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Förord 
Vi har i detta examensarbete konstruerat en automatisk testrigg för glidlager åt D&E 
Trading AB. Beslut togs tidigt att även tillverka den så att uppdragsgivaren kunde ha 
användning för den. Det innebar att riggen måste detaljkonstrueras, varför ordinarie tid 
inte räckte till utan examensarbetet utökades med en tillfällig anställning till och med juni 
2014. Denna rapport beskriver arbetet med de resonemang och lärdomar vi dragit. Den 
beskriver även de tekniska lösningarna för att kunna användas som verkstadshandbok 
vid framtida omkonstruktioner eller reparationer. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till handledaren på D&E Trading, Johan Deijfen, som med sitt  
förtroendefulla engagemang gjorde arbetet till något att se fram emot.  
 
Stort tack också till vår handledare på KTH, Nils-Gunnar Ohlson, som på ett  
föredömligt sätt stöttat och hjälpt oss. 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts på D&E Trading AB i Tumba under perioden mars till juni 
2014. D&E säljer glidlager och ledlager för en mängd olika tillämpningar. Företaget har känt 
ett behov av att testa  sina produkter för att se skillnader i kvalité och egenskaper mellan 
olika modeller och tillverkare. Den intressantaste informationen för D&E är 
nötningshastighet och friktionskoefficient. 
 
För att få den informationen krävs en testrigg. D&E gjorde två egna konstruktioner för att 
testa respektive egenskap, men projektet slutfördes inte, och testriggarna i 
prototyputförande lämnade en del övrigt att önska.  
 
Ny konstruktion behövs, och den skall provas och utvärderas. Arbetet utgick från 
prototyperna som D&E Trading byggt själva, med syfte att spara de användbara lösningarna 
och bli av med problemen.  
 
Den nya nötningsriggen har grundprincipen gemensam med prototypen men är i övrigt en 
nykonstruktion. Nötningsriggen automatiserades så att operatören kan ange önskade 
variabler så som last, varvtal, oscillering och tid i en egenutvecklad Windows-applikation. 
Förslitningen mäts automatiskt med en indikatorklocka. 
Elmotorn byttes ut mot en betydligt kraftfullare servomotor vars rotation noggrant kan 
övervakas för att testprogrammen skall bli lika. Alla delar övervakas och styrs sedan av en 
microcontroller. Axlar, lagerhus, stödlagerbockar, motorfäste etc. har omkonstruerats och 
specialtillverkats av mekaniska verkstäder efter ritningsunderlag.  
 
Friktionsriggen utgjorde lite av ett sidoprojekt och behölls i stort sett som den var. Arbetet 
koncentrerades till att göra den mer användarvänlig, till exempel genom att beräkning och 
mätning automatiserades. Friktionsriggen är helt färdigställd och kan användas i 
verksamheten. 
 



 
 

Nötningsriggen är vid examensarbetets slut tillräckligt klar för att kunna provköras. Alla 
specialtillverkade komponenter fungerar ihop som planerat och ligger inom specificerade 
toleranser. Hydraulsystemet och mätningen av förslitning kan skötas automatiskt och 
genererar last och mätvärden. Motorn kan köras via drivsystemet men skall i framtiden 
manövreras med microcontrollern så att alla ingångsvärden kan anges centralt.  
Nötningsriggen har gett lovande resultat och fungerar i stort men kräver några modifieringar 
och mer programmering innan den kan tas i drift. En plan för dess färdigställande finns. 
 
Nyckelord 
Test, rigg, glidlager, nötning, förslitning, friktion  
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Abstract 
This diploma work has been done upon request from D&E Trading located in Tumba during 
the time period of Mars to June 2014. The company trades slide bearings for a wide variety of 
applications. The company has seen benefits in testing their products in order to get a better 
understanding of differences in quality and properties between different types of slide 
bearings and different suppliers. The most interesting information would be wear rate and the 
coefficient of friction.  
 
A testing rig is therefore needed. Before this work had begun, D&E had made their own 
attempt of building two testing rigs to test wear and friction. These rigs were never completed 
and they were not able to run satisfactory. 
 
A goal for our project was to obtain a rig complete enough to test and evaluate the new 
design. The work began with an analysis of the existing rigs in order to retain valuable 
features but discarding less suitable solutions.  
 
The new design is based on the same fundamental principle as the old prototype but most of 
the technical solutions are redesigned. The rig for measuring wear rate has been completely 
automated and only needs input of initial conditions such as applied load, speed, oscillation 
cycles and duration to be entered in the Windows-application developed specifically for this 
purpose. The wear is measured automatically during a test with a digital micrometer.  
 
The original motor was replaced by a significantly more powerful servomotor which also 
benefits from a very precise rotation control. All components are controlled by a 
programmable microcontroller. Axles, bearing housings, housings for support bearings, motor 
mounts etc. have been redesigned and fabricated by mechanical workshops according to 
drawings made from 3D models of the rig.  
 
The rig for measuring the coefficient of friction has been a side project with only a few 
changes made to the original design. Improvements were made to make it more user friendly 



 
 

by adding an automated measuring and calculating device. The rig was completed according 
to the criteria described. 
Key-words 
Testing, rig, slide bearing, plain bearing, abrasion, wear, friction 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Glidlager finns i många olika varianter. Beroende på vilket sätt de smörjs kan de indelas i osmorda, smorda, 

fullfilmssmorda och hydrostatiska. D&E Trading säljer lager ur de två första kategorierna. De i sin tur finns i en 

mängd olika material, tillverkningssätt och geometrier. Storsäljarna är cylindriska och sfäriska lager. De två 

viktigaste faktorerna vid val av glidlager är lagertryck och periferihastighet. Ibland anges ett pv-tal som är ett 

maximalt tillåtet värde på tryck*hastighet. Det är dock vanligare att tillverkarna bifogar tabeller på maximalt 

tillåtna tryck vid givna hastigheter och tvärtom, då linjärt förhållande inte alltid råder. Oavsett vilket så styr 

lagertrycket och hastigheten förslitningen i lagret, något som har stöd i Archards nötningslag (Karl-Olof Ohlsson, 

2006) och därför är det två mycket viktiga parametrar att ha kontroll över vid konstruktion av en testrigg. 

D&E’s produkter används som slitdelar och därför är det centralt att känna till hur väl de motstår nötning.  

Önskemålet från D&E var att prova glid- och ledlager på ett kontrollerat sätt för att kunna jämföra kvalitén mellan 

olika tillverkare och produkter. Under 2008 påbörjades utformningen av en testrigg som ett deltidsprojekt. Denna 

består av en enskild rigg för att testa nötning och en annan för att fastställa friktionskoefficienten. 

Nötningsriggen är konstruerad kring ett 20*20 mm(innerdiameter*bredd) lager monterat i en fast lagerhållare. I 

lagret monteras en roterande axel som drivs av en elmotor. Radiell last läggs på axeln via två påträdda kullager 

kopplade till två hydraulcylindrar.  

Friktionsriggen är uppbyggd kring ett svänghjul, vars axel är lagrad med valfria 10*10 mm glidlager som utgör de 

lager man vill prova. Svänghjulets inbromsning används sedan för beräkning av lagringarnas friktion, som sedan 

kan omräknas till friktionskoefficient. Friktionen är oberoende av varvtalet i det intervall som provas (0-1000 

varv/min). Den antas även vara oberoende av lasten. 

Vissa framsteg i utvecklingen var gjorda med prototyperna, men dessa lämnade en del övrigt att önska. Detta 

examensarbete har påbörjats med avsikt att slutföra projektet. Detta utsträckes till att även ta fram omarbetade 

konstruktioner. 

1.2 Syfte 

Testriggen skall kunna mäta skillnader i nötningshastighet och friktionskoefficient mellan olika typer av glid- och 

ledlager. Testresultaten skall användas till att samla kunskap om olika lagersorter och ge en kvalitetssäkring som 

kan påvisa eventuella konkurrensfördelar. Resultaten skall mynna ut i tydliga försäljningsargument. 

1.3 Mål 

Huvudmålet med projektet är att tillverka en testrigg för glid- och ledlager av olika modeller i dimensionen 20*20 

mm. Fenomen som skall undersökas med hjälp av testriggen är nötning, friktion och värmeutveckling. 

Testriggen behöver ej kunna köras med maximal belastning och maximalt varvtal samtidigt. Huvudsaken är att 

man ligger på gränsen för vad tillverkaren påstår att lagren skall klara. Det innebär alltså lägre last vid högre varvtal 

Mål i punktform: 

 Färdigställa testriggen tillräckligt för att kunna prova och utvärdera konstruktionen.  

 Belastning av glid/ledlagret med upp till 10 kN (fritt ställbart). 

 Rotationshastighet på upp till 5 m/s periferihastighet (fritt ställbart). 

 Kunna köra en oscillerande rörelse (fritt ställbar hastighet och vinkel). 

 Kunna montera ett nytt glidlager och tillhörande axel med handverktyg. 
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 Testriggen skall kontinuerligt mäta förslitning, last, temperatur och varvtal 

 Centralt kunna ställa in testprogram och se mätdata efter körtidens slut. 

 Ett typiskt testprogram skall kunna generera en tydligt mätbar förslitning av lagret. 

1.4 Avgränsningar 

1.4.1.1 Teoretiska 

Examensarbetet syftar till att konstruera en maskin efter uppdragsgivarens specifikation. Tyngdpunkten ligger 

däremot ej på tribologi eller djupare teori om fenomenet nötning.  

1.4.1.2 Ekonomiska 

En formell budget har inte tilldelats projektet utan en fungerande lösning skall tas fram på papper, därefter tas 

ställning till kostnad. Ett riktmärke var 70 ksek. 

1.5 Lösningsmetoder 

Projektet inleds med studier av den befintliga prototypen och sammanställandet av en kravspecifikation där det 

framgår vad testriggen skall kunna göra och hur grundprincipen skall se ut. 

Sedan behövs beräkningar för att bestämma vad komponenterna måste klara av, till exempel. varvtal, moment, 

tryck, nötningshastighet etc. Sedan behöver de mest lämpliga komponenterna (till exempel motor, lager, axlar, 

hydraulsystem, sensorer och microcontrollers) identifieras. Detta görs med hjälp av information från tillverkare, 

litteratur och kompletterande beräkningar. När en möjlig lösning till acceptabelt pris finns,  tas beslut om inköp 

tillsammans med D&E Trading.  

Testriggen med dess komponenter kommer att konstrueras digitalt i CAD (Creo Parametric och Sheetmetal 2.0) för 

att skapa ritningsunderlag till komponenter som behöver tillverkas, till exempel axlar, lagerhus och fästen. FE-

analyser skall utföras (Creo Simulate 2.0) på utvalda delar i syfte att kontrollera spänningar och deformationer. 

1.6 Kravspecifikation 

1.6.1.1 Belastning 

Alla 20x20 mm glid- och ledlager i sortimentet skall kunna belastas med 10 kN (motsvarar ett lagertryck på 25 

MPa) 

1.6.1.2  Varvtal 

En periferihastighet på upp till 5 m/s skall kunna åstadkommas. (4775 varv/min för ett 20 mm lager)  

1.6.1.3 Friktion 

Friktionskoefficienten för ett glid- och ledlager skall kunna fastställas.   

1.6.1.4 Nötning 

Testriggen skall på relativt kort tid kunna generera en tydligt mätbar nötning. 

1.6.1.5 Temperatur 

Information skall kontinuerligt kunna utläsas under körning. 

1.6.1.6 Motor 

Skall kunna åstadkomma både roterande och oscillerande (fram/återgående) rörelser 



3 

 

1.6.1.7 Beredning 

Glid- och ledlager skall kunna monteras i testriggen med endast handverktyg. Ledlager skall kunna testas med en 

snedställning på 5°.  

1.7 Ändring av kravspecifikation 

En tid efter att motor och hydraulcylinder var beställda väcktes frågan om högre lagertryck än 25 MPa skulle kunna 

rymmas i säkerhetsmarginalen för komponenterna. Vissa av D&E Tradings kunder använder glidlager i till exempel 

dammluckor där tryck upp till 70 MPa kan nås. Det trycket kunde ej klaras med de beställda komponenterna. 

Lösningen blev att även göra testriggen kompatibel med 15*15 mm lager. Då kan lagertryck närmare 70 MPa 

åstadkommas. 20*20 mm lager måste fortfarande kunna testas för att klara periferihastigheter upp till 5 m/s. 

1.8 D&E Trading 

D&E Trading är en koncern om tre bolag med säte i Stockholm och dotterbolag i Finland och Kina. Företaget 

grundades 1966 och säljer glid- led- och länklager, glidplattor, lagerhus med mera. Produkterna finns i många 

utföranden med varierande material och dimensioner. Användningsområdet är slitdelar i applikationer så som 

skogsmaskiner, containerlyftar, kranar, hushållsmaskiner, mätinstrument osv. 

1.9 Teoretisk referensram 

Vi, Anton Sagrén och Max Larsson, läser tredje och sista året på KTH, institutionen för tillämpad maskinteknik. 

Programmet är högskoleingenjör med inriktning innovation och design. 

I följande examensarbete har ett stort antal av kurserna varit till nytta. Särskilt har mekanik, hållfasthetslära, el- 

och styrteknik, material och produktion, datorbaserade konstruktionsverktyg, och maskinkomponenter skänkt 

absolut nödvändiga kunskaper. Övriga skolprojekt av stor vikt har varit en integrerad produktutvecklingskurs som 

utfördes hos ett stort företag. Där arbetade vi under hela kursen med elektronik, microcontrollers och givare, 

vilket kom till stor nytta även i detta projekt. I övrigt har båda teknologerna ett intresse för maskiner och motorer 

och har flera privata projekt kopplade till bilar, motorcyklar och liknande i ryggen. Det har gett en vana med 

verktyg och lite teknisk fingertoppskänsla som ofta kom väl till pass.  
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2 Faktainsamling 

2.1 Analys av prototyptestriggen 

 

1. Strömbrytare 2. Tryckavlastningsventil 

3. Manometer 4. Motor hydraulaggregat 

5. Bottenplatta 6. Stödlagerhus med kullager 

7. Glidlagerhus 8. Axel 

9. Flexibel axelkoppling 10. Motor 

11. Oljebehållare 12. Hydraulpump 

13. Ackumulatortank 14. Hydraulslang 

15. Fäste stödlagerhus/kolvstång 16. Fäste hydraulcylinder/bottenplatta 

17. Distans  18. Hydrauliska dragstångscylindrar 

19. Frekvensomriktare 

Testriggen som D&E Trading tillverkat själva var tillräckligt färdigställd för att montera ett glidlager och utvärdera 

konstruktionen. I stora drag fungerade den genom att motorn (10) är kopplad till en frekvensomriktare(19)  där 

hastigheten kan justeras. Motorn driver en axel (8) som går genom det glidlager som skall testas (7). Glidlagret 

tillåts ej rotera. Lasten anbringas genom två hydrauliska dragstångscylindrar (18) som är kopplade till var sitt 

lagerhus med kullager (6) som är pressade på axeln.  

Mätdata i form av varvtal och temperatur i lagerhus inhämtas med handhållna instrument. Hur nötningen skulle 

mätas var inte bestämt, utan det är en punkt för examensarbetet.  

Testriggen är konstruerad för att prova 20*20 mm glidlager, eftersom det är en mycket vanlig dimension. Axlarna i 

testriggen är utbytbara för att delen som löper mot glidlagret skall ha rätt tolerans (20 d, e, f, h7). 

Fig. 1 - Layout på D&E Tradings egna testrigg 
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 Det är en stor fördel att kunna utgå ifrån en prototyp som skall förbättras. Det gör att mycket av tankearbetet 

redan är gjort, och många fallgropar går att undvika. Prototypen har många bra delar som kommer att sparas till 

nästa version av testriggen: 

 Grundprincipen är att en motor driver en axel med ett radiellt belastat glidlager. Det är robust, enkelt och 

ett naturligt lastfall. 

 Utbytbara axlar och lagerhus med rätt toleranser för olika glidlager 

 Endast testa en enskild, liten dimension av glidlager för att hålla nere krafter och kostnader. Det är främst 

hur lagermaterialet beter sig som är intressant, och då kan ett 20 mm lager ge samma svar som ett 100 

mm. 

 Det redan inköpta hydraulsystemet innehåller fina komponenter där mycket går att flytta över till nästa 

version av testrigg. 

Prototypen har brister, som skall rättas till. Dessa är framför allt: 

 Motorn klarar inte av att driva axeln under last.  

Åtgärd: Bestäm vilket vridmoment som krävs, och införskaffa lämpligare motor.  

 Motorns oscillering är långsam och kan inte varieras enkelt.  

Åtgärd: Undersök andra motortyper och hur de kan styras.  

 Montering av glidlagret är omständlig och svår att få rätt.  

Åtgärd: Undersök hur montering kan förenklas. 

 Trycket kan ej justeras till att varaktigt hålla ett lägre tryck än 100 bar, vilket är ackumulatortankens 

förtryck. 

Åtgärd: Se över hydraulsystemets konstruktion.  

 Insamling av mätvärden och justering av tryck och motorvarvtal är omständlig.  

Åtgärd: Undersök möjligheten att automatisera hela eller delar av testriggen. 

 De dubbla hydraulcylindrarna orsakar en låsningseffekt i stödlagren (se kap 2.6) 

Åtgärd: Undersök en lösning där stödlagren är fasta och glidlagerhuset belastas direkt. 

Detta är utgångspunkterna inför det fortsatta konstruktionsarbetet.   

 

2.2 D&E´s glidlagersortiment och toleranskrav 

2.2.1.1 Produkter i D&E:s sortiment 

D&E’s sortiment innehåller glidlager av fyra kategorier: svarvade metallglidlager, rullade metallglidlager, icke 

metalliska glidlager och ledlager. Det finns ett flertal modeller inom varje kategori där utformning, material och  

smörjningsprincip kan skilja. Standarddimensionerna inom varje kategori är gemensamma. 

2.2.1.2 Dimensioner 

I kravspecifikationen specificeras att lager med innerdiametrarna 15 mm och 20 mm skall kunna testas. En 

uppsättning av flera olika axlar och lagerhus kommer därför behövas. Nedanstående tabell visar vilka diametrar 

som förekommer: 
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Lagertyp 
Innerdiameter på lager/ 

Axeldiameter 

Ytterdiameter på lager/ 

Håldiameter  i lagerhus 

Bredd på lager/ 

Minsta bredd på lagerhus 

Svarvade metallglidlager 

20 28 20 

15 21 15 

Rullade metallglidlager & 

icke metalliska glidlager 

20 23 20 

15 17 15 

Ledlager* 

(20) (35) (16) 

15 26 12 

 

*  20 mm ledlager behöver inte testas då ledlager ej skall utsättas för de högsta varvtalen.  

2.2.1.3 Toleranser 

Beroende på lagertyp, material och belastning krävs olika toleranser. Tabell som visar vilken tolerans som skall 

användas för respektive lagertyp återfinns i Appendix A1. 

2.2.1.4 Lagerhus 

Om hela sortimentet skall kunna testas måste minst sex lagerhus med olika bredd och håldiameter finnas 

tillgängliga. Fyra av lagerhusen kommer behövas för körning av glidlager. Ledlagren behöver bara ett lagerhus med 

en håldiameter då de endast behöver köras med 15 mm axel. De kommer däremot behöva köras med sned 

belastning viket kräver ytterligare ett lagerhus som är vinklat. 
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Lagerhus för glidlager 

Lagertyp Håldiameter 
Bredd Toleransläge & 

toleransgrad 

Svarvade metallglidlager 

28 20 H7 

21 
15 H7 

Rullade metallglidlager/ 

icke metalliska glidlager 

23 20 H7 

17 
15 H7 

Lagerhus för ledlager 

Lutning Håldiameter 
Bredd Toleransläge & 

toleransgrad 

0 26 9 H7 

5 26 
9 H7 

 

2.2.1.5 Axlar 

Skillnaden i toleransläge ligger framförallt på axeln där axlar med toleransläge d, e, f och h kommer behövas för 

varje axeldiameter. För att kunna testa alla lager kommer uppsättning med 6 axlar att behövas. 

Innerdiameter 

på testlager 

Tolerans 

för testlager 

20 

h7 

15 

20 

f7 

15 

20 

e7 

15 

20 

d7 

15 
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2.3 Förväntad nötning  

Syftet med testriggen är att kunna slita ut ett glidlager tillräckligt mycket för att kunna jämföra  tillverkare och 

lagertyper. Frågan är om den tänkta metoden kommer kunna generera en enkelt mätbar nötning. Beräkning för 

ett rullat 20*20 mm bronsglidlager som utsätts för ett lagertryck om 40 MPa och en periferihastighet om 2 m/s 

under 100 h ger att spelet mellan axel och lager ökar med omkring 13 µm (se Appendix A3). Det är fullt mätbart 

med en bra indikatorklocka.  

2.4 Motor och kringutrustning 

2.4.1.1 Krav på motorn 

En motor behövs för att driva den roterande axel som testlagret monteras på. Motorn behöver vara 

dimensionerad efter ett visst startmoment och ha en momentkurva som stämmer överens med önskade laster vid 

olika varvtal. 

Enligt beräkning kommer motorn behöva ha ett märkmoment på minst 15 Nm. Beräkningar kan ses i Appendix A4. 

Ett test har utförts för att verifiera det beräknade momentet. Testet utfördes genom att en axel monterades 

genom två kullager och ett glidlager modell WB802 (Fig. 2). Allt med samma dimensioner och friktionskoefficienter 

som i beräkningen (Appendix A3). 

 

 

Fig. 2 – Axel belastad med radialkraft F och vridmoment M. 

Testobjektet placerades på en lastcell. Glidlagerhuset belastades sedan med kraften F = 10 kN med hjälp av en 

hydraulpress. Momentet M åstadkoms genom att ett lätt aluminiumrör monterades horisontellt 90˚ på axeln. En 

känd vikt placerades sen gradvis längre ut på hävarmen tills att axeln började rotera (Fig. 3). Hävarmens längd 

noterades och momentet beräknades. 
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Fig. 3 – Uppmätning av friktionsmoment vid statisk, stillastående belastning av två glidlager 

Radiell last [kN] Hävarm [cm] 
Viktens 

tyngd [N] 
Tillägg egenvikt [Nm] 

Uppmätt vridmoment vid 
begynnande rotation [Nm] 

1 2,5 12 1 1,3 

2 16,5 12 1 3,0 

3 30 12 1 4,6 

4 44 12 1 6,3 

5 58 12 1 8,0 

6 71 12 1 9,5 

7 82 12 1 10,8 

8 54 21 1 12,3 

9 61 21 1 13,8 

10 69,5 21 1 15,6 

 

Testet styrker beräkningarna och visar att det behövs en motor med ett märkmoment om minst 16 Nm vid en last 

på 10 kN. 

2.4.1.2 Varvtal 

En 20 mm axel skall kunna hålla en periferihastighet om 5 m/s. Det innebär ett varvtal på: 

 

𝜔 =
𝑣𝑡

𝑟
=

5

0.01
= 500 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

𝑛 =
𝜔

2𝜋
∗ 60 =  

500

2𝜋
∗ 60 = 4775 𝑣𝑎𝑟𝑣/𝑚𝑖𝑛 
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2.4.1.3 Övrigt 

Motorn skall kunna utföra en fram- och återgående rörelse på ett kontrollerat sätt för att testprogrammen skall bli 

repeterbara. Blir de inte likadana så blir jämförelser mellan olika glidlager missvisande. Dessutom vore en 

motortyp som kan oscillera snabbt önskvärd, då det förkortar testtiden genom en ökad nötning.  

Alltså måste det gå att styra oscilleringen, gärna med både vinkel och hastighet. I prototypen sköttes oscilleringen 

genom att den inbyggda PLC:n i frekvensomriktaren byter rotationsriktning efter en viss tid. Motortypen har alltså 

ingen återkoppling om var axeln befinner sig. Om då två stycken glidlager med olika friktionskoefficient ställs mot 

varann, kommer lagret med den lägre friktionen att utsättas för en längre glidsträcka, eftersom axeln möter 

mindre motstånd och kan rotera mer innan rotationen byter riktning.  

Vad gäller ren rotation så måste varvtalet för denna enkelt kunna justeras från 0 till 4775 varv/min.  

2.4.1.4 Val av motor 

Minsta kraven på motorn utan någon säkerhetsfaktor är alltså följande: 

 Vridmoment 15 Nm 

 Justerbart varvtal 0-4775 varv/min 

 Möjlighet att noggrant styra oscillering. 

 Kunna köra 16 Nm eller 4775 varv/min under perioder upp till 100 h. 

Hydrauliska och pneumatiska motorer utvärderades. Det finns modeller att tillgå som klarar kraven och dessutom 

är kompakta och relativt billiga. De föll på att de kräver omfattande kringutrustning i form av luftkompressorer och 

större hydraulaggregat. De motortyperna är bättre att använda om sådan utrustning redan är tillgänglig, till 

exempel på anläggningsmaskiner. I testriggens fall skulle ändå en elmotor behövas för att driva kringutrustningen, 

varför det skulle vara bättre att använda elmotorn till att driva axeln direkt med tanke på verkningsgrader.  

Då motorn är en så pass viktig och dyr komponent överläts ansvaret att hitta rätt modell till experter. En första 

kontakt togs med Bosch och Bevi där förslag på motorer och drivsystem som uppfyllde kraven begärdes. Båda var 

överens om att en servomotor skulle vara det bästa valet, och båda kunde erbjuda modeller som uppfyllde kraven. 

En servomotor kan bestå av många olika elmotortyper. Det som gör det till en servomotor är en noggran 

återkoppling av läge och hastighet för axeln. 

Utöver själva servomotorn behövs ett drivsystem och ett styrsystem. Styrsystemet ger instruktioner om hur 

motorn skall rotera, och drivsystemet har till uppgift att tolka styrsystemets instruktioner och motorns 

återkoppling för att kunna omvandla nätspänningen till lämplig frekvens och spänning. 

Motorn som valdes var en asynkron servomotor med permanentmagnetiserad rotor modell TGN7-3000 från det 

tjeckiska företaget TG drives. Motorns märkmoment är 23 Nm och maxvarv 6000 varv/min. Den köptes via Gunnar 

Kronborg på Bevi. Valet föll på Bevi då de erbjöd den bästa kombinationen av pris, support och leveranstid. Ett 

passande drivsystem (Delta C2000) beställdes också. 

En offert begärdes också på en vanlig, simplare asynkronmotor med tillagd utrustning för att få viss återkoppling 

om hastighet och läge. Den blev i princip lika dyr men framför allt mycket större, c:a 500 mm lång mot 

servomotorns 180 mm.  

2.4.1.5 Ändring av kravspecifikation 

En tid efter att både motor och hydraulcylinder var beställda väcktes frågan om det skulle gå att prova ännu högre 

lagertryck än 25 MPa (10 kN på ett 20*20 mm glidlager). Vissa av D&E Tradings kunder använder glidlager för till 

exempel dammluckor där lagertrycken kan uppgå till 70 MPa. Så höga tryck är ovanliga, men vore ändå intressant 

att prova. Frågan blev då om 70 MPa ryms i säkerhetsmarginalen för motor och hydraulsystem. 
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Motorns märkmoment är 23 Nm och hydraulcylinderns kraft vid 200 bar är enligt specifikation 16 kN. För att få ett 

specifikt lagertryck om 70 MPa i ett 20*20 mm lager krävs lasten 70*20*20 =  28 kN.  

Skulle en större hydraulcylinder köpas in så 28 kN blev möjligt, skulle det kräva ett vridmoment på: 

𝑀𝐷 = 28000 ∗ (0,0015 ∗ 0,0085 + 0,15 ∗ 0,01) ≈ 42.4 𝑁𝑚 

Alltså klarar varken motorn eller hydraulsystemet  70 MPa på ett 20*20 mm glidlager. Billigaste lösningen blir då 

att minska det testade glidlagrets dimension. Om ett 15*15 mm lager väljs istället, behövs en last på 70*15*15 = 

15.75 kN och ett vridmoment på: 

𝑀𝐷 = 15750 ∗ (0,0015 ∗ 0,0075 + 0,15 ∗ 0,0075) ≈ 17.9 𝑁𝑚 

Observera att innerdiametern för stödlagren har minskats till 15 mm (r = 0.0075 m) istället för tidigare 17 mm (r = 

0.0085 m) för att kunna skjuta i och ur axeln genom 15 mm glidlagret.  

Den lasten och det vridmomentet var möjliga att åstadkomma med den beställda motorn och hydraulcylindern, 

även om man ligger på övre gränsen för vad hydraulsystemet klarar. Omkonstruktionen begränsar sig alltså till att 

beställa flera axlar och lagerhus anpassade för 15*15 mm lager, och att gå ner till 15 mm innerdiameter i 

stödlagren och axelkopplingen. 20*20 mm lagren kommer fortfarande behöva användas i andra extremfallet, 

periferihastigheter upp till 5 m/s. Mer om det i kapitlet ”Konstruktion av axlar och lagerhus” 

2.5 Styrning av motor och lastanordning    

När ett test startas skall information samlas in från ett användargränssnitt och sedan skickas till en styranordning 

som kan sköta manövreringen av motor och lastanordning automatiskt. Styranordningen skall ha som uppgift att 

styra motor och hydraulaggregat såväl som att samla in och analysera mätdata. Vid val av styranordning finns en 

mängd olika alternativ, många anpassade för industriellt bruk. De industriella styrsystemen är dyra och har stor 

fokus på tillförlitlighet då de ofta används i situationer där människors säkerhet kan påverkas vid ett eventuellt fel. 

I vårat fall har de fel som styrsystemet kan orsaka relativt låg risk för skador vilket gör att vi kan titta på lösningar 

som är billigare och mindre komplexa. I hobbyvärlden används ofta mindre styrsystem i form av microprocessorer 

monterade på kretskort med ett flertal in- och utgångar. Dessa styrsystem brukar kallas för microcontrollers och 

finns tillgängliga från ett flertal tillverkare. Den microcontroller som valdes för testriggen tillverkas av Arduino som 

är ett italienskt företag som lagt mycket energi på att göra tekniken intuitiv och användarvänlig för en bredare 

användningsgrupp. Arduinon programmeras från en PC genom en speciell programvara och ett programspråk 

baserat på C++. Fördelarna med Arduino är många, som till exempel att ett stort antal elektriska komponenter är 

kompatibla med Arduinons logiknivåer på 5 V och 3.3 V samt att det finns mängder av information tillgänglig.  

2.6 Åstadkomma och anbringa last 

2.6.1.1 Anordning för att skapa belastning i lagret 

Eftersom det redan finns ett hydraulaggregat tillgängligt vore en lösning som utnyttjar aggregatet att föredra. 

Diskussioner om att angripa problemet med prototypriggens dubbla hydraulcylindrar resulterade i en lösning där 

enbart en hydraulcylinder används. Hydraulcylinderns kolv är då kopplad till testlagrets lagerhus och 

hydraulcylinderns hus är fast monterat i riggens bottenplatta. Belastningen skapas genom att ett oljetryck ansätts 

på cylinderns dragsida. 

2.6.1.2 Beräkningar – Last 

Enligt kravspecifikation skall ett specifikt lagertryck på minst 70 MPa kunna åstadkommas. Lagertrycket beror av de 

radiella laster som läggs på. Det last som behöver anbringas är minst 16 kN.  

2.6.1.3 Befintligt hydraulsystem 

För att lägga på last med den hydrauliska dragcylindern behövs en oljetryckkälla. Oljetryckkällan kan vara ett 

hydraulaggregat vilket måste vara dimensionerat för att kunna hålla det nödvändiga trycket för att lägga på önskad 

last. Ett hydraulaggregat finns att tillgå från den tidigare konstruktionen av testriggen. Specifikationer på befintligt 

hydraulaggregatet är följande: 
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Elmotor – 0,37 kW – (trefas asynkronmotor med enfas drivning) 230 VAC 

Pump – 0,75 cm
3
 – 1 l/min 

Ackumulator – 500 cm
3 

– 210 bar maxtryck 

Oljebehållare – 2,5 l 

Hydraulslang – 1/4” 

2.6.1.4 Dragstångscylinder 

I tidigare beräkningar visas att en dragstångscylinder med kolvdiameter på 42 mm och kolvstångsdiameter på 24 

mm skulle passa bra ihop med befintligt hydraulsystem. Den hydraulcylinder som valdes var en KC42/24 från 

Lalmek Verkstad AB.  

2.6.1.5 Mätning 

Lasten som glidlagret utsätts för måste noggrant kunna bestämmas och förbli konstant under testets gång. Det gör 

testprogrammen repeterbara och ger trovärdighet till resultaten. Ett lätt sätt att ta reda på kraften från en 

hydraulcylinder med känd kolvarea är att mäta trycket. Den lösningen skulle behöva en digital manometer som kan 

kommunicera med microcontrollern. De är dyra, arbetar ofta med 24V och är ej direkt kompatibla med den valda 

microcontrollern. Istället har en lösning valts där en liten lastcell monteras mellan hydraulcylindern och det 

glidande lagerhusfästet. En fördel är att lasten mäts där den anbringas. 

2.7 Stödlager 

Testriggens princip kommer innebära att axeln belastas radiellt med upp till 16 kN, statiskt och dynamiskt upp till 

5000 varv/min. Motorns axel bör ej belastas med annat än ett vridmoment. Därför krävs lagringar på var sida om 

det belastade glidlagret för att stödja den roterande axeln. Olika alternativ har undersökts, och ett värt att nämna 

är att använda samma typ av glidlager som provexemplaret. Då skulle man prova tre lager istället för ett och kunna 

räkna ut ett medelvärde på förslitningen. Det frångicks med argumentet att det då skulle krävas en större motor 

(på grund av glidlagrens högre friktionskoefficient), fler mätinstrument, och att det ibland endast finns ett lager för 

provning att tillgå. 

Andra alternativ är rull- och kullager. Det  är lasten som är den dimensionerande faktorn, eftersom maximalt 

varvtal kommer vara långt under vad de flesta lager i aktuell dimension klarar. För en axel som kommer utsättas 

för en hög radiell last med viss nedböjning är ett sfäriskt lager att föredra. (Karl-Olof Olsson, 2006) Dessutom 

ställer ett sådant lägre krav på centrering mellan lagerhusen då två skall lagra samma axel, vilket i sin tur kan spara 

in på lagerhusens tillverkningskostnad. Sfäriska rull- eller kullager för 15 mm axel finns dock ej i SKF:s sortiment 

(minsta 17 mm), ej heller hos Nomo eller mindre importörer. Eftersom stödlagren är en slitdel är det en fördel om 

de är lätt tillgängliga, alltså frångicks de sfäriska lagertyperna.  

Kvar är de cylindriska lagren. Då det är en hög last varje stödlager skall klara, erbjuder rullager fler valmöjligheter. 

Till exempel SKF NU202 finns i rätt dimensioner och klarar lasten 8 kN statiskt och dynamiskt med god marginal. 

Men eftersom stödlagrens innerringar måste ha spelpassning (Se kap. 2.7 nedan) måste innerringen vara låst 

axiellt i lagret. NU 202 finns endast med innerringen låst i ena riktningen. Därför går den ej heller att använda om 

inte låsringsspår görs i axeln. 

Valet föll på det dubbelradiga spårkullagret SKF 4302 (Fig. 4) då det uppfyller alla krav vad gäller statisk och 

dynamisk last, maximalt varvtal och axiellt låst innerring i rätt dimension. 
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Fig. 4 - SKF stödlager (SKF, 2014) 

En nackdel med cylindriska kullager (till skillnad från sfäriska) är att all snedställning mellan ytter och innerring 

endast kompenseras för med en ökad kraft i lagret, med oljud och slitage som följd. Maximalt tillåten snedställning 

mellan axelns och lagerhusets centrumaxlar är två vinkelminuter. (SKF, 2014 a) Hänsyn måste tas till det vid 

tillverkning av lagerhus. Detta förhållande orsakade låsningen i prototyptestriggens axel under last då de dubbla 

hydraulcylindrarna inte kan dra så synkroniserat att axeln behålls tillräckligt rak. 

2.8 Montering av testobjekt 

Ett av kraven för testriggen är att det skall vara lätt att montera det glidlager som skall provas. En fördel är om det 

kan göras med handverktyg där testriggen står. 

Om stödlagren pressas på plats på varsin sida av glidlagret måste alltså någonting gå att lossa. En lösning är att 

göra axeln delbar i tre delar där glidlagerpartiet är utbytbart. Problemet är att stödlagren och glidlagret helst ska 

sitta nära varann för att minimera böjmomentet i axeln. Alltså finns inte mycket plats att använda externa 

axelkopplingar. Andra sätt att dela axeln kan vara att man gör gängor och skruvhål i de olika delarna. Men 

eftersom axeln skall kunna stå och oscillera längre perioder finns risk att den gängar isär sig om man inte använder 

någon gänglåsning, som i sin tur adderar extra moment. Ett tredje alternativ blir då till exempel splines, men 

tillverkningskostnaden för åtta olika specialslipade axlar är ändå betydande.  

Lösningen som valdes är att använda en axeltolerans h8 där stödlagren sitter. Det skapar spelpassning till 

stödlagrens inneringar och gör att de kan skjutas på för hand, eller med några lätta slag från en gummiklubba. Då 

kan glidlager och axel bytas enkelt efter att den yttre lagerbocken och axelkopplingen mot motorn lossats. 

Enligt SKF bör dock axeltolerans h8 endast användas vid lätta laster (P<0.05* C). Vid högre laster rekommenderas 

axeltolerans j5 (SKF, 2014 b) som är greppassning i kullagrets innerring. Om man ändå använder spelpassning ökar 

risken för fretting, ”passningsrost”. Det är en typ av ytskada som ”uppträder i kontakter med höga yttryck där man 

samtidigt har små fram- och återgående rörelser” (Karl-Olof Olsson, 2006). Men eftersom testriggen kommer köras 

begränsade tidsperioder i en ren inomhusmiljö med möjlighet att besikta och rengöra axlar och innerringar mellan 

körningarna så kommer det troligen fungera ändå.  Skulle problemen överväga fördelarna så  får axlar med annan 

passning tillverkas.   
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2.9 Användargränssnitt 

För att underlätta användning av testriggen behövs ett enkelt användargränssnitt för manövrering och avläsning. 

Förutom insamling av relevanta värden så som lagerstorlek, belastning, hastighet, rörelsemönster och körtid skall 

styrningen av testriggens komponenter vara helt automatiserad. Avläsning av test skall endast visa information 

som kan användas vid jämförelse mellan olika lager. Med tanke på att företaget redan har stor tillgång till datorer 

med Windows-operativsystem kan användargränssnittet med fördel vara en enkel flyttbar exekverbar fil. 

Anslutningen till testriggen och microcontrollern kan ske seriellt med en USB-kontakt. En Windows-applikation kan 

skrivas i programspråket C# med hjälp av Microsofts programvara Visual Studio som är utvecklad för att på ett 

smidigt sätt kunna skapa en applikation med knappar, textrutor och andra funktioner som är välkända för en 

datoranvändare i Windows-miljön. 

2.10 Mätning av nötning 

För att mäta nötningen under tiden den sker, behövs ett instrument med en noggrannhet på mikrometernivå som 

mäter ovanpå lagerhuset (se kap 2.3). Ett intressant sätt är optiska avståndsgivare som finns att få med extrem 

precision. De är dock dyra och till denna version av testriggen kommer en indikatorklocka användas. D&E Trading 

har en som inte används, och denna skulle fungera bra till detta.  

Indikatorklockan är en Mitutoyo ”Digimatic” med en noggrannhet på ±2 µm över sitt mätområde på 30 mm. Den 

har möjlighet att höja och sänka mätproben via en tryckknapp och digitala utgångar för att skicka mätvärden 

seriellt via ett protokoll Mitutoyo använder sig av (Digimatic SPC protocol). Det sammantaget gör att det skulle gå 

att sköta mätningen helt automatiskt med microcontrollern. Eventuellt kommer den termiska utvidgningen i 

lagerhuset påverka mätningen. Det kan i så fall kompenseras för i mjukvaran. Temperaturen i lagerhuset kommer 

nämligen vara känd. 

Indikatorklockan bör räcka för att kunna påvisa skillnader i nötningshastighet mellan olika glidlager. Skulle det 

ändå ge ett osäkert resultat, finns det koordinatmätmaskin på plats hos D&E Trading. Den har en noggrannhet på 

±1µm och kan ge mer information om lagrets form och inte bara lagerhusets förskjutning i lastens riktning. 

Ett tredje sätt att bestämma hur mycket lagret har nötts är med en noggrann våg. Lagret vägs innan och efter test, 

och då kan mängden bortslitet material beräknas. Inköp av våg kommer övervägas efter det att riggen är 

färdigställd och provkörd.  

2.11 Mätning av temperatur 

Temperaturen skall mätas för att avgöra skillnader i värmeutveckling för olika glidlagermaterial. Mätningen måste 

inte nödvändigtvis ske i direkt kontakt med lagret eller visa den exakta temperaturen i lagret. Det viktiga är att 

mäta på samma sätt oberoende av lager så att jämförelser blir rättvisa. För att förenkla kan därför temperaturen 

mätas på lagerhuset. De vore också smidigt om temperaturgivaren inte är fast monterad i lagerhuset för att enkelt 

kunna byta lagerhus. För att få en lösning som inte har någon fast koppling till lagerhuset med ändå mäter dess 

temperatur kommer temperaturmätningen att ske med en temperatursensor baserad på infraröd teknik. 

2.12 Sammanställning av mätdata 

Sammanställningen av ett test skall ske i en separat del av användargränssnittet i PC:n. Informationen som är 

sparad skall kunna exporteras som en lättläslig rapport i A4-format. Rapporten skall ta upp den information som är 

relevant för jämförelsen av två lagersorter och information för att känna igen vilket test som körts. Den skall ta upp 

de angivna värdena och inställningar samt de kontinuerligt avlästa data som nötningen/förskjutningen, 

temperaturen och eventuella variationer i lasten över tid. 
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3 Genomförande 

3.1 Översikt 

För att förenkla för läsaren i kommande kapitel inleds det i omvänd ordning (!) med en beskrivning av den färdiga 

testriggen. Fig. 5 är en översiktsritning där ingående komponenter är listade. Hydraulsystemet (1-5, 7, 8) och 

motorns drivsystem (22) är ej skalenliga. Signalkablar representeras av de färgade linjerna. 

  
Fig. 5 - Layout för testrigg 

1. Tryckavlastningssventil  2. Elmotor hydraulaggregat 

3. Hydraulpump  4. Oljetank 

5. Solid state reläer  6. Fäste för indikatorklocka 

7. Ackumulatortankar  8. Hydraulslang 

9. Hydraulisk dragstångscylinder 10. Indikatorklocka 

11. Lyftanordning för mätprob   12. Fotfäste för servomotor 

13. Lagerhus   14. Axel 

15. Axelkoppling  16. IR tempgivare 
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17. Glidande lagerhusfäste  18. Bottenplatta 

19. Stödlagerhus  20. Lastcell 

21. Hydraulcylinderfäste  22. Drivsystem till servomotor 

23. Stegmotor för lyft av mätprob 24. Drivsystem till stegmotor 

25. Servomotor   26. Microcontroller 

27. PC    
 

3.2 Styrning av hydraulaggregat 

3.2.1.1 Teori 

Önskad last anges i användargränssnittet som kommunicerar med microcontrollern. Microcontrollern skall sedan i 

sin tur ge instruktioner till hydraulaggregatet så att det ökar eller släpper trycket tills lasten är inom ett rimligt 

intervall från det angivna. Experiment får visa hur snävt intervallet kan vara utan att hydraulaggregatet startas och 

stannas ohälsosamt mycket. 

Microcontrollern skall styra två solid state reläer som vartdera startar motorn och släpper tryckavlastningsventilen. 

För att veta när respektive åtgärd skall ske, behövs information om aktuell last. Det står lastcellen för. Detta kapitel 

skall visa hur systemet  är konstruerat.  

3.2.1.2 Lastcell 

En egen lastcell utvecklades. Prototypen fungerade men klarade inte de högsta belastningarna. Av tidsskäl togs 

beslutet att köpa en färdig istället. Det underlättar dessutom vid eventuellt framtida haveri. Konstruktionen av den 

första lastcellen kommer ändå att rapporteras eftersom det var en stor del i arbetet, och många delar är relevanta 

även för den inköpta. 

Principen för båda är att de med hjälp av fyra trådtöjningsgivare detekterar töjning i ett ämne av stål.  

De är placerade så att två givare komprimeras och två expanderas när ämnet utsätts för en kraft. Givarna är 

kopplade i en full Wheatstonebrygga så att en varierande resistans i givarna ger en varierande spänning 

proportionell mot den pålagda lasten.  

Målsättningen är att en dragkraft på 0-16 kN i lastcellen ska motsvara 0-5 V (linjärt) i en analog ingång på 

microcontrollern. Fig. 6 visar den första lastcellen: 

 

 
 

Fig. 6 – Principskiss över egenkonstruerad lastcell med trådtöjningsgivare 
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Till ämne väljs en stålring som skall belastas över sin diameter. En ring av stål har flera fördelar. Framför allt kan 

trådtöjningsgivarna placeras optimalt på in- och utsida 90˚ från lastangreppspunkten. Det gör att alla blir 

påverkade av samma värmeutvidgning och krypning vilket gör att effekten av sådana felkällor minskas. (DTS Inc. 

1998) Dessutom är en ring en enkel geometri som är lätt att tillverka och arbeta med.  

Stålringen skall fästas mellan det glidande lagerhusfästet och hydraulcylindern med hjälp av två genomgående 

skruvar. För att sprida ut lasten och skapa en platt yta för skruvskallen tillverkas konvexa brickor med samma radie 

som ringens insida. En färdigsvarvad stålring i dimensionerna YD=60, h=6, b=30 mm införskaffades på Huddinge 

stål.  

Ringen skall hålla för 16 kN utan att plasticera.  Enligt härledning (Appendix A5) 

blir spänningen i ringens utsida 90˚ från lastangreppspunkten: 

𝜎 =
𝑃𝑅 (

1
2

−
1
𝜋

) ∗ 12 ∗ ℎ

𝑏 ∗ ℎ3 ∗ 2
− (

𝑃

2 ∗ 𝑏 ∗ ℎ
) 

EStål = 200 GPa 

P = 16 kN 

R = medelradie = 27 mm 

b = bredd = 30 mm 

h = tjocklek = 6 mm 

𝜎 =  
16 ∗ 103 ∗ 27 ∗ 10−3 (

1
2

−
1
𝜋

) ∗ 12 ∗ 6 ∗ 10−3

30 ∗ 10−3(6 ∗ 10−3)3 ∗ 2
− (

16 ∗ 103

2 ∗ 30 ∗ 10−3 ∗ 6 ∗ 10−3
) 

σ ≈ 391 MPa.  

Det motsvarar en töjning: 

ε = σ/E  

ε ≈ 1958 microstrain 

Om stålringen skulle bestå av något allmänt konstruktionsstål med sträckgräns omkring 350 Mpa (vilket den visade 

sig göra) skulle den troligtvis ej klara maximal last. Stålringen användes ändå som prototyp. Trådtöjningsgivarna 

limmas med cyanoakrylat, och kopplas i en wheatstonebrygga redan i själva ringen för att hålla nere påverkan från 

kablarnas resistans.  Se Fig. 7. 
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Fig. 7 – Detaljbild lastcell 

Fyra skärmade kablar kommer sedan att gå mellan lastcellen och microcontrollern, 

spänning, jord, och två kablar där spänningen över Wheatstonebryggan mäts mellan. Obalansspänningen är 

mycket liten och den måste förstärkas för att kunna inläsas i en analog ingång på microcontrollern. Det görs med 

en instrumentförstärkare (AD623) som är en liten integrerad krets från Analog devices baserad på 

operationsförstärkare. Inkopplingen av trådtöjningsgivarna sker enligt Fig. 8. 
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Fig. 8 - Inkoppling av trådtöjningsgivare 

Instrumentförstärkaren förstärker spänningen mellan ben 2 och 3. Råförstärkningen är mycket hög. 

Återkopplingsmotståndet Rg mellan ben 1 och 8 bestämmer i praktiken hur stor den resulterande förstärkningen 

blir. 

Kondensatorerna på ben 7 är till för att jämna ut störningar/tillfälliga spänningsfall orsakade av andra 

komponenter i elsystemet. Storlekarna är enligt rekommendation från tillverkaren (Analog devices, 1997) 

Matningsspänningen för Wheatstonebryggan är +3.3 V. Arduino microcontrollern har stöd för två logiknivåer, 5 

och 3.3 V. Därför finns båda spänningarna tillgängliga i färdiga utgångar. Anledningen till att 3.3 V väljs som 

spänning för bryggan är att instrumentförstärkarens högsta utspänning påverkas av potentialen mellan ben 5 
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(referensjord) och ben 2 och 3 (mätpunkterna). Väljs till exempel 5 volt som spänning till bryggan blir dess 

”common mode voltage” 2.5 V. Då skulle maximal utspänning från förstärkaren bli c:a 3.6 volt. Se Fig. 9.  

 
 

Fig. 9 – Svart linje beskriver hur maximal utspänning beror av Common Mode Voltage (Analog devices, 1997) 

Det skulle innebära en försämring av upplösningen i mätningen eftersom Arduinon har möjlighet att läsa in upp till 

5 V. Väljs istället den tillgängliga 3.3 V spänningen till bryggan sänks ”common mode voltage” till 1,65 V vilket gör 

att maximal utspänning från förstärkaren blir c:a 4.5 V. Vilket ger en förbättring av upplösningen med 25%.  

Motståndet Rg bör optimalt vara 302.5 Ω (se Appendix A6) 

Närmsta större som går att komma med 0.1% precisionsmotstånd från Elfa är två seriekopplade på 301 Ω och 10 

Ω. Skulle ett mindre motstånd väljas skulle förstärkningen bli för stor och maximal utspänning nå max innan 16 kN 

är uppnått.  

Med 311 Ω motstånd blir förstärkningen 𝐺 =
100000

311
+ 1 = 322.5 

Och utspänningen från förstärkaren vid 16 kN blir då 0.01357*322.5 = 4.38 V.   

Microcontrollerns analoga ingång skapar en variabel som är ett heltal mellan 0-1024 (10 bitars upplösning) för en 

spänning 0-5 V. Minsta spänningen som kan mätas blir då 5/1024 = 4.88 mV vilket ges värdet 1. Då 16 kN 

motsvarar 4.38 V kommer det i microcontrollern tilldelas värdet 4.38/0.00488 = 898. Det innebär att minsta 

mätbara lasten blir 16000/898 = 17.8 N.  

Test av lastcellen med kända vikter (Fig. 10) visar att den fungerar och beter sig linjärt.  
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Fig. 10 - Mätvärden från lastcell 

Dock visar det sig (inte oväntat) att den inte är balanserad tillräckligt bra för att få 0 V vid 0 N. Det kan bero på 

diverse faktorer som resistans i kablar, lödningar och kopplingar, ringens rundhet och limningen av givarna, och 

givarnas egna resistans som har en viss felmarginal. Det är enkelt att kompensera för med en microcontroller 

genom att värdet 45 (c:a 0.22 V) i detta fall helt enkelt betraktas som nollnivån. Värre är att den maximala 

utspänningen från förstärkaren når taket innan 16 kN, och därför får en annan förstärkningsfaktor väljas. 

Vid skarpt test i hydraulcylindern höjdes nollnivån till omkring 300 (c:a 1.4 V) efter belastning upp till maxlast. 

Alltså deformerades stålringen och lastcellen kan ej användas. Mätning visade att diametern längs lasten var c:a 

6/10 mm mer än tvärs.  

Istället för att byta stålring, valdes lösningen att köpa en färdig lastcell. Den inköpta lastcellen heter VZ-101BH (se 

Fig. 11) och är inköpt från Vetek. Maximal last är 2000 kg och den finns i två storlekar där denna är den mindre.  

 
Fig. 11 - Inköpt lastcell (Vetek, 2014) 
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Precis som ringlastcellen har denna fyra trådtöjningsgivare, med fyra skärmade kablar som går från lastcellen enligt 

Fig. 12: 

 
Fig. 12 - Lastcellens wheatstonebrygga (Vetek, 2014) 

Inkopplingen sker på samma sätt som ringlastcellen, och förstärkningen sker med samma AD623.  

Dock måste förstärkningsfaktorn räknas om, och denna lastcell är specificerad till att ge ut en spänning om 2mV 

per volt matningsspänning (Vetek, 2014) vid max last 2000 kg (19620 N). Med en matningsspänning på 3.3 V blir 

alltså spänningen över bryggan vid 16 kN last: 

 
2∗3300

19620
∗ 16000 ≈ 5.38 𝑚𝑉 

Maximal utspänning från instrumentförstärkaren är fortfarande 4.5 V, optimal förstärkningsfaktor blir då: 

4500/5.38 = 836.4  

Och lämpligt motstånd: 100000/836.4-1 ≈ 120 Ω vilket finns i standardsortimentet.  

Vid test fungerar denna lastcell som beräknat upp till 16 kN, med minsta noterbara last 17.4 N. Nollnivån ligger 

också den inom felmarginalen som uppges i databladet (0.04 mV/V) 

3.2.1.3 Inkoppling av solid state reläer 

Istället för de mekaniska brytarna på prototypriggen, skall två solid state reläer användas. De är i princip en TRIAC 

och en optokopplare som styr 230 volts nätspänning med en 5V signal. Optokopplaren gör att 230-kretsen aldrig är 

i kontakt med microcontrollerns krets.  

Kopplingsschemat för reläet enligt Fig. 13: 

 

Fig. 13 - Solid State krets (Futurekit, 2009) 

 

Två reläer behövs för att kontrollera hydraulaggregatet. Det ena försörjer motorn och det andra 

tryckavlastningsventilen. Motorn är kopplad i serie med en tryckvakt som gör att trycket ej kan ökas över ett visst 

inställt värde (210 bar i detta fall). Den användes tidigare för att justera önskad last, men nu används den som en 

extra säkerhetsventil utöver den befintliga, mekaniska säkerhetsventilen. Principen för inkopplingen visas i Fig. 14: 
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Fig. 14 - Principiell inkoppling av Solid State-reläer 

3.2.1.4 Programmering 

För att styra hydraulaggregatet samlas kontinuerligt data in från lastcellen genom att microcontrollern analyserar 

spänningen från instrumentförstärkaren. Spänningen kan ses som en analog signal där 0 V till 5 V motsvarar ett 

heltal mellan 0 och 1024 (10 bitars upplösning). Eftersom det råder proportionalitet mellan elektrisk signal och last 

enligt Fig. 10  kan vi översätta signalen till aktuell last. Proportionalitetskonstanten blir 17,354 (se Appendix A7) 

vilket till exempel gör att då microcontrollern tolkar spänningen 2 V som talet 410 kan den översätta det till en 

last: 410 * 17,354 = 7 115 N. 

Styrningen av hydraulaggregatet beror av ett medelvärde av lastcellsinläsningar som beräknas av 1000 läsningar. 

(en bråkdel av en sekund) Medelvärdet bygger in en viss tröghet vilket hjälper till att undvika oönskade körningar 

från tillfälliga höga eller låga läsningar.  

Utifrån angiven last jämförs det aktuella medelvärdet med hjälp av ett övre och ett undre gränsvärde. Då det 

aktuella medelvärdet sjunker mer är 2,5% under det angivna värdet startas motorn på hydraulaggregatet för att 

öka trycket. Motorn startas genom att microcontrollern ger en 5V signal till det solid state relä som är kopplat till 

motorn. Signalen hålls hög tills motorn skall stoppas vilket sker då lasten når det angivna. Skulle lasten vara 10% 

över det angivna värdet aktiveras tryckavlastningsventilen som får trycket att sjunka. Tryckavlastningsventilen 

aktiveras på samma sätt som motorn och stängs igen då lasten nått angivet värde. 

3.3 Styrning av indikatorklocka 

3.3.1.1 Inkoppling 

Indikatorklockan skall hela tiden sitta i sitt fäste och mäta mitt på lagerhusets ovansida. Mätning skall automatiskt 

ske med jämna mellanrum. Indikatorklockans mätvärden måste alltså inhämtas till microcontrollern som kan 

vidarebefordra dem till en PC.  

För att få indikatorklockan att kommunicera med annat än Mitutoyos egna datalogger krävs det viss information 

om hur dataöverföringen sker. Användarmanualen lämnar erfoderlig information. I indikatorklockans 

kontaktstycke är det särskilt fyra stycken pinnar som är intressanta (Fig. 15): 

 

Pin No: Signal name I/O direction Data content 

1 GND - - 

2 DATA 1 OUT Data output  

3 CK OUT Synchronizing clock 

5 REQ IN Data output request 
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Fig. 15 - Ingångar på mätprob 

Pinnarna nummer 2 och 3 är utgångar av open drain typ (Mitutoyo, 1995). Detta betyder att de är kopplade internt 

till en transistor som kopplar dem till jord då signal ej skickas och låter dem bli odefinierade (varken hög eller låg) 

då det ska komma en databit. Detta gör att man kan koppla en pullup
1
 resistor till utgången och på så sätt ”skapa” 

signalen externt.  Arduino microcontrollern har dessutom inbyggd pullupresistor på vissa ingångar vilket utnyttjas 

här. 

När en mätning skall ske så kopplas pin 5 (request) till jord vilket sker med hjälp av en transistor. 

Då väntar microcontrollern in nästa låg på pin 3 (clock) och därefter skickas databitar på pin 2 (DATA1) från 

indikatorklockan som tas emot av microcontrollern. För var fjärde bit sparas en decimal och inläsningen av bitar 

upprepas tills 13 decimaler har sparats (se Fig. 16). Dessa sammanställs till en sträng med mätvärdet i 

decimalform. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Siffran ”F” (15 i bas 10) 

Används ej till något 

Tecken 

+/- 

Mätvärde Decimal 

position 

Enhet 

mm/in 
Fig. 16 - Upplägg för inläsning av mätvärdet. 

Inkopplingen i Arduinon sker enligt Fig. 17. Indikatorklockans kontaktstycke till höger, och Arduinon med aktuella 

digitala ingångar till vänster. 

 

 

 

Fig. 17 - Inkoppling av indikatorklocka 

Med denna konFig.ation kan alltså ett mätvärde inhämtas från indikatorklockan på kommando av 

microcontrollern. Den kan sedan skicka det aktuella värdet via USB till en PC som i sin tur kan spara och 

sammanställa mätvärdena. 

3.3.1.2 Styrning av mätprob 

Indikatorklockans mätprob kan lyftas upp med hjälp av en tryckknapp kopplad till en vajer. Under test kommer 

lagerhuset förmodligen vibrera vilket kan skada indikatorklockan, alternativt nöta på lagerhuset eftersom 

mäthuvudet är av hårdmetall. Önskvärt är att mäthuvudet endast är i kontakt med lagerhuset då mätning skall 

utföras. Planen var att automatisera även lyftning och sänkning av mätproben. En risk är att det kan bli en 

eftersläpning när mätproben ofta lyfts. Det är något att hålla under uppsikt och minimera genom att lyfta proben 

kortast möjliga distans. Kortare test har dock inte visat några sådana tendenser. 

För att lyfta mätproben automatiskt behövs ett fäste för tryckknappen. Detta egentillverkades av ett 

aluminiumämne och är gjort för att enkelt kunna lossa tryckknappen (1 i Fig.18).  

1
) En pullup-resistor är ett högohmigt motstånd som t.ex kopplas mellan  en digital ingång och spänning för att 

tillse att ingången aldrig hamnar i ett odefinierat läge. Samma fast omvänt gäller pulldown (kopplas då till jord).   
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När tryckknappen sitter fixerad behövs något som trycker in den. Knappen löper lätt och har c:a 20 mm slaglängd. 

En liten 12 V linjär stegmotor (2) med drivsystem (3) köptes in. På kommando av microcontrollern kan motorn 

skjuta in och ut axeln (4) och trycka på knappen. Motorns (genomgående) axel måste låsas för rotation för att göra 

en linjär rörelse. Detta görs genom två motdragna muttrar i axelns ände som löper i en skena av aluminium (5). För 

att axeln inte skall hamna ur fas, till exempel vid strömavbrott eller nödstopp är en gränslägesbrytare (6) tillagd så 

att microcontrollern (7) kan nollställa axelns position.  

 

 

Fig. 18 - Layout för styrning av mätprob 

 

3.3.1.3 Inkoppling av stegmotor 
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Fig. 19 - Inkoppling av stegmotor 

3.3.1.4 Programmering 

Inläsningen av indikatorklockan sker genom inläsning av de 13 decimaler som Mitutoyo definierat. För varje 

decimal läses 4 bitar in och översätts. De 13 decimalerna sammansätts till ett tal som motsvarar förskjutningen. 

Under en läsning sparas ett antal värden som sedan används vid beräkning av ett medelvärde vilket sedan skickas 

till PC:n. 

Styrningen av stegmotorn sker genom att microcontrollern ger repeterade signaler till stegmotorns drivsystems 

step-pin. Då signalen är hög får drivsystemet stegmotorn att röra sig ett steg. Drivsystemets dir-pin avgör vilket 

håll motorn kommer röra sig genom att microcontrollern antingen ger en hög eller en låg signal. 

Då rörelse skall utföras låter microcontrollern signalen på drivsystemets step-pin vara hög i hundra mikrosekunder, 

ger sedan en låg signal och repeterar tills önskat antal steg har nåtts. Då mätproben är i nedsänkt läge krävs cirka 

1000 steg för att den skall ha lagom frigång till lagerhuset. När mätproben släpps ned går den önskat antal steg tills 

stegmotorns axel når gränslägesbrytaren. 

En stegmotor drar som mest ström då den står still vilket den i det här fallet kommer göra under längre perioder, 

microcontrollern aktiverar därför en sleep-pin på drivsystemet som gör att drivsystemet bryter spänningen till 

motorn då den inte används.  

3.4 Styrning av motor 

3.4.1.1 Inkoppling 

För att användaren skall kunna kontrollera  ett test via PC:n behöver testriggens motor kunna styras av 

microcontrollen. Motorns drivsystem, Delta C2000, kan styras på flera sätt. Det simplaste sättet är att justera de 

olika parametrarna manuellt med hjälp av knappar och displayen på själva drivsystemet. Tyvärr utesluter det 

automatisering. Drivsystemet styrs externt antingen genom kommunikation via ett seriellt modbus-system eller 

pulstågssignaler (PWM).  

Seriell kommunikation via modbus har en fördel då endast tre ledare behöver dras mellan sändare och mottagare, 

i det här fallet microcontrollern och drivsystemet. De tre ledarna kopplas på drivsystemets avsedda ingång för 

modbus (RS485). Ingångarna markeras med SG+, SG- och SGND. För att kunna skicka och ta emot signaler med 

microcontrollern behövs en speciell RS485 krets som kan göra om microcontrollerns vanliga seriella signaler till 

specifika modbus-signaler. En sådan krets är Maxims MAX485 (Fig. 20): 
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Fig. 20 - Krets för modbud-kommunikation 

I detta fall kommer inkopplingen se ut enligt Fig. 21: 

 

Fig. 21 - Inkoppling av modbus-kommunikation 

3.4.1.2 Programmering 

För att microcontrollern skall skicka korrekta signaler till drivsystemet används ett bibliotek med 

förprogrammerade metoder. Metoderna är programmerade att ta hänsyn till modbus’ specifika sätt att 

kommunicera genom adresser och parametrar. Motorn styrs genom att parametern med den unika adressen 

angiven för respektive motorfunktion ändras. 

3.5 Axelkoppling 

Motorns axel måste kopplas samman med den lösa axeln. Kraven är att kopplingen däremellan måste vara flexibel 

och att den lilla axeln är lätt att montera och demontera utan större verktyg. Dessutom måste den kunna överföra 

momentet 16 Nm med god marginal. 

Motorns axel är 26 k6 med kil, och den lilla axeln 15 h8 utan kil. En lämplig axelkoppling är GP-ES 24/28 (Fig. 22) 

tillverkad av Jens.S AB. Enligt databladet kan den överföra 34 Nm på en 15 mm axel utan kil. (Jens S, 2014). 

Axelkopplingen bearbetas för att passa axlarna.  

Vid senare test upptäcktes att axelkopplingen även måste vara låst i axialled. Se kap 4.1 ”Kvarvarande arbete” 
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Fig. 22 - Axelkoppling monterad i rigg 

3.6 Temperaturmätning 

3.6.1.1 Metod 

För att mäta temperaturen har en ir-termometer valts. Den kan kommunicera på flera olika sätt med 

microcontrollern och har en noggranhet på +/- 0.5˚C. Den skall mäta lagerhusets temperatur och fördelen när den 

inte kräver kontakt är att den kan sitta kvar vid byte av lagerhus. 

3.6.1.2 Inkoppling 

Inkopplingen sker på fyra stift, två av dem till 3.3 v och jord, de andra två till microcontrollerns avsädda SDA-pin 

och SCL-pin. Pull-down-resistorer kopplas också för att säkerställa funktionen för kommunikationen. 

  

Fig. 23 - Temperaturgivare (Spark Fun, 2014) 
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Fig. 24 - Inkoppling av temperaturgivare 

3.6.1.3 Programmering 

Arduinon kommunicerar med ir-tempgivaren med hjälp av ett så kallat I²C-protokoll. Bitarna som läses in med I²C-

protokollet konverteras till en temperatur i grader. Läsningarna sker regelbundet och skickas vidare till PC:n för att 

sedan sparas. 

3.7 Användargränssnitt  

3.7.1.1 Funktion 

I användargränssnittet som tagits fram (Fig. 25) finns möjlighet att ange alla de parametrar som kan styras under 

ett test. Då parametrarna angetts kan användaren välja att skicka informationen till microcontrollern och starta ett 

test. Då ett test har startats samlar applikationen in informationen som microcontrollern skickar tillbaka, visar 

informationen i realtid och sparar för att sedan kunna analyseras vid testets slut. 

 

Fig. 25 - Användargränssnitt 
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3.7.1.2 Programmering 

Applikationen programmeras för att aktivt hjälpa användaren genom till exempel instruktionsmeddelanden och 

textrutor som är i relation till varandra. Knapparna är knutna till funktioner som antingen är kopplade mot 

kommunikation med microcontrollern eller det lokala lagringmediet i form av att olika filtyper kan sparas och läsas 

in. Kommunikationen med microcontrollern sker via PC:ns inbyggda bus och buffer för seriell kommunikation och 

koppling till USB. Informationen som tas in från ett test sparas i filer som är specifika för applikationen medan 

testresultat sparas i .xlsx (Excel) format för att enkelt kunna användas i annat arbete, utskrifter och applikationer.  

3.8 Cadkonstruktion 

Då en tydlig plan över hur testriggen skulle se ut och alla komponenter som skulle köpas in var kända, kunde 

ritningsarbetet för specialkomponenterna inledas. För att se så delarna passar ihop, och skapa nödvändigt 

underlag konstruerades allt i passande CAD-program. Tid har ej lagts på att optimera konstruktionen för låg 

materialåtgång/vikt. Fokus har varit att skapa komponenter som är enkla att montera och tillverka, har låga 

deformationer (för mätningens skull) och ser bra ut. 

Konstruktionen utgick ifrån en skelettmodell där viktiga gränssnitt placerades ut. Referenser för vissa delar 

placerades också i skelettmodellen så att ändringar var enkla att göra centralt.  

3.9 Konstruktion av bottenplatta 

3.9.1.1 Val av material och tillverkningsmetod 

Bottenplattan behövs för att skapa ett stabilt, plant underlag och skruvhål att fästa komponenterna i.  

En bottenplatta av gjutjärn för dess vibrationsdämpande egenskaper övervägdes men frångicks på grund av 

svårigheter att hitta ett lämpligt ämne. Istället valdes en planfräst 30 mm EN AW 6082-t6 (SS 4212-06) 

aluminiumplåt. Det är en hållfast legering lämplig för skärande bearbetning och ”diverse konstruktioner” 

(Instutionen för hållfasthetslära, 2010) 

3.9.1.2 Konstruktion 

Förutom gängade hål för motorfäste och hydraulcylinderfäste har den två utmärkande detaljer. Se Fig. 26:  

 De två avlånga spåren är för att kunna skjuta den ena lagerbocken fram och tillbaka vid byte av axel utan 

att behöva ta bort några skruvar. Den skjutbara lagerbocken fästes med passkruvar. På undersidan är 

spåren bredare för att hålla muttrar fixerade för rotation.  

 Det fyrkantiga hålet kommer det glidande lagerhusfästet löpa genom. Hålets sidor utrustas med DEX 

glidplattor från D&E Trading med en smörjfri glidyta av POM-plast. ”Mussepiggöronen” i hörnen är för att 

slippa en radie som kan krocka med det glidande lagerhusfästet. 
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Fig. 26 - Bottenplatta 

3.9.1.3 Hållfasthetanalys av bottenplatta 

En viss deformation skapas i partiet mellan de avlånga hålen på grund av att lagerhusbockarnas och 

hydraulcylinderfästets kontaktytor ej hamnar helt i linje. Se kap 4.1 ”ändringar och kvarvarande arbete”. Detta 

kommer att korrigeras. Bottenplattan skall ej utsättas för böjning. I övrigt utsätts den för låga krafter orsakade av 

motorns vridmoment. 

3.10 Konstruktion av motorfäste och hydraulcylinderfäste 

3.10.1.1 Motorfäste 

Servomotorn går endast att få med flänsfäste. Eftersom motorn skall sitta horisontellt med axeln parallellt med 

plattan måste ett motorfäste konstrueras. Kraven för fästet är att all montering skall vara enkel, motorns underdel 

skall hamna nära bottenplattan och det skall se presentabelt ut eftersom det blir en framträdande komponent. 

Motorfästet behöver ej tillverkas med annat än ISO-c tolerans eftersom den flexibla axelkopplingen tål relativt 

stora förskjutningar och vinklar. Det enda som behöver vara särskilt toleranssatt är flänshålet som skall vara 180 

H8 för spelpassning mot motorflänsen. 

3.10.1.2 Val av material och tillverkningsmetod för motorfäste 

Olika möjligheter att göra fästet på utvärderades. Ett alternativ var att fräsa ut flänsdelen ur ett aluminiumämne 

och göra fötter/stöd så att den kan monteras vinkelrätt mot bottenplattan. Den lösningen skulle kräva inköp av en 

ansenlig aluminiumklump där stora delar ändå fräses bort.  

Med tanke på motorfästets lägre toleranskrav och önskemål om prydlighet valdes en lösning där fästet vattenskärs 

ur 6 mm plåt, och sedan bockas till rätt form. Vattenskärning är snabb, billig och tillåter komplicerade former. Enda 

delen som kräver extra uppmärksamhet blir flänshålet som måste fräsas till rätt tolerans. 
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Materialet som väljs är 6 mm plåt i s355+n kvalité  vilket är ett normaliserat konstruktionsstål. 

3.10.1.3 Konstruktion av motorfäste 

Motorfästet gjordes i två versioner. En modell hur det skulle se ut färdigt (Fig. 27) och en utplattad innan bockning 

(Fig. 28) där viktiga mått sattes ut för kalibrering av vattenskärningsmaskinen. Hänsyn har tagits till att minsta 

innerradien vid bockning är halva materialtjockleken, vilket erfarenhetsmässigt approximativt innebär att plåtens 

längd ej förändras. 

 

Fig. 27 - Motorfäste 

D&E Tradings logotyp har lagts till på uppdragsgivarens begäran.  

 

 
Fig. 28 - Motorfäste 
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Den utplattade versionen sparas som en digital ritningsfil och skickas till vattenskärningsföretaget. Övriga ritningar 

bifogas också för att visa var bockningar och hål skall vara. 

3.10.1.4 FE analys av motorfäste 

En statisk hållfasthetsanalys gjordes av motorfästet innan ritningar skickades för tillverkning. Lastfallet var ett 

vridmoment om 53 Nm (motorns maxmoment) i centrumaxeln för flänshålet med angreppspunkterna i motorns 

skruvhål. Dessutom lades motorns egenvikt (15 kg) till i form av moment och tvärkraft där motorflänsen ligger an.  

 

 

Fig. 29 - FE-analys av motorfäste 

Maximal spänning enligt von Mises och förskjutning illustreras av Fig. 29.  Deformationen är mycket överdriven för 

tydlighet. Mörkblå färg symboliserar spänningar <10 MPa. Större spänningar kan säkert uppstå i drift, eftersom 

man då kan förväänta sig dynamiska effekter. Dessa bedöms ändå vara begränsade. Observera att när motorn 

sitter på plats kommer den att styva upp flänshålet vilket förstärker motorfästet. Detta sammantaget gör att 

konstruktionen lämnar en stor säkerhetsmarginal till materialets sträckgräns som är 355 MPa, och deformationer 

som påverkar motorns läge blir tillräckligt små för att kompenseras för av den flexibla axelkopplingen. Ett klenare 

material skulle kunna användas men materialkostanden är ändå låg och viktbesparingen saknar betydelse. Ett 

stadigt visuellt intryck föredras då hellre.  

3.10.1.5 Fäste för hydraulcylinder 

Hydraulcylinderns gränssnitt mot fästet består av en fläns och fyra skruvar. Den måste lämna plats för lastcellen då 

kolvstången är maximalt utskjuten (20 mm). Hydraulcylinderns fläns måste alltså vara c:a 100 mm från 

bottenplattans undersida. Toleranskraven är samma som för motorfästet, alltså låga med undantag av flänshålet. 

3.10.1.6 Val av material och tillverkningsmetod för hydraulcylinderfästet 

Fästet kan göras mycket enkelt genom en bockad plåt och ett fräst hål på samma sätt som motorfästet. Då ändå 

ställkostnaden för motorfästet skulle betalas kunde lika gärna hydraulcylinderns fäste vattenskäras samtidigt ur 

samma 6 mm plåt av s355N. 
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3.10.1.7 Konstruktion av hydraulcylinderfästet 

På samma sätt som motorfästet gjordes två digitala versioner. En bockad (Fig. 30) som visar hur det färdiga fästet 

skall se ut, och en utplattad som visar hur fästet skall skäras ur plåten, med extra material för bockningsradier. 

 

Fig. 30 - Hydraulcylinderfäste 

3.10.1.8 FE analys av hydraulcylinderfäste 

Hydraulcylinderfästet kommer utsättas för en högre belastning än motorfästet p.g.a kraften (max 16 kN) från 

hydraulcylindern. Hållfasthetsberäkningen visar att maximal spänning enligt von Mises blir c:a 50 MPa vid 

kälradierna. (Se Fig. 31). Deformationen utgör här inget problem eftersom hydraulcylindern kommer att dra tills 

önskad last uppnåtts oavsett fästets form. 

Hydraulcylindern kommer att styva upp området kring hålen vilket gör att de spänningarna där minskas.  
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Fig. 31 - FE-analys på hydraulcylinderfäste 

3.11 Konstruktion av stödlagerbockar och glidande lagerhusfäste 

3.11.1.1 Val av material och tillverkningsmetod 

Stödlagerbockarna och det glidande lagerhusfästet tillverkas i 1312 konstruktionsstål med skärande bearbetning. 

3.11.1.2 Konstruktion 

Det glidande lagerhusfästet är enkelt utformat som ett rätblock med gängade hål för lastcell på ena kortsidan och 

glidlagerhus på andra. Inga större krav än ISO-m tolerans ställs. 

Stödlagerbockarna har två kritiska krav, hålet för själva stödlagret som skall vara 42 J5 och att de två 

lagerhusbockarnas centrumaxlar ej får avvika inbördes med mer än 2 vinkelminuter då de står på rätt avstånd från 

varann. Det ställer krav på lagerhusens bottenytor, bottenplattan och hålen. I övrigt får stödlagerhusen en rundad 

översida och generöst fasade kanter för att minska skaderisk vid 

montering. Se Fig. 32. 
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Fig. 32 - Stödlagerbock 

3.11.1.3 Hållfasthetsanalys 

Lagerhusbockarna kommer att utsättas för trycklast, och är 70*20 mm i mittenpartiet. Vid 16 kN innebär det en 

spänning i vardera bock om 8000/70*20 ≈ 5,5 MPa. Inga kritiska deformationer eller spänningar kommer att 

uppstå. Det glidande lagerhusfästet är 70*26.9 mm och samma gäller för det. Deras geometrier har bestämts av 

funktionsskäl, till exempel. nödvändig bredd på glidlagerhus.  

3.12 Konstruktion av axlar och lagerhus 

3.12.1.1 Val av material och tillverkningsmetod 

Axlar tillverkas av SS2140 (95MnWCr5) verktygsstål och lagerhus tillverkas i 1312 konstruktionsstål med skärande 

bearbetning. 

3.12.1.2 Konstruktion av axlar 

Axlarnas konstruktion styrs mycket av de diametrar som har specificerats för testlager och stödlager. Axeln för 15 

mm testlager har ett enkelt tvärsnitt men med en extra slipning just där testlagret skall glida för att tillfredställa 

testlagrens toleranskrav. Axeln för 20 mm kommer få två olika tvärsnitt, ett tvärsnitt mitt på för testlagret och två 

likadana på vardera sidan för stödlagren. Se Fig. 33. 

 

Figur 33 - 15 mm axel 

 
Figur 34 - 20 mm axel 

3.12.1.3 Hållfasthetsanalys av axlar 

Beräkningar visar (se Appendix A8) att effektivspänningen enligt von Mises i 15 mm axeln respektive 20 mm axeln 

blir c:a 297 och 189 MPa vid 15,75 resp. 10 kN belastning. Materialets sträckgräns är omkring 600 MPa, alltså är 

bedömningen att axlarna inte kommer skadas på grund av inre spänningar vid statisk last.  

Vid utmattningsberäkning lämnas för 20 mm axlarna en säkerhetsfaktor 1,33 mot utmattningbrott. Det gäller vid 

lasten 10 kN. 20 mm axlarna kommer dock i de flesta fall användas för låg last och hög hastighet. Då högre last 

skall provas skall 15 mm axeln användas. Den i sin tur har en säkerhetsfaktor på 1,52 mot utmattningsbrott vid en 

last på 15,75 kN. 
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3.12.1.4 Konstruktion av lagerhus 

Lagerhus för testlager kommer behövas i flera olika utföranden då de olika lagrena som skall testas har olika 

ytterdiameter och bredd. Lagerdimensionerna diskuteras i kapitel 2.2.1.4. Lagerhusen bör konstrueras på ett sätt 

så att de har samma gränssnitt mot fästytan oavsett lagerdimension. Gränssnittet mot det glidande lagerhusfästet 

är främst bredden mellan skruvarna och diameter på skruvarna. Bredden mellan skruvarna väljs godtyckligt för att 

ge en passande godstjocklek på lagerhuset för testlager med största ytterdiameter. Diameter på skruvarna väljs till 

M8 för att ge ett stadigt förband. 

Vissa testlager behöver smörjas efter montering och därför behöver lagerhusen också anpassas med smörjspår och 

hål med gänga för montering av smörjnippel. 

3.12.1.5 Hållfasthetsanalys av lagerhus 

För att fastställa hållfastheten för lagerhusets konstruktion utförs FE-analys på lagerhuset med minst material, det 

vill säga för lager med största ytterdiameter. Lastfallet väljs utifrån riggens normalläge då lagret trycks uppåt och 

skruvarna utsätts för dragning. 

 

Fig. 35 - FE-analys för lagerhus 

FE-analysen visar att den högsta spänningen uppstår i övre delen av lagerhuset och speciellt vid hålet för 

smörjnippeln. Den visar också en spänningskoncentration vid kontakten mot skruvskallarna. Spänningen kring 

lagret anses tillräckligt låg för det konstruktionsstål som kommer att användas. Spänningskoncentrationen kring 

skruvarna må vara hög men kan i värsta fall resultera i tryckmärken som inte påverkar lagerhusets funktion. 

Skruvarna kommer att ta upp hälften av den kraft som läggs på testlagret, dvs 8 kN (drag). En M8 skruv i 8.8 

kvalitet har en max tillåten dragpåkänning om 23,4 kN (Colly, 2014). Vilket innebär en god säkerhetsmarginal. 

3.13 Tillverkare 

För framtida behov listas leverantörer: 
 
Bevi, Gunnar Kronborg.  
Motor, drivsystem och kringutrustning. 
 
Aston verktyg, Erik Persson. 
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Lagerhus, stödlagerbockar, glidande lagerhusfäste, starttrissa (friktionsrigg), lagerhusbockar (friktionsrigg), 
bottenplatta 

Bimex verktyg, Maria Karlsson.  
Axlar 

Vetek, Patrik Viktorsson 
Lastcell 

Rotera Kullager, Nisse Hagen 
Axelkoppling 

Stockholm Vattenskärning, Per Nordgren 
Motorfäste, hydraulcylinderfäste 

Lalmek, Lars-Arne Larsson 
Hydraulcylinder (och tidigare delar av hydraulsystemet) 

Kyrkvretens Hydraulik, (butik) 
Ackumulatortank 
 
Sverull (butik) 
Stödlager 

Elfa (Webbutik) 
Apparatlådor, instrumentförstärkare, varvtalsgivare, passiva komponenter 

Electrokit (Webbutik) 
Solid state reläer, Arduino microcontrollers, 12 V stegmotor med drivsystem 

 

  



41 

 

 

4 Analys och resultat 

När nu examensarbetet är avslutat finns samtliga komponenter på plats och testriggen är så pass färdigställd att 

konstruktionen kan utvärderas. Första provet visar att allting fungerar ihop utan att några betydande förändringar 

krävs. Ett test gjordes med en periferihastighet om 2 m/s och en last på 40 MPa i ett 15 mm WB802 lager. Det var 

dock långt över vad lagret klarade av och testet fick avbrytas då fettet överhettades.   

4.1.1.1 Motor 

Servomotorn från TG drives uppfyller kraven på hastighet, vridmoment och möjlighet till hastiga fram och 

återgående rörelser med god marginal. Den beställdes komplett med färdigkopplat drivsystem och nödstopp.  

 

 

 

Fig. 36 - Servomotor 

4.1.1.2 Hydraulsystem 

Hydraulsystemet är till stora delar återanvänt från den gamla testriggen. En extra ackumulatortank är tillagd och 

de dubbla hydraulcylindrarna utbytta till en enkel. De två ackumulatortankarna innehåller gummiblåsor med olika 

förtryck. Då tryck byggs, komprimeras gummiblåsan och gör så att systemet har en viss tröghet mot förändringar. 

Det är nödvändigt eftersom utan ackumulatortankar sker tryckförändringar mycket fort vilket skapar en svårighet 

att reglera. De dubbla tankarna med olika förtryck gör att trögheten finns genom hela ”registret” och full 

justerbarhet finns alltså mellan 4-200 bar. Det är nödvändigt då många olika laster skall provas. 
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Fig. 37 - Hydraulsystem 

4.1.1.3 Automation och datainsamling 

Hydraulsystem, indikatorklocka och temperatursensor kan i dagsläget styras från windowsapplikationen som 

planerat. Kvar att lösa är motorstyrningen. Nu måste den programmeras via drivsystemet istället för centralt via 

windowsapplikationen.  

 

Fig. 38 – Indikatorklocka 
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Fig. 39 - Hydraulcylinder kopplad till lastcell 

 
Fig. 40 - Hölje för solid state reläer 
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Fig. 41 - Apparatlåda med microcontroller och lyftanordning för mätprob 

 

4.1.1.4 Specialkomponenter 

Alla specialtillverkade delar fungerar ihop och ligger inom specificerade toleranser. Det är lätt att montera nya 

testobjekt vilket är en stor förbättring gentemot den gamla testriggen. Konstruktionen med det glidande 

lagerhusfästet (Fig. 41, observera DEX glidplattor i kontaktytorna för en glappfri passning med samtidigt låg 

friktion) fungerar också tillfredsställande under olika varvtal och laster.   

Användningen av endast en hydraulcylinder möjliggjorde en konstruktion där lastens angreppspunkt är i glidlagret, 

och två fasta stödlager nyttjas (Fig. 41) istället för i den gamla testriggen där glidlagret var fast och lasten hade två 

angreppspunkter i axeln på vardera sida. 
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Fig. 42 - Stödlagerbockar, lagerhus, glidande lagerhusfäste.  

4.2 Kvarvarande arbete 

4.2.1.1 Axiell låsning av axlar 

Ett misstag var att ingen axiell låsning gjordes för axlarna. Små vibrationer får axelkopplingen att krypa isär i högre 

hastigheter. Detta måste åtgärdas eftersom riggen ej kan lämnas obevakad i nuläget. Möjliga lösningar kan vara 

låsringar eller en annan typ av axelkoppling med låsning.  

4.2.1.2 Styrning av motor 

Motorn styrs i nuläget från drivsystemet. Målet är att även den skall styras och övervakas från microcontrollern 

och PCn så att automatiseringen sker fullt ut. Detta skall göras med ett protokollet MOD-bus som både 

microcontrollern och drivsystemet kan kommunicera med. 

4.2.1.3 Fäste för hydraulcylinder 

Bottenplattan är ej konstruerad för att ta upp något böjmoment. Men det skapas böjning i den mellan 

lagerhusbockarna och hydraulcylinderfästet då kontaktpunkterna mot bottenplattan ej ligger mitt för varann.  

Bottenplattan riskerar ej att skadas, men mätningen av förskjutningen kan påverkas då ytan där indikatorklockan 

står deformeras. Dessutom kan stödlagerbockarnas centrering påverkas. Detta skall lösas genom att 

hydraulcylinderfästet vrids 90˚ så att kraften kan färdas genom bottenplattan mellan kontaktytorna på ett 

gynnsammare sätt.  

4.2.1.4 Mätpunkt 

Indikatorklockan måste mäta mitt på lagerhuset. Hamnar mätpunkten på sidan kan lagerhusets nedböjning 

påverka mätningen. Mitt på lagerhuset sitter nu en smörjnippel. Byts denna ut mot en M6 med plan skalle så utgör 

det en bra mätpunkt. Eventuellt kan en 90˚ smörjnippel användas med en plan yta på toppen. Ett annat alternativ 

är att borra ett nytt hål för smörjnippeln lite förskjutet i sida för att lämna mitten fri. 

4.2.1.5 Fäste för tempgivare 

Tempgivaren fungerar och ligger med i programkoden. Ett enkelt fäste på testriggen måste tillverkas innan den kan 

tas i bruk. 
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4.2.1.6 Sammanställning av testprotokoll 

Datorprogrammet skall spara ner mätdata och information om testparametrar. Detta skall sedan användas till att 

skapa ett testprotokoll.  
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5 Friktionsrigg 

5.1 Inledning 

En metod för att fastställa friktionskoefficienten för alla glid och ledlager i sortimentet var ett önskemål från 

beställaren. D&E Trading hade redan delvis utvecklat en ”friktionsrigg”. Den fungerade och var kapabel till att 

fastställa friktionskoefficienter. Examensarbetets uppgift blev att förbättra detaljer och göra den enklare att 

använda. 

5.2 Kravspecifikation 

Friktionsriggen skall kunna fastställa den kinetiska friktionskoefficienten i 10*10 mm glid och ledlager.  

5.3 Analys av prototyp 

 

 

Fig. 43 - Layout för friktionsrigg 

1. Stålsvänghjul, 10 kg.  

2. Lagerhus 

3. Axel, 10 mm. Utbytbar med olika toleranslägen d7, e7, f7, h7.  

4. Glidlager 

5. Lagerhusbockar 

6. Bottenplatta (aluminium) 

Förberedelser före test är att montera glidlagret som skall provas i de två lagerhusen. Sedan pressas tillhörande 

axel genom svänghjulets centrumhål. Riggen monteras sedan ihop. Smörjning av lager sker genom infettning innan 

montering av axeln, alternativt genom smörjnipplarna i lagerhusen. För att fastställa friktionskoefficienten sätts 

svänghjulet i rotation (metoden var en skruvdragare med en gummipuck i chucken, alternativt för hand). Varvtalet 

mäts sedan vid två tillfällen med en handhållen varvtalsgivare. Tiden mellan mätningarna noteras och den 

kinetiska friktionskoefficienten kan sedan beräknas. Luftens friktion antas vara ringa.  

Punkter som behövde förbättras var följande: 
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 Svänghjulet vandrar lätt i sidled och kolliderar med lagerhusbockarna eftersom ingen axiell låsning bör 

finnas.  

 Mätning med handhållna instrument innebär att både tidtagarur och varvtalsgivare skall skötas samtidigt. 

Det är lätt att något blir fel, och precisionen är inte den bästa. 

 Metoden för att sätta rotation på svänghjulet genererar ett lågt varvtal. Det innebär att det blir bråttom 

att hinna fram med mätinstrumenten, och att mätperioden blir kortare. Vilket i sin tur gör att små mätfel 

får ett större genomslag i beräkningen. 

 De fyra axlar som redan fanns var slipade för greppassning i delen som sitter genom svänghjulet och 10 

d7, e7, f7, h7 i partierna som löper mot glidlagren. Att pressa i axeln innebär ett extra moment i 

beredningen. Axlarna var dessutom slarvigt tillverkade med dålig koncentricitet.  

5.4 Ändringar, konstruktion 

5.4.1.1 Balansering 

För att undvika att svänghjulet vandrar i sidled under rotation måste det antingen ha en axiell låsning, eller vara 

mycket bra balanserat. En axiell låsning skulle innebära ett ställe till där friktion kan uppstå, vilket inte är aktuellt 

då endast glidlagrens friktion är intressant. Kvar som alternativ är att balansera svänghjulet. Experiment visade att 

det inte räcker att axeln är horisontell (enligt vattenpass) vid start. Extremt små lutningar får svänghjulet att 

vandra iväg, och dessutom kan sidkrafter skapas vid uppvarvning. Det är nödvändigt att kunna balansera det under 

tiden det roterar för att hitta jämvikt. Ett  

Lösningen blev att montera leder (i form av länkhuvuden) i bottenplattans ena sida, och en skruv med en fot och 

en ratt på andra sidan. Då kan hela testriggens lutning och därmed svänghjulets jämviktspunkt korrigeras snabbt 

och exakt, vilket test bekräftar.  (Se Fig. 43) 

 

Fig. 44 -Balanseringsprincip 

5.4.1.2 Rotationsmetod 

Att sätta svänghjulet i rotation innebar ett problem. Kravet var att det skulle gå att skapa ett varvtal på runt 800 

varv/min vilket ger c:a 1-2 minuter för att balansera och mäta innan det stannar.  
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Metoden får ej heller skapa för mycket sidkrafter som tvingar svänghjulet åt sidan under uppvarvning.  

Dessutom får det gärna ske på ett värdigt sätt så att riggen kan medtagas på mässor och visas för kunder. 

Några genomförbara idéer kunde vara: 

1. Använda den gamla elmotorn från nötningsriggen, med remhjul och en rem som kan läggas an mot 

svänghjulet. Elmotorn skulle kunna monteras under bordet med endast remmen synlig.  

 

Fig. 45  - Koncept 1 

2. Köpa ett elverktyg (typ gersåg) med en färdig led, och utrusta med ett gummihjul som kan läggas an mot 

svänghjulet. 

 

Fig. 46 - Koncept 2 

3. Använda ett startsnöre som viras runt svänghjulet eller en mindre trissa fäst på svänghjulet. 

 

Fig. 47 - Koncept 3 
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Alternativ Utrustning som behöver 

konstrueras och/eller 

inköpas 

Fördelar Nackdelar 

1  Två remhjul 

 Rem  

 Fästen 

 Ledad arm. 

 Motorn finns 

tillgänglig 

 Relativt diskret 

om endast 

remmen är 

synlig 

 Riggen blir ej 

enkelt flyttbar 

 Skaderisk med 

en fri rem 

 Många 

specialdelar  

 Armen måste 

vara ledad kring 

motoraxelns 

centrum för att 

ej påverka 

remspänning 

(krångligt) 

2  Elverktyg 

 Gummihjul 

 Enklare och 

billigare 

konstruktion än 

alt. 1 

 Färdig 

eldragning med 

ergonomisk 

startknapp 

 Klumpigt och 

stjäl fokus från 

testriggen.  

 Högljutt 

 Svårt att hitta 

passande 

gummihjul 

3  Trissa 

 Snöre 

 Liten storlek 

 Tyst 

 Säkert 

 Enkel och billig 

konstruktion 

 Kräver inte el 

 Kan upplevas 

som simpelt 

 

Alternativet som valdes var alltså nummer 3. En lagom stor trissa att vira upp snöret kring konstruerades och 

beställdes. Det var möjligt att vira snöret direkt kring svänghjulet också, men på grund av den långa hävarmen till 

axelns centrum krävdes ett allt för snabbt ryck för att komma upp i höga varvtal. En mindre trissa möjliggör ett mer 

kontrollerat drag.  

Ytterligare en anledning till att trissan valdes, var att den skulle kunna utnyttjas som en låsning för axeln. Med en 

extern låsning behövs ej greppassning mellan axel och svänghjul, vilket underlättar förberedelserna innan test.  

Trissan konstruerades enligt Fig. 47. 
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Fig. 48 - Layout för svänghjul 

1. Svänghjul 

2. Ytan där snöret lindas 

3. Gängade hål (M6) för axellåsskruvar, 3 stycken med 120˚ mellan varje. Även fästhål för snörände. 

4. Skruvhål mot svänghjulet 

5. Axel 

6. Styrkant för snöret. 

5.4.1.3 Dimensioner 

I kravspecifikationen för friktionsriggen specificeras att lager med innerdiametrarna 10 mm skall kunna testas. 

Följande diametrar förekommer: 

Lagertyp 
Innerdiameter på lager/ 

Axeldiameter 

Ytterdiameter på lager/ 

Håldiameter i lagerhus 

Bredd på lager/ 

Minsta bredd på lagerhus 

Svarvade metallglidlager 10  14 10 

Rullade metallglidlager/ 

icke metalliska glidlager 
10 12 

10 

Ledlager 10 19 9 
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5.4.1.4 Toleranser 

Beroende på lagertyp, material och belastning krävs olika toleranser. Tabell som visar vilken tolerans som skall 

användas för respektive lagertyp kan hittas i Appendix A9. 

5.4.1.5 Lagerhus 

En uppsättning av tre modeller på lagerhus kommer att behövas: 

Lagertyp Håldiameter 
Bredd Toleransläge & 

toleransgrad 

Svarvade metallglidlager 14 10 H7 

Rullade glidlager/ 

icke metalliska glidlager 
12 10 H7 

Ledlager 19 9 H7 

5.4.1.6 Axlar 

En uppsättning med fyra axlar kommer behövas: 

Axeldiameter 
Toleransläge & 

toleransgrad 

10 h7 

10 f7 

10 e7 

10 d7 

 

5.4.1.7 Automation 

De handhållna mätinstrumenten var inte särskilt praktiska. Dessutom utgör själva beräkningen av 

friktionskoefficienten ett merjobb. En bekvämare lösning var att låta en Arduino microcontroller med lämplig 

kringutrustning överta både mätning och beräkning. 

Visionen var att endast behöva trycka på en knapp när svänghjulet roterar stabilt, och sedan få 

friktionskoefficienten automatiskt utskriven på en liten LCD-skärm efter att tillräckligt mycket mätdata inhämtats. 

Som varvtalsgivare användes en komponent med en inbyggd IR-lysdiod och en fototransistor. Då en reflekterande 

yta kommer nära givaren så reflekteras ljuset från lysdioden till fototransistorn som då släpper igenom en ström. 

Fototransistorn kopplas i serie med ett laddmotstånd (R1, Fig. 48 ) som har till uppgift att bestämma transistorns 

tillslagspunkt. Laddmotståndet kopplas mellan +5V och fototransistorns kollektor. Fototransistorns emitter är 

kopplad till basen på en NPN transistor för att skapa ett darlington-par som skall förstärka strömmen som skall 

skickas vidare. NPN transistorns kollektor och emitter kopplas sedan i sin tur mellan +5V och en digital ingång på 

microcontrollern, med en pulldown resistor.  

Då en reflekterande yta kommer nära givaren kommer den digitala ingången bli hög, annars låg. Känsligheten kan 

justeras med laddmotståndet R1. För att givaren skulle fungera med svänghjulet, lackerades mantelytan mattsvart 

förutom ett fält som polerades blankt. 
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Förutom varvtalsgivaren och microcontrollern, behövdes en skärm och en knapp. Även en liten summer kopplades 

in för att pipa till när testet är klart. 

 

Fig. 49 - Inkoppling av friktionsriggens elektronik 

 

5.4.1.8 Beräkningar 

För att kunna skriva programmet som beräknar den kinetiska friktionskoefficienten (µk) behövs en funktion där 

ingångsvärden skall vara startvinkelhastighet, slutvinkelhastighet och tiden däremellan. Följande funktion kommer 

att ge friktionskoefficienten för de testade glidlagren givet en begynnelsevinkelhastighet 𝝎𝟎 (rad/s) och en 

slutvinkelhastighet 𝝎 (rad/s) och tiden t (s) emellan. För beräkningar se Appendix A10. 

µ𝒌 = − 
𝐽(𝜔 − 𝜔0)

𝑚𝑔𝑟2𝑡
 

Där 

 

𝐽 = 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟𝑛𝑠 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑡𝑟ö𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 

𝑚𝑔 = 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟𝑛𝑠 𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑 

𝑟2 = 𝑙𝑎𝑔𝑟𝑒𝑛𝑎𝑠 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒 

𝑡 = 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑚ä𝑡𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ä𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎 

𝜔, 𝜔0 = 𝑣𝑎𝑟𝑣𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑣𝑖𝑑 𝑚ä𝑡𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ä𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎 

 

 

LCD 

SKÄRM 
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5.4.1.9 Önskad funktion 

Användaren skall börja ett test genom att accelerera svänghjulet med hjälp av dragsnöret. Då svänghjulet 

accelererats kan det balanseras genom att rotera skruven på riggens högersida. Så fort hjulet är balanserat skall 

mätningarna köras vilket användaren startar genom att trycka på riggens knapp. För att få hög noggrannhet på 

beräkningen av friktionskoefficienten skall mätningarna ske med så högt initialt varvtal som möjligt. Efter att 

knappen trycks in behöver användaren se till att svänghjulet fortfarande är i balans och undvika att påverka 

varvtalet på något vis. När varvtalet har sjunkit tillräckligt visas resultatet och testet är klart. 

5.4.1.10 Programmering 

Då nätspänning anslutits till friktionsriggen körs microcontrollern i ett ursprungsläge där den väntar på ett 

knapptryck. I ursprungsläget är LCD-displayen programmerad att skriva korta instruktioner som talar om för 

användaren hur ett test kan påbörjas. Ett knapptryck i detta läge startar mätningarna och beräkningen av  

friktionskoefficienten. Vid ett knapptryck utförs en kontroll av det initiala varvtalet som stoppar testet, ger en kort 

ljudsignal och ett felmeddelande på LCD-displayen ifall det ligger under 350 varv/min. Är varvtalet över 350 

varv/min sparas den initiala vinkelhastigheten och tiden då första inläsningen skedde. 

Varvtalet läses in på så sätt att microcontrollern övervakar den digitala ingången där fototransistorn är kopplad. 

Programmet sparar tiden då signalen blir låg, väntar tills signalen blir hög och jämför tiden däremellan. Tiden 

sparas och kan sedan räknas om till en vinkelhastighet eller ett varvtal: 

𝜔 =
1000

𝑡𝑖𝑑 [𝑚𝑠]
∗ 2 ∗ 𝜋   [𝑟𝑎𝑑/𝑠] 

𝑛 =
1000

𝑡𝑖𝑑 [𝑚𝑠]
∗ 60   [𝑣𝑎𝑟𝑣/𝑚𝑖𝑛] 

Varvtal kontrolleras kontinuerligt och skrivs ut på LCD-displayen. Då det sjunkit under 200 varv/min stoppas testet 

och friktionskoefficienten räknas ut med hjälp av den ursprungliga och nuvarande vinkelhastighet, skillnaden 

mellan ursprungliga och nuvarande tiden samt tidigare härledd formel. 

Resultatet skrivs ut på LCD-displayen och står kvar tills knappen tryckts in igen och återställer riggen i 

ursprungsläge. 

5.4.1.11 Resultat 

Friktionsriggen är helt färdig och uppfyller kravet. Metoden att balansera svänghjulet fungerar snabbt och exakt, 

och den automatiska mätningen och beräkningen fungerar som tänkt. Montering av axlar är betydligt enklare än i 

originalversionen. En möjlig förbättringspunkt är balansering av svänghjulets rotation då det hamnar i viss obalans 

vid c:a 300 varv/min.  En vidareutveckling kan också vara att automatisera sidobalanseringen. En stegmotor kan 

justera vinkeln på plattan och en avståndsgivare eller accelerometer kan känna av svänghulets position.  
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Fig. 50 - Färdig friktionsrigg 

 

5.5 Slutsats 

Majoriteten av målen uppfylldes under under försommaren 2014. De mål som ännu inte är uppfyllda har alla 

förutsättningar för att bli det under senare arbete utanför examensarbetets ram.  

Arbetet med testriggarna tog utgångspunkt i prototyperna D&E Trading byggde själva. Nötningsriggen är 

konstruerad efter samma princip, men är helt omarbetad. Friktionsriggen består i grunden av samma 

komponenter, med vissa modifieringar för att öka precision och användarvänlighet. Den stora förändringen mot 

prototyperna är att nötningsriggen har automatiserats så att parametrar som last och varvtal justeras centralt via 

en PC, också mätvärden för nötning och temperatur loggas i datorn. Även friktionsriggen har utrustats med en 

microcontroller och givare för att sköta mätning och beräkning. 

Nötningsriggen är tillräckligt färdigställd för att kunna provköra. Axel och ett glid/ledlager kan monteras med 

handverktyg på kort tid. Alla specialtillverkade komponenter fungerar ihop som planerat. Hydraulsystemet och 

mätning av nötningen kan skötas automatiskt och genererar last och mätvärden. Motorn klarar sin uppgift 

tillfredsställande.  

Ett första test har har genomförts. Motorn och hydraulsystemet klarar av att skapa periferihastigheter och 

lagertryck enligt kravspecifikation, och kan bevisligen nöta ut ett lager på kort tid. Nötningsriggen har visat lovande 

resultat men kräver några modifieringar och mer programmering innan den kan tas i drift. De icke uppfyllda målen 

är kopplade till motorns styrning. I dagsläget styrs motorn externt via drivsystemet, men målbilden är att även 

motorn skall styras via datorprogrammet som styr övriga komponenter. 

Friktionsriggen är helt färdig och kan användas.  

 

Max Larsson och Anton Sagrén. 

Tumba 2014.  
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7 Appendix 

A1 - Toleranser för axlar och lagerhus 

Lagertyp 

Axel- 

diameter 

[mm] 

Hål- 

diameter 

[mm] 

Toleransläge & 

toleransgrad 

Axel 

Toleransläge & 

toleransgrad 

Hål 

Gränsavmått 

Axel 

[µm] 

Gränsavmått 

Hål 

[µm] Ra 

Övre Undre Övre Undre 

Svarvade glidlager – Fasta smörjkoppar 

BWG 

(CSB – JDB650) 

20 28 

d8 – Hög last 

e7 – Lätt last 

f7 – Hög prec. 

H7 

-65 

-40 

-20 

-98 

-61 

-41 

+21 0 1.6 

15 21 

-50 

-32 

-16 

-77 

-50 

-34 

+18 0  

Rullade bronslager 

Weilands rullade 

20 23 

e7 

f7 
H7 

-40 

-20 

-61 

-41 
+21 0  

15 17 
-32 

-16 

-50 

-34 
+18 0  

WB800 

(CSB-090) 

+ 

WB802 

(CSB-T90) 

20 23 

d7 H7 

-65 -86 +21 0  

15 17 -50 -68 +18 0  

Rullade flerskiktslager 

SBT 

(CSB-50)  

+ 

SBT-40 

(CBS-40) 

+ 

RBT 

+ 

BBT 

(CSB-11) 

20 23 

f7 H7 

-20 -41 +21 0  

15 17 -16 -34 +18 0  

DEX 

(CSB-20) 

20 23 

h8 H7 

0 -33 +21 0  

15 17 0 -27 +18 0  

Bimetall 

(CSB-800) 

20 23 

h8 H7 

0 -33 +21 0  

15 17 0 -27 +18 0  



II 

 

Kompound & Komposit 

PDE 

20 23 

h7-h9 H7 

0 -21/ -52 +21 0  

15 17 0 -18/-43 +18 0  

COM 

20 23 

h7 H7 

0 -21 +21 0  

15 17 0 -18 +18 0  

Ledlager 

GE.ES 

(20) (35) 

h7 H7 

0 -21 +21 0  

15 26 0 -18 +18 0  
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A2 - Förväntad nötning i glidlager 

Archards nötningsekvation (nedan) säger att volymen bortnött material är proportionellt mot utfört arbete av 

friktionskrafterna. Friktionskrafterna representeras av den dimensionslösa storheten k och hårdheten H enligt 

Bowden och Tabors teori µ =  𝑠/𝐻 där: 

𝑠 =  𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑖 𝑦𝑡𝑎𝑛 

𝐻 =  𝑑𝑒𝑡 𝑚𝑗𝑢𝑘𝑎𝑟𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠 ℎå𝑟𝑑ℎ𝑒𝑡.   

För att undvika en stor nötning måste alltså det utsatta materialet både ha en hög hårdhet och ett lågt 

skjuvmotstånd i ytan. De förutsättningarna kan skapas med ett tunt skikt smörjmedel. Då representeras nämligen  

s av smörjmedlet och H av materialet. (Sture Hogmark, 2009) 

Archards nötningsekvation: 

 𝑉 =  
𝑘 ∗ 𝑓 ∗ 𝑠

𝐻
 

 

𝑉 =  𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑏𝑜𝑟𝑡𝑛ö𝑡𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 (𝑚3)  

𝑓 =  𝑝å𝑙𝑎𝑔𝑑 𝑙𝑎𝑠𝑡 (𝑁 

𝑠 =  𝑔𝑙𝑖𝑑𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎 (𝑚) 

𝐻 =  ℎå𝑟𝑑ℎ𝑒𝑡 𝑓ö𝑟  𝑑𝑒𝑡  𝑚𝑗𝑢𝑘𝑎𝑟𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑡 (𝑃𝑎) 

𝑘 =  𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑙ö𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑟ℎ𝑒𝑡 𝑠𝑜𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑜𝑟 𝑝å 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑜𝑐ℎ 𝑠𝑚ö𝑟𝑗𝑓ö𝑟ℎå𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛.  (𝑠𝑒 𝐹𝑖𝑔. 1) 

 

  

Fig. 51 - Nötningsfaktortabell (D&E Trading, 2014) 

Låt oss använda ekvationen för att beräkna förslitningen i ett vanligt rullat bronsglidlager modell WB802, med 

följande ingångsvärden:  

Testtid:   100 h (används i andra testriggar) 

Lagerdimension:  innerdiameter*bredd = 20*20 mm 

Specifikt lagertryck:  40 MPa 

periferihastighet:  2 m/s (vilket är den högsta tillåtna vid det lagertrycket enligt tillverkaren.) 

Hårdhet:  130 HB = 450*10
6
 Pa 

k:   10
-10

 (Enligt tabellvärde ur Fig. 1 för metall mot metall, gränsskiktssmort)  



IV 

 

Ett specifikt lagertryck om 40 MPa på ett 20*20 mm lager innebär en last på 40*20*20 = 16000 N 

En glidhastighet på 2 m/s och en tid på 100 h ger en glidsträcka på 100*3600*2 = 720000 m 

Volymen för det bortnötta materialet blir: 

 

𝑉 =
10−10∗16000∗720000

450∗106  =  2.56 ∗ 10−9 m3   

 

Axeln antages nöta på samma punkt eftersom glidlagret ej tillåts rotera. Det bortnötta materialet antages då 

komma från glidlagrets ena halvcirkel (gröna området i Fig. x). Sökt är sträckan h som axeln vandrat efter att 

tidigare beräknad volym nötts bort.  

 

 

 
Fig. 52 - Förväntad nötning 

𝑉𝑏𝑜𝑟𝑡𝑛ö𝑡𝑡 = (
𝜋𝑟1

2

2
∗ 𝑏 + ℎ ∗ 2 ∗ 𝑟1 ∗ 𝑏) −

𝜋𝑟2
2

2
∗ 𝑏 

Då r1 ≈ r2 blir 

𝑉𝑏𝑜𝑟𝑡𝑛ö𝑡𝑡 = ℎ ∗ 2 ∗ 𝑟 ∗ 𝑏 

 

ℎ =
𝑉𝑏𝑜𝑟𝑡𝑛ö𝑡𝑡

2 ∗ 𝑟 ∗ 𝑏
 

 

ℎ =
2.56 ∗ 10−9

2 ∗ 0.005 ∗ 0.02
 

 

ℎ ≈ 13 µ𝑚 

 

Observera att ingen hänsyn tas till värmeavledning i lagerhus, ytfinhet i axeln eller typ av rörelse. Är det till 

exempel en oscillerande rörelse med en vanlig  ytfinhet ra 0.8 µm på axeln  kan nötningen öka med en faktor 20. 

(D&E Trading, 2014) 
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A3 - Beräkning av motormoment 

Det moment som motorn måste klara genereras  av friktionskraftena i de lager som finns med i konstruktionen. 

För att ta reda på detta moment behöver därför friktionskrafterna beräknas. Friktionskraften i glid-, led- och 

kullager kan räknas ut då friktionskoefficienten är känd. 

𝐹𝑓 = 𝐹 ∗ 𝜇 

𝐹 =  𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 (𝑁) 

𝐹𝑓 =  𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 (𝑁) 

µ =  𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 

Friktionskoefficienten µ varierar beroende på modell av lager. Exempel på friktionskoefficienter: 

Lagertyp Friktionskoefficient 

Enradigt kullager 0.0020 

Självstyrande kullager 0.0010 

Rullat bronsglidlager 0,08 – 0,25 

Svarvat bronsglidlager med 

fasta smörjkoppar 
0,03 – 0,20 

Kompundglidlager 0,08 – 0,30 

Kompositglidlager 0,05 – 0,17 

Flerskiktsglidlager 0,05 – 0,25 

 

Friläggning och beräkning av krafter och moment för axeln: 

 

Fig. 53 - Friläggning 

𝜇1 = 𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑓ö𝑟 𝑠𝑡ö𝑑𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 

𝜇2 = 𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑓ö𝑟 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 

𝑟1 = 𝑎𝑥𝑒𝑙𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒 𝑓ö𝑟 𝑠𝑡ö𝑑𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 

𝑟2 = 𝑎𝑥𝑒𝑙𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒 𝑓ö𝑟 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 



VI 

 

𝑁𝐴 = 𝑁𝐶 =
𝐹

2
 

𝑀𝐴 = 𝑁𝐴 ∗ 𝜇1 ∗ 𝑟1 

𝑀𝐵 = 𝐹 ∗ 𝜇2 ∗ 𝑟2 

𝑀𝐶 = 𝑁𝐶 ∗ 𝜇1 ∗ 𝑟1 

𝑀𝐷 = 𝑀𝐴 + 𝑀𝐵 + 𝑀𝐶 = 2 ∗ (
𝐹

2
∗ 𝜇1 ∗ 𝑟1) + 𝐹 ∗ 𝜇2 ∗ 𝑟2 

Om  

µ1 = 0.0015 

µ2 = 0.15  

r1 = 0.0085 m  

r2 = 0.01 m 

𝑀𝐷 = 2 ∗ (
10000

2
∗ 0,0015 ∗ 0,0085) + 10000 ∗ 0,15 ∗ 0,01 = 15.013 𝑁𝑚 
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A4 - Beräkning av last 

Nedan beräknas minsta pålagda radiella last för att nå ett specifikt lagertryck på 70 MPa i ett lager som är 15x15 

mm: 

𝑃 =
𝐹

𝑑 ∗ 𝑏
  <=>   𝐹 = 𝑃 ∗ 𝑑 ∗ 𝑏    [𝑁] 

𝑃 =   𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑡 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 [𝑀𝑃𝑎] 

𝑑 = 𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 [𝑚𝑚] 

𝑏 = 𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑 [𝑚𝑚] 

𝐹 = 70 ∗ 15 ∗ 15 = 15 750 𝑁 

Lastanordningen måste alltså dimensioneras för att kunna åstadkomma en radiell last på cirka 16 000 N. Lasten 

kommer läggas på med en hydraulisk dragstångscylinder. Dragkrafter av  dragstångscylindern bestäms av följande 

formel: 

𝐹𝑑𝑟𝑎𝑔 =
𝑝 ∗ 𝜋 ∗ (𝑑1

2 − 𝑑2
2) ∗ 𝜂

10000 ∗ 4
    [𝑘𝑁] 

𝑑1 = 𝐾𝑜𝑙𝑣𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 [𝑚𝑚] 

𝑑2 = 𝐾𝑜𝑙𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑔𝑠𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 [𝑚𝑚] 

𝑃 = 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 [𝑏𝑎𝑟] 

Ett förslag till passade cylinder har dimensionerna  𝑑1 = 42 𝑚𝑚  och  𝑑2 = 24 𝑚𝑚. Ett passande arbetstryck kan 

vara  200 bar vilket med en verkningsgrad på 0,95 (Bosch Rexroth, 2014) ger en dragkraft på: 

𝐹𝑑𝑟𝑎𝑔 =
200 ∗ 𝜋 ∗ (422 − 242) ∗ 0,95

10000 ∗ 4
= 17,7 𝑘𝑁 
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A5 – Härledning av töjning ring använd som dynamometer 
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A6 - Beräkning av lämpligt förstärkningsmotstånd 

Beräkning av lämplig förstärkning: 

Sökt: Storleken hos Rg så att 16 kN motsvarar 4.5 V.  

Töjningen vid 16 kN blir 1958 ∗ 10−6 enligt tidigare beräkning.  

Givarfaktorn är 2.10 vid 20˚C, och givarnas resistans obelastade är 120 Ω 

Givarfaktorn berättar hur resistansen i givaren ändras beroende på töjningen, enligt formeln  

𝐺𝐹 =

𝛥𝑅
𝑅

 

𝜀
⇒  𝛥𝑅 = 𝐺𝐹 ∗ 𝜀 ∗ 𝑅 

𝐺𝐹 =  𝑔𝑖𝑣𝑎𝑟𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

𝜀 =  𝑡ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝑅 =  𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠 

𝛥𝑅 =  ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠 

 

Ändringen i resistans för varje givare vid max last blir alltså:  

𝛥𝑅 = 2.1 ∗ 1958 ∗ 10−6 ∗ 120 = 0.4934 𝛺. Töjningen är negativ för givarna på utsidan av ringen och positiv för 

givarna på insidan. 

Spänningen över Wheatstonebryggan blir då vid full last: 

𝑉𝑜 = (
𝑅3

𝑅1 + 𝑅3

−
𝑅4

𝑅4 + 𝑅2

) 𝑉𝑠  

𝑉𝑠 =  3.3 𝑉 

𝑅1 =  𝑅4 =  119.5066 𝛺 

𝑅2 =  𝑅3 =  120.4934 𝛺 

Med de värdena blir  𝑉0 = 13.57 𝑚𝑉  
Max last skall motsvara 4.5 V, en optimal förstärkningsfaktor G blir då: 

 

𝐺 =
4500

13.57
= 331.6 

Förstärkningen beror på motståndet Rg mellan ben 1 och 8. Motståndet bestäms enligt formeln ur databladet 

(Analog devices, 1997):  

𝑅𝑔 =
100𝑘𝛺

𝐺−1
   

 
Ett teoretiskt optimalt motstånd är 100000/(331.6-1) = 302.5 Ω.  
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A7 - Beräkning av konstant 

 

𝑆𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑟å𝑛 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑐𝑒𝑙𝑙 [𝑚𝑉] =  𝐿𝑎𝑠𝑡 [𝑁] ∗
2 ∗ 3,3

19620
 

=>   𝐿𝑎𝑠𝑡 [𝑁] =
𝑆𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑟å𝑛 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑐𝑒𝑙𝑙 [𝑚𝑉] ∗ 19620

2 ∗ 3,3
  (1) 

𝑆𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑓ö𝑟𝑠𝑡ä𝑟𝑘𝑎𝑟𝑒 [𝑉] =
𝑆𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑟å𝑛 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑐𝑒𝑙𝑙 [𝑚𝑉] ∗ 836,4

1000
 

=>   𝑆𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑟å𝑛 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑐𝑒𝑙𝑙 [𝑚𝑉] =
𝑆𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑓ö𝑟𝑠𝑡ä𝑟𝑘𝑎𝑟𝑒 [𝑉] ∗ 1000

836,4
  (2) 

𝐼𝑛𝑙ä𝑠𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  𝑆𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑓ö𝑟𝑠𝑡ä𝑟𝑘𝑎𝑟𝑒 [𝑉] ∗
1024

5
 

=>  𝑆𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑓ö𝑟𝑠𝑡ä𝑟𝑘𝑎𝑟𝑒 [𝑉] =  
𝐼𝑛𝑙ä𝑠𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒

204,8
   (3) 

 

(3)𝑖(2)𝑖(1) => 𝐿𝑎𝑠𝑡 [𝑁] =  
𝐼𝑛𝑙ä𝑠𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 ∗ 1000 ∗ 19620

204,8 ∗ 836,9 ∗ 2 ∗ 3,3
= 𝐼𝑛𝑙ä𝑠𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 ∗ 17,354 
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A8 – Hållfasthetsberäkning av axlar 

På grund av axlarnas olika utförande måste dess hållfasthet beräknas i två lastfall. 

Lastfall för 15 mm axel 

Friläggning: 

  

Figur 54 - Friläggning 

Axeln för 15 mm lager är i första hand tänkt att användas då ett test skall köras med hög belastning och låg 

rotationshastighet. Den högsta last som riggen kan skapa är 15750 N och därför sätts 𝐹 = 15 750 𝑁 

𝜇1 = 𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑓ö𝑟 𝑠𝑡ö𝑑𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 

𝜇2 = 𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑓ö𝑟 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 

𝑟1 = 𝑎𝑥𝑒𝑙𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒 𝑓ö𝑟 𝑠𝑡ö𝑑𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 

𝑟2 = 𝑎𝑥𝑒𝑙𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒 𝑓ö𝑟 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 

𝜇1 = 0,0015 (𝑘𝑢𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟) 

𝜇2 = 0,15 (𝑔𝑜𝑑𝑡𝑦𝑐𝑘𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑔𝑙𝑖𝑑𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟) 

𝑟1 = 𝑟2 = 7,5 𝑚𝑚 = 0,0075 𝑚 

𝑁𝐴 = 𝑁𝐶 =
𝐹

2
=

15750

2
= 7875 𝑁 

𝑀𝐴 = 𝑁𝐴 ∗ 𝜇1 ∗ 𝑟1 = 7875 ∗ 0,0015 ∗ 0,0075 = 0,089 𝑁𝑚 

𝑀𝐵 = 𝐹 ∗ 𝜇2 ∗ 𝑟2 = 15750 ∗ 0,15 ∗ 0,0075 = 17,718 𝑁𝑚 

𝑀𝐶 = 𝑁𝐶 ∗ 𝜇1 ∗ 𝑟1 = 𝑀𝐴 = 0,089 𝑁𝑚 

𝑀𝐷 = 𝑀𝐴 + 𝑀𝐵 + 𝑀𝐶 = 0,089 + 17,718 + 0,089 = 17,896 𝑁𝑚 
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Böjmoment: 

Snitt invid A: 

 

Figur 55 - Snittning och friläggning 

𝐿𝐴𝐵 = 0,025 𝑚 

𝐿𝐴𝐶 = 0,050 𝑚 

Friläggning av höger sida:  

⤸ ∶ 𝑀1 + 𝐹 ∗ 𝐿𝐴𝐵 − 𝑁𝐶 ∗ 𝐿𝐴𝐶 = 0 ⇨  𝑀1 = 𝑁𝐶 ∗ 𝐿𝐴𝐶 − 𝐹 ∗ 𝐿𝐴𝐵 = 7875 ∗ 0,050 − 15750 ∗ 0,025 = 0 𝑁𝑚   

Snitt invid B: 

 

Figur 56 - Snittning och friläggning 

𝐿𝐵𝐶 = 0,025 𝑚 

Friläggning av höger sida:  

⤸ ∶ 𝑀2 − 𝑁𝐶 ∗ 𝐿𝐵𝐶 = 0 ⇨  𝑀2 = 𝑁𝐶 ∗ 𝐿𝐵𝐶 = 7875 ∗ 0,025 ≈ 197 𝑁𝑚   

𝜎2 =
𝑀2

𝑊𝑏

=
𝑀2

𝜋 ∗ 𝑟2
3

4

=
197

𝜋 ∗ 0,00753

4

=  297277855 𝑃𝑎 ≈ 297 𝑀𝑃𝑎 
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Böjspänningsdiagram: 

 

Figur 57 - Böjspänningsdiagram 

Vridmoment: 

Snitt mellan B och C: 

 

Figur 58 - Snittning och friläggning 

Friläggning av höger sida: 

↞ : 𝑀𝑣 + 𝑀𝐶 − 𝑀𝐷 = 0 ⇨  𝑀𝑣 = 𝑀𝐷 − 𝑀𝐶 = 17,896 − 0,089 ≈ 17,8 𝑁𝑚 

𝜏𝑣 =
𝑀𝑣

𝑊𝑣

=
𝑀𝑣

𝜋 ∗ 𝑟2
3

2

=
17,8

𝜋 ∗ 0,00753

2

= 26860638 𝑃𝑎 ≈ 26,9 𝑀𝑃𝑎 

Effektivspänning enligt von Mises: 

𝜎𝑒 = √𝜎𝑏
2 + 3 ∗ 𝜏𝑣

2 = √2972998552 + 3 ∗ 268606382 = 300918070 𝑃𝑎 ≈ 301 𝑀𝑃𝑎 

Utmattning: 

Axlar utsätts för roterande böjning vilket ger upphov till utmattning. Beräkning av utmattningssäkerhet bör därför 

ske. Det växlande lastfallet ger 𝜎𝑚 = 0. 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝜎2 = 297 𝑀𝑃𝑎 

σur = ± 460 MPa 

𝑅𝑎 = 0,8 𝜇𝑚 

𝜎𝑟𝑒𝑑 = 𝜎𝑢𝑟 ∗
𝜆

𝐾𝑑 ∗ 𝐾𝑓 ∗ 𝐾𝑟

 

𝜆 = 1 
𝐾𝑓 = 1 

𝐾𝑟 = 1 

𝐾𝑑 = 1,02 

⇨  𝜎𝑟𝑒𝑑 = 460 ∗
1

1,02 ∗ 1 ∗ 1
≈ 451 𝑀𝑃𝑎 

𝑆𝑢𝑡𝑚 =
𝜎𝑟𝑒𝑑

𝜎𝑚𝑎𝑥

=
451

297
= 1,52 
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Lastfall för 20 mm axel 

 

Figur 59 - Friläggning 

Axeln för 20 mm lager är i första hand tänkt att användas då ett test skall köras med låg belastning och hög 

rotationshastighet. Även då belastningen är tänkt att vara låg finns inget som hindrar att axeln används vid högre 

last och därför sätts 𝐹 = 10 000 𝑁 

𝜇1 = 𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑓ö𝑟 𝑠𝑡ö𝑑𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 

𝜇2 = 𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑓ö𝑟 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 

𝑟1 = 𝑎𝑥𝑒𝑙𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒 𝑓ö𝑟 𝑠𝑡ö𝑑𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 

𝑟2 = 𝑎𝑥𝑒𝑙𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒 𝑓ö𝑟 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟 

𝜇1 = 0,0015 (𝑘𝑢𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟) 

𝜇2 = 0,15 (𝑔𝑜𝑑𝑡𝑦𝑐𝑘𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑔𝑙𝑖𝑑𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟) 

𝑟1 = 7,5 𝑚𝑚 = 0,0075 𝑚 

𝑟2 = 10 𝑚𝑚 = 0,01 𝑚 

𝑁𝐴 = 𝑁𝐶 =
𝐹

2
=

10000

2
= 5000 𝑁 

𝑀𝐴 = 𝑁𝐴 ∗ 𝜇1 ∗ 𝑟1 = 5000 ∗ 0,0015 ∗ 0,0075 = 0,056 𝑁𝑚 

𝑀𝐵 = 𝐹 ∗ 𝜇2 ∗ 𝑟2 = 10000 ∗ 0,15 ∗ 0,01 = 15 𝑁𝑚 

𝑀𝐶 = 𝑁𝐶 ∗ 𝜇1 ∗ 𝑟1 = 𝑀𝑎 = 0,056 𝑁𝑚 

𝑀𝐷 = 𝑀𝐴 + 𝑀𝐵 + 𝑀𝐶 = 0,056 + 15 + 0,056 = 15,112 𝑁𝑚 
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Böjmoment: 

Snitt invid A: 

 

Figur 60 - Snittning och friläggning 

𝐿𝐴𝐵 = 0,025 𝑚 

𝐿𝐴𝐶 = 0,050 𝑚 

Friläggning av höger sida:  

⤸ ∶ 𝑀1 + 𝐹 ∗ 𝐿𝐴𝐵 − 𝑁𝐶 ∗ 𝐿𝐴𝐶 = 0 ⇨  𝑀1 = 𝑁𝐶 ∗ 𝐿𝐴𝐶 − 𝐹 ∗ 𝐿𝐴𝐵 = 5000 ∗ 0,050 − 10000 ∗ 0,025 = 0 𝑁𝑚   

Snitt invid B: 

 

Figur 61 - Snittning och friläggning 

𝐿𝐵𝐶 = 0,025 𝑚 

Friläggning av höger sida:  

⤸ ∶ 𝑀2 − 𝑁𝐶 ∗ 𝐿𝐵𝐶 = 0 ⇨  𝑀2 = 𝑁𝐶 ∗ 𝐿𝐵𝐶 = 5000 ∗ 0,025 = 125 𝑁𝑚   

𝜎2 =
𝑀2

𝑊𝑏

=
𝑀2

𝜋 ∗ 𝑟2
3

4

=
125

𝜋 ∗ 0,013

4

=  188628081 𝑃𝑎 ≈ 189 𝑀𝑃𝑎 
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Snitt på större radie invid tvärsnittsövergång: 

 

Figur 62 - Snittning och friläggning 

𝐿ö𝑣𝑒𝑟𝑔å𝑛𝑔 = 0,011 𝑚 

Friläggning av höger sida: 

⤸ ∶ 𝑀3 − 𝑁𝐶 ∗ 𝐿ö𝑣𝑒𝑟𝑔å𝑛𝑔 = 0 ⇨  𝑀3 = 𝑁𝐶 ∗ 𝐿ö𝑣𝑒𝑟𝑔å𝑛𝑔 = 5000 ∗ 0,011 = 55 𝑁𝑚   

𝜎3 =
𝑀3

𝑊𝑏

=
𝑀3

𝜋 ∗ 𝑟2
3

4

=
55

𝜋 ∗ 0,013

4

= 113525401  𝑃𝑎 ≈ 114 𝑀𝑃𝑎 

Snitt på mindre radie invid tvärsnittsövergång: 

  

Figur 63 - Snittning och friläggning 

𝐿ö𝑣𝑒𝑟𝑔å𝑛𝑔 = 0,011 𝑚 

Friläggning av höger sida: 

⤸ ∶ 𝑀4 − 𝑁𝐶 ∗ 𝐿ö𝑣𝑒𝑟𝑔å𝑛𝑔 = 0 ⇨  𝑀4 = 𝑁𝐶 ∗ 𝐿ö𝑣𝑒𝑟𝑔å𝑛𝑔 = 5000 ∗ 0,011 = 55 𝑁𝑚   

𝜎4 =
𝑀4

𝑊𝑏

=
𝑀4

𝜋 ∗ 𝑟1
3

4

=
55

𝜋 ∗ 0,00753

4

= 269097247  𝑃𝑎 ≈ 269 𝑀𝑃𝑎 



XVII 

 

Böjspänningsdiagram: 

 

Figur 64 - Böjspänningsdiagram 

Vridmoment: 

Snitt mellan B och C: 

 

Friläggning av höger sida: 

↞ : 𝑀𝑣 + 𝑀𝐶 − 𝑀𝐷 = 0 ⇨  𝑀𝑣 = 𝑀𝐷 − 𝑀𝐶 = 15,112 − 0,056 ≈ 15 𝑁𝑚 

𝜏𝑣 =
𝑀𝑣

𝑊𝑣

=
𝑀𝑣

𝜋 ∗ 𝑟2
3

2

=
15

𝜋 ∗ 0,013

2

= 9549297 𝑃𝑎 ≈ 9,55 𝑀𝑃𝑎 

Effektivspänning enligt von Mises: 

𝜎𝑒 = √𝜎𝑚𝑎𝑥
2 + 3 ∗ 𝜏𝑣

2 = √1886280812 + 3 ∗ 95492972 = 189351842 𝑃𝑎 ≈ 189 𝑀𝑃𝑎 

Utmattning: 

𝜎𝑚 = 0 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝜎4 = 269 𝑀𝑃𝑎 

σur = ± 460 MPa 

𝑅𝑎 = 0,8 𝜇𝑚  𝜌 = 2 𝑚𝑚 

𝑑 = 0,0075 𝑚  𝐷 = 0,01 𝑚 

𝜎𝑟𝑒𝑑 = 𝜎𝑢𝑟 ∗
𝜆

𝐾𝑑 ∗ 𝐾𝑓 ∗ 𝐾𝑟

 

𝜆 = 1       𝐾𝑟 = 1       𝐾𝑑 = 1 
𝐾𝑓 = 1 + 𝑞 ∗ (𝐾𝑡 − 1) 

𝑞 = 0,8 

𝐾𝑡 = 1,35 
⇨  𝐾𝑓 = 1 + 0,8 ∗ (1,35 − 1) = 1,28 

 𝜎𝑟𝑒𝑑 = 460 ∗
1

1 ∗ 1,28 ∗ 1
≈ 359 𝑀𝑃𝑎 

𝑆𝑢𝑡𝑚 =
𝜎𝑟𝑒𝑑

𝜎𝑚𝑎𝑥

=
359

269
= 1,33 
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A9 - Toleranser för axlar och lagerhus med 10 mm axel 

Lagertyp 

Axel- 

diameter 

[mm] 

Hål- 

diameter 

[mm] 

Toleransläge & 

toleransgrad 

Axel 

Toleransläge & 

toleransgrad 

Hål 

Gränsavmått 

Axel 

[µm] 

Gränsavmått 

Hål 

[µm] Ra 

Övre Undre Övre Undre 

Svarvade glidlager – Fasta smöjkoppar 

BWG 

(CSB – JDB650) 
10 14 

d8 – Hög last 

e7 – Lätt last 

f7 – Hög prec. 

H7 

-50 

-32 

-16 

-77 

-50 

-34 

+15 0 1.6 

Rullade bronslager 

Weilands rullade 10 12 
e7 

f7 
H7 

-32 

-16 

-50 

-34 
+15 0  

WB800 

(CSB-090) 

+ 

WB802 

(CSB-T90) 

10 12 d7 H7 -50 -68 +15 0  

Rullade flerskiktslager 

SBT 

(CSB-50)  

+ 

SBT-40 

(CBS-40) 

+ 

RBT 

+ 

BBT 

(CSB-11) 

10 12 f7 H7 -16 -34 +15 0  

DEX 

(CSB-20) 
10 12 h8 H7 0 -27 +15 0  

Bimetall 

(CSB-800) 
10 12 h8 H7 0 -27 +15 0  

Kompound & Komposit 

PDE 10 12 h7-h9 H7 0 -18/ -43 +15 0  

COM 10 12 h7 H7 0 -18 +15 0  

Ledlager 

GE.ES 10 19 h7 H7 0 -18 +21 0  
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A10 – Beräkningsfunktion för friktionskoefficient 

Nedanstående Fig. är en typisk kurva som visar svänghjulets inbromsning under ett test. Kurvan stöder att 

konstant  vinkelacceleration antas i beräkningarna. 

 

  
Fig. 65 - Svänghjul under inbromsning 

 
Fig. 66 - Friläggning av svänghjul, axel och trissa för startsnöret. 

För beräkningarna krävs lasten på respektive lager. Svänghjulet och trissan placeras så att deras gemensamma 

tyngdpunkt sammanfaller med axelns tyngdpunkt. Då belastas båda lagren lika. 

 

msvänghjul  = 10.328 kg (stål)  

maxel  = 0.123 kg (stål) 

mtrissa = 0.081 kg (aluminium) 

mtot = 10.328+0.123+0.081 = 10.532 kg 
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Sökt: N 

↑: 2 (
𝑁

2
) = 𝑚𝑔 

𝑁 = 𝑚𝑔 

𝑁 = 10.532 ∗ 9.818 =  103.433 𝑁 

 

 
Fig. 67 - Svänghjul och axel från sidan 

Sökt: friktionskoefficient. 

𝐹𝑓 = 2 ∗ (
𝑁

2
) ∗ µ𝑘 = 𝑁 ∗ µ𝑘  (𝑣𝑖𝑑 𝑓𝑢𝑙𝑙𝑡 𝑢𝑡𝑣𝑒𝑐𝑘𝑙𝑎𝑑 𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛) 

 

𝛼 =
𝜔 − 𝜔0

𝑡
 (𝐾𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) 

 

∑ 𝐹𝑡 : − 𝐹𝑓 ∗ 𝑟2 = 𝐼 ∗ 𝛼 

 

−𝑁 ∗ µ𝑘 ∗ 𝑟2 =  𝐼 ∗
𝜔 − 𝜔0

𝑡
 

 

 µ𝑘 = − 
𝐼 ∗ (𝜔 − 𝜔0)

𝑁 ∗ 𝑟2 ∗ 𝑡
 

 

Tröghetsmoment: 

Isvänghjul  = 0.5*m*rsvänghjul
2
  = 0.5*10.328*0.075

2 
 = 0.0290475 kg*m

2 

Iaxel = 0.5mraxel
2 

   = 0.5*0.123*0.005
2  

= 0.0000015375 kg*m
2 

Itrissa ≈ 0.5mrtrissa
2
   = 0.5*0.081*0.025

2 
= 0.0000253125 kg*m

2
 

Itot = Isvänghjul + Iaxel +Itrissa  ≈ 0.029 kg/m
2 

 

(Axeln och trissans bidrag till tröghetsmomentet visar sig vara försumbart.) 

 

𝐼𝑡𝑜𝑡 =  0.029  kg*m
2
 

𝑟2 = 0.005 𝑚 

𝑁 = 103.433 𝑁 

µ𝒌 = − 
0.029 ∗ (𝜔 − 𝜔0)

103.433 ∗ 0.005 ∗ 𝑡
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