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Abstract 

Volvo Powertrain AB is the part of the Volvo Group which is responsible for the development 

and manufacturing of heavy-duty engines, transmissions and drive shafts. During the 

production of crankshafts, a method named superfinishing is used, to give the crankshafts the 

desired finish. In the current situation, the company has two different superfinishing machines 

working in parallel in the same process. The problem that arises is that the two machines 

remove different amount of material during the process, which causes problems since the 

previous stage of the process is common. 

The purpose of this Master of Science thesis is trying to equalize the material removal in both 

superfinishing machines, by doing a redesign of the tool holders (shoes) in the older 

superfinishing machine. To be able to equate the material removal a good understanding of 

the process, the two machines and the forces acting on the shoes are required. The shoes and 

their attachment in the two machines have been carefully studied to know how the new 

construction will be designed. 

The work resulted in a new construction of the tool holder for the older superfinishing 

machine with a longer arc, solid coating of polyurethane and a new type of attachment which 

enables self-adjustment of the tool holder to the crankshaft.     



 

 

  



 

 

Sammanfattning 

Volvo Powertrain AB är den del av Volvokoncernen som ansvarar för utveckling och 

tillverkning av tunga motorer, växellådor och drivaxlar. Vid tillverkning av vevaxlar används 

en metod som heter superfinering för att ge vevaxlarnas lager önskad ytfinhet. Företag har i 

dagsläget två olika superfineringsmaskiner som arbetar parallellt i samma processteg. 

Problemet som uppstått är att de båda maskinerna avverkar olika mycket material under 

processen vilket ställer till problem då det föreliggande processteget är gemensamt. 

Syftet med detta examensarbete är att försöka likställa avverkningen i de båda 

superfineringsmaskinerna genom en omkonstruktion av verktygshållarna (skorna) i den äldre 

av superfineringsmaskinerna. För att kunna likställa avverkningen krävs god förståelse för 

processen, de båda maskinerna och de krafter som verkar i skorna. Skorna och deras 

infästning har därför studerats noggrant i de båda maskinerna för att veta hur den nya 

konstruktionen ska utformas. 

Arbetet resulterade i en nykonstruerad verktygshållare till den gamla maskinen med längre 

cirkelbåge, heltäckande ytbeläggning av polyuretan och en ny typ av infästning som 

möjliggör en viss självjustering av verktygshållaren mot vevaxeln.      

  



 

 

  



 

 

Förord 

Följande examensarbete är den avslutande delen på civilingenjörsprogrammet Maskinteknik 

med inriktning konstruktion, vid Luleå tekniska universitet. Examensarbetet har genomförts 

vid Volvo Powertrain AB i Skövde och omfattar 30 högskolepoäng. 

Ett stort tack riktas till samtliga som varit involverade under examensarbetets gång och tagit 

sig tid att svara på mina frågor, samt delat med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Vid 

Luleå tekniska universitet riktas ett särskilt tack till biträdande Professor Pär Marklund vid 

avdelningen för maskinelement och institutionen för teknikvetenskap och matematik, som tog 

sig an uppgiften att vara min examinator och bidragit med sin kunskap.  

Vid Volvo Powertrain AB riktas ett särskilt tack till Nikos Valsamidis - avdelningschef för 

bearbetningsteknik och verktygskonstruktion som erbjöd mig detta examensarbete. Ett särskilt 

tack riktas även till Markus Florén vid avdelningen verktygskonstruktion, som varit min 

handledare under examensarbetet och tålmodigt svarat på mina frågor och gett mig tips och 

idéer. 
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1 Inledning 

Detta examensarbete har genomförts i samarbete med Volvo Powertrain AB i Skövde. Syftet 

med arbetet är att försöka lösa de problem som finns i företagets superfineringsprocess i 

dagsläget genom en omkonstruktion av verktygshållarna. Nedan följer en beskrivning av 

projektets bakgrund, problemställning och mål. 

1.2 Bakgrund 

Volvo Powertrain AB är en del av Volvokoncernen och ansvarar för utveckling och 

tillverkning av tunga motorer, växellådor och drivaxlar. För att lagerytan på en vevaxel ska 

uppnå de höga krav som ställs på dess ytstruktur och ytfinhet, används en metod som heter 

superfinering, även kallad lappning. Metoden går ut på att man med hjälp av en speciell typ 

av band, som sitter monterad i verktygshållare (skor) anpassade efter vevaxeln, polerar 

detaljens yta till önskad ytfinhet. Den principiella uppställningen vid superfinering kan ses i 

Figur 1 nedan. 

 

Figur 1. Uppställning vid superfinering [1]. 

Under 2012 investerade Volvo Powertrain AB i en ny utrustning för detta processteg och 

parallelliserade därmed sin befintliga maskin från 2000-talets mitt. Efter igångkörning 

upptäcktes att den nya utrustningen avverkar mer material än den gamla, vilket ställer till 

problem i slipningen som är det gemensamma processteget innan superfineringen. Det går 
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inte att producera vevaxlar med olika målvärden från slipningen beroende på vilken 

superfineringsmaskin vevaxeln ska vidare till sen. Detta leder fram till problemställningen 

som ligger till grund för examensarbetet.  

1.3 Problemställning 

Trots att en hel del försök gjorts i syfte att försöka likställa avverkningen i de båda 

maskinerna, genom att bland annat laborera med skärdata och olika typer av band, har ingen 

lösning på problemet hittats. Volvo Powertrain AB behöver använda båda sina maskiner för 

att inte stoppa upp produktionen under superfineringsprocessen. För att likställa avverkningen 

i de båda maskinerna och erhålla bästa möjliga ytfinhet krävs en omkonstruktion av den 

gamla maskinen, som är den maskin som i dagsläget ger sämst ytstruktur. Att konstruera om 

hela maskinen är en väldigt kostsam och tidskrävande lösning, varpå företaget hoppas att det 

ska räcka med en omkonstruktion av verktygshållarna och dess infästning. 

1.4 Mål 

Målet med examensarbetet är att genom en omkonstruktion av verktygshållarna i den gamla 

superfineringsmaskinen likställa avverkningen med den nya maskinen. Konstruktionen ska 

utgå från den nya skon men anpassas till den gamla maskinen. Vad som ska ingå i 

examensarbetet är angivet i kravspecifikationen nedan. 

1.5 Kravspecifikation 

Följande kravspecifikation har tagits fram under examensarbetets uppstart i samråd med 

Volvo Powertrain AB. 

 En ny verktygshållare (lappsko) ska konstrueras. 

 En CAD-modell och en måttsatt ritning av den nya konstruktionen ska tas fram.  

 Avverkningen vid den gamla och nya superfineringsmaskinen ska vara densamma, 

sånär som på 3 µm. 

 Bearbetningen sker med band, i ett processteg. 

 Vevaxelns Ra-värde får inte överstiga ritningskrav.  

 Toleransen för vevaxelns rundhet får inte överstiga ritningskrav. 

 Verktygshållarna ska tillverkas på ett så enkelt och ekonomiskt sätt som möjligt. 

 Verktygshållaren anpassas för tillverkning av vevaxlar till en 13 liters motor. 

 Krafterna som verkar i dagens verktygshållare ska utredas. 
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1.6 Avgränsningar 

Eftersom tiden för examensarbetet är begränsad har följande avgränsningar gjorts i samråd 

med Volvo Powertrain AB. 

 Endast en typ av verktygshållare kommer att konstrueras under examensarbetet och 

den är avsedd för bearbetning av ramlager. 

 Ingen prototyp kommer att tillverkas och provköras inom examensarbetets ramar. 

 Verktygsarmarna kommer inte att konstrueras om, utan endast dess infästning i 

verktygshållaren. 
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2 Teori 

I detta avsnitt ges en introduktion och en allmän beskrivning av det område och den metod 

som behandlas i detta examensarbete. 

2.1 Skärande bearbetning 

De tillverkningsprocesser där material avlägsnas från ett arbetsstycke med hjälp av särskilda 

verktyg kallas för skärande bearbetning. De vanligaste och mest kända metoderna av skärande 

bearbetning är svarvning, borrning, fräsning och slipning. Utöver de vanligaste metoderna 

förekommer en hel del andra metoder som polering, hyvling, hening, läppning och 

superfinering. Vilken av dessa metoder som är mest fördelaktig att använda beror helt på 

vilket material som ska bearbetas, vilken geometri arbetsstycket har och vilka krav som ställs 

på den färdiga detaljen beträffande ytfinhet och formtolerans.  

Gemensamt för all typ av skärande bearbetning är att påkänningarna i verktygen som används 

blir så stora att de måste bytas ut kontinuerligt. Verktygens livslängd styrs av 

bearbetningsförhållanden, skärdata och material i såväl verktyg som arbetsstycke. För att 

minska värmen under processen, smörja och förbättra spånavgången - tillförs en skärvätska 

till kontaktytan mellan verktyget och arbetsstycket. Skärvätskan har stor inverkan på 

bearbetningskvaliteten och verktygets livslängd och bör därför vara noggrant anpassad till 

varje operation. De olika metoderna av skärande bearbetning kräver olika egenskaper hos 

skärvätskan, varpå skärvätskan blandas till med en varierande procentandel olja.   

2.2 Superfinering 

Superfinering eller lappning som det också kallas, är en metod av skärande bearbetning som 

främst används för att förbättra en detaljs ytfinhet och minska dess formavvikelse. Processen 

är oftast den sista i produktionsledet och tillämpas efter grövre bearbetningsmetoder som 

svarvning och slipning och kan ge en ytfinhet neremot Ra-värden på 0,01 µm. Liksom övriga 

metoder av skärande bearbetning så bygger superfinering på att ett verktyg läggs an emot 

arbetsstyckets yta. Verktyget som oscillerar (rör sig axiellt fram och tillbaka längs med 

arbetsstycket) med en frekvens mellan 2-85 Hz pressas emot arbetsstycket med ett konstant 

tryck som ligger mellan 9-40 N/cm
2
. Genom en kombination av det roterande arbetsstycket 

och det oscillerande verktyget kommer varje enskilt korn i verktyget att följa en sinuskurva. 

Ytor som är cylindriska och fungerar som lager och tätningssäten, bearbetas oftast med en 

metod som kallas ”plunge-cut metoden”. Vid denna metod är verktyget positionerat ovanför 

arbetsstycket, som är fastsatt och satt i rotation med hjälp av en spindeldocka och en 
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dubbdocka eller av två drivna valsar. Plunge-cut metoden används vid tillverkning av 

motordetaljer som ventilspindlar, vevaxlar och kamaxlar. Metoden används även vid 

tillverkningen av axlar till manuella - och automatiska växellådor. Axlarna poleras för att 

minska friktionen i dessa applikationer.  

En annan superfineringsmetod för cylindriska ytor är ”through-feed machining”. Vid denna 

metod sätts arbetsstycket i rotation med hjälp av två roterande matarrullar, med axlar 

snedställda mot varandra. Arbetsstycket matas fram under det oscillerande verktyget och 

följer antingen en rak linje, en konkav yta, en konisk yta eller en logaritmisk kurva. 

Allteftersom arbetsstycket rör sig framåt bearbetas det av verktyg med ökande finhet.  

Verktygen som används vid superfinering är bryne eller band, vanligen bestående av 

aluminiumoxid eller kiselkarbid. Dessa material är betydligt billigare än kubisk bornitrid och 

diamant, som används till verktyg vid andra metoder av skärande bearbetning [1].  

2.2.1 Superfinering med band 

Banden som används har vanligtvis en partikelstorlek på 0,3-80 µm beroende på 

kornstorleken. Det förekommer två olika huvudtyper av band, textil- och filmband. 

Filmbanden är mer hållbara och ger en högre precision eftersom de har en plastfilm som 

styvar upp dem, medan textilbanden ger bättre flexibilitet vid radier etc. Bearbetningen med 

band kan ske på två olika sätt, antingen endast från en sida eller samtidigt från två sidor. 

Vanligtvis bearbetas arbetsstycket från en sida då det är placerat i en konsol, mellan 

matningsrullar som är vanligt vid tillverkning av kamaxlar, eller då arbetsstycket är fastspänt i 

ena änden vilket är vanligt vid tillverkning av transmissionsaxlar. Banden pressas emot 

arbetsstycket med hjälp av en verktygshållare som vanligen kallas för sko, vars geometri 

formats efter arbetsstycket. Ett exempel på en sko som används vid bearbetning av vevaxlar 

kan ses i Figur 2. 
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Figur 2. Sko till vevaxel. 

När bearbetning sker från en sida är mindre än 50 % av arbetsstycket i kontakt med banden, 

vilket ger en begränsad materialavverkning per tidsenhet. Om högre avverkningshastighet och 

lägre formtoleranser önskas är det fördelaktigt att bearbeta arbetsstycket från två sidor. 

Vid bearbetning från två sidor pressas skon med banden emot arbetsstycket med hjälp av 

hydrauliska verktygsarmar. Skorna är formade efter arbetsstycket och eftersom bearbetningen 

sker med två skor som ligger an mot arbetsstycket från varsitt håll kommer större delen av 

arbetsstycket att vara i kontakt med banden under bearbetningen. Detta möjliggör en högre 

avverkningsgrad per tidsenhet och högre formtoleranser. Skorna anpassas efter önskad 

applikation, vid grovbearbetning används hårda skor som är försedda med en keramisk 

beläggning som ökar hållbarheten och gör skorna mindre känsliga mot slitage. Vid 

grovbearbetning är det fördelaktigt att ha en stor kontaktyta mellan banden och arbetsstycket. 

Tester har visat att en lindningsvinkel på omkring 300° ger bäst resultat vid grovbearbetning 

[1].  

Skärvätska tillsätts under processen för att hålla nere temperaturen, smörja arbetsstycket och 

för att spola bort det avverkade materialet från arbetsstycket. Skärvätskan har en avgörande 

inverkan på resultatet och det är därför av stor vikt att den anpassas efter processen. 

Vanligtvis används en specialolja med relativt låg viskositet som tillförs arbetsstycket under 

hela processen.    

Mjuka skor används vid finbearbetning då syftet är att erhålla en så hög ytfinhet som möjligt 

och öka den bärande ytan. Eftersom mjuka skor är mer komprimerbara än hårda skor, används 

de till att jämna till kvarvarande ojämnheter i ytan. De används även till kantavrundning och 

till att bearbeta små radier. Mjuka skor tillverkas med ett mjukt plastinlägg. Vanligtvis sker 
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grovbearbetning och finbearbetning i separata steg i olika maskiner. Om det endast finns tid 

eller plats till att genomföra superfineringsprocessen i ett steg, är det möjlighet att kombinera 

ihop ett skopar med en hård och en mjuk sko. Griparmen på den ena sidan förses med en mjuk 

sko, medan den andra griparmen förses med en hård sko. Denna kombination medför en 

högre avverkningstakt än då två mjuka skor används, samtidigt som ytfinheten blir bättre än 

då två hårda skor används.  

Skorna anpassas efter arbetsstyckets diameter och bredden på det bearbetade området. Om 

någon av dessa parametrar förändras måste skorna bytas ut. Dagens moderna 

superfineringsmaskiner är utrustade med skor som är enkla att byta ut. Skon består av en 

universell standardhållare som alltid sitter i maskinen och en insats som kan bytas manuellt på 

några minuter. En sko med utbytbar insats kan ses i Figur 3 nedan. Insatsen anpassas efter 

arbetsstyckets diameter och bearbetningsområdets längd. Denna lösning sparar mycket tid och 

pengar och möjliggör bearbetning av ett brett diameterintervall på arbetsstycket. 

 

Figur 3. Sko med utbytbar insats [1]. 

Utöver skornas utformning är även ledningen och övervakningen av banden i maskinen 

faktorer som påverkar resultatet vid superfinering. Tillförlitliga resultat i mikrometerområdet 

kan endast erhållas då banden är exakt rätt riktade genom skorna och utsätts för en 

kontinuerlig spänning som förhindrar veckbildning och excentrisk glidning. För att kunna 

övervaka banden är maskinen utrustad med induktiva givare som aktiveras om duken delar sig 

eller tar slut. I det senare fallet stoppas maskinen omedelbart för att undvika produktion av 

kassationer. För att säkerställa att den del av banden som ligger emot arbetsstycket inte är 

trasigt eller nedslitet, genomför de flesta moderna maskiner en så kallad diskret indexering av 

banden. Det innebär att maskinen matar fram en viss längd nytt band vid en förutbestämd 

tidpunkt under processen. Frammatningen sker när bearbetningen av ett arbetsstycke är färdig 
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och nästa ska påbörjas, eller mitt i själva processen om den är tidskrävande och bandet hinner 

bli nedslitet. I moderna maskiner kan indexeringen justeras steglöst och anpassas till 

arbetsstyckets diameter. Denna justering ser till att det inte matas fram mer band än vad som 

behövs till arbetsstycket och på så sätt reduceras förbrukningen. En annan fördel med 

indexeringen är att samma startparametrar kan användas för varje nytt arbetsstycke och 

konsekventa resultat uppnås eftersom all bearbetning sker med likvärdigt band.  

Exempel på superfineringsdetaljer som med fördel bearbetas med band är cylindriska 

motordelar som vevaxlar, kamaxlar och transmissionsaxlar.  Gemensamt för dessa detaljer är 

att en hög ytfinhet eftersträvas, för minskad friktion mot övriga motorkomponenter och 

minskat slitage. Det är även viktigt med låga formavvikelser på detaljerna [1].  

2.2.2 Superfinering med bryne 

Bryne används framförallt vid bearbetning med ”plunge-cut” metoden och ”through-feed” 

metoden, men också vid tillverkning av rullager. Vid through-feed metoden är hållaren för 

den pneumatiskt manövrerade brynguiden, nästan helt fri från verkande krafter eftersom 

maskinens stativ ger stöd åt hållaren. De krafter som uppstår då verktyget oscillerar med 25 

000 repetitioner per minut och en amplitud på 3-6 mm är nästan helt kompenserade. Eftersom 

inga krafter verkar på hållaren blir maskinen väldigt tyst och ett mycket bra 

superfineringsresultat uppnås. Det oscillerande huvudet med brynhållaren kan ställas in så att 

axlarna hos verktyget och arbetsstycket ligger parallellt med varandra. Ett brynhuvud med 

brynhållare och brynen, som används vid bearbetning av kamaxlar kan ses i Figur 4 nedan.  

 

Figur 4. Brynhuvud med brynhållare och brynen. 
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Trycket som appliceras på varje bryne kan justeras separat med hjälp av regulatorer. 

Övervakningsanordningar kontrollerar matningen av arbetsstycket och slitaget på varje bryne. 

Om arbetsstycket inte matas fram som angivet eller om ett bryne är skadat, dras alla brynen 

bort från arbetsstycket automatiskt.  

Vid bearbetning av lagerbanor kan bryne användas till alla profiltyper, till exempel: rak, 

konkav, konvex, krönt, ihålig eller logaritmiskt tvärsnitt. Denna variation i processen uppnås 

med hjälp av NC-styrning. Brynets position och uppehållstid kan anges exakt vid en specifik 

punkt på arbetsstycket. På detta sätt kan konvexiteter upp till 15 µm uppnås och tvärsnittsfel 

från tidigare bearbetningssteg kan kompenseras. Bredden på brynena som används är omkring 

20 % av bredden på det bearbetade området. Brynena är fästa i en hållare som har kapacitet 

att laddas med flera olika typer av brynen med varierande specifikationer, beroende på vilken 

typ av bearbetning som efterfrågas. På detta sätt kan arbetsstycket först bearbetas med grova 

brynen och därefter med finare brynen, i en enda uppställning [1]. 
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3 Metod 

I detta avsnitt beskrivs och analyseras den superfineringsmetod som används på Volvo 

Powertrain AB, verktygshållarna och dess infästning i den gamla – och nya 

superfineringsmaskinen och riktlinjerna för hur konstruktionen av den nya skon ska komma 

att se ut.     

3.1 Superfinering på Volvo Powertrain 

Volvo Powertrain använder sig av superfinering som sista produktionssteg vid tillverkningen 

av vevaxlar. Metoden används främst för att erhålla en hög ytfinhet på vevaxeln, vilket 

minskar friktionen gentemot övriga motorkomponenter och förbättrar dess livslängd. I 

dagsläget finns två superfineringsmaskiner i produktionslinjen för vevaxlar och dessa arbetar 

parallellt med varandra. En av maskinerna är inköpt och installerad under 2012, medan den 

andra är från mitten av 2000-talet. Bearbetningen sker med textilband från två håll i de båda 

maskinerna och utförs i en enda process. Banden pressas mot den roterande vevaxelns ram – 

och vevlager med hjälp av tio verktygshållare som vanligen kallas för skor. En vevaxel till en 

13 liters motor kan ses nedan i Figur 5, där samtliga ramlager är markerade med blått och 

samtliga vevlager med rött.  

 

Figur 5. Vevaxel till en 13 liters motor. 

Skorna är formade efter arbetsstyckets diameter och parvis placerade på vardera sidan om 

vevaxelns lager. Fem lager bearbetas åt gången i två steg där maskinen matar fram nytt band 

mellan de båda stegen. Rikligt med skärvätska tillförs till arbetsstycket under hela processen 

för att kyla, smörja och för att transportera bort avverkat material. Därefter flyttas 

verktygsarmarna framåt för att bearbeta resterande lager. För att få en jämn och fin slipyta 

oscillerar skorna i axial-led under slipprocessen. Ytfinheten mäts framför allt med hjälp av Ra-

värdet, som är det aritmetiska medelvärdet av höjdkoordinaterna som ingår i 

utvärderingslängden. Ju lägre Ra-värde en komponent har desto finare är dess yta. 
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Problemet med dagens superfineringsprocess är att de båda maskinerna som används ger de 

finaste ytorna vid olika materialavverkning. Den nya maskinen har kapacitet till att ge en 

högre ytfinhet än den gamla maskinen. När den nya maskinen programmeras för att ge bästa 

möjliga ytfinhet så avverkar den avsevärt mer material än den gamla maskinen gör när den är 

programmerad att ge bästa möjliga ytfinhet. I dagsläget används båda maskinerna i 

produktionen och konsekvensen blir att den nya maskinens kapacitet inte kan utnyttjas fullt 

ut. Den nya maskinen är istället programmerad att försöka likställa avverkningen med den 

gamla maskinen. Då lägsta möjliga Ra-värden eftersträvas, innebär det ett problem att 

vevaxlarna inte får de låga värden som det finns kapacitet till i den nya maskinen.     

Eftersom den optimala avverkningen som ger de bästa Ra-värdena skiljer sig åt mellan de 

båda maskinerna, skulle detta behöva tas med i beräkningen under den föregående slipningen. 

Att producera med olika målvärden från slipningen, beroende på vilken superfineringsmaskin 

som ska användas, är inte möjligt i dagens produktionslinje. Därför krävs en omkonstruktion 

av den gamla maskinen, så att avverkningen likställs med den nya maskinen. Fokus har lagts 

på att försöka konstruera om skon och dess infästning i verktygsarmen i den gamla maskinen 

och på så sätt försöka åtgärda problemet. Om en omkonstruktion av skon och infästningen 

skulle räcka för att åtgärda problemet skulle det spara in stora summor pengar, jämfört med 

vad det skulle kosta att konstruera om hela maskinen eller köpa in en helt ny. 

3.2 Verktygshållare 

I detta avsnitt analyseras skorna som används vid bearbetning av ramlager i såväl den nya och 

gamla superfineringsmaskinen. Skorna i den nya – och gamla maskinen är på många sätt lika 

varandra till formen, men konstruktionen skiljer sig åt i flera avseenden. Den tydligaste 

skillnaden mellan de skor som används vid ram – och vevlager är att de som används till 

vevlager är något större. Det innebär att de flesta slutsatser som kan dras utifrån analysen 

även gäller för de skor som används vid bearbetning av vevlager. 

3.2.1 Skor i gamla maskinen 

Skon till den gamla superfineringsmaskinen, som kan ses i Figur 6 har fyra inlägg av 

vulkaniserat gummi som ligger jämnt utspridda efter cirkelbågen. Cirkelbågens längd är 99 

mm (uppmätt vid gummiinläggen), med mittpunktsvinkeln106°, vilket ger varje skopar en 

lindningsvinkel på 212° runt vevaxeln. De båda skona i ett par är identiska till form och 

storlek och har längden (L) 150 mm, bredden (b) 66 mm och tjockleken (t) 38 mm. Det enda 

som skiljer dem åt är att den ena har ovala hål på baksidan för infästning av verktygsarmen 
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vilket kan ses i Figur 6. Fördelen med ovala hål är att det möjliggöra en viss justering av skon 

mot vevaxeln. Skorna är tillverkade i stålsorten S235JR och väger 2,08 kg. S235JR är ett 

olegerat stål med den strukturella kvalitetsmärkningen S och den lägsta sträckgränsen 235 

N/mm
2
 m. JR beteckningen bekräftar att stålet har genomgått längsgående Chary V-Notch 

slagseghetsprovning vid 27 J vid rumstemperatur.  

 

               

Figur 6. Sko med fyra gummiinlägg och ovala hål för infästning till den gamla maskinen. 

Under bearbetning är endast de fyra inläggen i kontakt med vevaxeln och får således ta upp 

alla krafter som uppstår. Tryckkraften från verktygsarmen pressar skon mot vevaxeln, vars 

motkraft fördelas över de fyra gummiinläggen. En friläggning av de fyra gummiinläggen som 

visar de krafter som verkar när vevaxeln roterar kan ses i Figur 7, där Ptryck är tryckkraften 

som pressar skon mot vevaxeln, Fmot. är motkraften från vevaxeln, Frot. är kraften som verkar 

på inläggen när vevaxeln roterar, Fres är kraftresultanten från vevaxeln och V är vevaxelns 

rotationsriktning. 

b 

L 

t 
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Figur 7. Friläggning av gummiinlägg. 

För tydlighets skull har endast krafterna i en kontaktpunkt mellan gummiinläggen och axeln 

ritats ut i Figur 7, medan de i själva verket fördelas längs hela kontaktytan mot vevaxeln. I 

denna modell antas att vevaxeln ligger i rätt position mot skon under hela processen, att skon 

och vevaxeln har precis samma diameter samt att kraften som appliceras från verktygsarmen 

på skon är helt fri från förluster. Kraften som orsakas av verktygets oscillation har inte ritats 

ut i Figur 7, eftersom den varierar beroende på verktyget rörelseriktning i axial led. Denna 

kraftkomposant är alltid motriktad till verktygets rörelseriktning. 

Eftersom skon är i vila under processen gäller Newtons första lag: 

∑         (1) 

Jämviktsekvationen för skon med positiv riktning åt höger kan tecknas enligt: 

                
        

      (2) 

där  

      
                    (3)  

och 

      
                   (4) 
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Förhållandet mellan       
och       

fås genom att kombinera ekvation (3) och ekvation (4) 

vilket ger: 

      
       

 
       

       
     (5) 

       = 500 N vilket insatt i ekvation (2), tillsammans med ekvation (5) ger det numeriska 

värdet: 

      
= 105,7 N  

vilket insatt i ekvation (5) ger: 

      
= 144,4 N 

      erhålls genom insättning av       
 i ekvation (3) eller       

 i ekvation (4) vilket ger det 

numeriska värdet: 

      = 149,4 N 

För spänningen i inläggen, som har dimensionen kraft per ytenhet, gäller att då kraften är 

jämnt fördelad över tvärsnittsarean är spänningen i varje punkt lika med medelspänningen 

som blir [2]: 

  
 

 
  

     

 
      (6) 

där   är medelspänningen [MPa], N är normalkraften [N] och A är tvärsnittsarean [mm
2
]. 

Tvärsnittsarean är den area som tar upp kraften. I detta fall arean på vart och ett av de fyra 

gummiinläggen, med tvärsnitt enligt Figur 8 nedan. 

  

  

 

                     (7) 

Ekvation (7) insatt i ekvation (6) ger numeriskt: 

   
     

   
               

 16,7 mm 

mm 

nnnnyyy

ymmmm

mmmm

muumm

mmmm 

40 mm 

Figur 8. Tvärsnittsarea på gummiinlägg 
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där minustecknet anger att skon utsätts för tryckspänning. 

Eftersom bandet endast ligger an mot de fyra inläggen, kommer det inte vara lika spänt i de 

ytor som inte får stöd av inläggen. Detta kan medföra sämre kontakt mot vevaxeln och ger 

således sämre precision vid bearbetningen och mindre materialavverkning.  

När nya skor monteras i den gamla maskinen är det av stor vikt att skorna ställs in så att de 

hamnar i precis rätt position mot vevaxeln. Skorna sitter stumt infäst i verktygsarmarna och 

har således inget utrymme att centrera sig efter vevaxeln om de skulle hamna i fel läge. Enda 

justeringsmöjligheten är vid verktygsarmens infästning och denna justering sker manuellt när 

maskinen är avstängd. 

3.2.2 Skor i nya maskinen 

Skorna i den nya maskinen har en längre cirkelbåge än skorna i den gamla maskinen, vilket 

ger en större kontaktyta mellan bandet och vevaxeln. Cirkelbågen är 132 mm lång och har en 

mittpunktsvinkel på 140°, vilket innebär att varje skopar har en lindningsvinkel på 280° runt 

vevaxeln. Även skorna i den nya maskinen är tillverkade i stålsorten S235JR.  

Längs hela cirkelbågen finns ett 1 mm tjockt inlägg av Polyuretan (PUR). PUR har god värme 

– och nötningsbeständighet, god oljebeständighet och fungerar som vibrationsdämpare i 

skorna tack vare sina elastiska egenskaper [3]. Den ena av skorna i ett par är något större än 

den andra och har expanderbart inlägg av PUR på sidorna, för att komma åt att slipa radierna 

på ramlagrena. Den större skon har längden (L) 160 mm, bredden (b) 94 mm och tjockleken 

(t) 42 mm, medan den mindre skon har längden 150 mm, bredden 89 mm och tjockleken 35 

mm. Den mindre skon väger 2,60 kg och den större är något tyngre. Den mindre skon har ett 

spår på baksidan för infästning av verktygsarmen. Spåret möjliggör en viss självjustering 

gentemot vevaxeln under bearbetningen. Den mindre skon kan ses i Figur 9. 
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Figur 9. Sko med heltäckande PUR-inlägg och spår för infästning till den nya maskinen. 

I fallet med det heltäckande PUR-inlägget har bandet stöd av skon längs hela cirkelbågen 

vilket leder till en jämnare kraftfördelning över hela cirkelbågen. En friläggning av PUR-

inlägget längs cirkelbågen kan ses i Figur 10, där Ptryck är tryckkraften som pressar skon mot 

vevaxeln, Fmot. är motkraften från vevaxeln, Frot. är kraften som verkar på inläggen när 

vevaxeln roterar, Fres är kraftresultanten från vevaxeln och V är vevaxelns rotationsriktning. 

Vevaxelns rotationsriktning ändras under processen så att bearbetning kan ske i båda 

riktningarna. 

 

Figur 10. Friläggning av heltäckande PUR-inlägg. 

b t 

L 
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Som Figur 10 visar fördelas krafterna längs efter hela cirkelbågen. En större tvärsnittsarea ger 

en större kontaktyta och jämnare kraftfördelning vilket resulterar i en stabilare 

bearbetningsprocess än i den gamla maskinen, där krafterna endast fördelas över de fyra 

gummiinläggen i skon. Eftersom Ptryck är 500 N precis som i den gamla maskinen, kan Fres. i 

den nya maskinen uppskattas till 4Fres. Fres. är kraftresultanten, som verkar på vart och ett av 

det fyra inläggen i skon i den gamla maskinen. I den nya maskinen antas Fres. vara jämnt 

fördelad över hela skons tvärsnittsarea, varpå spänningen i varje punkt är lika med 

medelspänningen som för skon till den nya maskinen kan tecknas enligt ekvation (6): 

  
 

 
  

      

 
  

där A är tvärsnittsarean som i detta fall är arean längs hela cirkelbågen. Tvärsnittets 

dimensioner kan ses i Figur 11 nedan. 

 

 

    

 

 

Vilket ger följande värde på A:  

                     (8) 

Ekvation (8) och ekvation (6) ger numeriskt: 

   
       

    
             

där minustecknet anger att skon utsätts för tryckspänning. 

Liksom i fallet med gummiinlägget i den gamla skon, har kraftkomposanten som uppstår vid 

verktygets oscillation inte tagits med i Figur 10.  

 

35 mm 

132 mm 

Figur 11. Tvärsnittsarea längs cirkelbågen 
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3.2.3 Faktorer som påverkar krafterna i verktygshållarna 

Storleken på de verkande krafterna i skorna till den nya – och gamla maskinen påverkas till 

stor del av vilken skärdata som används. En hög tryckkraft på verktygsarmarna som för 

skorna mot vevaxeln resulterar i större motkraft från vevaxeln och ökad friktionskraft. 

Verktygets oscillation i axialled ger upphov till en kraft i skorna som är motriktad till 

rörelseriktningen.  Krafterna i skorna beror även av material och ytfinhet på arbetsstycket, 

samt vilket material och vilken grovlek kornen i bandet som används har. Ju grövre band som 

används desto större blir friktionskraften gentemot vevaxeln. Samma resonemang gäller för 

vevaxeln, där en ojämn yta resulterar i högre friktionskraft. Friktionskraften påverkas också 

av vilken skärvätska som används vid bearbetningen. En tjock oljebaserad skärvätska minskar 

kontakten mellan ytorna och minskar således friktionen. 

Eftersom skon till den nya maskinen har mer gods emellan cirkelbågen och baksidan på skon 

än skon i den gamla maskinen, kommer den att vara något stabilare och mindre 

deformationskänslig. Detta är dock av ringa betydelse då det inte är frågan om några 

nämnbara deformationer i någon av skorna. Viktskillnaden på 0,5 kg beror på att skon till den 

nya maskinen är bredare och något tjockare än skon till den gamla maskinen, medan längden 

är densamma för de båda skorna. 

3.3 Infästning i verktygsarmen 

Infästningen av skorna i verktygsarmen skiljer sig åt mellan den nya – och gamla maskinen. I 

den nya maskinen sitter inte skorna helt stumt infästa i verktygsarmen som de gör i den 

gamla, utan med en insats som passas in i ett spår i mitten på skons baksida och i ett ovalt hål 

beläget ovanför spåret vilket kan ses i Figur 9 ovan. Detta möjliggör en viss rörelse i höjdled 

och bidrar till att skorna kan självjustera sig efter vevaxeln om de hamnar i fel läge från 

början. Tack vare detta blir processen inte lika beroende av att vevaxeln är i exakt samma 

position varje gång. Det är inte frågan om några stora justeringar, vilket inte heller är 

nödvändigt då det endast kan förekomma små variationer av vevaxelns läge.  

Skon i den gamla maskinen sitter stumt infäst i verktygsarmen med en M10 skruv i mitten på 

skons baksida och med två pinnar som passas in i två stycken ovala hål belägna ovan och 

under skruvhålet. Verktygsarmen med fästanordning för skon kan ses i Figur 12.  
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Figur 12. Verktygsarm med fästanordning för sko. 

Denna infästning möjliggör ingen självjustering av skon mot vevaxeln utan skon måste ställas 

in i önskad höjd manuellt då maskinen är avstängd. Denna lösning är mer känsligt mot 

eventuella variationer av vevaxelns läge och storlek, samtidigt som den är något stabilare och 

mindre känslig mot slitage än skon i den nya maskinen. 

3.4 Konstruktion av ny sko 

För att likställa avverkningen i de båda superfineringsmaskinerna och erhålla en så bra 

ytfinhet som möjligt på vevaxlarna, krävs en omkonstruktion av verktygshållarna i den gamla 

maskinen. Den nuvarande skon i den gamla maskinen har en kortare cirkelbåge än skon i den 

nya maskinen, vilket resulterar i en mindre kontaktyta mellan bandet och vevaxeln. 

Kontaktytan ökas genom att cirkelbågens längd i den nykonstruerade skon blir ungefär 

densamma som i skon i den nya maskinen. För att kunna förlänga cirkelbågen och ha plats för 

hålen till infästningen, utan att minska godstjockleken krävs även en ökning av bredden på 

den nykonstruerade skon i förhållande till den gamla.  

För att kunna utnyttja hela tvärsnittsarean längs cirkelbågen och få en lägre medelspänning 

kommer de fyra gummiinläggen som sitter i skon i den gamla maskinen i dagsläget att slopas 

till förmån för ett heltäckande belag. Detta medför att kraften fördelas över hela cirkelbågen 

på samma sätt som illustreras i Figur 10 ovan, istället för endast över de fyra gummiinläggen. 

Ytterligare en fördel med ett heltäckande inlägg är att det ger en jämnare sträckning av bandet 

längs hela cirkelbågen. Bandet får stöd från hela cirkelbågen istället för endast från de fyra 

gummiinläggen som i den gamla skon. De ytor på bandet som ligger mellan gummiinläggen 

slackar mer och ger en sämre materialavverkning och en ojämn nötning på bandet. 
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Infästningen av den nykonstruerade skon i verktygsarmen i den gamla maskinen kommer att 

likna infästningen i den nya maskinen. För att möjliggöra självjustering av skon mot vevaxeln 

kommer ett vertikalt spår att fräsas i mitten på skons baksida. Förhoppningen är att denna 

självjustering ska se till så skon hamnar rätt mot vevaxeln även då det förekommer små 

variationer i vevaxelns position i maskinen. De båda ovala hålen som sitter på den gamla skon 

kommer att behållas oförändrade och placeras likadant på den nykonstruerade skon. Syftet 

med detta är att inte behöva förändra verktygsarmen och dess infästning, utan att den nya 

konstruktionen ska kunna monteras med samma skruv och pinnar som används i dagsläget. 
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4 Resultat 

Detta avsnitt visar resultatet av den verktygshållare som konstruerats, samt beskriver och 

motiverar besluten bakom varje del i konstruktionen. 

4.1 Sko 

Eftersom skon i den nya maskinen visat sig fungera bra och syftet med omkonstruktionen är 

att likställa avverkningen i de båda maskiner, så har grundtanken under konstruktionen av den 

nya skon varit att försöka efterlikna skon i den nya maskinen. Den nykonstruerade skon är 

designad för att kunna användas på båda sidorna om vevaxeln vilket medför att de båda 

skorna i ett skopar är identiska. Som Figur 13 nedan visar har den nykonstruerade skon till 

den gamla maskinen fått en längre cirkelbåge än skon som sitter där i dagsläget. Längden på 

cirkelbågen är ungefär densamma som i skon i den nya maskinen, det vill säga 132 mm. För 

att få en jämnare kraftfördelning och en bättre kontakt mot vevaxeln har de fyra 

gummiinläggen som sitter i den gamla skon ersatts av en två mm tjockt polyuretanbeläggning 

längs hela cirkelbågen. Då polyuretanen är två mm eller tjockare är det möjligt att tillverka en 

gjutform och gjuta den till färdigt mått direkt på skon och på så vis undvika efterbearbetning. 

Att tillverka en gjutform är något dyrare om det endast är frågan om enstaka detaljer, men i 

detta fall då det handlar om fler detaljer är det att rekommendera.  

    

Figur 13. Nykonstruerad sko med PUR-belag. 

Utöver förändringarna med cirkelbågen och PUR-belaget har även storleken på skon 

förändrats. Längden är oförändrad jämfört med den gamla skon, medan bredden ökats från 66 
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mm till 84 mm och tjockleken från 38 mm till 42 mm. En måttsatt ritning av skon med 

polyuretanbelag kan ses i Bilaga 1.  

Den nykonstruerade skon har försetts med ett vertikalt spår på baksidan, där en insats 

monteras och möjliggör en självjustering av skon gentemot vevaxeln under pågående 

bearbetningsprocess. De ovala hålen för styrpinnarna ser likadana ut som i den gamla skon 

och är likadant placerade. Även hålen och spåren för infästning av 

bandsträckningsanordningen belägna på skons ovan – och undersida ser likadana ut som i den 

gamla skon. Ett 12 mm tjockt hål har borrats tvärsigenom skon där en fasad cylindrisk pinne 

med spår för låsringar ska monteras. För att kunna använda en 45 mm lång standardpinne med 

svarvade spår för låsringarna, placerade enligt rekommendationer [4], har två stycken 3 mm 

djupa försänkningshål för låsringarna gjorts på vardera sidan. Försänkningshålen har 

diametern 22 mm vilket medger extra utrymme för att underlätta monteringen av låsringarna. 

Hålet för den fasade pinnen, de försänkta hålen och de ovala hålen för styrpinnarna kan ses i 

Figur 13 ovan. 

4.2 Insats 

Insatsens syfte är att styra justeringen av skon mot vevaxeln. Insatsen placeras i det frästa 

spåret på skons baksida med den fasade sidan utan hål in mot skon. Storleken på insatsen och 

placeringen av hålet för den fasade pinnen kommer att styra hur mycket skon tillåts röra sig 

innan insatsens inre kant slår emot spårets inre kant och låser rörelsen. På baksidan av 

insatsen sitter ett M10 hål där skruven från verktygsarmen ska fästas. Insatsen kan ses i Figur 

14 nedan.    

   

Figur 14. Insats till sko. 



25 

 

Fördelen med denna lösning är att samma skruv och pinnar som sitter i verktygsarmen idag 

kan användas även till den nykonstruerade skon och dess insats. Anledningen till att M10 

hålet gjorts genomgående mot hålet för den fasade pinnen är för att underlätta vid 

tillverkningen av detaljen. Det är enklare att borra ett genomgående hål än ett bottenhål och 

det blir enklare att gänga hålet när det är genomgående. Det medför inte heller någon nackdel 

för själva detaljen eftersom skruven inte kan dras in så långt att den stöter emot den fasade 

pinnen. En måttsatt ritning av insatsen kan ses i Bilaga 1. 

4.3 Sammanställning 

Den nykonstruerade skon med PUR-belag, insats, en fasad cylindrisk pinne med spår för 

låsring och låsringar kan ses monterad på verktygsarmen i Figur 15 nedan. Låsringarna som 

används är standardkomponenter av typen SS 1581 och den fasade cylindriska pinnen är en 

standardkomponent på vilken spår för låsringar svarvats. En måttsatt ritning för spåret på den 

fasade cylindriska pinnen kan ses i Bilaga 1. 

 

Figur 15. Komplett sko monterad. 

En genomskärning av den kompletta skon monterad på verktygsarmen kan ses i Figur 16.  
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Figur 16. Genomskärning av komplett sko. 

 

4.4 FEM-analys 

För att undersöka de spänningar och förskjutningar som uppstår i verktygshållarna har FEM-

analyser genomförts i Autodesk Inventor. Följande uppställning användes vid analys av skon 

med polyuretanbelag: 

Constraints: Pin constaint – vid det genomgående hålet tvärs igenom skon. 

Load: Bearing load – längs cirkelbågen. 

Mesh: 47 354 noder med 29 940 tetraediska element. 

Resultatet av utböjningen i skon med polyuretanbelag som erhålls i analysen kan ses i Figur 

17. 
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Figur 17. Förskjutning i sko med polyuretanbelag. 

Resultatet av spänningen i skon med polyuretanbelag kan ses i Figur 18 nedan. 

 

Figur 18. Spänning i sko med polyuretanbelag. 
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Vid analys av insatsen användes följande uppställning: 

Constraints: Fixed constraint – vid insatsens baksida, det vill säga den sida som ligger mot 

verktygsarmen. 

Load: Bearing load – applicerad vid hålet för den cylindriska pinnen hålet riktad mot 

verktygsarmen. 

Mesh: 25 627 noder med 16 765 tetraediska element. 

Resultatet av insatsens utböjning kan ses i Figur 19 nedan. 

 

Figur 19. Utböjning av insats. 
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Resultatet av spänningarna i insatsen kan ses i Figur 20 nedan. 

 

Figur 20. Spänning i insats. 
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5 Diskussion 

För att med säkerhet få svar på hur bra den nykonstruerade skon fungerar krävs att en 

prototyp tillverkas och provkörs i den gamla superfingeringsmaskinen. Efter provkörningen 

kan resultatet utvärderas och eventuella ändringar i skons konstruktion göras om brister 

upptäcks. Eftersom det redan vid upptakten av examensarbetet stod klart att någon 

prototyptillverkning inte skulle hinnas med inom ramarna för examensarbetet, så har den 

nykonstruerade skon försökt efterlikna skon i den nya maskinen till form och storlek. Syftet 

med examensarbetet är att försöka likställa avverkningen i den nya – och gamla 

superfineringsmaskinen, inte att försöka ta fram en så bra och effektiv sko som möjligt. 

Genom att försöka göra den nykonstruerade skon och dess infästning så lik skon i den nya 

maskinen som möjligt är tanken att materialavverkningen i de båda superfineringsmaskinerna 

kommer att närma sig varandra. 

Som tidigare nämnts beror inte materialavverkningen enbart på skon och infästningen utan 

även andra faktorer påverkar. Några av dessa faktorer är maskindata och arbetsstyckets 

inspänning. För att helt kunna likställa materialavverkningen i de båda maskinerna kan det 

krävas små förändringar i skon för att kompensera för de övriga skillnaderna mellan 

maskinerna. Innan dessa finjusteringar kan göras krävs en provkörning av skon och en 

noggrann analys av resultatet. 

Eftersom det redan tidigt under examensarbetet stod klart att den nykonstruerade skon i mångt 

och mycket skulle likna den som sitter i den nya superfineringsmaskinen idag, så har 

konceptgenereringsfasen inte riktigt genomförts som i andra projekt. Istället för att ta fram en 

mängd olika koncept med olika lösningar och utseende på skon, har en enda modell av skon 

tagits fram och denna modell har sedan gjorts mer detaljerad under arbetets gång. Låsningen 

till den cylindriska pinnen som löper genom skon, runt vilken insatsdelen kan rotera var till 

exempel inte tvunget att ske med hjälp av låsringar. Från början var tanken att den cylindriska 

pinnen skulle låsas med hjälp av en stoppskruv som skruvades in från någon av insatsens 

sidor. Valet föll på låsringar eftersom det inte kräver något extra hål i insatsen och är enklare 

att montera.   

En annan del av konstruktionen som väckt en del funderingar kring hur den ska utformas på 

bästa sätt är polyuretanbelaget längs cirkelbågen på skon. Från början var tanken att låta 

tillverka polyuretanen som ett inlägg som sedan monteras på skon. Även tjockleken på 

polyuretanen krävde en del tankeverksamhet. Från början var tanken att använda sig av ett 
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tjockare polyuretaninlägg eller belag runt fyra mm för att kunna behålla den ursprungliga 

tjockleken på skon och ändå erhålla önskad radie för slipning av hörnen på vevaxeln. Valet 

föll dock på att använda ett två mm tjockt polyuretanbelag eftersom det kan formgjutas direkt 

på skon. Om ett tunnare belag ska användas blir det svårt att gjuta polyuretanen direkt till 

önskad form. Anledningen till att belaget inte görs fyra mm eller tjockare är att ett tjockare 

inlägg deformeras mer än ett tunnare inlägg och riskerar att ge en sämre kontakt mellan 

bandet och vevaxeln. För att kunna erhålla önskad radie och bredd från ytterkanterna på 

belaget samtidigt som belaget endast blir två mm tjockt valdes att istället göra själva skon 

tjockare. 

Skon och insatsen är konstruerade för att göra tillverkningen så enkel och billig som möjligt, 

utan att tumma på funktionaliteten. Skon och insatsen fräses och borras lämpligen till angiven 

form från ett massivt stycke stål. Vilken stålsort som används till skon och insatsen spelar 

mindre roll eftersom processen inte ställer några större krav på stålet, annat än att det ska 

klara av att stå emot de krafter som uppstår i skon. Valet föll på S355JR som är ett vanligt och 

relativt billigt stål som används till många konstruktioner. Resultatet av FEM-analysen visar 

att det som väntat är frågan om ytterst små spänningar och deformationer i verktygshållaren. 

FEM-analyserna gjordes i syfte att påvisa hur otroligt små dessa spänningar och utböjningar 

blir och att detta inte behöver tas någon hänsyn till annat än möjligen i fallet med 

polyuretanbelagets tjocklek.  

Examensarbetet har varit intressant, lärorikt och bidragit till en ökad kunskap inom 

konstruktionsområdet och ökad förståelse för de båda maskinerna. En viktig del av arbetet har 

varit att försöka förstå hur superfineringsprocessen går till och vilka skillnader som 

förekommer mellan de båda maskinerna och hur dessa påverkar resultatet. Mängden 

dokumentation har i vissa fall varit bristfärdig. Det har inte gått att hitta någon komplett 

ritning på någon av superfineringsmaskinerna. Lösningen har varit att med hjälp av skjutmått 

och de processblad som funnits ta fram de sökta måtten.  

Som förslag på fortsatt arbete rekommenderas en prototyptest av den nykonstruerade skon 

och därefter en grundlig analys av resultatet. Om resultatet är till belåtenhet blir nästa steg att 

anpassa den nykonstruerade skon för bearbetning av vevlager. Detta kräver inget större arbete 

utan endast en ändring av några mått i modellen som tagits fram för ramlager. Om den 

nykonstruerade skon inte ger den avverkning och den ytfinhet som önskas föreslås ytterligare 



33 

 

tester där cirkelbågens längd, insatsens storlek och tjockleken på skon varieras i hopp om att 

hitta rätt kombination som likställer avverkningen.  
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6 Slutsats 

Orsaken till att materialavverkningen i den gamla superfineringsmaskinen är mindre än i den 

nya superfineringsmaskinen beror på flera olika faktorer som tillsammans ger en påtaglig 

skillnad. Skorna i den nya – och gamla maskinen skiljer sig åt i flera avseenden vilket tros 

vara en av förklaringarna till skillnaden i materialavverkning. De mest påtagliga skillnaderna 

mellan skorna i den nya – och gamla maskinen är: 

 Skorna i den nya maskinen har en längre cirkelbåge som ger en längre kontaktyta för 

bandet mot vevaxeln och bidrar till ökad stabilitet. 

 Skorna i den nya maskinen har ett heltäckande inlägg längs hela cirkelbågen, medan 

skorna i den gamla maskinen endast har fyra gummiinlägg som är placerade längs 

cirkelbågen. Detta bidrar till en jämnare kraftfördelning i den nya skon och en bättre 

vibrationsdämpning längs hela cirkelbågen. 

 Skorna i den nya maskinen har en infästning i verktygsarmarna som medger en viss 

självjustering gentemot vevaxeln under själva processen. Skorna i den gamla 

maskinen är stumt infästa och saknar denna möjlighet till självjustering, vilket gör den 

gamla maskinen mer känslig för lägesavvikelser hos vevaxeln. 

Den nykonstruerade skon är konstruerad i syfte att försöka efterlikna skon i den nya maskinen 

enligt punkterna ovan och på så vis bidra till en mer likställd avverkning. Däremot 

förekommer andra skillnader mellan de båda maskinerna som inte har någon anknytning till 

skorna. Dessa skillnader kan också påverka avverkningen men har inte tagits hänsyn till under 

detta examensarbete då all fokus lagts på skorna och dess infästning i verktygsarmen.  

Den nykonstruerade skon är självjusterande, har en längre cirkelbåge än skon i den gamla 

maskinen, har ett två mm tjockt polyuretanbelag längs hela cirkelbågen och är anpassad för 

infästning i verktygsarmen med nuvarande styrpinnar och M10 skruv.  

FEM-analysen av den nykonstruerade skon visar att de spänningar och förskjutningar som 

uppstår i skon inte utgör något problem, utan är så små att de kan försummas. 
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Cylindrisk pinne med spår 


