren hakas i. 

Diskarna är fastsatta på kuggremshjulen i grundkonstruktionen och roterar med dessa. Det som 

har testats är utformningen på spåret, bärarna och diskarna. 

 

Under testningsdelen av projektet uppkom det en hel del företeelser som försvårade arbetet. 

Bland annat hade materialet som prototyperna tillverkades av mycket mer friktion än stål som 

prototyperna ska tillverkas av. Detta har lett till att testningsdelen inte har varit helt realistisk. Då 

prototyperna som testades tillverkades av ett material med mindre friktion fungerar 

flätningsmetoden i praktiken.Det återstår arbete på flätmaskinen för att få den att fungera i 

produktion, därför kommer samarbetet med företaget Bedsab att fortlöpa. 
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Abstract 
 

Bedsab is a Swedish company that produces cable socks which is a tool that facilitates the 

transport of wires. The mechanical properties of the closed cable sock can be explained as 

following: a compressive stress forces the diameter to expand; and the cable sock can be placed 

on the wire. By applying a tensile stress the diameter decreases and the cable sock locks itself 

around the wire. With an applied force the wire can then be moved. At Bedsab the cable sock is 

made by hand, which is a demanding job for the operators, and is also time consuming. 

  

This master thesis builds on a previous project where an automatic braiding method was 

developed for the production of cable socks. The aim of this master thesis is to realize the 

developed braiding method.  

  

This thesis is divided into two parts. The goal in the first part is to realize the basic design of a 

braiding machine and the aim in the second part is to use this basic design to test that the 

developed braiding method works in reality. The basic design consists of eight pulleys and a belt. 

The pulleys rotate every right and every other left. This is required to obtain the correct braiding. 

The pulleys are driven by a motor, which is connected to a gear that is used to reduce the speed 

of rotation. The second part of the master thesis was achieved by extensive testing in order to 

develop the mechanism through which the braiding is done. There will be a track where 

something called a carrier, which is the part that holds the wire in the braid, will move. The 

carriers are run by something called discs, which are circular with four notches in which the 

carrier hook into. The discs are mounted on the pulleys and rotate with them. What has been 

tested is the appearance on the track, the part of the carrier that is in the track and discs. 

  

During the testing stage of the project a lot of difficulties held back the work. One was the 

material that the prototypes were made of. The material had much more friction than steel, which 

is the material the prototypes will be manufactured in. This led to that the testing part of the 

project was not completely realistic. When the prototypes that were tested were made of a 

material with less friction the braiding method worked in practice. There is work that remains to 

be done in order for the braiding machine to work properly in production. Therefore, continued 

close cooperation with the company Bedsab will be necessary. 
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1 Introduktion 

I detta kapitel redovisas bakgrund, problem, sammanfattning av tidigare utfört projekt, 
mål, syfte, avgränsningar och metod för examensarbetet. 

Företaget Bedsab tillverkar dragstrumpor som är ett verktyg som används för att underlätta 

förflyttningen och upphängning av vajrar. Dragstrumpan tillverkas i två olika modeller: 

stängd och öppen. Den stängda versionen är lite styvare och används på änden av en vajer för 

att kunna förflytta denna. De öppna dragstrumporna låses ihop med hjälp av hakar och 

används för att förflytta eller hänga upp vajrar vid de tillfällen då man endast når mittdel av 

en vajer. Se Figur 1 för illustrering av en stängd och en öppen dragstrumpa. 

 

Figur 1. (Till vänster) Den stängda och (till höger) den öppna dragstrumpan1. 

Den mekaniska funktionen av den stängda dragstrumpan fungerar genom att vid 

tryckspänning fås en större diameter och den kan då föras över vajern. Vid dragspänning får 

dragstrumpan en mindre diameter än den ursprungliga vilket innebär att dragstrumpan låses 

kring vajern och kan med hjälp av en applicerad kraft förflytta vajern till önskad plats. Se 

Figur 2 för demonstration av dragstrumpans mekaniska funktion. 

 

Figur 2. Illustration av dragstrumpans mekaniska funktion. 

                                                 
1
 Bedsab AB (2010), Tillbehör - Dragstrumpor, hämtad 2010-02-15 från 

http://www.bedsab.se/#&&/wEXAQUIT3ZlcnZpZXcFHVRpbGxiZWjDtnIJNDlcRHJhZ3N0cnVtcG9yCTYyeIt

5r9xHkv5k0U+u/uZ039Y4ehk= 

 

 

http://www.bedsab.se/#&&/wEXAQUIT3ZlcnZpZXcFHVRpbGxiZWjDtnIJNDlcRHJhZ3N0cnVtcG9yCTYyeIt5r9xHkv5k0U+u/uZ039Y4ehk
http://www.bedsab.se/#&&/wEXAQUIT3ZlcnZpZXcFHVRpbGxiZWjDtnIJNDlcRHJhZ3N0cnVtcG9yCTYyeIt5r9xHkv5k0U+u/uZ039Y4ehk
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1.1 Problembeskrivning 

Dragstrumporna tillverkas i dagsläget för hand och tillverkningen är slitsam både för 

operatören och för effektiviseringen av produktionen av dragstrumpan. Om dragstrumporna 

skulle kunna tillverkas hel- eller halvautomatiskt skulle produktionen kunna öka markant. Vid 

dagens tillverkning är cykeltiden lång och detta medför en onödigt hög tillverkningskostnad i 

relation till att hitta ett alternativt sätt att tillverka dem. Genom att effektivisera tillverkningen 

av dragstrumporna skulle slitskadorna på operatörerna kunna minskas. Man skulle även kunna 

tillverka ett större antal till ett lägre pris, timkostnaden per strumpa skulle sänkas och därmed 

även försäljningspriset. Detta skulle förhoppningsvis medföra att dragstrumpan kunde nå ut 

till fler företag och säljas i större upplagor vilket skulle öka försäljningen och vinsten.  

Ett sätt att effektivisera produktionen av dessa dragstrumpor är att ta fram en flätningsmaskin, 

automatisk eller halvautomatisk, som klarar av att göra operatörens arbete snabbare och 

mindre slitsamt. 

I dagens läge tillverkas dragstrumporna på ett flätverktyg. Det befintliga flätverktyget och 

dess lameller, som vajrarna flätas på, kan ses i Figur 3 nedan. 

 

Figur 3. Flätverktyget där man kan se lamellerna där vajrarna flätas. 

Under hösten 2008 och våren 2009 har ett gediget arbete utförts där en förbättring av 

flätverktyget gjorts och en automatisk flätningsmetod har tagits fram.  

Syftet med detta examensarbete är att realisera den framtagna flätningsmetoden. Målet är att 

ta fram en fysisk prototyp för att utvärdera om tillverkningen av dragstrumpor fungerar.  

Examensarbetets syfte och avgränsningar diskuteras närmre efter förklaring av den manuella 

tillverkningen av dragstrumpan och en sammanfattning av den framtagna flätningsmetoden. 
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1.2 Manuell tillverkning av dragstrumpan 

För att få förståelse för vad den nya flätningsmaskinen ska klara av, måste kunskap om 

tillvägagångssättet för den manuella tillverkningen fås. Nedan följer därför en stegvis 

förklaring till hur flätningen går till idag. 

För en snabb introduktion av vanlig flätning, som används vid exempelvis flätning av hår, se 

Bilaga 1. 

Steg 1: Vajern 

På dagens flätverktyg finns det åtta lameller och vid tillverkningen av en stängd dragstrumpa 

används åtta vajrar, en per lamell. Vajern varierar i längd och diameter utefter önskemål på 

dragstrumpans funktion och kraft. I vissa fall flätas dragstrumpan även med dubbla vajrar. 

Första steget vid flätning är att bocka vajrarna: de böjs på mitten för att kunna hängas upp på 

lamellen. Eftersom de åtta vajrarna är bockade ger det 16 ändar att fläta med. I Figur 4 

illustreras hur vajern bockas. 

 

Figur 4. Vajern bockas före upphängning. 

Steg 2: Trädning 

Samtliga åtta stålvajrar hängs upp på flätstången och fästes med gummisnoddar för ökad 

stabilitet under flätningsarbetet. Då vajrarna placeras på lamellerna är deras förhållande till 

varandra viktigt och en förutsättning för att skapa dragstrumpans mönster. Exempelvis: 

vajerns vänstra sida ska hänga under vajern till vänster om sig och vajerns högra sida ska 

hänga över vajer till höger om sig. Se Figur 5 för illustration av trädning av stålvajern på 

lamellerna. Den vajer som börjar med att ligga överst kallas här för övervajer och är gul i 

figuren, den vajer som börjar med att ligga underst kallas för undervajer och är röd i figuren. 

 

Figur 5. Vajrar hängs upp på lamellerna på flätverktyget. Med den gula övervajern 
och den röda undervajern. 
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Steg 3: Uppstart 

Då vajrarna placerats rätt är det dags att börja fläta. Flätningen börjas genom att föra en 

undervajer över en mötande övervajer och sedan under nästa mötande vajer. Varannan vajer 

flätas medsols och varannan flätas motsols. Ett rutnät ska bildas där vajern flätas varannan 

under varannan över de andra vajrarna. Stången roteras och arbetssättet fortsätts med nästa 

vajer: under, över, under och så vidare. Ett mönster uppstår vid flätningen och det är detta 

som gör att flätan blir hållbar och att diametern kan ändras. Stången fortsätter att roteras under 

flätningens gång. Se Figur 6 för illustration av flätningens uppstart. 

 

Figur 6.  Uppstart av flätningen här kan man se hur den gröna vajern först ligger 
över den rosa och sedan under den röda. Det är detta mönster som gör 
att flätan blir hållbar och att diametern kan varieras. 

Steg 4: Avslut 

När flätan har sin korrekta längd, är det dags för avslut och vajrarna flätas ihop fyra och fyra 

till små flätor, se Figur 7. 

 

Figur 7. Vajerändarna flätas ihop till fyra mindre flätor. 

Steg 5: Tvinning 

De fyra mindre flätorna tvinnas ihop och förs ner i ett specialverktyg för att skapa en 

gemensam ände istället för fyra, se Figur 8 bild av verktyget. 

 

Figur 8. De fyra ändarna förs ner i detta specialverktyg och tvinnas ihop till en 
ände. 
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Steg 6: Avmontering  

För att färdigställa dragstrumpan måste flätan först monteras av flätverktyget. Detta görs 

genom att verktyget monteras isär, se Figur 9. Detta görs genom att hylsan skruvas av och 

lamellerna dras uppåt i sina skåror, av från verktyget. Den flätade dragstrumpan sitter 

fortfarande fast i lamellerna, för att få loss flätan från lamellerna används en tång för att vrida 

dessa och ta bort dem en och en.  

 

Figur 9. Flätverktyget monteras isär. 

Steg 7: Kaus  

Den tvinnade änden förs in i ett kaus och med applicerad kraft och en metall låsning sluts 

kroken och omsluter de lösa ändarna, se Figur 10. Ett kaus är en förstärkning som ofta 

används i öglor för till exempel vajer, i Figur 10 kan man se ett exempel på hur ett kaus kan 

se ut. 

 

Figur 10. Den lösa änden omsluts in i kauset. 

Steg 8: Färdig dragstrumpa 

Dragstrumpan är nu klar och kan skickas till kunden, se Figur 11. 

 

 

Figur 11. En färdig dragstrumpa. 
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1.3 Sammanfattning av projektet ”Effektivisering av 
dragstrumpans tillverkning” - del 1 

Då detta examensarbete bygger vidare på ett tidigare genomfört projekt: ”Effektivisering av 

dragstrumpans tillverkning” - del 1 måste grundläggande fakta från detta projekt klargöras. 

Nedan följer en sammanfattning av projektet.  

Projektet byggde på att teoretiskt ta fram en automatiserad flätningsmetod som löser de 

manuella flätningsproblemen som redovisades ovan. 

 

Figur 12. Schematisk bild av konceptet i sin helhet. 

I den flätningsmetod som utarbetades under projektet sker flätningen på samma sätt som i 

nuläget då dragstrumpan tillverkas manuellt, det vill säga på en stång där trådarna möter 

varandra och korsas. I Figur 12 kan man se det utarbetade konceptet. I mitten finns en stång 

där dragstrumpan kommer att flätas, dock har denna stång inga lameller eller hakar som det 

manuella verktyget. Detta då flätningsmaskinen kommer att hålla vajrarna spända hela tiden 

med en konstant vinkel och därmed krävs ingen fastsättning på stången. Det som är grunden 

för den nya flätningsmetoden är att man har infört ett spår där stålvajrarna kommer att röra 

sig. Vajrarna rör sig i ett mönster ut och in i förhållande till mittstången och varannan vajer 

rör sig medsols och varannan vajer rör sig motsols, detta för att de ska kunna korsas och 

därmed utföra flätningen, se Figur 13. 

 

Figur 13. Illustration av hur varannan vajer rör sig medsols och varannan motsols i 
spåret. Detta spår är dock mindre, med färre bågar, än det tänkta spåret. 
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Det som ska föra runt vajrarna i spåret kallas för bärare och stålvajerns båda ändrar fästes i 

var sin bärare, åtta stålvajrar innebär 16 bärare. Bärarnas utformning är dock inte utformat i 

detta projekt. För att bärarna ska kunna åka runt i spåret måste de drivas på något sätt.  

Bärarna drivs runt av något som kallas diskar, vilka är cirkulära skivor med fyra hack. I dessa 

hack kan bärarna haka i och därmed drivas runt i spåret. Diskarna kommer att sitta under 

spåret och disken utformning visas i Figur 14.  

 

Figur 14. Diskens utseende 

Diskarna drivs genom att dessa monteras på kuggremshjul som i sin tur drivs med kuggrem se 

Figur 15. Men för att kuggremmen ska kunna monteras enligt Figur 15 krävs det att 

dubbeltandad kuggrem används. Dubbeltandad kuggrem är en rem som har kuggar på båda 

sidorna. Monteringen på detta sätt görs för att vartannat kuggremshjul ska rotera medurs och 

vartannat moturs. Detta för att kunna skapa rörelsen som krävs för bärarna i spåret enligt 

Figur 13. 

 

Figur 15. Motor och remdrivning 
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Då diskarna ska sitta under spåret är det orimligt att göra spåret i ett stycke. Spåret måste 

därför göras i olika lösa delar som sedan monteras ihop och därigenom formar spåret. Delarna 

kan ses i Figur 16.  

 

Figur 16. Spåret med inner-, mitt- och ytterdel. 

I Figur 17 kan man se hur ett kuggremshjul med disk och spårets mittdel kommer att vara 

monterade. Kuggremshjulet roterar och disken är fäst på dessa och roterar med 

kuggremshjulen. Däremot måste mittdelen av spåret vara fix, då det är denna som tvingar 

bäraren att byta spår, och därför kommer inte axeln att rotera utan endast kuggremshjulet. 

 

Figur 17. Kuggremshjulet underst med disken (röd) och mittdelen av spåret är 
överst. 

Ytterdel 

Innerdel 

Mittdel 
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1.4 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att realisera den framtagna flätningsmetoden. Målet är att 

ta fram en fysisk prototyp för att testa att tillverkningen av dragstrumpor fungerar med den 

framtagna metoden.  

Examensarbetet är uppdelat i två delar. Målet i den första delen är att ta fram en 

grundkonstruktion av flätningsmaskinen, den del som driver kuggremshjulen till flätningen. 

Målet i den andra delen är att använda grundkonstruktionen för att testa att spåret, diskarna 

och bärarna fungerar i praktiken enligt den framtagna flätningsmetoden.  

1.5 Avgränsningar 

I detta examensarbete fokuseras det i första hand på att ta fram en prototyp på den 

flätningsmaskin som tillverkar stängda dragstrumpor och om tid finns kommer ett fortsatt 

arbete genomföras för att ta fram en flätningsmaskin som tillverkar öppna dragstrumpor.  

På grund av flätningsmaskinens komplexitet kommer inte alla ingående dela kunna realiseras 

i detta examensarbete. De delar som kommer utelämnas är mittstången, där flätan flätas, och 

bärarens överdel, den del där stålvajer fästes och matas ut. Den del av bäraren som kommer 

att utföras är den undre delen som rör sig i spåret i det rätt flätningsmönster. 

1.6 Metod  

Den metod som används i arbetet är konventionell produktframtagningsprocess. Denna 

process är uppdelad i olika steg som har en bestämd ordning. Processen börjar med en 

identifiering av problemet, därefter följer en planering av arbetet och en 

marknadsundersökning. Sedan utförs en konceptgenerering och utvärdering av koncept. Detta 

följs ofta av prototypbygge där konceptutveckling, beräkning, validering, simulering, testning, 

vidareutveckling sker. Avslutningsvis rapporteras projektet med en rapport eller avhandling. 

Dock är det vanligt att man går tillbaka i processen för att göra ändringar då nya kunskaper 

inhämtats.  

Under arbetet har standardmässiga hållfasthetsberäkningar tillämpats och ingenjörsmässiga 

antaganden gjorts för att kunna driva processen framåt. 
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1.7 Steg i flätningen 

För att ha en klar och tydlig bild över hela förloppet som flätningsmaskinen ska utföra gjordes 

ett processdiagram, se Figur 18. 

 

Figur 18. Flätningens olika steg 

Stoppa 
flätning/ 
påbörja 
avslut 

Avslut av 
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2 Informationssökning 

I detta kapitel framförs hur nödvändig information har införskaffats.  

Då detta examensarbete är en fortsättning på ett tidigare projekt har informationssökning på 

flätningsmetoden för maskinen redan gjorts. I detta arbete handlar det om att ta fram en 

fungerande prototyp, vilket innebär att ta fram alla detaljer. Därför koncentrerades 

informationssökningen till patentsökning för att få en så stor förståelse som möjligt för 

flätningsmaskinens alla detaljer. Patentsökningarna skedde främst via Patent och 

registreringsverkets Esp@cenet hemsida
2
. Delar som i tidigare projekt bara undersöktes 

övergripande analyserades nu detaljmässigt. De delar som undersöktes var diskar, övergångar 

på spår, axlar och bärare.  

När konstruktionen för detaljerna bestämts var delar till dessa tvungna att beställas. För att 

inte konstruktionen skulle bli kostsam användes standardkomponenter i största möjliga mån. 

Informationssökning för att hitta prisvärda komponenter som dessutom var kompatibla med 

varandra skedde främst via Internet. 

                                                 
2
Patent och registreringsverket (2000), Esp@cenet, hämtad 2010-03-20 från 

 http://se.espacenet.com/search97cgi/s97_cgi.exe?Action=FormGen&Template=se/se/home.hts  

http://se.espacenet.com/search97cgi/s97_cgi.exe?Action=FormGen&Template=se/se/home.hts
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3 Undersökning av bärarnas rörelse 

I detta kapitel kommer en ny dragstrumpa intruóduceras, betydelsen av bärarnas 
placering undersökas och lösningar på hur avsluten av flätan kan se ut behandlas. 

3.1 Stängd/öppen dragstrumpa 

Under detta projekt uppkom ett nytt önskemål från Bedsab, som gick ut på att 

flätningsmaskinen skulle klara av att tillverka en ny modell av dragstumpan. Den nya 

modellen är en kombination mellan en stängd och öppen dragstrumpa vilket innebär att den 

nya flätningsmaskinen ska klara av att tillverka en stängd och öppen dragstrumpa under 

samma flätning. Den nya modellen av dragstrumpan används som stöd för upphängda vajrar 

och kablar och kallas fortsättningsvis för stängd/öppen dragstrumpa. Figur 19 visar hur denna 

modell ser ut. 

 

Figur 19. Stängd/öppen dragstrumpa. Tillskillnad från den som kallas stängd är 
denna öppen i båda ändarna men är fortfarande en tub längs med. 

Eftersom detta kunde påverka utformningen av maskinens ingående delar utfördes en 

undersökning om detta kundes lösas innan beställningen av maskinens delar gjordes.   

3.2 Undersökning av bärarnas rörelse 

Det som krävs för att flätningsmaskinen ska klara av att tillverka en stängd/öppen 

dragstrumpa är att den först flätar en stängd och sedan en öppen dragstrumpa. Detta görs 

genom att när den stängda dragstrumpan har sin rätta längd följer inte bärarna samma 

flätningsmönster runt utan vänder och flätar tillbaks i spåret. För att få en tydligare bild av 

hela förloppet och hur undersökningen gått till beskrivs de olika dragstrumpsmodellerna 

nedan.  
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3.2.1 Stängd  

För att bärarna ska röra sig i rätt mönster måste bärarna placeras med rätt förhållande till 

varandra. För den stängda dragstrumpan kommer bärarna placeras som Figur 20 visar med ett 

halvt varv mellan bärarna och en förskjutning med ett kvarts varv mellan de gula och röda 

bärarna. 

 

Figur 20. Bärarnas placering. Här kan man se hur de gula bärarna är placerade 
med ett halvt varv sinsemellan och med ett kvarts varv till de röda 
bärarna. Man kan även se de respektive spåren som den gula och röda 
bäraren rör sig i.  

Under denna del av undersökningen framkom att varje disk får plats med två bärare istället 

för en, vilket var fallet i det tidigare utförda projektet. Detta innebär att det kommer endast att 

behövas åtta kuggremshjul istället för sexton viket sänker tillverkningspriset markant.  
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3.2.2  Öppen  

Bärarna för de öppna dragstrumporna kommer inte att följa spåret hela vägen runt utan vända 

och fläta tillbaks i spåret, se Figur 21.  

 

Figur 21. Här kan man se hur en öppen dragstrumpa flätas till vänster. Där den 
gula bäraren med svart ring runt är placerad sitter inte spåret ihop längre 
utan denna bärare kommer att följa det röda spåret det kommande 
varvet. Detsamma gäller den röda bäraren på motsvarande sida som 
kommer att följa det gula spåret. I figuren till höger kan man se hur spåret 
inte sitter ihop längre och att bärarna byter spår. 

För den öppna modellen kommer det att uppstå problem om bärarna har samma placering som 

de stängda dragstrumporna, då bärarna krockar med varandra när de vänder i spåret. Se Figur 

22. För att göra förflyttningen tydligare har flätningscirkeln rätats ut till en rak linje i följande 

figurer.   

 

Figur 22. Här visas hur bärarna krockar när bärarna vänder i spåret. Krocken 
illustreras med en svart rektangel. 
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För att lösa detta problem försköts bärare som krockade med varandra och då uppkom 

problemet att flätningen ej blev korrekt, se Figur 23.  

 

Figur 23. Här visas att två bärare från det röda spåret hinner föra bärarna från det 
gula spåret vilket medför en inkorrekt flätning. För att det skall bli korrekt 
måste en röd bärare hela tiden möta en gul, detta sker inte här. Utan en 
gul möter en gul. 

Detta undersöktes grundligt och det som framkom var att det är inte möjligt att placera 

bärarna så att det sker en korrekt flätning utan att bärarna krockar.  Om bärarna förskjuts när 

de krockar så kommer inte flätningen bli korrekt då det blir ett för kort och ett för långt 

mellanrum mellan bärarna.  

3.3 Lösningar  

För att lösa detta problem undersöktes andra lösningar istället för placeringen av bärarna. Det 

som krävs för att få en korrekt flätning utan att bärarna krockar är att bärarna i ena ändan av 

spåret, där bärarna vänder, förskjuts bakåt en kvarts varv och att de i andra änden förskjuts 

framemot en kvart, se Figur 24.  

 

Figur 24. Här illustreras hur bäraren behöver röra sig för den öppna dragstrumpan. 
Den översta bäraren behöver förskjutas ett kvarts varv bakåt och den 
understa bäraren behöver förskjutas ett kvarts varv framåt. 
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3.3.1 Lösning 1   

För att förskjuta bäraren som vänder högst upp i spåret (den röda med en svart prick i mitten) 

en kvarts varv bakåt kan diskens arm som för bäraren skjutas in i disken se Figur 25a. Det 

medför att bäraren står still medan de andra rör sig ett kvarts varv. Efter ett kvarts varv hämtas 

bäraren upp av diskens följande arm, se Figur 25c, och den infällda armen fälls ut igen för att 

föra med sig nästkommande bärare, se Figur 25e.  

 
 

Figur 25.a- e. Här visas hur bäraren högst upp förskjuts ett kvarts varv genom att 
diskens arm skjuts in. 

3.3.2 Lösning 2  

Ett annat alternativ är att ha en större disk ”högst upp” som medför att förflyttningen där sker 

långsammare och en mindre disk ”längst ned” som medför att rörelsen sker fortare, se Figur 

26. 

 

Figur 26. Visar hur bärarna förskjuts genom att öka sträckan med en större disk 
och förkorta sträckan med en mindre disk.  

Detta alternativ kommer kräva en enskild flätningsmaskin för tillverkning av öppna 

dragstumpor, vilket innebär att tillverkningen av stängd/öppen dragstrumpa blir 

ogenomförbar. Därför undersöktes problemet från en ny synvinkel.  

a b c d e 
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3.3.3 Lösning 3  

Utgångspunkten för denna lösning var: måste den stängda/öppna dragstrumpan se exakt ut 

som dagens. Det flätades en stängd dragstumpa på det befintliga verktyget och där den öppna 

delen skulle komma tvinnades slutet istället för att flätas vidare som en stängd/öppen 

dragstrumpa. 

3.3.4 Sammanfattning av ”Undersökning av bärarnas rörelse” 

Vid undersökningen av bärarens rörelse framkom det att det enklaste alternativet för att 

tillverka öppna dragstrumpor är att förskjuta bärarna genom att tillföra en större och mindre 

disk som demonstreras under ”Lösning 2”. Detta skulle som tidigare nämnts kräva två 

separata flätningsmaskiner för tillverkning av stängda och öppna dragstrumpor. Problemet 

med detta är att tillvekningen av stängd/öppen dragstrumpa blir ogenomförbar.  

Detta diskuterades med Bedsab. De ansåg att de kommer att behöva en parallell produktion av 

stängda och öppna dragstrumpor vilket medför att det inte är ett problem att det krävs två 

olika maskiner. Bedsab tyckte även att ”Lösning 3” på den stängd/öppna dragstrumpan var 

helt acceptabel eftersom funktionen kvarstod.  De ansåg även att det i första hand ska 

fokuseras på tillverkningen av den stängda dragstrumpan.  

3.4 Avslut 

Avslutet på dragstrumpan är en del som också måste bearbetas,, detta gäller för såväl stängda 

som stängd/öppen strumpor. Tre huvudlösningar på detta finns.  

3.4.1 Avslut 1  

Den ena alternativet är att man gör avslutet som i dagens läge, se avsnitt 1.1. För att kunna 

göra på detta sätt där ändarna tvinnas ihop i olika omgångar är det tänkt att stopp kan införas i 

spåret som gör att bärarna istället för att byta spår fortsätter runt på samma disk, se Figur 27. 

Om två bärare roterar runt på samma disk blir resultatet att de två stålvajrar blir tvinna. Dock 

skulle man behöva flytta stålvajern från bärarna när två stycken har tvinnats ihop då dessa ska 

tvinnas ihop med ytterligare två stycken hoptvinnade stålvajrar. 

  

Figur 27. De blå cylindrarna representerar bärarna och den röda rektangeln 
representerar stoppet i spåret. 
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3.4.2 Avslut 2  

Det andra alternativet är att man direkt sätter åtta vajerändar på en bärare och de åtta andra på 

en annan bärare och sedan låta dessa två bärare snurra runt på samma disk, istället för att först 

tvinna ihop stålvajrarna två och två och sedan fler och fler. Detta kräver dock att man kan 

göra avkall på utseendet på avslutet från hur det ser ut i dagsläget. Vilket är osäkert och måste 

testas och verifieras från Bedsab. 

3.4.3 Avslut 3 

Ett tredje alternativ som endast gäller för de stängda dragstrumporna är att man fortsätter att 

fläta utan mittstång när flätningen för dragstrumpan är klar, så att man får en tajt fläta. Detta 

görs under hela avslutet och skulle betyda att även avslutet är en fläta. Det är dock inte utrett 

vilka egenskaper avslutet får om man gör på detta vis och även detta måste undersökas och 

godkännas av Bedsab. 
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4 Grundkonstruktion 

I detta kapitel förklaras grundkonstruktionen av maskinen med de olika delar som den 
innehåller. 

Första målet i examensarbetet är att ta fram en grundkonstruktion och det andra målet är att 

använda grundkonstruktionen för att testa att spåret, diskarna och bärarna fungerar i praktiken 

enligt den framtagna flätningsmetoden.  

Grundkonstruktionen förklaras först generellt för att ge en övergripande bild och en 

förståelse, därefter redogörs det i detalj gällande varje ingående del. 

Grundkonstruktionen består av en flätningsdel, den del där dragstrumpan ska flätas och en 

växeldel, där en nedväxling sker från en motor som ska driva flätningsdelen, se Figur 28 och 

29. Växeln krävs då motorns varvtal är för högt för flätningsdelen och måste därför växlas 

ned till lämpligt varvtal. Nedan kan man läsa mer detaljerat om de ingående delarna i 

flätningsdelen och växeldelen.  

 

Figur 28. Grundkonstruktionen från isometrisk vy. Här kan man se flätningsdelen till 
höger och motorn till vänster undertill kan man skymta växeldelen. 
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Figur 29. Grundkonstruktionen från sidan. Här syns motorn till vänster och 
växeldelen undertill. 

4.1 Flätningsdelen  

Grundkonstruktionens flätningsdel består av den del där dragstrumpan flätas, det vill säga de 

åtta kuggremshjulen se Figur 30. Kuggremshjulen sitter monterade på axlar som är fixt fästa i 

bottenplattan som bär upp hela konstruktionen. Axlarna är fixt fästa i bottenplattan för att 

mittendelen av spåret inte ska rotera. Att axlarna är fixa medan kuggremshjulen roterar kräver 

en lagring mellan kuggremshjulen och axlarna. 

 

Figur 30. Flätningsdelen med de åtta kuggremshjulen samt det extra nionde  

De åtta kuggremshjulen är placerade i en cirkel och vartannat kuggremshjul roterar medsols 

och vartannat motsols, för att skapa rätt flätnings mönster. Detta görs genom att använda 

dubbeltandad kuggrem, det vill säga kuggar på båda sidor om remmen. För att kunna driva de 

åtta kuggremshjulen kopplas ett nionde kuggremshjul in från en nedväxling via en motor. Det 

nionde kuggremshjulet krävs då axeln som kommer från motorn roterar och i den delen där 

flätningen sker är axeln fix.  
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4.2 Växeldelen 

För att få rätt hastighet på kuggremshjulen, som ska föra bärarna med diskarna, måste 

varvtalet från motorn växlas ned. Detta görs i två steg, först från motorn till växelaxel 1 och 

sedan från växelaxel 1 till växelaxel 2. På växelaxel 2 är det nionde kuggremshjulet placerat 

för att driva de åtta kuggremshjulen i flätningsdelen. Fästningen av kuggremshjulen i 

växelaxlarna sker med bussningar, se Figur 31.  

 

Figur 31. Växeldelen med de två växlingarna 

För att få mer arbetsyta ovanpå bottenplattan och för att göra konstruktionen så säker som 

möjligt är växlingen placerad på undersidan av bottenplattan.  Motorn är placerad på 

ovansidan och går igenom bottenplattan med motoraxeln till undersidan. Där kopplas motorn 

in i växlingen genom ett kuggremshjul som fästs på motoraxel. Sedan sker växlingen på 

undersidan av bottenplattan för att komma upp på ovansidan av bottenplattan via växelaxel 2 

med det nionde kuggremshjulet. 

Växel 1 

Växel 2 

Motor 
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För att fästa de roterande växelaxlarna i bottenplattan krävs det lagring. Lagringen måste ske i 

växelaxlarnas ytterändar och lagras med lagerhus. För att kunna genomföra detta måste en 

lagerkonstruktion byggas runt växlingen där lagerhusen kan fästas.  Lagerkonstruktionen 

består av två väggar och ett tak, i fortsättningen kallas dessa för växelvägg och växeltak. 

Fästningen av lagerhusen sker i växeltaket och i bottenplattan med tillhörande skruvar. 

Växelväggarna och växeltaket fungerar även som ett skydd för växlingen både för 

komponenterna men även för operatören, se Figur 32.  

 

Figur 32. Växeldelen från sidan med växeltak och växelvägg 
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5 Val av komponenter 

I detta kapitel redovisas hur motor, kuggremshjul och kuggremar, lagring och bussningar 
valts. 

Under detta projekt har mycket fokus legat på att göra en så lättanvänd och lättreparerad 

flätningsmaskin som möjligt, detta för att underlätta för Bedsab. Därför består 

flätningsmaskinen i så stor mån som möjligt av standardkomponenter för att underlätta 

reparation och hålla ned priset.  

5.1 Motor  

En uppskattning gjordes över vilka krafter och därmed moment som påverkar 

flätningsmaskinen vid flätning se Bilaga 2. Det moment som krävs för att driva 

flätningsmaskinen är 5,7 Nm. Vid fortsatt dimensionering multipliceras detta med en 

säkerhetsfaktor på 2. Detta innebär att hädan efter används ett moment på 25,711,5 Nm. 

Det uppskattades även vilket varvtal kuggremshjulen i flätningsdelen ska rotera med genom 

att approximera hur snabbt en dragstrumpa bör flätas. Bedsab har som önskan att halvera 

tillverkningstiden för dragstrumporna, det innebär 15 dragstrumpor i timmen det vill säga fyra 

minuter per dragstrumpa. I den tiden ingår trädning, avslut och avtagning av dragstrumpan. 

En approximering gjordes att flätningen för dragstrumpan bör ta 12 sekunder. Detta innebär 

att kuggremshjulen i flätningsdelen ska ha ett varvtal på ca 80 varv/min.  

För att flätningsmaskinen ska gå i detta varvtal krävs att motorn växlas ned. Då man inte vill 

ha en alltför stor utväxling valdes en 4-polig motor med varvtal 1500 varv/min. Denna motor 

skulle ge en utväxling på ca 20 för att komma ned i rätt varvtal. När man växlar ned så ökar 

momentet med faktorn för nedväxlingen, vilket gör att man kan ha ett lägre motormoment. 

Motorer med trefas valdes bort, då man vill att flätningsmaskinen ska kunna användas med ett 

vanligt enfasuttag. En annan viktig egenskap hos den tänkta motorn är att den måste kunna 

klara av att starta med en last, då bärarna till flätningsmaskinen kommer att vara inkopplade 

och börjar drivas vid start. 

Hos företaget Busck hittades en enfasmotor med effekten 180 W och momentet 1,26 Nm, se 

Bilaga 3 för utförligare information. Denna motor motsvarar flätningsmaskinens behov. 

Motorn är av flänsmodell och kommer att monteras med skruvar i bottenplattan. 

Beräkningar över det faktiska motormomentet finns i Bilaga 2. 
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5.2 Kuggremshjul och kuggrem till flätningsdelen  

Konstruktionen har endast ett krav på storlek och det är att den inte får vara för liten för att 

kunna fläta den största dragstrumpan som har en öppningsdiameter på 89 mm. I övrigt finns 

det inga direkta krav på storleken av konstruktionen. Vad man vill ta hänsyn till vid val av 

storlek är arbetsergonomin för operatören. Detta med avseende på placering av 

komponenterna men även för att komponenterna inte ska vara för små vilket gör det 

besvärligt att hantera dem för operatören.  

Med dessa krav i åtanke undersöktes kuggremshjul med en diameter mellan 60-80 mm. 

Därefter granskades marknadsutbudet av kuggremshjul och kuggremmar. För att det inte ska 

bli kostsamt för konstruktionen, men även för att lätt hitta reservdelar, vill man använda 

standardkomponenter i så stor utsträckning som möjligt. För att kunna driva konstruktionen, 

där vartannat hjul går medsols och vart annat motsols, krävs att man använder dubbeltandad 

kuggrem. Efter en utförlig marknadsundersökning påträffades det att företaget Aratron har ett 

stort utbud av kuggremmar och kuggremshjul.  

Under den realiserande delen av arbetet med att välja kuggremshjul och kuggrem insågs att 

det kommer att bli ett problem att leda in motormomentet från utväxlingen i 

flätningsmaskinen, se Figur 33. Detta på grund av att kuggremmen endast kommer att ha ett 

fåtal kuggar i ingrepp på ett av hjulen. För att lösa detta valdes att lägga till det nionde 

kuggremshjulet som kan spänna remmen och göra att tillräckligt många kuggar är i ingrepp. 

Detta placeras utanför de åtta kugghjulen som sitter i cirkeln, se Figur 33. 

 

 Figur 33. Flätningsdelen med det nionde hjulet samt remmens trädning. 

Det nionde kuggremshjulet har samma dimensioner som de åtta andra i flätningsdelen dock är 

skillnaden att detta kuggremshjul har en roterande axel, som kommer från växlingen, 

tillskillnad från de i flätningsdelen som har fixa axlar.    

Då konstruktionen inte är en traditionell konstruktion, där man har ett drev och ett drivet 

kugghjul där man använder kuggremshjul och kuggremmar var det svårt att applicera 

beräkningsformlerna som leverantörerna tillhandahåller gällande krafter, remlängder och 

delning. För att realisera detta gjordes modeller i Illustrator
3
 samt i Solid Edge

4
, där man 

tydligare kan se remlängd och hur många kuggar som är i ingrepp.  

                                                 
3
 Adobe Illustrator CS3, Copyright 1987-2007, Adobe Systems Inc 

4
 Solid Edge v20, Copyright 2008, Siemens PLM Software 
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Då kuggremshjulen kommer att sitta i en cirkel med ett ganska litet avstånd mellan varandra 

kommer inte många kuggar vara i ingrepp med remmen och därmed fördela kraften, därför är 

det viktigt att välja rätt delning. Valet stod mellan standardremmarna som heter T10 och T5. 

T avser modellen på remmen och siffran bakom avser delningen, det vill säga avståndet 

mellan två kuggtoppar, se Figur 34. 

 

Figur 34. Mått över T5 och T10 delning på kuggrem. 

Det optimala för konstruktionen skulle vara att använda T5 delningen då denna har dubbelt så 

många kuggar som T10 delningen vilket innebär att fler kuggar kan ta upp lasten. Men efter 

beräkningar på bredden på remmen skulle man behöva använda en rem som är 100 mm bred 

och denna finns inte som standard och gör konstruktionen väldigt otymplig, därför valdes T10 

delningen. Beräkningar på bredden gav en bredd på 25 mm.  

Efter samtal med leverantören Aratron erhölls vetskapen om att ett program som man kan 

använda för att placera ut sina kuggremshjul och applicera krafter och därmed göra de 

nödvändiga beräkningarna för kuggremsbredd, delning och typ. Programmet heter Mulco belt 

pilot och finns på tillverkaren av kuggremmarna Mulcos hemsida
6
. Efter att ha använt detta 

program valdes kuggremshjul med delning T10 med 25 kuggar och en diameter på 77,75 mm, 

se Figur 35. Till dessa valdes en kuggrem med en längd av 1350 mm. Detta gav samma 

värden som räknats fram utan programmet. För att se beteckningar och mått på samtliga delar, 

se styckelista i Bilaga 4. 

 

Figur 35. Kuggremshjul till flätningensdelen. 

                                                 
6
Mulco Europe EWIV, Mulco belt pilot, (2010), hämtad 2010-02-15 från 

http://mulco.gwj.de/sw/staticpages/berechnung.htm?lang=sw&comp=all 

 

http://mulco.gwj.de/sw/staticpages/berechnung.htm?lang=sw&comp=all
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5.3 Kuggrem och kuggremshjul till växeldelen 

Då utväxlingen är relativt stor kommer den att göras i två steg, ett med 5 och ett med 4 gånger 

nedväxling.  Enligt Figur 36 kan man se hur utväxlingen ser ut, med varvtal och moment för 

respektive kuggremshjul. 

 

Figur 36. Schematisk bild över utväxlingen 

På det tredje kuggremshjulet, i växlingen enligt Figur 36, kommer flätningsmaskinen ledas in, 

detta görs genom det nionde kuggremshjulet. I utväxlingen kommer axlarna vara roterande, 

tillskillnad från konstruktionen i flätningsdelen, vilket kräver en annan lösning av lagring.  

Till denna växling valdes remmar med samma delning som till flätningsdelen det vill säga 

T10 och även med samma bredd 25 mm, detta för enkelhetens skull. För att åstadkomma en 

nedväxling på 5 användes ett kuggremshjul med 12 kuggar tillsammans med ett kuggremshjul 

med 60 kuggar, se Figur 37. Nedväxlingen på 4 åstadkoms genom att använda ett 

kuggremshjul med 12 kuggar och ett kuggremshjul med 48 kuggar. Kuggremshjulen med 12 

kuggar valdes lika i båda växlingarna för att minska antalet olika delar. För exakta 

beteckningar och mått se Bilaga 4. 

 

Figur 37. Kuggremshjul med 12 samt 60 kuggar. 

Motor 

n1= 1450 varv/min 

M1=0,575 Nm 

 

Utväxling 5 

 

Utväxling 4 

n3= 73 varv/min 

M3=11,5 Nm 

 

n2= 290 varv/min 

M1=2,88 Nm 

 

1 

2 

3 



29 

  

5.4 Lager  

I grundkonstruktionen behövs två olika lagringar göras. En lagring behövs i flätningsdelen där 

de åtta roterande kuggremshjulen och dess fixa axlar behöver lagras och även en lagring i 

växeldelen där de roterande växelaxlarna behöver lagras. Nedan presenteras val av lagring för 

flätningsdelen och växeldelen.  

5.4.1 Flätningsdel  

Axlarna till kuggremshjulen i flätningsdelen måste vara fixa då mittdelen av spåret, som är 

fäst på axlarna, inte ska rotera. Därför behöver en lagring ske som består av två lager som 

arbetar tillsammans för att rotera kuggremshjulet samtidigt som axeln ska vara fix.  

Beräkningar gjordes för att kontrollera att lagren med aktuella diametrar klarar av de krafter 

systemet utsätts för, se Bilaga 5. Då de valda lagren klarade de aktuella krafter blev det inner- 

och ytterdiametern på lagren den dimensionerande faktorn. Det lager som används för att ta 

upp krafterna är två enradiga spårkullager med beteckningen: SKF 6000 och SKF 61901. 

Lagren har tätningar för att vara så underhållsfria som möjligt. 

I lagringen ingår en distansring och två spårringar för att låsa in lagren. Spåringarna har 

beteckningarna SGA10 och SGH24 och för dimensioner på distansringen, se Bilaga 6. För att 

se hur lagringen är konstruerad i detalj se lagringens utformning under avsnitt 6.2 ” Lagring i 

flätningsdelen”. 

5.4.2 Växeldelen   

I växeldelen används fyra Y- lagerhus för att lagra växelaxel 1 och växelaxel 2. Beräkningar 

gjordes för att se att Y- lagerhusen klarar systemets krafter och lagerhus med beteckningen 

FYTB 12 TF med lagerdel YAR 203/12-2F valdes, se Figur 38.  

 

Figur 38. Lagerhus 
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5.5 Bussningar  

För att fästa kuggremshjulen, i växeldelen, på växelaxel 1 och växelaxel 2 användes 

bussningar. De bussningar som används är CONEX B från företaget Aratron, se Figur 39, se 

Bilaga 4 för exakta beteckningar. 

 

Figur 39. Bussning Conex B7. 

                                                 
7
 Aratron AB (2008), Kuggremstransmissioner katalog, hämtad 2010-03-31 från  

http://www.aratron.se/pub/883/kuggremmar.pdf 

http://www.aratron.se/pub/883/kuggremmar.pdf
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6 Utformning av komponenter 

I detta kapitel behandlas hur specialbeställda komponenter tillverkas och hur 
standardkomponenter som behöver bearbetats är utformade.   

6.1 Axel i flätningsdel 

Axlarna som bär upp kuggremshjul, diskar och spåret tillverkas genom svarvning av en 15 

mm stålaxel. Se Bilaga 7 för beräkningar på axeln och Bilaga 8 för detaljritning på axeln. I 

Figur 40 kan man se utformningen av axeln där de olika diametrarna anges med en siffra som 

kommer förklaras nedan. 

 

Figur 40. Axel till kuggremshjul i flätningen. Till vänster axeln med de olika delarna 
numrerade, förklaring till dessa finns nedan. Tillhöger kan man se axeln 
monterad i kuggremshjulet med lagring. 
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Förklaringar av de olika axeldiametrarna. 

1. En fästanordning i bottenplattan krävs för att hålla axlarna på plats. Detta löses genom 

att del 1 gängas med en M10 gänga. Den gängade delen förs sedan ned i ett hål i 

bottenplattan och gängas fast med en M10 mutter och en bricka på undersidan. 

Eftersom kuggremshjulen roterar åt vartannat hål måste varannan axel vara 

vänstergängad och varannan högergängad för att inte gänga ur när kuggrenshjulen 

roterar.  
 

2. Denna del ligger i hålet och är ogängad, detta för att inte hålet i bottenplattan ska 

skadas. Distans 2 har en större diameter än distans 1 för att den gängade delen av 

axeln inte ska förstöras när man för ned den genom hålet. 
 

3. Denna del har den bredaste diametern och fungerar som ansats mot bottenplattan. 
 

4. Den här delen på axeln är en lageryta där det understa lagret ska placeras, lagringen 

beskrivs mer ingående nedan. Alla lagerytor har toleransen j7 för att få det grepp 

mellan lagret och axel som krävs för konstruktionen, se Bilaga 9 för utförligare 

toleransberäkningar. 
 

5. Även denna del är en lageryta men det kommer att sitta en distansring och sedan det 

översta lagret. 
 

6. Denna ursvarvning är till för att kunna fästa en spårring som i sin tur låser fast det 

övre lagret. 
 

7. Denna del är svarvad för att undvika att presspassa lagren längs hela axeln, det är här 

disken är placerad. 
 

8. Här kommer spårets mittdel placeras, den monteras med extrabreda brickor på båda 

sidorna. 
 

9. Längst upp på axeln är den gängad med en M6 gänga för att hålla fast spåret. 
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6.2 Lagring i flätningsdelen 

Som Figur 41 visar består lagringen för flätningsdelen av två lager till varje kuggremshjul. 

Det understa lagret har en innerdiameter på 12 mm och en ytterdiameter på 24 mm och det 

översta lagret har en innerdiameter på 10 mm och en ytterdiameter på 26 mm. Lagren har 

olika dimensioner för att skapa en geometrisk inlåsning och en enkel montering av lagren.   

Som Figur 41 visar är det understa lagret helt inlåst i vertikalled. Ytterringen är inlåst med en 

utformning i kugghjulet och med en spårring. Innerringen är inlåst med en utformning på 

axeln och en distansring. Anledningen till att inlåsningen av inneringen sker med en 

distansring är för att det övre lagret ska ha en fri ytterring så att den kan röra sig och utvidgas 

i vertikalled vid temperaturhöjning. Det övre lagrets innerring låses med samma distansring 

och med en spårring.    

 

Figur 41. Lagringen genomskuren och inzoomad 

Som nämnts har lagren olika dimensioner för att underlätta monteringen. Lagren presspassas 

på axeln och i kugghjulet, se Bilaga 10 för beräkningar gällande presspassningen. För att 

slippa att presspassa det nedersta lagret hela vägen på axeln och i kuggremshjulet har lagret 

en mindre ytterdiameter och en större innerdiameter än det översta lagret.  För att slippa 

presspassa det översta lagret hela vägen på axel har axeln en mindre diameter fram till 

lagerytan.  

Axel 

Distansring 

Spårring SGH 

Större lager/översta lager 

Spårring SGA 

Mindre lager/understa lager 

Kuggremshjul 
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6.3 Kuggremshjul i flätningsdelen 

Kuggremshjulen kommer att svarvas ur för att kunna lagras, se Figur 42. Nedan följer en 

förklaring till valet av de olika diametrarna som visas i figuren. 

 

Figur 42. Kuggremshjulet ursvarvat till vänster och tillhöger kuggremshjulet 
monterat på axeln med lagring. 

1. Ursvarvningen 1 har en diameter på 26 mm som det översta lagrets ytterdiameter. 

Toleranserna för samtliga lagerytor är J7, se Bilaga 9 för passning. Djupet på 

ursvarvningen är djupare än bredden på det översta lagret för att lagrets ytterring ska 

vara fri i vertikalled. 
 

2. Ursvarvning 2 har en diameter på 24 mm som det nedersta lagrets ytterdiameter. 
 

3. För att låsa in det understa lagrets ytterring i vertikalled är ett spår till en spårring 

ursvarvat, utsvarvning 3, med ett svarvstål.  
 

4. Ursvarvning 4 är en fortsättning på ursvarvning 2 med en diameter på 24 mm som det 

understa lagrets ytterdiameter.  
 

5. Ursvarvning 5 har en mindre diameter än ursvarvning 4 för att låsa nedersta lagrets 

ytterring i vertikalled.  
 

6. Den sista ursvarvningen är utformad så att inte smuts och dylikt ska komma in i 

lagringen.  
 

För att fästa disken på kuggremshjulet är två hål nedborrade och gängade på ovansidan av 

kuggremshjulet. Före detaljritning på kuggremshjulets utformning se Bilaga 11.   
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6.4 Bottenplatta 

Bottenplattan är den del som håller upp och fäster hela konstruktionen. Den består av en 15 

mm tjock aluminiumplåt med måtten 800 x 550 mm som har vattenskurits, aluminium valdes 

då konstruktionen inte skall bli för massiv. Se Bilaga 12 för beräkningar gällande tjockleken 

på bottenplattan. Se Figur 43 för bottenplatans utformning. 

 

 

Figur 43. Bottenplattan, överst utan ingående komponenter och underst med 
ingående komponenter monterade. 
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Axlarna till de åtta kuggremshjulen i flätningsdelen är fästa i bottenplatta genom hål i 

bottenplattan där axeln förs ned och gängas fast. För att få rätt placering på hålen till axlarna 

ritades skisser i Solid Edge med exakta mått på kuggremshjulen och avstånd mellan dem, se 

Figur 44. 

 

Figur 44. Skissen är gjord i Solid Edge och måtten på kuggremshjulets diameter 
(77,75 mm), diametern på axel hålet (13 mm) och avståndet mellan 
kuggremshjulen 10,24 mm är utsatt. Måttet 10,24 mm är valt för att 
remmen ska komma emellan kuggremshjulen.  

Som Figur 45 visar är det ett hål i mitten av cirkeln som de åtta kuggremshjulen bildar. Detta 

utrymme är till för mittstången som dragstrumpan ska flätas på. Mittstången kommer inte tas 

fram i detta examensarbete på grund av att den sträcker sig utanför examensarbetets ramar.  

 

Figur 45. Flätningsdelen av bottenplattan. Det stora hålet i mitten är till för 
mittstången, de små hålen utanför dessa används för att fästa innerdelen 
av spåret. Hålen utanför dessa är till för axlarna till kuggremshjulen och 
de sista hålen i cirkeln ändvänds för att fästa ytterdelen av spåret. Längst 
upp i hörnen är hål för att fästa ben. 
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För att få rätt placering på det nionde kuggremshjulet användes avståndet som tagits fram med 

hjälp av programmet Mulco belt pilot
8
 och ritades upp i Solid Edge. För att få måttet mellan 

växelaxel 2, där det nionde kuggremshjulet är placerat, och växelaxel 1 och måttet mellan 

växelaxel 1 och motoraxeln användes axelavstånden som räknads fram.  

För att fästa spårets inner- och ytterdel i bottenplattan placerades 12 hål enligt Figur 45. De 6 

yttersta hålen har diametern 10,5 mm och de 6 innersta hålen har diametern 6,4 mm, detta då 

fin passning använts. Fin passning för hål spel har använts på samtliga hål enlig SS-ISO 273 

För detaljritning på bottenplattan se Bilaga 13. 

Då växlingen sitter på undersidan av flätningsmaskinen kräver det att den har någon form av 

ben som håller upp den. För att höja upp flätningsmaskinen till en passande arbetshöjd 

inköptes fyra monterbara ben. Dessa fästes i bottenplattans fyra ytterhörn genom nedborrade 

hål i bottenplattan där benen skruvas fast med M6 skruv och mutter. 

Växelväggarna fästs i bottenplattan med fyra stycken M5 skruvar i varje växelvägg. Hålen för 

skruvarna är nedsänkta i bottenplattan för att skruvarna inte ska vara i vägen och de gängas i 

växelväggarna på bottenplattans undersida, se Figur 46.  

 

Figur 46. Hålen för växelväggarnas fästning i bottenplattan är inringade med blått. 
Det stora hålet är till för att leda motoraxeln genom bottenplattan och 
hålen som är inringade med rött är till för att fästa motorn. 

Motorn måste även fästas i bottenplattan och motoraxeln måste ledas igenom denna. Detta 

görs genom ett hål som är borrat för att passa in med motorns fläns. Motorn fästes sedan med 

4 stycken M10 skruvar, se Figur 46. 

                                                 
8
 Mulco Europe EWIV, Mulco belt pilot, (2010), hämtad 2010-02-15 från 

http://mulco.gwj.de/sw/staticpages/berechnung.htm?lang=sw&comp=all 

 

http://mulco.gwj.de/sw/staticpages/berechnung.htm?lang=sw&comp=all
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6.5 Växling  

Utformningen av växlingen är uppdelad i tre delar;  

1. Utformningen av växelaxlarna som växlar ned hastigheten i två steg från motoraxel till 

de åtta kuggremshjulen i flätningsdelen 
  

2. Utformningen av lagerkonstruktionen som gör lagringen av växeldelen möjlig 
 

3.  Utformningen av kuggremshjulen för bussningarna i växlingsdelen. 

6.5.1 Växelaxlar  

Växelaxel 1 är första steget i nedväxlingen till kuggremshjulen i flätningsdelen. Från 

motoraxeln överförs nedväxlingen till växelaxel 1 genom två kuggremshjul vidare överförs 

nedväxlingen från växelaxel 1 till växelaxel 2 med ytterligare två kuggremshjul, se Figur 47.  

I denna figur kan man även se monteringen av växelaxlarna med kuggremshjul. Dessa sitter 

med ett avstånd av 5 mm ifrån varandra och med samma avstånd gentemot bottenplattan och 

växeltaket. Detta för att bespara utrymme och därmed material. 

 

Figur 47. Växlingen där man kan se växelaxlarna monterade. 

Växelaxel 1 

Växelaxel 2 
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Växelaxel 1 är en nedsvarvad stålaxel med en startdiameter på 14 mm, se Figur 48. Distans 1 

är nedsvarvad till 12 mm och där fästes ett lagerhus. På distans 2 fästes de två kuggremshjulen 

som överför nedväxlingen till växelaxel 2 och som tar emot nedväxlingen från motoraxeln. 

Distans 3 är ned svarvad till 12 mm och där är nästa lagerhus placerat. För detaljritningar på 

växelaxel 1 se Bilaga 14.  

 

Figur 48. Växelaxel 1 till vänster. Till höger kan man se växelaxeln i konstruktionen. 

Växelaxel 2 är också en 14 mm stålaxel som är nedsvarvad, se Figur 49. Distans 1 är 

nedsvarvad till 12 mm och där fästes ett lagerhus. På distans 2 är kuggremshjulet som tar emot 

nedväxlingen från växelaxel 1 fäst. Distans 3 är ned svarvad till 12 mm och där fästes nästa 

lagerhus. På distans 4 är det nionde kuggremshjulet fäst och där är axeln ned svarvad till 10 

mm.  För detaljritningar på växelaxel 1 och växelaxel 2 se Bilaga 14.  

 

Figur 49. Växelaxel 2 till vänster. Till höger kan man se växelaxeln i konstruktionen. 

Växelaxel 2 är den axel som utsätts för mest krafter och moment i växelsystemet. Därför 

gjordes beräkningar på växelaxel 2 som kan betraktas i Bilaga 15. 
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6.5.2 Lagerkonstruktion för växel 

Då lagringen för växeln kräver fyra stycken lager, ett i vardera änden av växelaxlarna, och 

endast två lager kan fästas i bottenplattan måste en konstruktion för att fästa det andra lagret i 

konstrueras. Konstruktionen består av två växelväggar och ett växeltak, se Figur 50. 

Växelväggarna består av en 15 mm tjock aluminiumplåt med måtten 95 x 380 mm, aluminium 

valdes för att hålla nere vikten på konstruktionen. På växelväggarnas båda långsidor är fyra 

hål gängade för att fästas mot bottenplattan och växeltaket med M5 insexskruvar.  

 

Figur 50. Växeldelen med de två växlingarna, växeltak och växelvägg.  

Växel 1 

Växel 2 

Motor 
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kuggremshjulet 
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Växeltaket består också av en 15 mm tjock aluminiumplåt med måtten 300 x 380 mm. Den har 

fyra hål på vardera långsidan där insexskruvar förs ned för att gänga fast växelväggarna. 

Hålen är försänkta för att inte skruvarna ska vara i vägen. Växelaxlarna går igenom växeltaket 

och fästes på växeltakets undersida med lagerhusen, se Figur 51. Därför är hål för 

växelaxlarna och fästning av lagerhusen gjorda i växeltaket enligt Figur 52. Hålen för 

fästningen av lagerhusen är försänkta för att inte störa resten av konstruktionen, bredden på 

försänkningen är gjorda för att få plats med hylsa enligt SMS 2165. Se Bilaga 16 för 

detaljritningar på växelväggen och växeltaket. 

 

Figur 51. Växeltaket med hål för lagerhus i mitten. 

 

Figur 52.  Växelvägg där man kan se skruvhålens placering.  
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6.5.3 Kuggremshjul i växel 

För att bussningarna, som fäster kuggremshjulen på axeln, ska få plats i konstruktionen kräver 

detta att kuggremshjulen i växeln svarvas ut för detta, se Figur 53 för kuggremshjulens 

utformning och se Bilaga 17 för detaljritningar på kuggremshjulen.   

 

Figur 53. Kuggremshjul till växeln ursvarvat. 

Alla kuggremshjul i växeldelen fästs inte med bussningar då vissa kuggremshjul är för små 

för att fästa bussningarna på dem. De kuggremshjul som är för små för bussningarna är 

kuggremshjulet på motoraxeln, kuggremshjul 1, och kuggremshjul 3, se Figur 54. Då 

systemet inte utsätts för så stora krafter och moment fästes de istället men skruvar genom 

navet till axeln. Se Bilaga 17 för detaljritningar på kuggremshjul 1 och kuggremshjul 3. 

 

 Figur 54. Växelkonstruktionen med kuggremshjulen numrerade 

Kuggremshjul 1 

Kuggremshjul 2 

Kuggremshjul 3 

Kuggremshjul 4 
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6.6 Fästning av spårets inner- och ytterdel 

För att fästa spårets ytter- och innerdel används tolv kapade stålrör som distanser. Genom hål 

i spåret, rören och i bottenplatan förs en lång skruv som gängas fast på bottenplattans 

undersida. Se Figur 55. Spårets mittdel är fäst på kuggremshjulens axlar. 

 

Figur 55. Här visas fästanordningen för spåret med ingående delar. 
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7 Prototypbygge 

I detta kapitel beskrivs de problem som uppstått under monteringen av flätningsmaskinen. 

När flätmaskinen ska monteras är det viktigt att allt görs i rätt ordning. Vissa komponenter 

kräver en specifik ordning för att allt ska fungera korrekt. I Bilaga 18 kan man läsa om 

monteringsordning för flätmaskinen. 

7.1 Fel under prototypbygge 

Vid monteringen av grundkonstruktionen uppstod det en hel del problem.  Det största 

problemet vid monteringen var monteringen av växeln. Först och främst var långsidorna till 

växelvägarna ojämna så dessa fick fräsas till. Att poängtera är att ojämnheterna handlade om 

tiondels millimeter. Sedan var motoraxeln för kort för att gå igenom bottenplattan och vara i 

rätt höjd till växeln. Därför tillverkades en ny motoraxel, för detaljritning på motoraxeln se 

Bilaga 19. Då utrymmet för bussningarna inte räknats med i växelkonstruktionen behövdes 

bussningarna försänkas i kuggremshjulen.  

Därefter uppstod problem med Y-lagerhusen som är självinställande. Det var oerhört svårt att 

få de rakt inställda och då växelaxlarna ska lagras från båda ytterändarna måste det första 

lagerhuset vara rakt inställt exakt över det andra lagerhuset. För minsta snedställning av det 

första lagerhuset medför att nästa lagerhus blir ännu mer snett inställt och då låses lagerhusens 

axel. Då det var besvärligt att ställa in växelaxlarna, med dess kuggremshjul, rakt användes 

längre axlar för att ställa in lagerhusen sinsemellan. Detta gjordes med hjälp av en 

indikatorklocka, som är ett verktyg för att få axlar att rotera centrerat. När lagerhusen var rätt 

inställda var det svårt att trä på kuggremmarna på kuggremshjulen, utan att lagerhuset 

snedställde sig, när växeltaket och dess lagerhus inte var påsatt. Då utrymmet för växeln var 

ganska litet var det svårt eller nästan omöjligt att montera remmarna då taket till växeln var 

påsatt. Detta lyckades till slut men när allt satt på plats inklusive remmen i flätningsdelen 

visade det sig att den remmen var alldeles för spänd. Till följd av detta böjdes växelaxel 2 

med det nionde kuggremshjulet som kommer från växeln. Växelaxel 2 fick tillverkas igen och 

de lagerhus som den axeln gick igenom fick flyttas för att få remmen mindre spänd. Då denna 

axel även är en del i växeln krävs det att den håller samma axelavstånd till den andra axeln i 

växeln. Detta gjordes genom att flytta lagerhuset och bibehålla samma radie till den andra 

axeln. När detta var gjort monterades allt igen och denna gång var remspänningen utmärkt 

varpå grundkonstruktionen var färdig. Se Figur 56 för den färdigmonterade 

grundkonstruktionen. 

 

Figur 56. Fotografi på den färdigmonterade grundkonstruktionen.  
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8 Testning av prototyp 

I detta kapitel skildras de delar som ska testas och hur testmomentet har gått till. 

Målet med detta examensarbete är att bygga en grundkonstruktion för att kunna testa att den 

framtagna flätningsmetoden fungerar. För att få en tydlig bild över förhållandet mellan 

kuggremshjulen från flätningsdelen, diskarna och spåret se Figur 57 och 58. 

 

Figur 57. Till vänster visas kuggremshjulen från grundkonstruktionen. I mitten 
vissas hur diskarna är fästa på kuggremshjulen. Till höger visas hur 
spåret är placerat. 

 

Figur 58. Här visas hur disken är fäst på kuggremshjulet spåret på axeln från sidan.    

Det går inte att ta reda på om metoden fungerar genom skisser eller 3D modeller i Solid Edge, 

utan detta måste testas genom fysiska prototyper. Vid testningen är det viktigt att prototyperna 

har en stor noggrannhet för att ge ett så verklighetstroget resultat som möjligt. Därför 

modelleras prototyperna i 3D programmet Solid Edge v.20 och fräses sedan ut med en CNC 

(Computer Numerical Control) fräs.  
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Det som testats är spåret, bäraren och disken och det som behöver undersökas är om bäraren 

byter disk genom att följa spårets tangentiella riktning, se Figur 59. Om fallet skulle vara så 

skulle inte mittdelen, som tvingar över bäraren till nästa disk, behövas. Det kritiska med 

flätmaskinen är övergången där bäraren ska byta disk, se Figur 59, vilket krävs för att det ska 

bli en korrekt flätning. Det är dock inte helt klart vad det är som får bäraren att byta disk, flera 

faktorer kan spela in och därför måste testning ske. Det som kan påverka övergången är 

utformningen av spåret, bäraren och disken och det är dessa som kommer testas och varieras. 

 

Figur 59. I figuren befinner bäraren sig i sitt mest kritiska läge där den ska byta disk 
och figuren visar även hur bäraren följer ytterspårets tangentiella riktning. 

För att kunna testa utformningen av spåret, bärarens underdel och disken frästes olika 

prototyper av dessa ut i Ureol av den näst hårdaste typen. Ureol är en typ av 

modelleringsskum som finns i olika hårdhetsgrader från ett ganska porös till ett nästan 

träliknande material, se Figur 60.  

 

Figur 60. Två typer av ureol, till vänster en hårdare variant och till höger en 
mjukare.  

Disk 

Bärare 

Mittdel av spår 

Ytterdel av spår 

Innerdel av spår 
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8.1 Spåret 

Spåret till flätmaskinen delas in i tre delar; inner-, ytter- och mittdel, se Figur 61. Ytter- och 

innerdelen är till för att hålla bäraren på plats och tillsammans med mittdelen så formas 

spåret. Mittdelen är även till för att tvinga bäraren att byta disk. Storleken på ytter- och 

innerdelen har utgått från kuggremshjulens storlek och placering, det vill säga placeringen av 

dessa har kopierats i CAD. För att bäraren ska få plats i spåret och följa disken gjordes spåret 

10 mm brett. Formen på ytter- och innerdel är i princip bestämd medan formen på mittdelen 

kan varieras. Efter att ha studerat patent samt befintliga lösningar kom två huvudalternativ 

upp där mittdelen skiljer sig. I det ena alternativet, spår 1, så är mittdelen helt cirkulär, men 

det är oklart om denna mittdel kommer att föra över bäraren till nästa disk. I det andra 

alternativet, spår 2, är mittdelen formad för att tvinga bäraren att byta disk, se Figur 62. 

 

Figur 61. Spår 1 med ytter-, inner- och mittdel. Detta spår har runda mittdelar. 

 

Figur 62. Spår 2 med den andra utformningen av mittdelen som nu är toppig i 
sidorna. Detta för att kunna hjälpa till med att få bäraren att byta disk.  

Ytterdel 

Innerdel 

Mittdel 
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Spåret modellerades i Solid Edge och frästes sedan ut som tre delar: ytter-, inner- och mittdel, 

i en CNC modellfräs. Då fräsen som finns att tillgå inte kan fräsa större bitar än 300 x 300 mm 

delades spåret upp så att spår för två kuggremshjul fräses ut åt gången, se Figur 63. 

 

Figur 63. Spåret som frästes ut som fick delas upp i mindre delar. 

När ytter- och innerdelen av spåret skruvas fast i bottenplattan måste det höjas upp för att 

komma i samma höjd som mittdelen av spåret, som sitter på axeln till kuggremshjulet. Detta 

löstes genom att rör kapas och skruvas fast som beskrevs tidigare. Dock upptäcktes det att 

hålen i bottenplattan satt lite för nära spåret för att bäraren skulle få plats. Detta löstes genom 

att försänka skruvarna som fäster spåret och genom att kapa av en del av röret, se Figur 64. 

 

Figur 64. Här syns försänkningen av skruven samt det som tagits bort av röret 
rödmarkerat. 
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8.2 Disken 

Diskarna är fastskruvade på kuggremshjulen och har som uppgift att föra runt bärarna i spåret. 

Detta gör de genom att det finns fyra stycken hack i dem som bäraren kan haka i. För diskarna 

finns det två tänkta alternativ disk 1, se Figur 65 och disk 2, se Figur 66. I disk 2 är en del 

utskuren, detta är tänkt som en lösning om inte bärarna skulle släppas till nästa disk. 

 

Figur 65. Disk 1 med fyra stycken hack. 

 

Figur 66. Disk 2 som är utskuren, detta för att eventuellt underlätta förflyttningen av 
bäraren. 
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8.3 Bäraren 

Bäraren är till för att föra runt stålvajern i spåret, i examensarbetet fokuseras arbetet med 

bäraren på nederdelen som åker i spåret. Den övre delen, där stålvajern fästs, kommer att 

slutföras under vidareutvecklingen av flätningsmaskinen. För att bäraren ska hållas kvar i 

spåret krävs det något form av stopp både över och under spåret. Bäraren behöver även något 

stöd mot disken, så att bäraren inte åker igenom disken, samt en del som ska fästas i disken. 

Test gjordes innan grundstommen var monterad som visade att bäraren även krävde något 

som hjälper den att byta spår. Detta löstes genom en riktare som kommer att ligga i spåret se 

Figur 67.  

Som beskrivits tidigare är det nederdelen av bäraren som ska testas så att den följer i spåret, 

att den klarar av att byta disk och att den hålls stadig i spåret. Detta görs genom att variera 

storlek och utformning på tak- och fotplattan, fot samt riktaren efter behov. I Figur 67 kan 

man se Bärare 1 som testningen utgått ifrån och i Figur 68 kan man se hur bäraren sitter i 

spåret och disken. 

 

Figur 67. Bärare 1 här kan man se tak- och fotplattan (de övre och undre större 
cirkulära skivorna), foten som är den nedersta delen som ska passa in i 
diskens hack samt riktaren som behövs för att tvinga bäraren att byta 
spår.  

 

Figur 68. Bärarens placering i disken och spåret. Bärarens fot är placerad i diskens 
hack och fotplattan ligger an på disken. Bärarens riktare är placerad i 
spåret. 

Takplatta 

Fotplatta 

Fot 

Riktare 
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8.4 Förloppet vid övergången 

Det som är det kritiska för att få flätmaskinen att fungera är övergången för bäraren, det vill 

säga när denna ska byta disk. För att förtydliga detta samt för att visa hur det är möjligt har en 

bildserie gjorts, se Figur 69-72. I detta fall har spår 2 använts, mest för att visa på effekten 

som spårets mittdelar ger vid övergången. Om spår 1 används, det med runda mittdelar, är 

tanken att inget behövs för att tvinga ut bäraren mer än den tangentiella hastigheten som den 

får genom att drivas med disken.  

 

Figur 69. Här ses en del av spåret (grått), diskar (röda) samt bärare (svart). I detta 
skeda förs bäraren med den överlämnande disken. 

 

 

Figur 70. Det är vid över gången då bäraren ska bytta disk som det är mest kritiskt 
för maskinens funktion. Vid övergången så trycker mittdelen ut bäraren 
och tvingar den att byta disk.  

Överlämnande disk Mottagande disk 

Överlämnande disk Mottagande disk 
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Figur 71. Bäraren följer sedan med den mottagandedisken och förloppet 
återupprepas om och om igen. 

 

Figur 72. Här kan man se hur bäraren är placerad i disken och i spåret. 

 

Överlämnande disk Mottagande disk 
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8.5 Testning 

I denna del av rapporten redovisas de resultatet som framkommit av testningen med olika 

kombinationer av spåret, bäraren och disken.  

8.5.1 Test 1 

 

Här användes spår 1, med de runda mittdelarna, bärare 1 och disk 1. De runda mittdelarna i 

spåret gjorde så att bäraren endast åkte runt och inte bytte disk därför utesluts spår 1 med de 

runda mittdelarna hädan efter. 

8.5.2 Test 2 

 

I detta test användes spår 2, bärare 1 och disk 2. Denna kombination fungerade inte då bäraren 

utsattes för byrålådseffekten och fastnade mellan disken och spåret. Det upplevdes även att 

diskarna inte fungerade tillfredställande och att det kunde ha påverkat att denna kombination 

inte fungerade. Detta då bäraren inte får något stöd framtill eftersom denna del är utskuren ur 

disken därav lades disk 2 åt sidan för tillfället.  

8.5.3 Test 3 

 

Spår 2, bärare 1 och disk 1 användes. Detta fungerade på ett mer tillfredställande sätt dock var 

dessa diskar av en slump tjockare än de tidigare och bäraren får därmed stöd från disken som 

driver runt den istället för stöd av spåret som i det tidigare testet. Dock är det lite kärvt för 

bäraren att byta spår.  
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På grund av de uppstådda problemen modifierades bäraren, nu kallad bärare 2. Riktaren, som 

tvingar bäraren att byta disk, gjordes högre för att takplattan inte ska ligga an mot spåret som 

orsakar byrålådseffekten. Det upptäcktes också att riktaren var för kort och den bakre änden 

var för smal. Detta gör att bäraren kan fortsätta utan att byta disk och därmed föras runt i fel 

spår, se Figur 73. Riktaren gjordes därför längre och den bakre änden gjordes bredare och 

rundades, se Figur 74. Detta gör dock att bäraren endast kan användas åt ett håll, då det är den 

spetsiga delen som styr riktningen för bäraren. Se Figur 74 för bärarens 2 utformning.  

 

        

Figur 73. (Till vänster) visas bärare 1 i övergången.  Riktaren är för kort och 
bakändan är för smal så bäraren tvingas inte att byta disk. (Till höger) 
visas bärare 3 när riktaren har gjorts längre och med bredare bak ände 
så att bäraren tvingas att byta disk.  

 

 

Figur 74. Bärare 2 här har riktaren förlängts samt den bakre delen har rundats. 

Överlämnande disk 

Mottagande disk 

Överlämnande disk 

Mottagande disk 
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8.5.4 Test 4 

 

I detta test användes spår 1, bärare 2 och disk 1. Denna bärare hade fortfarande problem i 

övergångsmomentet där den snedställde sig aningen och därmed fastnade i övergången samt 

att riktaren var lite för bred. Bäraren kärvade fortfarande i spåret på grund av 

byrålådseffekten.  

Därför utvecklades bärare 3, se Figur 75 som gjordes utan takplattan som löste problemet med 

byrålådseffekten och riktaren gjordes smalare. Fotplattan modifierades också och gjordes 

större för att ge bäraren mer stabilitet och för att fotplattan ska ligga över båda diskarna vid 

övergången, detta för att minimera att bäraren snedställer sig och därmed utsätts för 

byrålådseffekten. 

 

Figur 75. Bärare 3 har en större fot för mer stabilitet, smalare riktare samt inget tak. 

8.5.5 Test 5 

 

I detta test användes spår 1, bärare 3 och disk 1. Vid överlämningen i detta test sker 

fenomenet att den överlämnande disken inte lämnar ifrån sig bäraren utan att båda diskarna 

för bäraren framåt. Detta leder till att bäraren låses fast mellan båda diskarna och spåret.  

För att undvika problemet att båda diskarna för bärarens fot framåt slipas diskarnas hack upp. 

Detta för att få en större överlämningsvinkel, vilket leder till att den överlämnande disken ska 

lämna ifrån sig bäraren lättare. Se Figur 76 för den nya disken, Disk 3. 

 

Figur 76. Disk 3 med större öppningsvinkel. 
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8.5.6 Test 7 

 

I detta test användes spår 1, bärare 3 och disk 3. Den nya disken fungerar bra och 

överlämningen skedde smidigt, men i vissa fall hoppar fotplattan till vid övergången. Detta 

har hänt tidigare, i test 5, men har då inte trotts ha någon betydelse, men i detta fall gör det att 

bäraren snedställer sig och fastnar i övergången. Att bäraren hoppar till beror på att den 

mottagande disken hugger tag i bärarens fotplatta och därmed snedställer bäraren som fastnar, 

se Figur 77.  

 

Figur 77. Här visas hur den mottagandediskens hack hugger tag i bärarens 
fotplatta. 

Detta fenomen lokaliserades till att diskarna inte är placerade på exakt samma höjd, här 

handlar det om tiondels millimeter. Att bäraren hoppar till ibland och ibland inte beror på om 

bäraren går från en högre disk till en lägre eller från en lägre disk till en högre. Om bäraren 

går från en högre disk till en lägre så fungerar det men om det däremot är tvärt om så hugger 

den mottagande diskens hack till i bärarens fotplatta, så att bäraren hoppar till och snedställer 

sig. 
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Efter dessa tester så utvecklades bäraren ytterligare, bärare 4 togs fram se Figur 78. Fotplattan 

blev ännu bredare i den bakre änden för att fotplattan ska ligga över båda diskarna och dess 

hack vid överföringen, för att undvika att den mottagande disken hack hakar tag i bärarens 

fotplatta. 

 

Figur 78. Bärare 4 med en bredare fotplatta. 

8.5.7 Test 8 

 

Spår 1, bärare 4 och disk 3 användes i detta test. Den större fotplattan fungerade bättre vid 

övergången men ej perfekt, då den mottagande disken fortfarande hugger tag lite i bärarens 

fotplatta. Därför togs ytterligare en bärare fram, Bärare 5, som hade en symetrisk fotplatta för 

att fotplattan ska ligga över båda diskarna och dess hack. För att se skillnaden mellan bärare 

3s och bärare 5s fotplatta, se Figur 79 

  

Figur 79. Till vänster visas hur den mottagande diskens hack hugger tag i bärares 
3 fotplatta. Till höger visas hur bärares 5 fotplatta ligger över den 
mottagandediskens hack.  
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Fotdiametern på bäraren förstorades också för att foten ska ligga mer än hälften på den 

mottagande disken. Detta för att undvika att båda diskarna driver bäraren och låser fast den 

mot spåret, se Figur 80 och Figur 81 för den nya bäraren. Diskarnas öppningar var även 

tvungna att göras ytterligare större för att bärarens nya fot ska få plats, se Figur 82. 

 

Figur 80. Här kan man se bäraren i övergången, bäraren har här gjorts aningen 
transparent för att lättare kunna illustrera övergången. Man kan se att 
bäraren ligger emot mittdelen på den högra delen av spåret och att 
centrum av bäraren ligger aningens mer till höger än till vänster. Det är 
denna effekt som man vill motverka med en bärare med bredare fot. 

 

Figur 81. Bärare 5 med rektangulär fotplatta och med bredare fot. 

 

Figur 82. Disk 4 med större öppningar för att kunna passa in med den nya 
bärarens fot. 
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8.5.8 Test 9 

 

I detta test användes spår 2, bärare 5 och disk 4. Detta test förbättrade de två problemen med 

att diskens hack hugger tag i bärarens fotplatta och att båda diskarna för bärarens fot. Dock 

uppkommer fortfarande problemet med att diskens hack hugger tag i bärarens fotplatta, som 

beror på höjdskillnad mellan diskarna.    

I de tidigare testen har många modifieringar gjorts på bäraren för att lösa detta problem. Då 

dessa modifieringar inte har löst problemet helt fokuserades det i detta skede mer på diskens 

utformning. Det upptäcktes att gavlarna på kuggremshjulen, som diskarna ligger an mot, inte 

är helt plana.  Därför tillfördes en distans på diskarnas undersidor för att undvika att diskarna 

vilar mot gavlarna utan istället ligger an mot kuggremshjulens mittdel som är plan. Se Figur 

83. Diskens kanter rundades även av för att underlätta för bärarens fotplattor att föras över till 

den mottagande disken om den skulle vara något högre, se Figur 84.  

Ett annat problem under testen har varit att ställa in diskarna så att hacken möter varandra 

exakt, på grund av kuggremshjulens kuggar. En ny lösning på detta var att göra hålen som ett 

spår i disken så att man kan vrida på den och därmed kunna ställa in den exakt. För att 

beskåda den nya disken, Disk 5, se Figur 83 och Figur 84.  

 

Figur 83. Disk 5 underifrån, här kan man se distansen som höjer upp den samt 
skruvhålen som gjorts större för att lättare kunna justera så att 
öppningarna på diskarna möter varandra exakt. 

 

Figur 84. Disk 4 ovanifrån 
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Under testningen har det hela tiden varit ett problem med skummet som delarna frästs ut ur, 

detta är väldigt strävt och ger därmed en stor friktion. Det finns även ett hårdare skum som 

inte har lika stor friktion men detta har inte funnits att tillgå i samma kvantitet som det som 

först användes. Därför valdes det att använda detta skum när man blivit mer säker på hur 

delarna ska utformas. I fortsatta test användes detta skum på samtliga delar, därför fräses även 

spåret ut igen. 

8.5.9 Test 10 

 

I detta test användes spår 2, bärare 3 och disk 5. Disk 5 löste problemet med att diskarna inte 

ligger i exakt samma höjd och därför hugger inte diskens hack tag i bärarens fotplatta som gör 

att bäraren fastnar. Alla bärare testades med den nya disken och bäst fungerade bärare 3, som 

har en relativt liten fotplatta. Detta på grund av att höjdskillnaden mellan diskarna är löst med 

distansen på disken och då behöver inte bäraren fotplatta vara så stor.  

Dock uppkom det emellanåt att den mottagande disken högg till i bärarens fot. Detta problem 

lokaliserades till att diskarna flyttat på sig under testningen och därmed ligger inte diskens 

hack exakt under överföringen. När detta fel rättades till så fungerade det tillfredsställande 

igen.  

Det som kan konstateras är att det nya skummet, som inte har lika mycket friktion, gjorde en 

väsentlig skillnad. Disk 5 löste problemet med höjdskillnaden mellan diskarna genom den 

tillförda distansen. Dock måste denna konstruktion testas en längre tid för att testa att det 

fungerar tillfredsställande. Därefter kan spåret, diskar och bärarens underdel beställas i stål 

som är det tänkta materialet. I Figur 85 illustreras, med ett fotografi, testning med bärare 3, 

disk 5 och spåret i det hårdare skummet. 

 

Figur 85. Fotografi på testning med disk 5 och bärare 3. 
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8.6 Slutsats för testning 

I Bilaga 20 kan man läsa om samtliga fel som uppstått vid testningen. 

Då flätningsmaskinen är ett mellanting mellan prototyp och färdig maskin är inte alla delar så 

exakta som man hade önskat och detta försvårar arbetet betydligt. Det största problemet under 

testningen är att delarna inte sitter exakt på rätt plats. Kuggremmen drar kuggremshjulen så 

att de snedställer sig aningen i z-led, dock väldigt lite mindre än 1 mm. Men detta gör att 

diskarna inte sitter på exakt samma höjd och därmed försvårar övergången för bäraren. Försök 

har gjorts där disken höjts upp men det är svårt att även få detta exakt och dessutom är 

testmaterialet relativt mjukt och spänningar i materialet uppstår då man applicerar krafter som 

gör att det uppstår böjningar i materialet.  

Kuggremshjulen flyttas på grund av remspänningen även lite i xy-planet vilket leder till att 

mittendelen av spåret inte är placerat exakt i mitten av spåret. Detta medför att spåret är 

smalare på insidan än på utsidan av spåret. 

Vid åtdragningen av axlarna, där mittdelen är fäst, har dessa gjort spår i bottenplattan som de 

vill lägga sig i vid åtdragning. Detta löstes genom att lägga brickor mellan axlarna och 

bottenplattan. 

Ett annat problem som kan påverka att spåret inte sitter exakt är att spåret tillverkas i delar 

och inte som en hel enhet. 

Ytterligare ett element om påverkar diskarna är att dess hack inte möter varandra exakt. 

Diskarna skruvas fast i gängade hål i kuggremshjulen, men på grund av de bestämda 

kuggarna på kuggremmen och på kuggremshjulen är det svårt att ställa in hacken på diskarna 

exakt. I testningen löstes detta genom att göra skruvhålet i diskarna som ett spår så att disken 

därmed kan flyttas, men detta gör även att den blir lite rörliga och kan flytta sig under testet 

och därmed försvåra bärarens övergång. 

Ett försvårande moment är placeringen av hålen för fästanordningen av spåret. Hålen ligger 

för nära spåret och gör då att bäraren tar i fästanordningen. Detta går dock att lösa genom att 

borra nya hål i bottenplattan. För att borra nya hål måste man ta bort växeldelen och det vill 

man undvika då denna var väldigt svår att få exakt vid montering. Troligtvis måste detta ske 

med handborrmaskin och då kan det vara svårt att få det så exakt som krävs, men för fortsatt 

testning måste detta göras. 

Under testningen användes två olika typer av skum av olika hårdhetsgrad. Det skummet som 

är mest poröst har väldigt stor friktion vilket gör att det inte blir en rättvis bild av 

verkligheten, då det verkliga materialet är stål. Det hårdare skummet har mindre friktion, men 

ändå mycket större friktion än stål. 

Att utföra testningen i det verkliga materialet stål skulle ha underlättat testningen, men detta 

är inte realistiskt då kostnaden att tillverka de olika prototyperna skulle öka enormt. Dock är 

det troligt att många av problemen som uppstår vid testningen inte skulle uppstå om man 

använde det rätta materialet. Vid fortsatt testning måste ett annat material hittas som inte har 

samma friktion.  

I testningen av utformningen på spåret, bäraren och diskarna har det huvudsakligen uppstått 

två problem. Det första är att det kan förekomma att den mottagande diskens hack hugger tag 

i bärarens fotplatta, som gör att bäraren hoppar till och snedställer sig. Detta lokaliserades till 
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att diskarna inte ligger på exakt samma höjd och löstes genom att införa en distans på 

diskarnas undersida som gör att diskarna inte ligger an mot gavlarna på kuggremshjulen.  Det 

andra problemet är att den överlämnandedisken har svårt att lämna ifrån sig bäraren till den 

mottagandedisken, som gör att båda diskarna för bärarens fot och det leder till att bäraren 

låses fast i spåret. Detta löstes genom att fasa av diskarnas hack för att göra 

överlämningsvinkeln större och därmed underlätta överföringen av bäraren.  

Syftet med examensarbetet är att kontrollera om den framtagna flätningsmetoden fungerar. 

Detta har gjorts med disk 5, bärare 3 och med det hårdare skummet med mindre friktion.  



65 

  

9 Slutsats och diskussion 

I detta kapitel ges de slutsatser som kunde dras av det genomförda examensarbetet. 

Flätningsmaskinen har gjorts enkel för att hålla ned tillverkningspriset och för att underlätta 

underhåll av flätningsmaskinen. Istället för att använda kuggremsdrift kunde kugghjul ha 

använts, detta skulle ha gett en mer exakt drift. Detta är dock betydligt dyrare då det krävs att 

man använder kugghjul som är härdade.  

Grundkonstruktionen för flätningsmaskinen har byggts och fungerar vid användning, dock 

med en del modifieringar. Främst är det växeldelen som krävt mycket modifiering.  Detta 

skulle kunna ha undvikits om man valt att använda en snäckväxelmotor med inbygg växel 

istället. Dessa motorer kostar mer men i efterhand så kan man konstatera att de problemen 

som växeldelen orsakat och kostat extra skulle ha jämnat ut sig om man valt en 

snäckväxelmotor. Vid framtagning av ytterligare flätningsmaskiner skulle därför en 

snäckväxelmotor vara aktuell. 

Kuggremmen till de nio kuggremshjulen i flätningsdelen var för spänd vid montering av 

remmen. Detta lede till att växelaxeln med det nionde kuggremshjulet från växeln 

deformerades och behövdes tillverkas på nytt. För att lösa detta flyttades lagerhusen till 

växelaxel. Detta skulle kunna ha undvikits om man använt en spännrulle i kuggremssystemet.  

Vid fortsatt utveckling av flätningsmaskinen utan snäckväxelmotor kommer inte inställbara 

Y- lagerhus användas då dessa var svåra att hantera.  

Då bottenplattan beställdes före testningen av bärarens utformning gjorts placerades 

fästanordningen av spåret så att den var i vägen för bärarens rörelse. Vid fortsatt arbete måste 

hålen till fästanordningen i bottenplattan flyttas. 

Under testningsdelen av projektet uppkom det en hel del företeelser som försvårade arbetet. 

Först och främst hade materialet som prototyperna av spåret, disken och bäraren tillverkades 

av mycket mer friktion än stål som komponenterna ska tillverkas av i verkligheten. Detta har 

lett till att testningsdelen inte har varit helt realistisk. 

Som fästanordning till spåret användes kapade rör som distanser. Dessa är instabila vilket 

leder till att spåret kan röra sig under testningen och bör bytas ut till svarvade axlar. 

Ett annat stort problem var att alla delar inte sitter på exakt rätt placering. Flätningsmaskinen 

har väldigt små toleranser för att allt ska fungera. Bland annat snedställer sig kuggremshjulen 

och är inte helt exakt raka och därmed ligger inte diskarna i samma höjd och stör därmed 

bärarens överföring. Detta löstes med att höja upp diskarna med distanser så att inte disken 

ligger an mot gavlarna på kuggremshjulen.  

Syftet med examensarbetet är att kontrollera att den framtagna flätningsmetoden fungerar. 

Detta har gjorts med den nya disken med distans och med det hårdare skummet med mindre 

friktion. Dock måste detta testas under en längre tid för att se att det fungerar 

tillfredsställande. Därefter kan delarna beställas i stål som är det tänkta materialet. 

Projektet har lett utvecklingen av flätmaskinen ett stort steg vidare dock återstår det en hel del 

arbete. 
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10 Fortsatt arbete 

I detta kapitel ges rekommendationer för framtida arbete av flätningsmaskinen. 

Det återstår en hel del arbete att göra på flätmaskinen innan den är klar för produktion. Först 

och främst ska spåret och diskarna tillverkas i stål. Detta görs troligtvis genom fräsning för att 

få det så exakt som möjligt. Även bärarens underdel ska tillverkas i stål, på bäraren är även 

överdelen kvar att utveckla. Överdelen är den del där matningen och spänningen av vajern ska 

ske. Dock finns det ”färdiga” överdelar att hitta på marknaden men det gäller att de ska passa 

in till just denna maskin. Men tanken är att försöka hitta en befintlig lösning som kan 

appliceras på flätmaskinen. Det finns även en hel del lösningar på hur man skulle kunna 

utveckla denna del. En annan del som rör bäraren som man måste ta reda på är vilken vinkel 

tråden ska ha vid flätning, detta för att få rätt storlek på maskorna i dragstrumpan.  

Flätmaskinen måste även ha en mittstång där flätan ska flätas. Denna måste kunna röra sig i 

takt med att flätningen sker så att flätningsvinkeln behålls. Detta kräver troligtvis ytterligare 

en motor och förmodligen en kuggstång som trycker mittstången uppåt med samma hastighet 

som dragstrumpan flätas.  

Ett problem som inte är löst är hur avslutet på dragstrumpan ska göras. I avsnitt 3.4 redogörs 

för hur det skulle kunna lösas teoretiskt men detta måste testas och utvärderas gentemot 

Bedsab. Om man skulle kunna göra ändringar på det avslut som dragstrumporna tillverkas 

med i dagens läge skulle det kunna öppna för andra möjligheter för att lösa avslutet på 

dragstrumpan. 

Företaget Bedsab har även som önskemål att utveckla en flätningsmaskin som kan tillverka 

öppna dragstrumpor. I avsnitt 3.2 i rapporten redogörs det teoretiskt hur en sådan maskin ska 

se ut. Men grundstommen är nästan den samma som för denna flätningsmaskin, det är bara 

två kuggremshjul som ska modifieras för att kunna utföra den korrekta flätningen för den 

öppna dragstrumpan.  

Arbetet med att utveckla flätmaskinen kommer att fortlöpa tillsammans med företaget 

Bedsab. 
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11 Tack  

Stort tack till vår handledare Priidu Pukk för allt stöd och hjälp. Tack även till Ulf Andorff 

som har hjälpt oss i verkstaden. Samt ett stort tack till Bo Edström och Peter Lennmark på 

Bedsab.  
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Bilaga 1 – Vanlig flätning 

För att inga missförstånd ska ske och för att förtydliga hur flätning går till görs därför en 

genomgång av detta. Att fläta är att med tre, eller fler, band i ett diagonalt mönster föra 

banden över och under varandra om vart annat. Vanligast är att man använder tre band men 

metoden är den samma oavsett hur många band som används. I Figur 1 kan man se hur en 

fläta med tre band går till och i Figur 2 kan man se hur det ser ut om man använder fler än tre 

band. 

 

Figur 1. Flätning av en vanlig fläta med tre trådar 

 

Figur 2. Flätning med fem trådar 
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Bilaga 2 – Beräkningar för motor 

För att dimensionera en passande motor söktes den totala effekten enligt
9
, 

                      

För att uppskatta vinkelhastighet,   för hela maskinen uppskattades varvtalet,   till 20 varv/ 

minut, det vill säga 0,25 varv/ sekund. Det ger en vinkelhastighet enligt
10

  

  
    

  
                             

och en hastighet enligt
1
  

                                               
 

Där   = är radien för cirkeln som de åtta kuggremshjulen bildar. 

Eftersom de små kuggremshjulen har samma hastighet som kuggremmen kan 

vinkelhastigheten,       , för de små kuggremshjulen beräknas enligt ekvation
2
 (4). Det ger 

       
 

     

       

       
                         

Där      = är radien på de åtta kuggremshjulen. 

Det ger ett varvtal på  

        
    

  
        

Det totala momentet,       skapat av varje kuggremshjul beräknas enligt ekvation (6).  

                           

Där      är det totala momentet från momentet det tar att starta upp maskinen,         och 

momentet det tar att driva runt bärarna i spåret,       . 

Efter en rimlig uppskattning av önskad vinkelhastighetsökning valdes det att motorn ska på 

tiden,      s, accelerera upp kuggremshjulet från stillastående till den önskade maximala 

vinkelhastigheten på                  radianer/sekund. Vad detta skulle krävas för 

moment av motor kan ses nedan i ekvation (7). 

                        

Där I är tröghetsmomentet,    är vinkelaccelerationen 

   
       

   
 

         

 
                  

                                                 
9
 Sida 6, Maskinelement Handbok, Institutionen för maskinkonstruktion, tryckår 2005 

10
 Sida 7, Maskinelement Handbok, Institutionen för maskinkonstruktion, tryckår 2005 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(5) 

(7) 

(4) 

(8) 

(6) 
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Vid uppstarten som sker påverkar både friktionen mellan materialen och den vertikala kraften 

från stålvajern. Trögheten som orsakas på grund av den vertikala kraften då maskinen ska 

starta upp kan beräknas enligt ekvation (9). 

       

Där   är kuggremshjulets massa då stål används som material och r kuggremshjulets radie. 

Massan på kuggremshjulet kan beräknas enligt ekvationen (10) 

       

Beräkning av insatta mått [r=0,031425 m, h=0,036 m och material: Aluminium] ger  

massan,              

som ger  

                                  

Det momentet,       , det tar att starta upp maskinen blir då 

                                            

Det momentet det tar att driva runt bärarna i spåret,       , beräknas enligt formeln nedan, se 

ekvation (13). 

             

Där friktionstalet,    0,3, r är kuggremshjulets radie och   är den kraft som spänner 

vajrarna.  

Med användning av en dynamometer uppskattades kraften som behövdes för att hålla en 

stålvajer spänd. Vid 10 N började stålvajern bli spänd och en kraft på 100 N var det högsta 

som en människa klarade att dra stålvajrarna nedåt. I maskinen är det inte önskvärt att bäraren 

fortsätter köra till varje pris. Exempelvis om bäraren skulle fastna ska motorn inte klara att 

”slita loss” vajern då det därmed blir en felaktig produkt som produceras. Med detta argument 

används därför en kraft på 80 N. Denna anses vara en sådana stor kraft att den håller 

stålvajern spänd under flätningen och samtidigt inte klarar av att dra av stålvajern. 

Det kommer vara en vinkel mellan spårets riktning och fästet av stålvajern på mittstången. 

Vinkeln mellan bärarens spår och stålvajern varierar beroende var i spåret bäraren befinner 

sig. För att kunna beräkna en överslagsräkning ansätts vinkeln till 45

. Kraften på 80 N 

kommer alltså att vara vinklad 45

 inåt och uppåt. Detta är enbart vad en vajer uppbringar så 

det slutgiltiga måste senare multipliceras med sexton eftersom maskinen använder sig av åtta 

dubbelvikta stålvajrar vid flätning.  

Kraften i stålvajern kan ersättas med en vertikal och horisontell kraft. Då vinkeln mellan 

bärarens spår och vajer är 45

 kommer den vertikala och horisontala kraften bli lika stor. 

Denna kraft beräknas enligt ekvation (14). 

                          

Detta ger ekvation (15) 

(9) 

(10) 

(13) 

(14) 

(11) 

(12) 
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Det totala momentet skapat av varje kuggremshjul ges av ekvation (16). 

                                

Vilket ger den totala effekten, enligt ekvation (17). 

                            

 

Utväxling  

För att dimensionera en passande motor söktes den totala effekten,     , se ekvation (18) 

            

För att uppskatta vinkelhastighet,  , för hela maskinen uppskattades varvtalet,  , till 15 varv/ 

minut, det vill säga 0,25 varv/ sekund. Det ger en vinkelhastighet på  

  
    

  
        

        

      
 

och en hastighet på  

                                                

Eftersom de små kuggremshjulen har samma hastighet som kuggremmen kan 

vinkelhastigheten för de små kuggremshjulen beräknas, enligt ekvation (21) 

       
            

       
                           

Det ger ett varvtal på 

        
    

  
             varv/minut 

Den valda motorns varvtal är 1380 varv/minut det ger en utväxling på  

   
  

  
 

    

           
          

Om vi använder    = 20,6 blir n = 16,5 varv/minut istället för 15 varv/minut och det ger en 

längd, l [mm], enligt ekvation (24). Där O är omkretsen på kuggremshjulen. 

    
  

 
                

  

 
                     

Den beställda kuggremmen har en längd på 2360 mm och ger då en extra längd på 349,22 mm 

till överföring av motorns moment och remspänning. 

Det extra hjulet har omkretsen                    mm och det ger en extra remlängd 

på 111,87 mm  

(17) 

(15) 

(16) 

(18) 

(21) 

(19) 

(20) 

(22) 

(23) 

(24) 
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Bilaga 3 – Datablad för motor11 

 

 

                                                 
11

 http://www.vittsjome.se/res/default/busck1.pdf (2009-12-01) 

http://www.vittsjome.se/res/default/busck1.pdf
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Bilaga 4 – Stycklista  

Vara Dimension Typ Antal Leverantör 

Motor 0,18 kW MY63B-4 1 Busck AB 

Lagerhus med lager FY 12 FYTB 12 TF 4 SKF/Kullager.se 

Lager 10x26x8 6000 RS 8 SKF/Kullager.se 

Lager 12x24x6 61901 RS 8 SKF/Kullager.se 

Spårring 24 mm SGH 8 Wiberger 

Spårring 10 mm SGA 8 Wiberger 

Kuggremshjul T10, z25, d82 40T10/25-2 9 Aratron 

Kuggremshjul T10 z12, d42 40T10/12-2 2 Aratron 

Kuggremshjul T10 z48, d156 40T10/48-0 1 Aratron 

Kuggremshjul T10, z60, d195 40T10/60-0 1 Aratron 

Kuggrem T10 /1350  25T10-1350 D 1 Aratron 

Kuggrem T10/660 25T10-660 2 Aratron 

Bussning för 14mm axel Conex B 14 3 Aratron 

Bussning för 10mm axel Conex B 10 1 Aratron 

Ben 

  

4 IKEA 

Skruv M10 x 35mm Sexkant 4 Sifvert skruv 

Skruv M10 x 30 mm Sexkant 8 Sifvert skruv 

Skruv M6 x 30 mm Sexkant 20 Sifvert skruv 

Skruv M4 x 50mm Insex 1 Sifvert skruv 

Skruv M5 x 30 mm Insex 16 Sifvert skruv 

Skruv M6 x 100 mm Sexkant 12 Sifvert skruv 

Mutter M10 Höger höger 16 Sifvert skruv 

Mutter M10 vänster Vänster 4 Sifvert skruv 

Mutter M6 

 

40 Sifvert skruv 

Bricka M10 

 

48 Sifvert skruv 

Bricka M6 

 

44 Sifvert skruv 

Bricka M6  Extra bred 28 Sifvert skruv 

Bottenplatta 800x550 mm Aluminium 1 Norrköpings rostfria AB 

Axel d 15 mm Stål 8 Norrköpings rostfria AB 

Axel d 14 mm Stål 2 Norrköpings rostfria AB 

Distansring d 14 Stål 8 Norrköpings rostfria AB 

 



77 

  

Bilaga 5 – Beräkningar för lagring 

För att kontrollera att de valda lagren klarar av systemets laster gjordes beräkningar med hjälp 

av SKF:s huvudkatalog, 6000 SV Mars 2006. Beräkningarna görs på det minsta lagret med 

beteckningen 61901 eftersom det klarar mindre belastning än det större lagret.  

                                    

                                  
 

10L               ä                 
 

hL10               ä                 
 

             ä              

n = Varvtal, varv/min 

Från SKF Huvudkatalog sida 298 fås: 

     gäller när  
  

  
    

Det ger 

   

  
 

     

     
          

som ger 

           kN 

Från SKF Huvudkatalog sid. 52 fås:
 

vmiljonerL

P

C
L

var444
295,0

25,2
3

10

3

10





















 

år
dagdagtim

eller

gälllerdagidagtimgårmaskinenOm

år
dagdagtim

gälllerdagidagtimgårmaskinenOm

timmarL

L
n

L

h

h

52
300/8

124598

:300/8

26
300/16

124598

:300/16

12459817,267
35,5960

10

60

10

6

10

10

6

10

















 

Sammanfattningsvis kommer det minsta lagret att hålla i 26 år då maskinen går 16 timmar/ 

dag i 300 dagar/ år. Eller i 52 år om maskinen går 8 timmar/ dag i 300 dagar/ år. Vilket 

anses godkänt.  

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 
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Bilaga 6 – Detaljritning: Distansring 
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Bilaga 7 – Beräkningar på axel i flätningsdel 

För att räkna ut den minsta tillåtna diametern på axeln i flätningsdelen användes ekvation (1) 

och (2) enligt
12

 som ger ekvation (3). 

Använda värden och beteckningar: 

Tillåten vinkeländring för använda lager är fem vinkelminuter. 

Det ger radier0014544,0
60

5
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Detta ger en minsta axeldiameter på 4,6 mm. Vilket är markant under den använda 

axeldiametern.  

                                                 
12

 Belastningsfall 1, tabell 32.1, Handbok i Hållfasthetslära, Bengt Sundström, tryckår 1998 

 
13

 Tabell 34.1, Handbok i Hållfasthetslära, Bengt Sundström, tryckår 1998 

(3) 
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Bilaga 8 – Detaljritning: Axel i flätningsdel 
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Bilaga 9 – Passningar och toleranser 

Då greppen som krävs beräknats måste rätt tolerans väljas för att få till det beräknade greppet. 

I detta fall så kommer lagren levererade med en tolerans P5/p5 vilket då blir den avgörande 

faktorn för vilken tolerans det ska vara på axlarna och i hålen på kuggremshjulen.  För att få 

greppen som behövs valdes först ett toleransläge h och toleransgraden 8, denna gav dock att 

det skulle bli en mellanpassning, alltså både grepp och spel, vilket inte var det som önskades. 

Toleransgraden 8 valdes då denna kan erhållas genom svarvning och borrning och då inte blir 

så dyr tillverkning. Om man skulle använda h toleransläget skulle man behöva gå ned till en 

toleransgrad 5 vilket skulle göra bearbetningen onödigt dyr. Därför valdes toleransläget j och 

toleransgraden 7 och därmed erhölls de önskade greppen till en rimlig bearbetningsmetod. I 

Diagram 1-3 ses passningsbilder i samtliga fall där toleranser krävs. 

 

Diagram 1. Passningsbild för 10 mm axel och lager 

 

 

Diagram 2. Passningsbild för 12 mm axel och lager 
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Diagram 3. Passningsbild för lager och kuggremshjul 
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Bilaga 10 – Presspassning 

Lagren ska presspassas på den solida axeln. Detta åstadkoms genom att trycket mellan navet, 

som i detta fall är lagret, och axeln är tillräckligt stort för att de friktionskrafter som bildas i 

förbandet ska orka hålla emot momentet som det utsätts för. Enligt figur 1 kan man se hur 

förbandet ser ut. 

 

 

Figur 1. Pressförband mellan lager och axel i maskinen. 

Beräkningar för att få fram det erforderliga greppet i pressförbandet görs nedan. 

Det moment,        [Nm], som maskinen kräver för att kunna drivas beräknades tidigare till 

5,7 Nm, Bilaga 2 ekvation 16. Vid samtliga dimensioneringar multipliceras detta med två för 

att få in en säkerhetsfaktor. 

                                   

I Figuren 1 kan man se nödvändiga mått. Friktionstalet antas till 0,3. Då axeln och lagret är av 

stål antas E-modulen till 205 GPa. Yttrycket mellan axel och lager, p [N/mm
2
], beräknas med 

ekvation (1)
14

 

      
       

 

    
   

  

        

  
        

     
      

               

 

Det effektiva greppet mellan ytorna beräknas med ekvation (2)
15

  

 
tni tay

y i yd D d
E

  
   

 
  (1) 

σtay [N/mm
2
] i ekvation (2) är en tryckspänning som ingår med negativt tecken. Om axeln är massiv, 

vilket det är i fallet ovan, gäller att σtay=p, alltså yttrycket som beräknades i ekvation (1). Enligt 

ekvation (3)
16

 beräknas värden på ingående komponenter i ekvation (2). Index i [mm] avser inner- och 

y [mm] ytterdiameter, n respektive D avser nav och a respektive d avser axel. 

                                                 
14

 Formel (8.2-1), Maskinelement, Karl-Olov Olsson, tryckår 1998. 
15

 Sida 85, Maskinelement Handbok, Institutionen för maskinelement, tryckår 2005. 
16

 Sida 85, Maskinelement Handbok, Institutionen för maskinelement, tryckår 2005. 
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 (2) 

Insatt i ekvation (2) ger det greppet som behövs för att passningen ska hålla 

 0,00456y id D mm   (3) 

Förutom att lagren ska presspassas på axeln, så ska kuggremshjulen, som nu blir navet, 

presspassas på lagren, som nu blir axeln se Figur 2. 

 

Figur 2. Pressförband mellan kuggremshjul och lager i maskinen 

Kuggremshjulet och lagret är inte av samma material, kuggremshjulet är av aluminium och 

lagret av stål, detta medför att ekvation (5)
17

 för uträkning av greppet tillämpas. 
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 Sida 85-86, Maskinelement Handbok, Institutionen för maskinelement, tryckår 2005. 
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Bilaga 11 – Detaljritning: Kuggremshjul i flätningsdel 
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Bilaga 12 – Beräkningar på bottenplattans tjocklek 

För att bottenplattan ska hålla för konstruktionen gjordes beräkningar på vilken tjocklek som 

krävs för att utböjning inte ska ske. Detta gjordes genom att använda två separata 

elementarfall. I det fösta fallet beräknades massan ihop för samtliga komponenter som sedan 

ansågs vara utbredd över hela plattan. I det andra fallet användes massan som en punktmassa, 

se ekvation (1). 

Fall 1 Elementarfall 3
18

 används, detta symboliserar en balk där kraften fördelas symmetriskt 

över hela balken se Figur 1. 

 

Figur 1. Elementarfall som symboliserar kraftfördelningen på bottenplattan 

Kraften, Q [N], fås fram genom att uppskatta den totala vikten av alla komponenter, denna 

blev 19 kg vilket motsvarar 190 N. Då bottenplattan kommer att hållas upp av ben så gäller 

följande. 
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 Elementarfall 3, tabell 32.2, Handbok i Hållfasthetslära, Bengt Sundström, tryckår 1998 

RA RB 

Q 

(1) 

(2) 
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Tröghetsmomentet, I, beräknas från plattans kortaste sida, måttet på plattan är 800x550x15 

mm, alltså används måttet 550x15 mm, enligt Figur 2. Enligt ekvation (3)
19

 beräknas I. 

 

 

Figur 2. Tvärsnittet över bottenplattan 

7
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1017,4
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bh

I y  

Detta insatt i ekvation (2) ger utböjningen 4,3410
-4

m enligt ekvation (4). Denna utböjning 

kan anses som mer än acceptabelt. 

m41034,4
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 Tvärsnitt 1, Tabell 31.1, Handbok i Hållfasthetslära, Bengt Sundström, tryckår 1998 
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Bilaga 13 – Detaljritningar: Bottenplattan (uppdelad för mer struktur) 
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Bilaga 14 – Detaljritningar: Växelaxel 1 och växelaxel 2  
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Bilaga 15 – Beräkning av tillåten axeldiameter 

För att beräkna diametern som krävs på växelaxel 2 beräknades denna som en fritt upplagd 

balk enligt belastningsfall 1
20

. Krafterna som axeln kommer att utsättas för är dels remkraften 

från flätningsdelen som är 300 N och dels remkraften från växeldelen som är 160 N. I Figur 1 

kan man se hur kraftsystemet ser ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Belastningsfallet för axeln. 
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För att kunna beräkna krafterna och momenten som axeln utsätts för i varje del av den snittas 

axel i tre snitt och därefter beräknas dessa för varje snitt, se Figur 2-4. 
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 Elementarfall 1, tabell 32.2, Handbok i Hållfasthetslära, Bengt Sundström, tryckår 1998 

FA=160 N 

FB=300 N 

R A=208 N 

RB=347 N 

L=170 mm 

L1=37,5 mm 

L2=110 mm 

L3=147,5 mm 
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Snitt 1 

1Lx   

 

Figur 2. Snitt 1 

Jämvikt: 

7,207)(0)(:  xTRxT A  

7,7)(07,207)(:  xMxxMx


 

Snitt 2 

21 LxL   

 

Figur 3. Snitt 2 

Jämvikt: 

7,47)(0)(:  xTFRxT AA  

  24,11)(01607,207)(: 1  xMLxxxMx
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RA 

T(x) M(x) 
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Snitt 3 

32 LxL   

 

Figur 4. Snitt 3 

Jämvikt: 

229)(0)(:  xTRFRxT BAA  

    02,0)(0)(: 21  xMLxRLxFxRxMx BAA


 

Nedan sätts krafterna in i ett tvärkraftsdiagram och momenten sätts in i ett böjmoment 

diagram. Se Figur 5 och 6.  

 

Figur 5. Tvärkraftsdiagram 
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Figur 6. Momentdiagram 

Det maximala bjöningsmomentet sätts in i von Mises effektivspännings formel för att få ut 

diametern på axel. Se ekvation (7)
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Axeldiametern måste minst ha en diameter på 9,7 mm. Då växelaxeln som används har en 

diameter på 14 mm klarar det aktuella krafterna och momenten samt ger rimliga 

deformationer. 
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 Ekvation 12-8, Grundläggande hållfasthetslära, Hans Lund, tryckår 2000 
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Bilaga 16 – Detaljritningar: Växeltak och växelvägg 

 



104 

  

 



105 

  

Bilaga 17 – Detaljritningar: Kuggremshjul i växeldel 
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Bilaga 18 – Montering av konstruktionen  

Lagring  

1) Monteringen av lagringen börjar med att det mindre lagret presspassas på axeln.  

2) Sedan presspassas kuggremshjulet på lagret och axeln. 

3) Därefter fästs spårring SGH i sitt spår på kuggremshjulet och distansringen förs ned. 

4) Efter det presspassas det större lagret på axeln och kuggremshjulet. Slutligen låses det 

översta lagret med spårringen SGA, genom att den fästs i sitt spår på axeln. Se Figur 1 

för illustration av lagringen. 

 

Figur 1. Lagringen i genomskärning 

Växelanordning  

1) Monteringen av konstruktionen börjar med växelanordningen. Först fästes lagerhus 1 

på bottenplattan. 

2) Därefter monteras motorn på bottenplattan. Vänd sedan på konstruktionen.  

3) Presspassa växelaxel 1 i lagerhus 1och fäst axeln med skruvlåset på lagerhuset.  

4) Fäst sedan det största kuggrenshjulet, dvs. kuggrenshjul 2, med tillhörande bussning 

på växelaxel 1. 

5) Därefter fästs ett av de minsta kuggremshjulen, dvs. kuggrenshjul 3 , med dess 

skruvlås på växelaxel 1.  

6) Skruva sedan fast lagerhus 2 på bottenplattan. 

7) Presspassa växelaxel 2 i lagerhuset och fäst axeln med skruvlåset på lagerhuset. 

8) Fäst sedan kuggremshjul 4 på växelaxel 2 med tillhörande bussning. 

9) Fäst sedan förlängnings axeln till motorn på den befintliga motoraxeln genom att 

skruva fast den enligt figur 2.  

10) Fäst därefter det andra minsta kuggremshjulet, dvs. kuggrenshjul 1, på den nya 

motoraxeln med skruvlåset på kuggremshjulet .     

Axel 

Distansring 

Spårring SGH 

Större lager/översta lager 

Spårring SGA 

Mindre lager/understa lager 

Kuggremshjul 
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11) Trä sedan på kuggrem 1 på kuggrenshjul 1 och 2 och kuggrem 2 på kuggrenshjul 3 

och 4. 

12) Montera sedan fast de två växelväggarna på bottenplattan.  

13) Skruva fast lagerhus 3 och 4 på växeltaket. 

14) Presspassa lagerhusen 3 och 4, som är fästa på växeltaket, på växelaxel 1 och 2 och 

fäst växeltaket på växelväggarna.  

15) Montera nu de fyra benen på undersidan av bottenplattan och vänd konstruktionen. Se 

Figur 2 för växeldelen på grundkonstruktionen. 

 

Figur 2. Grundkonstruktionen 

Flätningsdelen 

1) Montera fast det kuggremshjul som inte har blivit lagrat på växelaxel 2 med 

tillhörande bussning.  

2) Placera sedan ut de fyra lagrade kuggremshjulen med tillhörande axel med höger 

gängning i vartannat hål. Skruva fast de med bricka och mutter så att de sitter relativt 

löst.  

3) Trä nu på kuggrem 3 på de fem kuggremshjulen.  

4) Placera nu ut de kvarstående kuggremshjulen som är vänster gängade. 

5) Placera kuggremmen så den sitta rätt på kuggremshjulen och skruva i alla åtta 

muttrarna. Se Figur 3 för att se hur kuggrem 3 är monterad på de nio kuggrenshjulen.     

 

Figur 3. Kuggremmen monterad på de nio kuggremshjulen 
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Växeltak 

Lagerhus 

Växel 1 

Växel 2 

Motor 

Nionde 
kuggremshjulet 



112 

  

Bilaga 19 – Detaljritning: Motoraxel 
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Bilaga 20 – Fel under testning 

Efter all testning har en lista uppkommit med vad som kan gå fel i testningen, detta för att 

underlätta vidare testning. 

Allmänt 

- Alla delar sitter inte exakt på rätt plats (inner-, ytter-, mittdel av spåret och disk) 

Spår 

- Inner-, ytter- och mittdel kan röra sig (x-, y-, z-led)  

- Inner- och ytterdel har inte tillräckligt med stöd och kan snedställa sig 

Diskar 

- Diskarna möter inte varandra exakt lika 

- Diskarna kan röra sig lite och därmed ändra läget då de möter varandra 

- Diskarna ligger inte i exakt lika i höjdled och då fastnar bäraren om den går från låg 

till hög, tvärt om går bättre 

- Mottagande disk hugger tag i bäraren och den överlämnande disken kan inte släppa 

iväg bäraren och den fastnar i spåret 

- Mottagande disk gör att bäraren snedställer sig och byrålådseffekten uppstår 

- Diskarna har ett mellanrum när de möts 

- Hacken på diskarna är inte optimala med bärarens fot 

Bärare 

- Inner- och ytterdelens fastsättning stör bärarens fotplatta och därmed ändrar bärarens 

riktning 

- Bäraren snedställer sig och kommer därmed inte in i nästa spår 

- Bäraren snedställer sig då den ska över till nästa disk om inte fotplattan är tillräckligt 

stor 

- Storleken på foten 

- Tjockleken på fotplattan får inte vara för tjock då låser den sig mot spåret 

 

 

 


