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Sammanfattning 
 
Testbänk för luftlager 
 
Examensarbetet gick ut på att definiera de testparametrar som är relevanta i en testbänk, 
samt att konstruera en testbänk som klarar av att testa och verifiera de största 
förekommande luftlagren som finns i dagens ritare hos Micronic Laser Systems AB. 
Eftersom vetenskapen om luftlagren är begränsad så ska man med hjälp av testbänken 
kunna öka denna kunskap och på så vis förbättra luftlagren. 
 
Konceptframtagningen av testbänken skedde efter att jag satt mig in i hur luftlager 
fungerar och deras syfte på Micronic Laser Systems AB:s maskiner. Därefter tog jag fram 
olika koncept på varje del till testbänken som sedan diskuterades med Torbjörn Hedevärn 
(handledare 1) och Johan Bergqvist (handledare 2) på Micronic Laser Systems AB. Det 
slutgiltiga resultatet har sedan ritats upp som 3D-modell i Solidworks och vissa har körts 
i Solidworks FEM-program. 
 
Testbänken är konstruerad så att med hjälp av en pneumatisk cylinder lasta på och av 25 
kilos vikter på luftlagret för att på så viss kunna få fram dess styvhets-, dämpnings 
förmåga samt kunna se tryckfördelningen under luftlagret. För att kunna mäta dessa 
parametrar har testbänken tilldelats verktyg som t.ex. en trycksensor, accelerometer och 
mikrokator (höjdavståndsmätare). Den är även konstruerad ur säkerhetssynpunkt, genom 
att ha en två hands manöver system som utesluter risken att några händer ska komma i 
mellan den pneumatiska cylinder med vikterna och luftlagret vid testningen. 
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Abstract 
 
Test bench for air bearings 
 
This thesis work consisted of bringing forward and defining the test parameters relevant 
for a test bench and constructing a test bench that can test and verify the largest existing 
air bearings that are of use in Micronic Laser Systems AB machines. Because the 
knowledge about air bearings is limited it is thought that with the help of the test bench 
the knowledge would increase and in that way improve the air bearings. 
 
After learning more about air bearings and their purpose at Micronic Laser Systems AB, I 
started the concept phase for the test bench. For each part in the test bench I consulted my 
two tutors, Torbjörn Hedevärn and Johan Bergqvist, at Micronic Laser Systems AB. The 
final concepts where documented as 3D-modells in Solidworks and some of them have 
been tested in Solidworks FEM-program. 
 
The test bench is designed so that, with the help of a pneumatic cylinder, 25 kilo weights 
are placed on the air bearing to test its stiffness, damping and the pressure performance 
under its surface area. To test these parameters the test bench has to have a pressure 
meter, accelerometer and a microcator. It is also designed with the safety aspect in view. 
For example it has a two hand controller system that minimizes the risk of getting stuck 
between the pneumatic cylinder and the 25 kilo weights. 
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Förord 
 
Examensarbetet har fungerat bra under projektets gång. Jag har lärt mig många nya 
befintliga konstruktionslösningar som finns ute på marknaden, så som Uhingmuttern som 
används i examensarbetet, samtidigt som jag fått utveckla helt nya ideér som dykt upp i 
mitt huvud. Dock har det uppstått en del tidsbrist vilket lett till att delarna till testjiggen 
inte hunnits köpas in och byggas ihop, vilket var ett av delmålen med examensarbetet. 
 
Jag vill tacka Torbjörn Hedevärn och Johan Bergqvist som mina två företagshandledare 
på Micronic Laser Systems AB för att ha gett mig möjligheten att arbeta med ett 
intressant konstruktionsproblem. Deras kunskap och vägledning har gjort mitt arbete mer 
fängslande och ökat mina kunskaper i ämnet mekanisk konstruktion. Jag är mycket 
tacksam även för det goda samarbetet med hela mekanikavdelningen under tiden jag varit 
på Micronic Laser Systems AB och för att alla har gett mig ett mycket trevligt bemötande 
och haft en positiv inställning till examensarbetet. 
 
Jag vill även tacka min handledare på Kungliga Tekniska Högskolan Priidu Pukk för hans 
rådgivning och uppmuntran. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Samtliga av Micronics laserritare, en så kallad LRS, för framställning av 
bildskärmsmaskar är lagrade med luftlager. Detta för att åstadkomma en så friktions- och 
smörningsfri linjär rörelse som möjligt. 
 
LRS:ens stage består av en Bassten i diabas och ett Y-bord som utgör substratbärare. 
Basstenen luftlagrar Y-bordet som väger mellan 600-800 kilo och har 4 stycken 
integrerade bärlager som i dagsläget är i storleksordningen 400x400 mm. Se bild 1. 
 
Det är kritiskt att få dessa bärlager så styva som möjligt för att undvika störningar som 
slår igenom på LRS:ens ritkvalitet.  
 
 
 
 
 

 

Bassten 
Y-bord 

Bild 1. LRS-stagen med Y-bordet och Basstenen. 

1.2 Målformulering 
Målet är att ta fram en testbänk för verifiering av olika utföranden av luftlager, av 
hydrostatisk karaktär dvs man tillför kontinuerligt luft till lagret från en utomstående 
källa, och att definiera de testparametrar som är relevanta för ett luftlager. Testbänken ska 
kunna testa de största förekommande bärlagren som finns i dagens ritare samt kunna testa 
och verifiera nya konstruktionslösningar på dessa. 
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Examensarbetat ska vara preliminärt klart v.4 januari 2007. 
 
Examensarbetet har delats in i följande delmoment: 

• Hur fungerar luftlager? 
– Styvhet 
– Kraft 
– Dämpning 
– Tryck 

• Testbänk 
– Testbänk 1. 
– Testbänk 2. 

 – Diabasen 
– Lastpåverkan 
– Uppmätning av luftlagrets styvhet 
– Uppmätning av luftlagrets dämpning 

– Resonans- (egenfrekvens) mätning 
– Uppmätning av luftlagrets tryck (få fram tryckbild för ett luftlager) 

• Störandemoment (vilka faktorer som kan försämra uppmätandet av 
tryckfördelningen på luftlagren) 

 

1.3 Problembeskrivning 
Micronic Laser Systems AB samtliga laserritare för framställning av bildskärmsmaskar är 
lagrade med luftlager. Dessa luftlagrar är inte optimalt beräknade utan har sett ut och fått 
sin form utgående från vad man trott sig vara det bästa. Eftersom bildskärmsmaskarna är 
av olika storlekar kommer även luftlagrens egenskaper att variera, därav behöver 
Micronic Laser Systems AB en testbänk för att kunna prova olika sorters luftlager och se 
hur deras egenskaper varierar vid testningen. 
 

1.4 Kravspecifikation för testbänken 
 

• Testbänk 1: max pålagd kraft på luftlagret = 25 kg → 250 kg ( 2500 N ) 
Kunna testa luftlager som motsvarar de största maskinerna hos Micronic Laser 
Systems AB, dvs.: 

- Min luftlager: 277,6 x 290 x 56 (H x B x D). 
- Max luftlager: 500 x 500 x 50 mm (H x B x D). 
(Dessa två storlekar motsvarar den minsta och största luftlagret på Y-borden 
som används på Micronics MP185 maskin). 

• Testbänk 2: max pålagd kraft på luftlagret = 1 kg → 400 kg (4000 N) 
• God säkerhet och ergonomi gentemot användaren av testbänk. 
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1.5 Lösningsmetod 
 
Planerings process som används under examensarbetet är den som är angiven i boken 
”The Mechanical Design Process”. Den är uppdelad i fem steg. 

1. Identifiering av kraven. 
Detta har gjorts efter att jag har lärt mig mer om luftlager och Micronic Laser 
Systems AB: s maskiner. 

2. Ange målen och syftet med kraven. 
Se 1.4 Kravspecifikation för testbänk. 

3. Uppskatta tid, kostnad och andra nödvändiga resurser som kommer krävas för att 
uppfylla kraven. 
En tidsplan har gjort för hela processen men inte en utförlig kostnadskalkyl 
eftersom tidsbristen gjorde att jag valde att koncentrera mig på konstruktionen och 
inte hitta de mest billigaste delarna hos olika leverantörer till testbänken. 

4. Utveckla en sekvens för lösning av kraven. 
Genom att ha utgått ifrån luftlagret och diabasen har resterande delar byggts på 
och konstruerats, vilket gjort att man hela tiden fått ett någorlunda jämnt flöde vid 
konstruktionsfasen. 

5. Uppskatta kostnaden för produkt utvecklingen. 
På grund av tidsbristen har inte någon utförlig kostnads kalkyl gjorts. 

 
Konceptframtagning i form av handritade skisser av egna funderingar och lösningar och 
möten med Torbjörn Hedevärn (handledare 1) och Johan Bergqvist (handledare 2) på 
Micronic Laser Systems AB. 
 
Med hjälp av Solidworks ritas konceptlösningen upp i form av 3D-modeller och 2D-
ritningar. 
 
Förfrågning av personal på Micronic Laser Systems AB och lärare på Kungliga tekniska 
högskolan. 
 
Diverse fakta fås från Internet och olika kurslitteratur. 
 
Förfrågning av säljare och teknisk support från underleverantörer. 
 

1.6 Avgränsningar 
 
För att maximalt ta vara på de 20 veckor som examensarbetet är ämnat för, kom man 
fram till att enbart koncentrera sig på att ta fram ett färdigt koncept och även hinna köpa 
in och bygga en testbänk som skulle kunna testa luftlagrets dämpning, styvhet och 
tryckfördelning. Denna testbänk kallas hädanefter ”testbänk 1” och kommer enbart att 
klara av att testa luftlagren i storlekarna 290 x 277,6 x 56 mm upp till 500 x 500 x 50 mm 
genom att lägga på massor motsvarande vikter mellan 25 – 250 kg. Den andra testbänken, 
”testbänk 2”, kommer att kunna anbringa en kraft upp till 400 kg, med hjälp av en 
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utomstående kraftutrustning så som en pneumatisk- eller hydraulisk cylinder, för att testa 
luftlager större än 500 x 500 x 50 mm. Skiss 1 visar de två testbänkarna. 
 
Genom att se hur de mindre luftlagren fungerar kan man få en god uppfattning över hur 
de större luftlagren fungerar, därav ansåg man att jag skulle koncentrera mig på att 
konstruera testbänk 1 samt att det finns många redan färdiga lösningar till testbänk 2 ute 
på marknaden. Detta skulle betyda att examensarbetet skulle till största delen bli ett 
detektivarbete då det skulle gäller att hitta lämpliga delar mer än ett konstruktions arbete. 
Rapporten innehåller dock idéer, i form av skisser och egna funderingar, som tagits fram 
under de första veckorna om testbänk 2 men ingen färdig lösning. En annan fördel med 
två testbänkar är att basstenen kommer att köpas in i en standars storlek vilket ger ett 
billigare pris på strukturen. 
 

 
Skiss 1. Testbänk 1 (del 1) och testbänk 2 (del 2). 
 
De tre viktigaste faktorerna som ansågs ge bäst kännedom om luftlager ansågs vara 
styvhet, dämpningen och tryckfördelningen under lyftytan. Det är dessa parametrar som 
kommer att undersökas med hjälp av testbänken. 
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2 Hur luftlager fungerar 
 
Luftlagrets princip är att tillvarata ett tunt lager komprimerad luft för att lyfta en given 
last. Luften kommer från en luftventil placerad i luftlagret som skjuter ut luften via en 
lageröppning som därefter expanderar luften på den tunna luftspalten/flyghöjden (h). Se 
figur 1. Det är viktigt att luftlagrets öppning är liten, ca i storleksordningen 1-10µm, 
eftersom luft har låg viskositet.  
 

h

Diabas

Luftlager, sidovy

Strypning 

 
Figur 1. Luftlager 
 
Luftlagren utvecklades som mest efter andra världskriget. De kraven som gjorde att 
luftlagret förbättrades var bland annat att de skulle fungera under krävande tillstånd så 
som höga hastigheter, variationer i atmosfärstemperatur och mycket låga friktioner. 
Eftersom lagret inte innehåller några kulor, som t.ex. kullager har, så kan man komma 
upp i höga hastigheter och accelerationer, låga ljudnivåer, lång livslängd, ingen 
kontamination samt lågt underhåll. Luftlagren kräver dessutom inte någon smörjolja och 
har hög precisionsmöjlighet. De vanligaste problemen med luftlagren är dock att de 
kräver ren luft för att få bra noggrannhet och vid liten luftförbrukning så blir de mer 
instabila. 
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Tabell 1. Kull-, rull- och luftlager jämförs mellan kostnad och prestanda. 
 
Tabellen här ovan (tabell 1.) visar en jämförelse mellan glid-, rull- och luftlager där man 
tydligt ser att prestandan är bäst för luftlagren men att de är de mest kostsamma att 
tillverka. 

2.1 Styvhet 
De tre huvudfaktorerna som påverkar styvheten är tryck, lyftarean och strypning av luft 
in i luftlagret. Strypningen ska vara så pass stor så att man får en begränsning av 
luftflödet in i luftlagret. Strypningen får enbart släppa ut luft åt ett håll eftersom det 
annars inte skulle kunna bilda en lyftarea och på så viss inte kunna lyfta en last. Själva 
strypningen av luften kontrolleras av en ventil som sitter påmonterad på luftlagret. 
 
Styvheten delas in i två delar: dynamisk- och statisk styvhet. Den dynamiska styvheten är 
frekvensspecifikt och uppmäts med hjälp av ett oscilloskop medan den statiska styvheten 
anger hur mycket last man kan lagra på lagret för att på så viss få ut rätt skalning mellan 
lagrets area och massa. Den statiska styvheten kan mätas genom att lägga på krafter på 
lagret och därefter mäta flyghöjdsdifferensen. 
 
Uppmätning av luftlagrets styvhet 

• Flyghöjden som funktion av lasten = lutningen i kurvan (derivatan) anger 
styvheten. 

• De instrument som kommer att användas för styvhetsmätningen: 
- 25 kg:s vikt plattor som placeras på luftlagret. 
- Mikrokator (höjdavståndsmätare). 

2.2 Kraft 
I praktiken så tar inte luftlager upp den teoretiska kraften som man ansatt eftersom en del 
av luften försvinner runt hörn och andra skrymslen. Detta medför att man inte får ett 
jämnt tryck på lyftarean. Om en stor del av lyftytan är nära hörn och andra skrymslen så 
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som på små och smala lager, så har lagret en låg verkan, medan större lager har hög 
verkan. Det är därför svårare att göra ett litet lager än ett stort lager. 
 
Den pålagda kraftens inverkan under testningen är en mycket viktig del, eftersom 
kraftpåverkan är grunden till styvhets- och dämpningsberäkningarna. En ännu viktigare 
del under testningen är att kunna variera lasten till luftlagrets storlek utan att påverka 
testresultatet negativt. 
 
Frågor man har haft i åtanke under konstruktionsfasen av testbänken rörande 
lastpåverkan: 

 
• Lasttyp: hydraulisk, pneumatisk eller eldrivet. 
• Lägga på en last antingen i form av lastceller, manuellt eller mekaniskt . 
• Testbänken ska kunna ange olika noggrannheter för olika lastintervall  

(tex. där F = 3000 N – 4000 N setts en ökning på 500 N per steg men där F = 
200N – 300 N setts en ökning på 50 N per steg ). 

• Det är inkrementet av lasten som avgör noggrannheten av uppmätningen. 
• Kraftlösningen ska inte ha någon inverkan på testresultatet, detta iform av en 

tillförd dämpning. 
• Ska mätningen ge ett relativt eller exakt testresultat? 
• Det är viktigt att testbänkens struktur har en bättre styvhet än luftlagret som ska 

testas. Detta eftersom man inte vill att testbänken ska deformera sig eller få 
sprickor som kan utvecklas till brott. 

• Kunna köra systemet utan luftlager för att på så viss få/ha en referenspunkt. 
• Det är viktigt att bestämma vilken sorts lasttyp man använder innan man 

fastställer systemställningens utformning (testbänkens stomme). 
 

2.3 Dämpning 
Med god dämpning menas god förmåga att absorbera vibrationer. Dämpningen kan 
uppmätas genom att mäta upp hur den pålagda svängningen avtar i förhållande till tiden. 
 
Det är viktigt att testbänken inte har samma resonansfrekvenser (egenfrekvenser) som 
luftlagret eftersom det då skulle uppstå hög svängning. Därför måste testbänken ha en 
högre egenfrekvens än luftlagret för på så vis kunna få ett verklighetstroget resultat. 
Därav följer att man först mäter resonansen för testbänken utan luftlagret för att sedan 
kunna jämföra resonansen med det pålagda luftlagret. 
 

2.4 Tryck 
Trycket som styr flyghöjden beror på den yta som lagret svävar på, den pålagda 
kraftstorleken och typen av luftlager som används. Det är viktigt att ha en låg flyghöjd 
eftersom man då får en låg luftförbrukning. 
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Uppmätning av luftlagrets tryck 
• Tryck (Pa) och avståndet X (m) från kraften (N) till luftlagrets kant = 

tryckfördelningen. 
•  [Räknar man ut flödet (Q) ut ur lagret anger det luftförbrukningen och man 

strävar ju efter att få den lägsta luftförbrukningen] 
• Tänka på att trycket inte deformerar luftlagret. 
• Tryckgivare, enbart 1 styck eftersom flera skulle kunna påverka testresultatet, 

eftersom flera hål i diabasen skulle kunna vara en kanal för luften att sippra ut o 
på så vis ge ett felaktigt resultat av tryckfördelningen. 

 21
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3 Testbänken 

 
Bild 2. Testjiggen 
 
Testbänken består av komponenter som var och en hjälper till vid mätningen av en 
specifik egenskap för att man sedan ska kunna verifiera på det mest optimala sättet om 
luftlagret i fråga uppfyller dessa krav. De tre kritiska egenskaperna hos ett luftlager som 
man vill undersöka är styvhet, dämpning och tryckfördelningen under lagret. Testbänken 
ska även vara konstruerad så att olika luftlagerstorlekar ska kunna testas, detta eftersom 
Micronic:s laserritare skiftar i storlek. 
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Vid konstruktionsfasen av testbänken var man tvungen att ha i åtanke att man inte testade 
ett helt Y-bord, utan enbart en ¼ av denna. Se figur 2. Detta på grund av att kostnaden 
skulle bli för hög och storleken för hela testbänken skulle bli för stor. Micronics Y-bord 
har fyra bärpunkter eftersom det är det som har fungerat från första början. Det skulle 
dock krävas minst tre bärpunkter eller lagringspunkter, eftersom tre punkter i rymden 
anger ett plan, för att få jämvikt på Y-bordet. Man har utgått ifrån att varje del kommer ta 
upp en fjärdedel av den pålagda kraften, styvheten och dämpningen som påverkar lagret. 
 

Y-bordet indelat i fyra luftlager Ett luftlager som 
kommer att testas i 
testbänken 

 
Figur 2. Y-bordet uppdelat i 4 delar varav man bara testar en fjärdedel av den. 
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3.1 Mätningsprocess för testbänken 

 

Lastpå-
verkan

Uppmätning av 
tryckfördeln-
ingen 

Resultat

Kalibrering 

In-
luft 

Spara data 

Uppmät-
ning av 
styvhet 

Inställning 
av 
flyghöjden 
(h)  

Uppmätning 
av dämpning 

 

3.2 Testbänk 1. 
Testbänk 1 kan uppdelas i följande delar:  

1. Uppställningsstrukturen 
a. Förflyttningen av luftlagret 

i. Uhingmutter 
ii. Glidbussning 

2. Lastsystem 
3. Styrstänger 
4. Kullåspinne 
5. Stabilitetsstänger 
6. Fördelningsplatta 
7. Vikter 

a. styrning av vikterna (gängad stång) 
8. Nackdelar med testbänken. 

 

3.2.1 Uppställningsstrukturen 
 
Uppställningsstrukturen kommer att bestå av ett antal olika Item-balkar ihopsatta. 
Utrustningen har beräknats så att den håller för maximal viktlast, vilket är 300 kg. Den 
vikten inkluderar alla viktplattor (250 kg), vikten av den pneumatiska cylindern, 
flänsfästet, länkhuvudet, alla kullåspinnar, stödstängerna och fästplattan för 
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stödstängerna. På Items hemsida finns ett beräkningsprogram som, efter att man angett 
hur lång balken ska vara och vilken last den kommer att utsättas för, anger vad böjningen 
blir i x- och y-led. Det är samma sorts balktyper som används i hela testjiggen eftersom 
man då får en jämnare och säkrare kraftfördelning i hela systemet. Vid val av balktyp och 
tillhörande komponenter har jag rådfrågat säljare på Item under hela 
konstruktionsprocessen. Eftersom man i framtiden vill kunna använda 
uppställningsstrukturen till testning med en utomstående kraft upp till 400 kg så har man 
överdimensionerat balkarna så att dessa skulle klara av detta. 
 
Det är ytterst viktigt att uppställningsstrukturen står stabilt och att den kan ta upp 
eventuella vibrationer som kan uppstå från den pneumatiska cylindern. Strukturen 
kommer att stå på 4 stycken fötter som var och en tar upp ¼ av den totala vikten 
samtidigt som dom är ställbara för att kunna ställa in den pneumatiska cylindern i ett så 
optimalt horisontellt läge som möjligt. På detta viss kommer vikterna att placeras jämnt 
på luftlagret och förflyttningsverktygen som är ihopmonterade på ställningen får en jämn 
och rak rörelse. Det är även viktigt att den är stabil och inte kommer att kunna vältas i 
sidled. Därför har man monterat in balkar i sidled i form av ett X. Se bild 3. 
 

 
Bild 3. Balkar sidmonterade för att minimera risken från att välta. 
 
Man har valt att inte bygga in den pneumatiska cylindern i ställningen som diabasen står 
på eftersom vibrationerna från cylindern, då den har en rörelse, skulle kunna påverka 
testresultatet på ett negativt sätt i form av vibrationer. Cylindern har placerats så att den 
befinner sig i mitten av balken i x-led eftersom man vill ha en centrerad placering av 
vikterna gentemot luftlagret. Placeringen har även styrts av trycksensorns placering som 
kommer att monteras i mitten av diabasen, vilket gör att man utgår från att luftlagret 
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också placeras i centrumpunkten av diabasen. Vid bestämmandet av luftlagrets placering 
har man även utgått ifrån att man ska kunna få så stor variation som möjligt vid 
förflyttandet i x- och y-led. På detta vis kan man förflytta halva längden för det maximala 
luftlagret, dvs. 500/2=250 mm, i x-led och samtidigt kunna rotera den 90 grader för 
testning för olika punkter på lagret. 
 
Det är viktigt att sträckan från cylinderkolvens ände fram till och med luftlagrets höjd ska 
vara minst 1 dm. Detta eftersom det motsvarar cirka en knuten hands höjd. Man ska 
nämligen kunna få plats med en hand ovanför lagret för att på så vis kunna justera 
luftventilen som sitter i lagret vilket resulterar i en ändrad flyghöjd. Detta betyder att 
höjden på uppställningsstrukturen måste anpassas så att detta går att genomföras. 
 
3.2.1.1 Förflyttningen av luftlagret 
 
För att kunna testa luftlagret vid kraftpåverkan vid olika x- positioner så används en 
uhingmutter som är kopplad till en glidbussning via tunna bronsplåtar. För y-
förflyttningen kommer uhingmuttern och glidbussningen vara påmonterad på en axel som 
i vardera änden i sin tur är påmonterad via en fot till en glidbussning och till två 
glidbussningar på den andra änden. Eftersom uhingmuttern har så pass hög friktion 
gentemot förflyttningsaxeln så kommer den, då den är ankrad till luftlagret, inte förflytta 
sig förrän man manuellt skjuter på den eller förflyttar den med en vev som är ankrad till 
axeln. Detta betyder att man enkelt får ett stopp på lagret vid den positionen man önskar 
ha den. Eftersom man inte använder sig av en uhinhmutter för förflyttningen i y-
riktningen utan enbart glidbussningar, kommer man behöva någon sorts stopp. 
Glidbussningen har så pass låg friktion gentemot förflyttningsaxeln att den rör sig om den 
inte har någonting som hindrar den från förflyttning. Detta skulle kunna vara i form av en 
fjäderspänd ”klaff” som placeras framför glidbussningen. 
 
Ett annat sätt vore och ha en fjäderspänd sprint som placeras så att den går igenom 
glidbussningen och vidare in i axeln. Hålens uppgift är att stoppa förflyttningen genom 
att man sätter in en sprint som stoppar den framåtgående förflyttningen. Avståndet mellan 
den fjäderspända sprinten och den ”vanliga” sprinten måste vara så att den ”klaffar” med 
avståndet mellan hålen i axeln eftersom det minsta lilla mellanrummet kommer att göra 
så att man inte kan föra in sprintarna. Man skulle tycka att det skulle räcka med en sprint 
genom bussningen men för att enkelt kunna avgöra och bokstavligen se vart någonstans 
man har lagret använder man sig av den andra sprinten som placerats framför 
glidbussningen. Detta alternativ kräver dock att det går att borra så pass små hål i axeln 
som skulle behövas för att få ett tillräckligt litet förflyttningsinkrement. Väljs 
axelmaterialet till rostfritt, vilket var tänkt i detta fall, så kommer det vara mycket svårt 
att borra flera små hål (diameter 3 mm). 
 
Förflyttningsaxlarna kommer vara av rostfritt stål, eftersom man vill få en jämn och 
behandlad yta gentemot uhingmuttern och glidbussningarna. 
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För att ha kännedom i vilken position man har lagret så har uhingmuttern och de främsta 
glidbussarna en pinne fastmonterad som enkelt ska kunna peka gentemot ett stålmåttband 
som sitter fastmonterad på diabasen. 
 
3.2.1.2 Uhingmuttern 
 
Uhingmuttern är en del av frammatningsverktygen och har som uppgift att transportera 
lagret, i en mjuk rörelse, i x-riktningen. Eftersom det är av stor betydelse att luftlagrets 
höjd är den man ansatt den till så består muttern av 0,5 mm tunna brons SS5328-07 
plåtar, så kallade bladfjädrar, som gör den flexibel i just höjdledd. Se blid 4. Detta gör att 
man inte kommer att få en höjdskillnad eftersom plåtarna kommer ta upp eventuella 
vibrationer som skulle kunna störa lagrets placering. Plåtarna är fastsatta med hjälp av 
skruvar på uhingmuttern. 
 

 

Bladfjädrar 
i brons 

Bild 4. Bladfjädrarna på uhingmutter. 
 
Kopplingen mellan lagret och uhingmuttern består av en plåt med ovala hål och av 
skruvar, som är justerbara i höjdled via de ovala hålen. Själva fastsättningen sker genom 
att skruva in skruvarna in i gängade hål i luftlagret. Varje luftlager kommer att ha dessa 
gängade hål på olika höjder där av de ovala hålen, för att på så vis kunna justera höjden 
utifrån lagrets höjd. Se bild 5. 
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Bild 5. Kopplingen mellan lagret och uhingmutter. 
 
Eftersom muttern rör sig i en axel som i sin tur är fastsatt i aluminiumprofiler som är 
ställda på inställbara fötter, så är det ytterst viktigt att fötterna är inställda så att axeln inte 
blir ”snedställd”. Detta skulle resultera i att luftlagrets höjd ändras och ett felaktigt 
testresultat erhålls. 
 
Uhingmuttern används eftersom den ger en mycket rak frammatning pga. de tre rullagren 
som är placerade så att den överför deras rotations rörelse till en horisontell rörelse på en 
axel. Se bild 6. Man kan jämföra dess frammatning med en mutter på en skruv, där 
muttern utgörs av uhingmuttern. En fram- och bakåtrörelse fås genom att de centrerade 
rullringarna som är monterade i rullagrerna har en specifik utformning som trycks mot 
axeln och som gör att hela muttern flyttar sig när en kraft påverkar den i horisontalled. 
Frammatningen kommer att flyttas manuellt genom att skjuta fram uhingmuttern, både i 
x- och y-riktningen. De största fördelarna är att man får en kontrollerad jämn 
frammatning och att det krävs minimalt underhåll. 
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Blid 6. Uhingmutter 
 
Frammatningsverktygen får inte vara så pass nära diabasen att den skadar diabasytan 
eftersom minsta lilla repa skulle kunna ge ett felaktig tryckfördelnings resultat. Detta 
innebär att förflyttningsaxeln positioneras på uppställningsstrukturen i den höjden så att 
detta inte inträffar. 
 
Uhinhmutter som tänkts användas köps in från Joachim Uhing KG GmbH & Co. 
 
3.2.1.3 Glidbussning 
 
Sammanlagt kommer testbänken att bestå av fyra stycken glidbussningar. En för 
förflyttningen i x-riktningen och tre för förflytningen i y-riktningen. Som tidigare nämnts 
så är den ensamstående glidbussningen ihopkopplad med Uhingmuttern med 
bladfjädrarna. För att sedan få en jämn och rak gång i y-riktningen så har man använt sig 
sammanlagt av tre glidbussningar. Då på ena sidan av luftlagret det är två bussningar 
sammankopplade med varandra genom en aluminium plåt och den tredje på andra sidan 
av lagret. Se figur 3. De två som förflyttar sig på en och samma axel kommer ha ett så 
pass stort avstånd så att byrålådseffekten inträffar. Detta betyder att den totala längden av 
de två bussningarna kommer vara längre än bredden av glidbussningen och på så viss 
resultera i att man får en rörelse som går med 90 graders vinkel mot förflyttningsaxeln. 
Genom att ha ett större avstånd mellan bussningarna kommer även vinkel ändringen dvs. 
risken att frammatnings riktningen ändrar sig från att gå rakt, bli minimal. 
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Figur 3. Två glidbussningar som visar byrålådseffekten. Vinkeln φ blir mindre och 
mindre desto större k-avståndet är och på så vis uppstår det mindre avvikelse från en 
icke-räntlinjig rörelse i x-led. Det vill säga man får en 90 graders vinkel mellan axeln 
och hastighets riktningen. 

L 

L/2 

k

φ

x 

y 

Glidbussning 
Förflyttningsaxel 

υ = hastighet 

 

3.2.2 Lastsystem 
 
Kraven på lastsystemet var följande: 

• Lastkapacitet: 1 kg - 250 kg 
• Skall ej ge någon tillförd dämpning 
• Ska ha lägre styvhet än strukturen 
• Lättmonterad på uppställningsstrukturen 
• Prisvärd 
• Lätt servad 

 
Valet av lastsystem valdes till en pneumatisk cylinder eftersom det ansågs vara ett 
noggrant och lättanvändligt verktyg och att man redan hade tillgång till luft, en 
kompressor i huset och andra nödvändiga komponenter på lager. Skulle man valt att 
använda sig av en hydraulisk- eller elektronisk cylinder hade man varit tvungen att köpa 
in ytterligare nya komponenter, vilket skulle öka kostnaden för testbänken och varit 
tidskrävande att sätta sig in i hur dessa komponenter fungerar. 
 
Pneumatiska cylindern med artikelnumret CP95SDB från SMC Pneumatics Sweden AB 
ansågs vara bästa möjliga cylinder utifrån kravspecifikationen. Man valde en med 
diametern 125 mm eftersom den storleken skulle ge en säkerhetsfaktor på 2 vid ett 
lufttryck på 5 bar. Detta göra att cylindern klarar av en lyftkraft på 5735 N. Även fast det 
fanns tillgång i huset till lufttryck upp till 8 bar så valde man en cylinder som skulle köras 
med 5 bar eftersom det tar tid innan trycket kommer komma upp till sitt max värde. Desto 
högre tryck desto längre tid tar det att komma upp till den. 
  
Fastsättningen av cylindern på uppställningsställningen kommer att ske genom att 
montera den lodrätt med skruvarna, fastmonterade i lodrätt position, på ställningen. 
Skruvarna är konstruerade för att ta maximalbelastning i lodrätta lägen, därav monteras 
de i det läget. Genom att använda sig av ett flänsfäste som är standarkomponent till 
cylinder sliper man specialtillverka en platta för uppställningen av cylindern. Eftersom 
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det är ett tillbehör till cylindern så vet man även att den ur hållfastighetssynpunkt håller 
för cylinderns massa och den kraft den kommer att utsättas för. 
 
I änden av cylinderkolven har man ett länkhuvud. Denna ska användas som länk mellan 
cylindern och de vikter som ska belasta luftlagret. Lagringen i länkhuvudet jämnar ut 
eventuella vinkeländringar från vikterna och på så vis ger en jämnare viktfördelning vid 
placeringen av vikterna över lagret. 
 
På kolvstångsänden, där länkhuvudet sitter, kommer det att påmonteras en extraplatta för 
att kunna förbinda kolvens kraft med vikterna och för att kunna stabilisera stödstängerna. 
Den är kopplad till länkhuvudet som är fastsatt i cylinder, via en axel och till 
stödstängerna via kullåspinnar. För att undvika att vikterna kommer att stöta in i lagret 
har man designat infästningshålet på extraplattan till länkhuvudet ovalt. Det ovala hålet 
gör att man får ett par millimeters glapp då vikterna placerats på luftlagret och på det 
viset kommer man kunna stoppa kolvstången innan den åker in i och förstör luftlagret. 
Extraplattan är konstruerad så att den inte kommer att vika då maxlasten är installerad. Se 
FEM-resultatet i bilaga A5. Den kommer att specialtillverkas för detta ändamål. 
 
För att laststystemet inte ska vara en fara för användaren har man kopplat in pneumatik 
produkter som säkerställer cylindern. Det kommer att finnas tre stycken 
strypbackventiler, en kopplad till cylinderns minusrörelse och två till rörelsens positiva 
sida. Denna åtgärd gör att kolvens rörelsehastighet blir reglerbar och kan sänkas till 
önskad hastighet och ifall luften skulle gå så skulle även kolven inte falla ner i en 
okontrollerad rörelse utan sänkas sakta nedåt. För att utesluta risken att några händer 
skulle klämmas så har man infört en tvåhandsmanöver i form av två knappar man måste 
trycka ner samtidigt under ett kort tidsintervall. Detta gör att man har båda händerna 
ockuperade under själva placeringen av vikterna och inte kan klämma sig. 
 
Uppställningsanordningen är även konstruerad så att när luften går så kommer 
kolvstången inte att kunna sträcka sig ända ned till diabasen. Det vill säga att den 
pneumatiska cylindern är placerad i en sådan höjd, att då kolven är i sitt utsträckta läge, 
kommer den inte att slå in i diabasen och förstöra den på något vis. 
 
Arbetsschemat för testning av ett luftlager med hjälp av en pneumatisk cylinder: 

1. Vikterna är pålastade på styrstängerna då cylindern är i sitt toppläge dvs. minsta 
slaglängd. 

2. Man slår på luften och ser till att den pneumatiska vredet är i rätt läge. Trycker på 
de båda knapparna för att föra ned kolven med vikterna så nära 
lagret/fördelningsplattan som möjligt. 

3. När man befinner sig så nära lagret som möjligt så slår man av luften helt o hållet, 
på så viss får man den givna lastens verkan på lagret. 

4. Tar bort kullåspinnarna från de vikterna som man önskar använda sig av så att de 
ligger på luftlagret. 

5. Gör själva testningen. 
6. Positionera vikterna så nära styrstängerna som möjligt. För ner styrstängerna till 

vikterna för att därefter montera fast kullåspinnarna på styrstängerna och vikterna.  
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7. När viktplattorna är fastmonterade i styrstängerna så slår man på luften igen. 
Vrider om den pneumatiska vredet och trycker på de båda knapparna ända till att 
hela vikten åker upp till den höjd man önskar ha vikterna i. 

 
Se luftschemat, bilaga A1 för en mer utförlig bild på vilka komponenter som bör 
användas för att få en säker och noggrann upplyftning av viktplattorna. 

3.2.3 Stödstänger 
 
De två stödstängerna kommer att kunna på- och avmonteras på den pneumatiska 
cylindern. Sammanlagt kommer det att finnas elva stycken hål, med diameter 12 mm, på 
varje stödstång med ett avstånd på 21 mm, detta gör att man maximalt kan lasta på 250 
kg (då en viktplatta väger 25 kg) vilket är vad kravspecifikationen kräver. En Fem-analys 
har även gjorts för att se deformationen och sträckningen vid maxlast. Se bilaga A4. 
Materialet har valts till rostfritt stål 316 (SS 2347) eftersom det är hållfast och inte kräver 
någon sorts ytbehandling eller någon sorts smörjningsmedel. 
 
Avstånden mellan hålen har även konstruerats så att man bygger så lite som möjligt på 
höjden samtidigt som det ska vara så enkelt som möjligt att träda in kullåspinnarna i 
vikterna och stödstängerna. Eftersom vikterna kommer vila med dess understa yta tätt 
mot den andras översta yta, då man testar luftlagret, så kommer det inte uppstå något 
mellanrum mellan dessa. Detta gör att hålen i stödstängerna också måste vara placerade 
med samma avstånd, för att på ett så enkelt sätt som möjligt kunna träda in 
kullåspinnarna. Se figur 4 till och med figur 6 som visar hur det skulle se ut med 
respektive utan ett mellanrum mellan viktplattorna. 

 
Figur 4. Inget avstånd mellan vikterna vilket gör det enkelt att på- och avmontera 
vikterna på stödstången. 

Stödstång 

Vikt 2

Vikt 1
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Figur 5. Ett avstånd på x mellan vikterna när viktplattorna är fastmonterade på 
stödstången. 
 

 
Figur 6. Figuren visar svårigheten när man har ett avstånd mellan plattorna, då man 
åter efter testning ska montera in plattorna i stödstången. 

Stödstång 

Vikt 2

Vikt 1

x

Stödstång 

Vikt 2

Vikt 1

 
Stödstängerna är även till för att kunna utgå från samma punkt vid en ny mätning 
eftersom den utgår från den pneumatiska cylinderns position som i sin tur är placerad så 
att den är centrerad utifrån diabasen och trycksensorn. 
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3.2.4 Självlåsande kullåspinne 
 
För att man ska kunna förflytta vikterna med hjälp av stödstängerna i vertikal led upp och 
ned tar man hjälp av kullåspinnar inköpta från företaget Halder. De består av ett grepp, en 
rostfri stång och en kula i slutet av stången, som lösgörs då man trycker på greppet. Detta 
gör att man kan använda pinnen för snabbfastsättning och säkring av delar och 
arbetsstycken.  
 
Den största påfrestningen som kullåspinnen kommer utsättas för är den skjuvkraft som 
uppstår då den ska hålla kvar vikterna i stabilitetsstängerna. För att man ska få en så 
verklighetstrogen bild på skjuvningen som möjligt så har man i Solidworks, konstruerat 
en pinne med samma diameter och längd som kullåspinnen. Eftersom pinnen enbart 
kommer att belastas på en liten yta på övre delen av pinnen så har man ritat in den ytan 
med en tjocklek på 0.01 mm. Se figur 7. Eftersom stödstången påverkar och har kontakt 
med pinnen enbart på två ytor (A1 och A2) så måste man beräkna summan av dessa två 
ytor som påverkas av kraften F. 
 
COSMOSworks manager har används för att få fram skjuvspänningen, förskjutningen 
och säkerhetsfaktorn. Se bilaga A3. Det är dock viktigt att påpeka att detta enbart är ett 
hjälpmedel och ingenting man kan lita fulltständigt på. Handutförda beräkningar har 
också gjorts för att ha någonting att jämföra COSMOSworks beräkningar med. Se 
beräkningarna nedan. 
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Figur 7. Kullåspinne med tillhörande kraft och area. 
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3.2.5 Stabilitetsstänger 
 
Stabilitetsstänger, som egentligen är gängade stänger, kommer att gängas in i 25 kilos- 
vikten som är närmast luftlagret. De resterande vikterna kommer ha genomgående hål där 
stängerna kommer kunna genomgå. För att kunna trycka ihop alla önskade vikterna så 
skruvar man på en mutter mot den översta vikten. Syftet med styrstängerna är att inga 
vikter ska kunna förflyttas och på så vis kunna ge en så centrerad lastpåverkan som 
möjligt gentemot luftlagret. Man får heller inget glapp emellan viktplattorna. Ett glapp 
skulle nämligen frambringa egensvängningar när man väl använder sig av en 
accelerometer för att kunna testa dämpningen på luftlagret. Genom att pressa ihop 
vikterna mot varandra minskar man inte enbart på egenfrekvensens påverkan utan man är 
säker på att accelerometerns position gentemot alla vikter inte ändras. Stabilitetsstängerna 
kommer ha en diameter som motsvarar M8 och en längd som sträcker sig en bit över 
viktytan då man har maxlast, dvs. en längd på 250 mm. 
 
Det är viktigt att påpeka att man inte kommer att kunna pressa ihop vikterna med 
muttern, förrän man kopplat bort den från den pneumatiska cylindern. Detta eftersom 
vikterna då kommer vara ihopkopplade mot styrstängerna. 
 

3.2.6 Fördelningsplatta 
 
För att lagret ska få en jämn kraftpåverkan från vikterna och för att vikterna inte ska 
kunna förflytta sig gentemot varandra, så har man konstruerat en fördelningsplatta som 
placeras ovanför luftlagret. På fördelningsplattan kommer det att skruvas in sexkants 
distansskruvar från BUFAB BIX (art. nr: DSS M4070 x 20) som justerar in vikterna så 
att de centreras på lagret. Det kommer att finnas 3 stycken distansskruvar totalt, se figur 
8, för den mest optimala styrningen av vikterna. Ett i varje hörn eftersom detta ger den 
minsta vinkelskillnaden utifrån att vikterna ska placeras så att de bildar 90 graders vinkel 
i båda x- och y-riktning. Se figur 8. Dvs. det är bättre att få en mindre vinkel eftersom 
man då får ett bättre rätlinjighet för viktens placering. 
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Figur 8. Styrningen av lastvikterna på fördelningsplattan. Genom att φ är liten så 
kommer man få en bättre rätlinjighet på vikterna. 
 
Materialet har valts till aluminium eftersom man vill påverka luftlagret så lite som möjligt 
viktmässigt samtidigt som det är ett behandlat material vilket innebär att den kommer att 
överföra partiklar minimalt till luftlagret. 
 

3.2.7 Vikter 
 
Testbänken har utgått ifrån att kunna testa luftlager som motsvarar vikter som motsvarar 
vikterna på de större Y-borden som används på Micronics maskiner vilket kommer att 
variera mellan 150 kg till 250 kg. Vikterna har delats upp i 25 kg rektangulära plattor av 
materialet rostfritt stål med genomgående hål för infästning i stödstängerna, 
kullåspinnarna och stabilitetsstängerna. Den totala arean har gjorts stor för på så vis 
kunna ange en stor kraftfördelningsyta på lagrerna. Vikterna är utformade med ”öron” där 
styrstängerna och kullåspinnarna kommer att fästas. Skiss 2 visar några olika utföranden 
på vikplattorna man kan tänka sig använda sig av. Med utgångspunkt på 
tillverkningskostnad och fördelningsyta valde man tillslut design nr 6. 
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Skiss 2. Olika design på viktplattor. 
 
Vikten som kommer att placeras närmast luftlagret kommer att ha fyra stycken gängade 
hål (ej genomgående eftersom man inte vill komma åt luftlagret). På dessa gängade hål 
kommer stabilitetsstängerna att påmonteras men de resterande vikterna kommer enbart ha 
genomgående hål. Den viktplattan kommer även ha i sitt centrum ett genomgående hål dit 
accelerometern kommer att placeras. 
 
Jag har även gjort en FEM-beräkning på viktplattan, se bilaga A6. 
 

3.2 8 Nackdelar med testbänken 
 
Det negativa med testbänken är att den enbart är konstruerad till att testa en specifik typ 
av luftlager. 
 
Det kommer krävas åtskilliga manuella manövrer för att utföra en testning och kan 
uppfattas krångligt i början innan man fått vanan. 
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3.3 Testbänk 2 
 
Syftet med testbänk 2 är att kunna applicera en kraft upp till 4000 N och detta med hjälp 
av en utanförliggande kraftutrustning på luftlagret. Valet av kraftutrustning har fokuserats 
på en pneumatisk- eller hydraulisk cylinder. Detta eftersom en icke stel kropp, tex. en 
fjäderstyrd kraft har större chans att påverka med en egenresonans som skulle samverka 
med ställningens egenresonans och på så vis påverka testresultatet negativt. Man har även 
uteslutit användandet av massor eftersom det skulle bli stora massor att ha kontroll över. 
En pneumatisk- eller hydraulisk cylinder ansågs bäst också eftersom de anses ge bästa 
kraftöverföringsnoggrannheten samt att det finns många befintliga fästen till cylindrarna 
som skulle kunna användas på testbänken. Men även dessa kan ange en egenresonans och 
för att testresultatet inte ska påverkas av den ska det helst inte vara någon kontakt mellan 
basstenen och uppställningsstrukturen. 
 
För att få en jämn kraftfördelning på luftlagret och få kolven fix i x- och y-riktningen, 
skulle man kunna montera en kula i änden av kolven. På fördelningsplattan kommer man 
sedan ha ett konformat hål där kulan trycker på. Se figur 9. 

Pneumatisk 
cylinder 

Fördelningsplatta 

Kula 
påmonterad på 
cylinderkolven 

Luftlager 

 
Figur 9. Fördelningsplatta med konformat hål och cylinderkolv med kula påmonterad. 
OBS. konstorleken i figuren är överdrivet stort. 
 
En alternativ lösning vore att använda sig av en kolvstång med styrning men det skulle 
inte garantera att fördelningsplattan skulle ligga still vid kraftpåverkan. 
 
Under konstruktionsfasens gång har jag mer och mer börjat tänka i banorna att kunna 
bygga in testbänk 2 i testbänk 1. Detta genom att kunna byta ut själva kraftöverförings- 
delen ur uppställningsstrukturen. Med detta i åtanke har uppställningsstrukturen balkar 
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som skulle klara av en kraft som motsvarar den dubbla som testbänk 1 egentligen klarar 
av. Jag har även gjort så att infästningen av kraftöverföringen ska vara enkel att bytas ut, 
dvs. i detta fall genom att enbart skruva bort skruvar och muttrar. Detta betyder att i 
framtiden skulle man kunna testa även mindre respektive större luftlager på en och 
samma testbänk, genom att enkelt byta ut kraftöverföringsdelen. 
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3.4 Diabasen 
 
Materialet som luftlagret kommer att köras mot måste vara av jämn, friktionsfri, icke 
porös karaktär och får heller inte ha några hål, sprickor eller inbuktningar. Detta eftersom 
minsta lilla ojämna yta skulle kunna ge ett felaktigt svar vad beträffar de olika momenten 
man vill testa. 
 
Testbänken kommer att använda sig av basstenen gjord i diabas. Den ger en bra precision 
i kombination med höga hastigheter och många repetitioner och att den är av hårt och 
styvt material med relativt god motståndskraft mot nötning och kemikalier. Materialet 
korroderar inte och har låg värmeutvidgning och vattenabsortion samt deformeras inte 
med tiden. 
 
Man vill kunna rotera luftlagret 90 grader för att kunna mäta tryckfördelningen på andra 
delar på lagret, därför valdes en diabas på storleken 1000 x 630 mm. Se figur 10. 
Diabasen 1000 x 630 är en standard storlek hos stenleverantören Microbas Precision 
Systems AB. 
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Luftlager 

D
i 
a 
b 
a 
s 

D
i 
a 
b 
a 
s 

500

 630 

1000

[mm] 

Luftlager 
Luftlager 

 
Figur 10. Luftlager på diabasen. En i horisontell riktning (se den överta bilden) och en 
vriden 90 grader (se den understa bilden). 
 
På sidorna av diabasen kommer det att vara påklistrat stållinjaler så att man ska kunna se 
hur långt man har flyttat luftlagret i x- och y-riktningen. 
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3.5 Mätningskedja vid testning av lagrets dämpningsförmåga 
 
Figur 11 och blid 7 visar hur processen och vilka instrument som ska användas för att 
mäta dämpningen hos ett luftlager. 
 

1. Accelerometer 
2. Sensorkabel 
3. Strömförsörjare 
4. Utsignalskabel 
5. Oscilloskop eller dator för visualisering av signal 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 11. Jobbflödet vid dämpningstest med hjälp av bland annat accelerometer. 

       5 
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Bild 7. Genomskärning med komponenterna som krävs för dämpnings- och 
styvhetsmätning. 
 
Stycklista: 

1. Accelerometer: art. nr: 8702/04B25 från KISTLER. 
2. Laddningsförstärkare som ska kopplas till accelerometer: art. nr: 5118B2 från 

KISTLER 
3. Signalkonditionerings apparat: art. nr: 5108A från KISTLER 
4. Kabel: art. nr: 1601B från KISTLER 
5. Tryckgivare: (antingen en från OEM eller SMC) som klarar av tryck från 0-10 

bar. 
6. Kraftgivare i form av en hammare som klarar av att ge en kraft upp till 45 kg. 
7. Mikrokator (höjdavståndsmätare). 
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4 Slutsats 
 
Testbänken är konstruerad så att man ska kunna testa hur luftlager från storleken 277,6 x 
290 x 56 mm (H x B x D) upp till storleken 500 x 500 x 50 mm (H x B x D) beter sig 
sedd ur dess styvhet och dämpnings förmåga samt hur tryckfördelningen under lagret ser 
ut. Detta genom att lägga på viktplattor från 25 kilo upp till 250 kg som lyfts och sänkts 
med hjälp av en pneumatisk cylinder. För att kunna mäta de önskade parametrarna tar 
man bland annat hjälp av en trycksensor, accelerometer och mikrokator. 
 
Tiden som det har tagit för att konstruera testbänken har gjort att man inte hunnit köpa in 
alla delarna för på så viss kunna bygga ihop den, vilket var tänkt i början av projektfasen. 
Tidsbristen gjorde även att vissa av delarna till testbänken inte är helt slutkonstruerade. 
Rapporten innehåller dock idéer och funderingar som skulle göra en bra grund för fortsatt 
utveckling av dessa delar. 
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A1. Pneumatikschema över pneumatikkomponenterna som kommer att 
behöva användas. 
 

 
Stycklista: 

1. CP95SDB125-100 (cylinder, 1 st) 
2. AS3201F-0206S (stryp-backventil, 3 st) 
3. AR20K-F02 (regulator, 1 st) 
4. SYA7320-02F (luftstyrd ventil, 1 st) 
5. EVZM550-F01-34B (vred-ventil, 1 st) 
6. VR51-C06B (ventilenhet, 1 st) 
7. EVM130-F01-33 (tryckknapp-ventil, 2 st) 
8. KJ27D (länkhuvud, 1 st) 
9. 008/125 (flänsfäste, 1 st) 
10. Slang ø 6 mm 
11. Nödvändiga kopplingar 
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A2. Tidplan 
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A3. FEM-rapport för kullåspinne 
 

Stress analysis of s0011752-kullåspinne fem 
 
 
 

Author: Sarita Singh 
 

Company: Micronic Laser Systems 
 

Date: 2006-12-01 
 

1. Introduction 
2. File Information 
3. Materials 
4. Load & Restraint Information 
5. Study Property 
6. Contact 
7. Stress Results 
8. Strain Results 
9. Displacement Results 
10. Deformation Results 
11. Design Check Results 
12. Appendix 

 

 

1. Introduction 
 
 
Summarize the FEM analysis on s0011752-kullåspinne fem 

Note: 
Do not base your design decisions solely on the data presented in this report. Use this 
information in conjunction with experimental data and practical experience. Field testing 
is mandatory to validate your final design. COSMOSWorks helps you reduce your time-
to-market by reducing but not eliminating field tests.  
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2. File Information 
 

Model name: s0011752-kullåspinne fem 

Model location: c:\work\s0011752-kullåspinne fem.sldprt 

Results location: C:\DOCUME~1\1725SA~1\LOCALS~1\Temp 

Study name: Study 1 (-Default-) 

 
 

 

3. Materials 
 

No. Part Name Material Mass Volume 

1 s0011752-kullåspinne 
fem SS2346 0.0831494 

kg 
1.05252e-005 
m^3 

 
 

 

4. Load & Restraint Information 
 

Restraint 
Restraint-1 
<s0011752-
kullåspinne fem> 

on 1 Face(s) fixed. 
 

Description:   

Restraint-2 
<s0011752-
kullåspinne fem> 

on 1 Face(s) fixed. 
 

Description:   
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Load 
Force-1 
<s0011752-
kullåspinne fem> 

on 1 Face(s) apply force 1250 N 
normal to reference plane with respect 
to selected reference Right using 
uniform distribution 

Sequential 
Loading 

Description:   

 
 

 

5. Study Property 
 

Mesh Information 
Mesh Type: Solid mesh 
Mesher Used:  Standard 
Automatic Transition:  Off 
Smooth Surface:  On 
Jacobian Check:  4 Points  
Element Size: 1.0962 mm 
Tolerance: 0.054809 mm 
Quality: High 
Number of elements: 60347 
Number of nodes: 86990 

 

Solver Information 
Quality: High 
Solver Type: FFE 
Option: Include Thermal Effects 
Thermal Option: Input Temperature 
Thermal Option: Reference Temperature at zero strain: 298 Kelvin 

 
 
 
 

 58



 
 

 

6. Contact 
 

Contact state: Touching faces - Bonded 
 
 
 
 
 

 

7. Stress Results 
 

Name Type Min Location Max Location 

Plot1 VON: von Mises 
stress 

1.23897e-
006 
N/mm^2 
(MPa) 
Node: 
78005  

(-5.97717 
mm, 
0.522934 
mm, 
-
3.11434e-
007 mm ) 

47.861 
N/mm^2 
(MPa) 
Node: 
697  

(-
5.95809 
mm, 
1.05057 
mm, 
-36.4 
mm)  
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s0011752-kullåspinne fem-Study 1-Stress-Plot1 

JPEG 

 
 

 
 
 
 
 

 

8. Strain Results 
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9. Displacement Results 
 

Name Type Min Location Max Location 

Plot1 URES: Resultant 
displacement 

0 m 
Node: 
1  

(-3.025 
mm, 
5.23945 
mm, 
-92.2 
mm)  

1.61778e-
006 m 
Node: 
69414  

(-6 mm, 
9.05975e-
007 mm, 
-51.9455 
mm)  

 
 

s0011752-kullåspinne fem-Study 1-Displacement-Plot1 

JPEG 
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10. Deformation Results 
 
 
 
 

 

11. Design Check Results 
 

s0011752-kullåspinne fem-Study 1-Design Check-Plot1 
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JPEG 

 
 

 
 

s0011752-kullåspinne fem-Study 1-Design Check-Plot2 

JPEG 
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12. Appendix 
 

Material name: SS2346 

Description:  

Material Source: Library files 

Material Library Name: materialdatabas_cosmos_smt 

Material Model Type: Linear Elastic Isotropic 

Property Name Value Units Value Type 
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Elastic modulus 2e+011 N/m^2 Constant 
Poisson's ratio 0.3 NA Constant 
Mass density 7900 kg/m^3 Constant 
Tensile strength 4.9e+008 N/m^2 Constant 
Yield strength 2.1e+008 N/m^2 Constant 
Thermal expansion coefficient 1.6e-005 /Kelvin Constant 
Thermal conductivity 15 W/(m.K) Constant 
Specific heat 500 J/(kg.K) Constant 
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1. Introduction 
 
 
Summarize the FEM analysis on stödstång 

Note: 
Do not base your design decisions solely on the data presented in this report. Use this 
information in conjunction with experimental data and practical experience. Field testing 
is mandatory to validate your final design. COSMOSWorks helps you reduce your time-
to-market by reducing but not eliminating field tests.  
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2. File Information 
 

Model name: stödstång 

Model location: C:\Work\Testjigg\stödstång.SLDPRT 

Results location: C:\DOCUME~1\1725SA~1\LOCALS~1\Temp 

Study name: Study 1 (-Default-) 

 
 

 

3. Materials 
 

No. Part Name Material Mass Volume 
1 stödstång Rostfritt stål 316 0.986029 kg 0.000123254 m^3 

 
 

 

4. Load & Restraint Information 
 

Restraint 
Restraint-1 
<stödstång> 

on 1 Face(s) fixed.  

Description:   

 

Load 
Force-1 
<stödstång> 

on 1 Face(s) apply normal force 1 N 
using uniform distribution 

Sequential 
Loading 

Description:   
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Force-2 
<stödstång> 

on 1 Face(s) apply normal force 125 N 
using uniform distribution 

Sequential 
Loading 

Description:   

Force-3 
<stödstång> 

on 1 Face(s) apply normal force 125 N 
using uniform distribution 

Sequential 
Loading 

Description:   

Force-4 
<stödstång> 

on 1 Face(s) apply normal force 125 N 
using uniform distribution 

Sequential 
Loading 

Description:   

Force-5 
<stödstång> 

on 1 Face(s) apply normal force 125 N 
using uniform distribution 

Sequential 
Loading 

Description:   

Force-6 
<stödstång> 

on 1 Face(s) apply normal force 125 N 
using uniform distribution 

Sequential 
Loading 

Description:   

Force-7 
<stödstång> 

on 1 Face(s) apply normal force 125 N 
using uniform distribution 

Sequential 
Loading 

Description:   

Force-8 
<stödstång> 

on 1 Face(s) apply normal force 125 N 
using uniform distribution 

Sequential 
Loading 

Description:   

Force-9 
<stödstång> 

on 1 Face(s) apply normal force 125 N 
using uniform distribution 

Sequential 
Loading 

Description:   

Force-10 
<stödstång> 

on 1 Face(s) apply normal force 125 N 
using uniform distribution 

Sequential 
Loading 

Description:   

 
 

 

5. Study Property 
 

Mesh Information 
Mesh Type: Solid mesh 
Mesher Used:  Standard 
Automatic Transition:  Off 
Smooth Surface:  On 
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Jacobian Check:  4 Points  
Element Size: 4.9781 mm 
Tolerance: 0.2489 mm 
Quality: High 
Number of elements: 8589 
Number of nodes: 14990 

 

Solver Information 
Quality: High 
Solver Type: FFE 
Option: Include Thermal Effects 
Thermal Option: Input Temperature 
Thermal Option: Reference Temperature at zero strain: 298 Kelvin 

 
 
 
 
 
 

 

6. Contact 
 

Contact state: Touching faces - Bonded 
 
 
 
 
 

 

7. Stress Results 
 

Name Type Min Location Max Location 

Plot1 VON: von 
Mises stress 

2.55115 
N/m^2 

(0.237712 
mm, 

1.92802e+007 
N/m^2 

(0.510114 
mm, 
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Node: 
3819  

-7.27803 
mm, 
306.711 
mm)  

Node: 11619  12.2446 
mm, 
225.978 
mm)  

 
 

stödstång-Study 1-Stress-Plot1 

JPEG 
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8. Strain Results 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Displacement Results 
 

Name Type Min Location Max Location 

Plot1 URES: Resultant 
displacement 

0 m 
Node: 
1229  

(7.34788e-
016 mm, 
12 mm, 
226 mm)  

3.82696e-
006 m 
Node: 
9664  

(-
5.24537e-
007 mm, 
-12 mm, 
4 mm ) 

 
 

stödstång-Study 1-Displacement-Plot1 

JPEG 
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10. Deformation Results 
 
 
 
 

 

11. Design Check Results 
 

stödstång-Study 1-Design Check-Plot1 

 72



JPEG 

 
 

 
 
 
 
 

 

12. Appendix 
 

Material name: Rostfritt stål 316 

Description:  

Material Source: Library files 

Material Library Name: materialdatabas_cosmos_smt 
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Material Model Type: Linear Elastic Isotropic 

Property Name Value Units Value Type 
Elastic modulus 2e+011 N/m^2 Constant 
Poisson's ratio 0.26 NA Constant 
Shear modulus 7.9e+010 N/m^2 Constant 
Mass density 8000 kg/m^3 Constant 
Tensile strength 5.17e+008 N/m^2 Constant 
Yield strength 2.07e+008 N/m^2 Constant 
Thermal expansion coefficient 1.1e-005 /Kelvin Constant 
Thermal conductivity 19 W/(m.K) Constant 
Specific heat 500 J/(kg.K) Constant 
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A5. FEM-rapport fästplatta för stödstängerna 
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6. Contact 
7. Stress Results 
8. Strain Results 
9. Displacement Results 
10. Deformation Results 
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12. Appendix 

 

 

1. Introduction 
 
 
Summarize the FEM analysis on Fästplatta för stängerna_3 

Note: 
Do not base your design decisions solely on the data presented in this report. Use this 
information in conjunction with experimental data and practical experience. Field testing 
is mandatory to validate your final design. COSMOSWorks helps you reduce your time-
to-market by reducing but not eliminating field tests.  
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2. File Information 
 

Model name: Fästplatta för stängerna_3 

Model 
location: 

C:\Work\Testjigg\Fästplatta för 
stängerna_3.SLDPRT 

Results 
location: C:\DOCUME~1\1725SA~1\LOCALS~1\Temp 

Study name: Study 2 (-Default-) 

 
 

 

3. Materials 
 

No. Part Name Material Mass Volume 
1 Fästplatta för stängerna_3 AISI 304 16.5908 kg 0.00207384 m^3 

 
 

 

4. Load & Restraint Information 
 

Restraint 
Restraint-1 
<Fästplatta för 
stängerna_3> 

on 2 Face(s) fixed. 
 

Description:   

 

Load 
Force-1 
<Fästplatta för 
stängerna_3> 

on 2 Face(s) apply normal force 1250 
N using uniform distribution Sequential 

Loading 

Description:   
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Force-2 
<Fästplatta för 
stängerna_3> 

on 2 Face(s) apply normal force 1250 
N using uniform distribution Sequential 

Loading 

Description:   

 
 

 

5. Study Property 
 

Mesh Information 
Mesh Type: Solid mesh 
Mesher Used:  Standard 
Automatic Transition:  Off 
Smooth Surface:  On 
Jacobian Check:  4 Points  
Element Size: 12.755 mm 
Tolerance: 0.63775 mm 
Quality: High 
Number of elements: 7960 
Number of nodes: 13473 

 

Solver Information 
Quality: High 
Solver Type: FFE 
Option: Include Thermal Effects 
Thermal Option: Input Temperature 
Thermal Option: Reference Temperature at zero strain: 298 Kelvin 

 
 
 
 
 
 

 

 77



6. Contact 
 

Contact state: Touching faces - Bonded 
 
 
 
 
 

 

7. Stress Results 
 

Name Type Min Location Max Location 

Plot1 VON: von Mises 
stress 

5910.66 
N/m^2 
Node: 
335  

(640 
mm, 
0 mm, 
40 mm )

9.61322e+007 
N/m^2 
Node: 12618  

(319.5 
mm, 
83.675 
mm, 
6.50928 
mm)  

 
 

Fästplatta för stängerna_3-Study 2-Stress-Plot1 

JPEG 
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8. Strain Results 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Displacement Results 
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Name Type Min Location Max Location 

Plot1 URES: Resultant 
displacement 

0 m 
Node: 
104  

(321 
mm, 
25 mm, 
33.4629 
mm)  

0.000343524 
m 
Node: 666  

(0 mm, 
0 mm, 
0 mm)  

 
 

Fästplatta för stängerna_3-Study 2-Displacement-Plot1 

JPEG 
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10. Deformation Results 
 
 
 
 

 

11. Design Check Results 
 

Fästplatta för stängerna_3-Study 2-Design Check-Plot1 

JPEG 
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12. Appendix 
 

Material name: AISI 304 

Description:  

Material Source: Library files 

Material Library Name: materialdatabas_cosmos_smt 

Material Model Type: Linear Elastic Isotropic 

Property Name Value Units Value Type 
Elastic modulus 1.9e+011 N/m^2 Constant 
Poisson's ratio 0.29 NA Constant 
Shear modulus 7.5e+010 N/m^2 Constant 
Mass density 8000 kg/m^3 Constant 
Tensile strength 5.1702e+008 N/m^2 Constant 
Yield strength 2.0681e+008 N/m^2 Constant 
Thermal expansion coefficient 1.8e-005 /Kelvin Constant 
Thermal conductivity 16 W/(m.K) Constant 
Specific heat 500 J/(kg.K) Constant 
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1. Introduction 
 
 
Summarize the FEM analysis on Test vikt_rostfritt 

Note: 
Do not base your design decisions solely on the data presented in this report. Use this 
information in conjunction with experimental data and practical experience. Field testing 
is mandatory to validate your final design. COSMOSWorks helps you reduce your time-
to-market by reducing but not eliminating field tests.  
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2. File Information 
 

Model name: Test vikt_rostfritt 

Model 
location: 

C:\Work\Testjigg\Test vikter\Test 
vikt_rostfritt.SLDPRT 

Results 
location: C:\DOCUME~1\1725SA~1\LOCALS~1\Temp 

Study name: Study 2 (-Default-) 

 
 

 

3. Materials 
 

No. Part Name Material Mass Volume 
1 Test vikt_rostfritt Rostfritt stål 316 25.5645 kg 0.00319556 m^3 

 
 

 

4. Load & Restraint Information 
 

Restraint 
Restraint-6 <Test 
vikt_rostfritt> 

on 1 Face(s) fixed.  

Description:   

Restraint-7 <Test 
vikt_rostfritt> 

on 1 Face(s) fixed.  

Description:   

Restraint-8 <Test on 1 Face(s) fixed.  
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vikt_rostfritt> 
Description:   

Restraint-9 <Test 
vikt_rostfritt> 

on 1 Face(s) fixed.  

Description:   

 

Load 
Gravity-1 Gravity with respect to Face< 1 > with 

gravity acceleration -9.81 m/s^2 
normal to reference plane  

Sequential 
Loading 

Description:   

 
 

 

5. Study Property 
 

Mesh Information 
Mesh Type: Solid mesh 
Mesher Used:  Standard 
Automatic Transition:  Off 
Smooth Surface:  On 
Jacobian Check:  4 Points  
Element Size: 14.732 mm 
Tolerance: 0.73661 mm 
Quality: High 
Number of elements: 9148 
Number of nodes: 16617 

 

Solver Information 
Quality: High 
Solver Type: FFE 
Option: Include Thermal Effects 
Thermal Option: Input Temperature 
Thermal Option: Reference Temperature at zero strain: 298 Kelvin 
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6. Contact 
 

Contact state: Touching faces - Bonded 
 
 
 
 
 

 

7. Stress Results 
 

Name Type Min Location Max Location 

Plot1 VON: von Mises 
stress 

177.313 
N/m^2 
Node: 
393  

(-90 
mm, 
198.799 
mm, 
20 mm) 

1.39244e+007 
N/m^2 
Node: 15137  

(505.502 
mm, 
172.591 
mm, 
14.9747 
mm)  

 
 

Test vikt_rostfritt-Study 2-Stress-Plot1 

JPEG 
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8. Strain Results 
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9. Displacement Results 
 

Name Type Min Location Max Location 

Plot1 URES: Resultant 
displacement 

0 m 
Node: 
111  

(506 
mm, 
146.639 
mm, 
14.899 
mm)  

1.33375e-
005 m 
Node: 
4106  

(230.081 
mm, 
320 mm, 
9.93937 
mm)  

 
 

Test vikt_rostfritt-Study 2-Displacement-Plot1 

JPEG 
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10. Deformation Results 
 
 
 
 

 

11. Design Check Results 
 

Test vikt_rostfritt-Study 2-Design Check-Plot2 

JPEG 
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12. Appendix 
 

Material name: Rostfritt stål 316 

Description:  

Material Source: Library files 

Material Library Name: materialdatabas_cosmos_smt 

Material Model Type: Linear Elastic Isotropic 
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Property Name Value Units Value Type 
Elastic modulus 2e+011 N/m^2 Constant 
Poisson's ratio 0.26 NA Constant 
Shear modulus 7.9e+010 N/m^2 Constant 
Mass density 8000 kg/m^3 Constant 
Tensile strength 5.17e+008 N/m^2 Constant 
Yield strength 2.07e+008 N/m^2 Constant 
Thermal expansion coefficient 1.1e-005 /Kelvin Constant 
Thermal conductivity 19 W/(m.K) Constant 
Specific heat 500 J/(kg.K) Constant 
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