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Förord 

Denna rapport är framtagen under det avslutande examensarbetet i 

Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik på Luleå Tekniska Universitet i Skellefteå. 

Projektet har efterfrågats av företaget Tooltech AB i Töre och behandlar möjligheten att 

designa en lager-på-styrskena system som kan operera i smutsig miljö. 

Ett stort tack till handledare Lars Lee Persson, marketing director på Tooltech som 

tillhandahöll detta projekt som examensarbete och som även har erbjudit hjälp och 

kunskap under projektets gång. Samt Kenneth Andersson Arbetsledare Produktion på 

Tooltech som hjälp till med färdigställandet av projektet. 

Jag vill även tacka Sven Berg och Mats Ekevad som bidragit med feedback och riktlinjer för 

rapportens framtagning. Och även ett stort tack för dessa lärorika år på LTU i Skellefteå. 
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Sammanfattning 

Denna rapport behandlar hela framtagandet av en prototyp på en flugfiskerulle med en 

självrengörande kullagring som ska klara en smutsig miljö. Inom de flesta 

tillverkningsindustrier idag finns ett behov av noggrann förflyttning av exempelvis 

skärutrustning eller mätutrustning. Kan dessa förflyttningar göras längst en skena med 

lång livsläng och minimalt behov av smörjning och rengöring så leder det till minskat 

underhåll och ökad driftsäkerhet.Rapporten behandlar även förstudiefasen där olika 

fallstudier har studerats. Under inledande arbetets gång tags tre olika koncept fram 

därefter väljs den som anses bäst lämpad för ändamålet ut. Under projektets 

konstruktionsfas diskuteras olika materialval, tillverkningsmetoder och 

materialbearbetningar såsom härdningsmetoder. Även provkörning med en färdig 

prototyp gås igenom. 

Tanken är att ett fungerande koncept skall kunna tillämpas i smutsig industriell miljö. Och 

därmed möjliggöra användandet av linjära och cirkulära transportskenor utan behovet av 

rengöring och utan eller med minimalt behov av smörjning. 
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Beteckningar 

Symbol Beskrivning Enhet 

ω Vinkelhastighet   [Rad/sec] 

rskena Skenans inre radie   [m] 

vmax Maxhastighet   [m/s] 

F Extern kraft   [N] 

δ Förskjutning   [mm] 

β Konstant [Utan dim.] 

α Konstant [Utan dim.] 

L Längdmått [mm] 

I Tröghetsmoment [kg/m^2] 

E Elasticitetsmodul [kN/mm^2] 

A Tvärsnittsarea [mm^2] 

g Gravitationskonstant [kg] 

σ Spänning [N/mm^2] 

Förkortningar 

Nm Newtonmeter 

mm Millimeter 

μm Micrometer 

RPM Revolutions Per Minute 

FEM Finite Element Method 

Rad/sek Radianer per sekund 

KTH Kungliga Tekniska Högskolan 

CAD Computer Aided Design 

STEP Standard for the Exchange of Product model data 

SS Stainless Steel 

Samtliga ekvationer har numrerats i parentes i högerkanten på samma rad. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

TOOLTECH i Töre producerar sedan 1990 fixturer och produktionsverktyg till bland annat 

fordonsindustrin, företaget består av en modern maskinpark bemannad av välutbildad 

personal i både kontors och verkstadsmiljö. En av företagets styrkor är att större delen av 

produktionen sker under samma tak med start hos konstruktören via maskintillverkning 

därefter vidare till montering och paketering och tillslut leverans.  

TOOLTECH är sedan 1995 kvalitetscertifierade enlig ISO 9001:2008 och har i dagsläget för 

en produktionskapacitet på ca 290 timmar per vecka. 

Detta projekt skall undersöka möjligheten att konstruera och tillverka en cirkulär kullagrad 

mekanism med en självrengörande transportskena, arbetet utgår utifrån en flugfiskerulle. 

 

1.2 Förflyttning längst en skena 

Inom många industrier använder man vagnar som förflyttas längst transportskenor. 

Behovet av att utföra förflyttning av exempelvis mätutrustning med bibehållen pålitlighet 

kan inom många områden vara stort. 

 

Figur 1.2.1 Linjära styrskenor med transportvagnar i olika storlekar. 
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Då en transportvagn likt de i figur 1.2.1 enbart skall förflytta sig i x-led med krav på 

minimalt glapp i y-led och z-led krävs att transportskenan är tillverkad med krav på hög 

precision. Även cirkulär förflyttning förekommer. Drivning sker oftast med hjälp av en 

kuggstång eller gängstång. 

 

Figur 1.2.2 Cirkulär styrskena med två st vagnar. 

1.3 Projektets bakgrund 

I dagsläget har många transportskenor inom industri antingen en avstrykare i form av 

antingen en borste eller en gummiläpp som ska stryka rent skenan från damm och smuts. 

Detta med resultatet att personal måste dagligen besikta dessa från skador och bedöma 

dess funktionsduglighet, för att byta slitna borst kan stillastående system vara nödvändigt. 

Ett annat alternativ är att med tryckluft blåsa ren skenan, denna princip innebär också 

ständig uppsikt av eventuella operatörer då slangbrott i värsta fall kan resultera i 

personskador. 

Projektet framkom utifrån önskemålet att tillverka transportskenor där lagrade vagnar kan 

verka i smutsig miljö utan behovet av avstrykare eller liknande lösningar för att hålla 

skenan fri från smuts. Företaget Tooltech AB i Töre har under många år levererat tekniska 

lösningar inom industri och ser en stor potential i att leverera självrengörande 
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skentransportörer till olika industrier med smutsig miljö. Tanken föll då på ett cirkulärt 

system som enkelt kan roteras med en skruvdragare samtidigt som en vatten/sand 

blandning tillsätts in i mekaniken för att undersöka effektiviteten hos den självrengörande 

lagringen. 

 

Figur 1.3.1 Flugrulle som donerats av Wildmarksshopen i Luleå, öppna lager som lätt kärvar om det kommer in ex. 
sand.   

Problemställningen blir uppenbar i figur 1.3.1, i exempelvis en fiskerulle så är möjligheten 
stor att främmande objekt kommer in i mekanismen och detta kan i sin tur resultera i 
osmidig gång och även driftstopp. 
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Figur 1.3.2 Kullager SSLJ13E från HepcoMotion anpassat för att tillsammans med transportskena ge ett 
självrengörande system. 

 

 

Figur 1.3.3 Kullagrens placering i den färdiga CAD - modellens tidigaste utförande. 
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1.4 Syfte 

Syftet med detta projekt är att för Tooltechs räkning undersöka hur och om detta funkar 

samt om denna princip är något dom kan jobba vidare med.  

1.5 Mål 

Målet med detta projekt är att under tidsramen tio veckor ha en färdig produkt testad och 

utvärderad för givna förhållanden. Att den färdiga prototypen skall klara av rotera i olika 

hastigheter medan sand av kornstorlek < 1 mm tillsätts i mängden ett matskedsmått under 

tre sekunder. 

Prototypen bör även klara av våttestet där samma sand blandas med vatten i en bunke och 

provkörning sker med systemet delvis nedsänkt under vattenytan. 

1.6 Krav 

Projektet skall innehålla följande: 

● Komplett studie av roterande applikation. 

● Undersökning för val av material. 

● Undersökning för val av materialbearbetning och tillverkningsmetod. 

● Tillverkad, monterad och beprövad prototyp. 

● Enklare FEM- analys av vital del. 

1.7 Avgränsning 

Projektet innehåller inte: 

● Kostnadsberäkningar. 

● Hållfasthetsberäkningar för övriga komponenter. 

 

 

 
 

 
10 



 
 

2 Teori 

2.1 Befintligt system 

Företaget HepcoMotion beläget i Tiverton i England har sedan sent 60-tal levererat 

transportlösningar till olika industrier. På deras hemsida finns olika fallstudier där vissa 

transportskenor har opererat i ca tio år utan manuell rengöring eller smörjning.  

På företaget Tooltech AB i Töre har man sett potentialen i att kunna erbjuda 

självrengörande transportsystem till industrilösningar som kan vistas i krävande miljö. Då 

avsaknaden av rengöring och ett extremt minskat behov av smörjning leder till ekonomiska 

besparingar, mindre behov av underhåll och besiktningar. 

2.2 Olika koncept 

Då arbetet utgått ifrån en flugfiskerulle och själva principen med ett skenstyrt system som 

skall vara självrengörande så fanns litet utrymme för olika koncept då delarna som är 

intressanta för målet är få. Olika koncept har dock tagits fram för lagerhållaren då den ger 

möjlighet att montera och demontera systemet på ett enkelt sätt. 

2.2.1 Fjädrad lagerhållare 

Första konceptet togs fram med tanken att systemet ska gå plocka isär helt utan verktyg, 

med en fjäder på varje arm som trycker ut lagren mot styrskenan och på så vis håller 

mekanismen på plats. 
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Figur 2.2.1 Konceptet med fjädrar som spänner ut lagren mot styrskenan. 

 

En fördel med detta koncept är att hjullagersystemet går plocka ur utan verktyg, för att 

tvätta eller byta delar. Denna möjlighet hade varit eftertraktad i en flugfiskerulle då man 

lätt kan byta linrulle medans huset sitter kvar i fiskespöt. Viktigt är dock att fjädrarna ger 

lagren rätt tryck mot styrskenan. För att systemet skall vara självrengörande så krävs ett 

visst tryck mot skenan för att trycka undan smuts istället för att rulla över. Detta system 

innebär även fler delar att tillverka, fler rörliga komponenter samt att fjädrar kan vara svåra 

att hitta om de inte ingår i något standardutbud. 

2.2.2 Lager med excentrisk bult 

Ett annat koncept togs fram där lagerhållaren är tillverkad i ett stycke och kullagren sitter 

med en excentriskt placerad bult som ger möjlighet till liten justering mot styrskenan. 
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Figur 2.2.2 T.V. Koncept med stum lagerhållare, T.H. Lager med excentrisk bult med möjlighet till justering. 

Detta system har fördelarna med färre rörliga delar, möjligheten att justera trycket mot 

styrskenan och att lagren rullar stumt mot styrskenan. Möjligheten att justera styrskenan 

och därmed även spolens centrering i huset finns också. Nackdelar är att monteringen 

kräver några extra moment och kräver verktyg. 

2.3 Konstruktion 

Ett önskemål var att utveckla detta system på smidigaste sätt. Istället för en lång styrskena 

med en färdig transportvagn så valdes iden med ett roterande system liknande en 

flugfiskerulle, då den till storlek och med sin roterande funktion skulle bli lätt att tillverka 

och testa. Av de koncept som togs fram så valdes metoden med fasta lager och excentriska 

fästskruvar. 

Systemets uppbyggnad började med att välja ut befintliga lager i lämplig storlek och 

därefter konstruera en gemensam hållare för tre stycken av dessa lager. Beställda lager 

kommer med hjul anpassade till en skena med en V-kam vars uppgift är att hålla lagren på 

en stadig bana och samtidigt trycka undan smuts. 

Dessa lager kommer att sitta fast monterade i yttre huset medan den cirkulära skenan 

roterar med den fastskruvade linrullen. 
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Kullagren kommer tillverkade i rostfritt stål och färdiga att monteras, lagren är insmorda 

och vakuumtäta med nitriltätningar från leverantören.  

 

Figur 2.4.1 Urklipp från kullagrets produktdatablad innehållande mått och toleranser. 

Som figur 2.4.1 visar så har även kullagrets monteringsskruv möjlighet till justering från 

baksidan med hjälp av insexnyckel. 
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Figur 2.4.1 Sprängskiss över flugfiskerullen. 

Färdiga prototypens system kommer att bestå av sju separata delar. 

1. Hus 

2. Lagerhållare 

3. Kullager SSLJ13E (3st) 

4. Styrskena 

5. Spole 

Värt att nämna angående konceptet är att det som flugfiskerulle går att förbättra avsevärt, 

tanken med konstruktionen är dock främst att illustrera funktionen med skenan som rengör sig 

själv med hjälp av lagren. 
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2.4 Materialval 

Huset och spolen kommer att tillverkas i aluminium då dess enda uppgifter är att hålla de 

mer vitala delarna som lagerhållare och styrskena, därmed prioriteras vikt över hårdhet för 

dessa komponenter. 

De vitala delarna i systemet är styrskenan, lager och lagerhållaren vars primära uppgift är 

att bevisa konceptet. Därför valdes att styrskenan skall bestå av härdat konstruktionsstål. 

Kullagret SSLJ13E tillverkas med en excentrisk bottenskruv som ger möjligheten till 

justering av trycket mot skenan. Även möjlighet att justera styrskenans centrering ges till 

viss mån. Lagerhållaren tillverkas i aluminium då krafterna på denna kommer att vara små. 

Störst krav på precision och hårdhet är styrskenan så till den valdes ett konstruktionsstål 

som först grovsvarvas sen härdas till rätt ythårdhet och därefter finslipas in till rätt tolerans 

och ytjämnhet. Även på lagerhållaren krävs viss hårdhet, till den valdes samma 

konstruktionsstål och samma härdning. 

Kullagren beställdes direkt från Mekanex Maskin AB som är HepcoMotions leverantör i 

Sverige. Dessa kommer tillverkade i rostfritt stål och kullagringen är infettade, 

vakuumfyllda och nitriltätade för bästa tänkbara livsläng och driftsäkerhet under givna 

förutsättningar. 

2.5 Dimensionering 

För att fastställa storleken på systemets komponenter har man utgått från de beställda 

kullagren. Minsta diameter som finns att tillgå är diameter 12,70mm. Utifrån detta har 

systemets styrskena tagits fram, dels med avsikten att montering skall ske på ett enkelt sätt 

och dels med tanke på att man under uppsikt skall kunna tillsätta en vatten/sand blandning 

och därefter granska resultatet hos den självrengörande mekanismen. 

Spolen har dimensionerats för att både inkapsla de vitala delarna samt rymma en realistisk 

mängd fiskelina utan att bli för tung och bidra med ett överdrivet vridmoment. 

Lagerhållaren har tagits fram parallellt med styrskenan under nästan samma 

förutsättningar, att inte skymma insyn, möjliggöra enkel montering samt hålla kullagren 
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stumt så att ingen svikt uppstår, samtidigt som onödig vikt tas bort. Huset har utifrån 

föregående komponenter dimensionerats för att hålla lagerhållaren centrerad så att spolen 

kan rotera fritt i olika hastigheter.  

2.6 Viktberäkning 

Viktberäkning sker i CAD-programmet Solidworks efter att alla delar tilldelats material och 

reviderats till sin slutliga version innan tillverkning.  

2.7 Systemets rörelse 

Begränsning för systemet är satt av leverantören av kullagren. För att dessa tillsammans 

med skenan skall trycka undan smuts har hastighetsbegränsningar satt till max åtta meter 

sekund. Då man i detta projekt har valt en cirkulär rörelse måste detta räknas om till 

RPM=revolutions per minute eller varv per minut. Systemets testkörning underlättas 

därmed då de flesta skruvdragare justerar hastighet i RPM. 

2.8 Val av material 

Till styrskenan har det legerade konstruktionsstålet SS2541 (även kallat 34CrNiMoS4) valts. 

Detta material används i konstruktioner med krav på stor seghet såsom kugghjul och axlar. 

Vid leverans erhåller stålet en brottgräns på 900-1100 MPa samt en sträckgräns på 700 

MPa. Stålet levereras i seghärdat tillstånd men kan nitrerhärdas till en hårdhet om HV 650. 

Stålets elasticitetsmodul är 206 GPa.  

Till huset och spolen valdes i samråd med konstruktörer på Tooltech ett aluminium vid 

namn EN AW 6082. Denna legering valdes på grund av sin höga hållfasthet samt goda 

egenskaper mot korrosion, på grund av dess egenskaper är EN AW 6082 den mest 

förekommande legering vid konstruktion av bärande detaljer i bussar, fartyg och verktyg. 

Även till lagerhållaren valdes samma aluminiumsort, då krafterna som trycker lagren mot 

styrskenan bedömdes vara så små att en förskjutning mest troligt inte kommer att uppstå. 

För att ytterligare förstärka de aluminiumtillverkade komponenternas 

korrosionsbeständighet så anodiseras dessa. För en mer dekorativ anodisering 
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rekommenderas legeringen EN AW 6073 men då anodiseringens primära uppgift är att 

hindra korrosion anses det viktigare att välja en vanligare legering. 

2.9 Härdning 

Valet av härdningsmetod sker i samråd med konstruktörer på Tooltech AB som har många 

års erfarenhet av dessa typer av processer. 

Olika typer av härdningstekniker lämpliga för styrskenan och lagerhållaren är 

nitrokarburering, induktionshärdning, laserhärdning och seghärdning. 

Nitrokarburering är en termokemisk diffusionsprocess som innebär att kväveatomer, 

kolatomer och syreatomer sprids i ytan på detaljen som behandlas. Detta leder till att 

bildas en föreningszon och ett diffusionslager. Detta är en nitreringsprocess dvs en 

ythärdningsprocess utan påföljande nedkylning. Metoden används främst för att ge ett 

ytligt motstånd mot slitage och ett ökat motstånd mot utmattning. 

Några av dess fördelar är att materialets yta får ett högt motstånd mot slitage som repor 

och nötningar, ytans förmåga att motstå korrosion förbättras, komponenten utsätts för så 

små formförändringar att de anses försumbara och metoden ger överlag en bra härdning 

mot en relativt låg kostnad. 

Induktionshärdning används precis som nitrokarburering för att ge en hård yta med 

bibehållen kärna. Delen som skall härdas placeras inuti en kopparspole som kopplas till en 

växelströmkälla. Strömmen i spolen ger ett omväxlande magnetfält inom detaljen, detta 

leder till att ytan värms upp. Till skillnad från nitrokarburering så kyls detaljen ner 

omedelbart efter värmeprocessen. De huvudsakliga fördelar som ges materialet är 

förbättrat motstånd mot slitage och utmattning samt förbättrad hållfasthet överlag. 

Induktionshärdning ger en hög ythårdhet och ett djupt härdningsskikt kapabelt att hantera 

hög belastning. 

Laserhärdning ger som tidigare exempel en oförändrad kärna med en härdad yta med 

ökad motståndskraft mot slitning, utmattning och korrosion. Denna metod går ut på att en 

laserstråle snabbt värmer upp en yta som sen kyls ned av det omkringliggande materialet. 
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Härddjupet kan enkelt justeras mellan 0,2 till 2,0mm och eventuella förändringar i 

materialet blir mycket små och detta leder till minimalt behov av efterbearbetning. 

Laserhärdningen har fördelarna att ytskiktet får bra bärighet, formförändringarna är 

minimala, detaljer kan precisionshärdas på utvalda områden och ytskiktet erhåller lägre 

friktion efter processen. 

Seghärdning kallas också martensitisk härdning eller skyddad härdning. Metoden går ut på 

att värma hela detaljen i en ugn till härdningstemperaturen som ligger mellan 800°C till 

1220°C beroende på vilken typ av stål där sker en omvandling till mikrostrukturen austenit. 

Därefter hålls temperaturen kvar för att hela detaljen skall uppnå samma temperatur och 

omvandlas till austenitisk struktur, detta leder till att detaljen minskar i volym. 

Sista momentet är att snabbt kyla detaljen i ett kallt kylmedel. Som kylmedel används oftast 

vatten, saltvätska, olja och ibland även högtryckskväve. Detta beroende på detaljens volym 

och ståltyp. Kylningen måste ske tillräckligt snabbt för att materialet ska omvandlas och 

inte återgå till sitt ursprungliga tillstånd. 

 

Figur 2.10.1 Skenans härdade yta markerat med blått.  

Till delen styrskena har metoden nitrokarburering valts, då ett krav som ställs på just den 

delen är en hård yta med hög ytjämnhet. Härdningsprocesser såsom seghärdning har 

sorterats bort då det enbart behövs härdning på styrskenans yta som ligger an mot 

kullagren.  
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2.10 Tillverkningsmetoder 

Om nu tillverkningen hade begränsats till äldre manuellt styrda maskiner så hade en 

prototyp varit svår att frambringa då det skulle krävas fler arbetstimmar och det hade i sin 

tur lett till onödigt hög kostnad. Nu har dock Tooltech AB en modern maskinpark. De 

färdiga CAD-ritningarna konverteras till rätt filtyp och matas in i en CNC-fräs som sedan tar 

fram delarna en efter en ut var sitt stycke råmaterial. Direkt efter maskintillverkningen är 

styrskenan redo att skickas iväg för härdning. Skruvhålen i lagerhållaren kommer att 

brotschas och lagerytan på styrskenan kommer att slipas in till rätt dimension och ytfinhet. 
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3 Förstudie 

Detta kapitel behandlar kortfattat tre olika fallstudier som hittades under projektets 

förstudie. Följande exempel har alla tagits med tillstånd från HepcoMotions hemsida. 

3.1 GV3 in high duty, maintenance free for 10 years 

Denna fallstudie behandlar rörliga transportskenor med lager som styr skenan i en linjär 

rörelse. Det gäller textilföretaget Griffith Textile Machine Ltd (GTM) som efterfrågade ett 

förbättrat system till sin maskin Griffith Fast Ax 2 high speed carpet weaving machine, en 

helautomatisk datorstyrd vävmaskin som om det krävs, kan producera upp till 700 

kvadratmeter matta på 24 timmar. Efterfrågan här gällde en förbättring av vissa 

rörelsemoment för att minska underhåll och stillastående. HepcoMotion har sedan dess 

installerat sitt system med lager och styrskenor och när fallstudien skrevs har den linjära 

rörelsen arbetat i tio år utan underhåll eller smörjning. 

 

Figur 3.1.1 Mattvävmaskin med HepcoMotions lager och styrskenor  

En viktig detalj som efterfrågades i detta projekt vad att minimera mängden smörjmedel 
för att skydda textilier från kontaminering. Detta löstes då lagren och skenan är anpassade 
för att trycka undan smuts. 
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Figur 3.1.2 Maskinens mekanik får utstå en smutsig miljö  

 3.2 Harsh slate cutting and processing application 

Företaget Carpintería Metálica Hermaca S.A.U i Spanien producerar specialskurna plåtdelar 

som senare transporteras genom ett sorteringssystem. De skurna delarna plockar upp av 

två skenstyrda magneter som arbetar parallellt. 

 

Figur 3.2.1 Två magneter vars linjära rörelse styrs av ett självrengörande skenstyrt system. 

Då plåtskärning ger en extremt dammig miljö och varje magnet flyttar 15000 enheter á 

10kg per arbetsdag så ställs höga krav på skentransportörerna i detta system. 
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HepcoMotion har genom att byta ut gamla systemet mot sitt eget självrengörande system 

förbättrat livslängden på skenorna från 3-4 månader till över 15 månader.  

3.3 Precision guidance needed for metalworking machinery 

Företaget Peitzmeier Machinenbau i Tyskland är specialiserade på konstruktion av 

slipmaskiner av olika slag. Maskinen Omni-Grind Twin 3100 AC är en automatiserad slip 

och polermaskin som levererades till en kund med kravet att slipa och polera kanterna på 

40000 handfat per år. Denna maskin är beroende av HepcoMotions styrskenor för 

precisionsförflyttning av slip och polervagnarna utan att dessa stannar eller kärvar.  

 

Figur 3.3.1 Remdriven slipvagn som åker längst HepcoMotions linjära styrskena. 

Handfaten tillverkas i rostfritt stål med en tjockleken en millimeter, skulle nu en av dessa 

slip eller polervagnar hoppa till eller hindras i sin bana så skulle detta resultera i att 

arbetsstycket skadas och eventuellt måste kasseras. Kombinationen av styvhet och 

motståndskraft mot deformationer var exakt vad man letade efter. 
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Figur 3.3.2 Vagnen med sliptrissa (markerad) hänger i styrskenorna bakom den grå plåten. 

Denna maskin erhöll andra plats på plåtindustrimässan Euroblech exhibition år 2016 tack 

vare sina innovativa lösningar. 
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4. Metod 

Detta kapitel behandlar projektets utvecklingsförlopp. Strategin för projektet har under 

arbetets gång tagits fram i samråd mellan examinerande och handledare på Tooltech. 

4.1 Uppstartsmöte 

Vid projektets uppstart bokades ett möte för att diskutera och planera projektets 

tillvägagångssätt och arbetsmetodik. Målsättningen och tänkbara experimentella försök 

diskuterades. Efter mötet hölls ett kort studiebesök i verkstadsavdelningen där olika 

möjligheter till tillverkning presenterades.   

4.2 Förstudie 

Förstudien för projektet bestod mestadels i olika dokumenterade fallstudier på 

HepcoMotions hemsida, då de i dagsläget är en stor leverantör av liknande system så 

innehar företaget en stor mängd material från uppföljning och bevakning på olika 

levererade lösningar liknande detta projektet. Även olika koncept på flugfiskerullar har 

studerats. 

Under förstudien skissades även första utföranden av projektets komponenter upp. Dessa 

skulle senare vidareutvecklas och förfinas i CAD-programmet Solidworks. Viss 

experimentell förstudie har också skett med hjälp av en fiskerulle som donerats samt en 

skena och tillhörande kullager som tillhandahölls av Tooltech. 

4.3 Konceptutveckling 

Olika förslag på koncept har framtagits i samarbete med konstruktörer på Tooltech. Målet 

med projektet har diskuterats och önskemålet från företagets sida var att all tillverkning 

bör kunna ske under samma tak i Töre. Olika koncept har diskuterats medans den som 

upplevdes mest optimal gick vidare till tillverkning. 

 

 
 

 
25 



 
 

4.4 Beräkningar 

Samtliga viktberäkningar i projektet sker i mjukvaran Solidworks då det bedöms vara 

tillräckligt exakt.  

Utöver de så har systemets rörelsehastighet beräknats manuellt utifrån givna 

maxhastigheter för kullagren tillhandahållna av tillverkaren. Vridstyvheten på lagerhållaren 

har beräknats manuellt och en enkel FEM-simulering har gjorts i Solidworks för att illustrera 

böjmotståndet i komponenten. 

4.4.1 Maximal rörelsehastighet 

 

Detta beräknas genom ω = vmax
rskena

(1) 

därefter konverteras Radianer/sek till varv/min genom 

PM60
ω 2π* = R (2) 

 

4.4.2 Styvhet lagerhållare 

För att på ett enkelt sätt beskriva lagerhållarens styvhet så beräknas den mängden kraft 

som krävs för att böja en av de tre armarna en tiondels millimeter.  
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Figur 4.4.2a Kraften illustreras med en grön pil enligt bild. 

För detta används en formel tagen från KTH:s formelsamling i Hållfasthetslära. 

 δ = F L* 3

3 E I* *  
  Omskriven till:   F =

L3
δ 3 E I* * *  (3) 

För att hitta detaljens totala tröghetsmoment används KTH:s formelsamling igen. 

I  = 12
b H* 3

(5) 

Tröghetsmoment (I) definieras som tvärsnittets förmåga att hantera den spänning som 

uppstår när balken böjs, denna enhet används ofta inom teknisk balkteori. Även vanligt 

inom det flesta fysikkurser som behandlar klassisk mekanik. 

I detta fall står b för bredden (tvärsnittets långsida) och H för höjden (tvärsnittets kortsida) 

detta illustreras i figur 4.4.2b. 
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Materialets Elasticitetsmodul benämns E och är en parameter som är specifikt för olika 

material, den beskriver förhållandet mellan mekanisk spänning och deformation. Används 

främst inom hållfasthetslära men även likt tröghetsmomentet inom klassisk mekanik. 

Dessa ekvationer ger tillsammans summan av den kraften som behövs för att förskjuta en 

av lagerhållarens armar en tiondels millimeter. 

 

 

Figur 4.4.2b Lagerarmens tvärsnitt används att beräkna dess tröghetsmoment. 

Kraften divideras med gravitationskonstanten för att ge ett mer relaterbart resultat i 

kilogram. 

gg
F = k (4) 

4.4.3 FEM- analys lagerhållare 

En enklare FEM-analys över samma belastning på en av lagerhållarens arm. Denna 

simulering ger ett mycket mera exakt resultat då metoden inräknar alla tänkbara 

parametrar i material, belastning och ett högre antal decimaler.  
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Figur 4.4.3a Lagerhållarens förskjutning illustreras överdrivet i Solidworks. 

För att resultaten från den manuella beräkningen skall kunna jämföras med FEM 

beräkningen så har samma belastning illustrerats i samma placering. 

 

Figur 4.4.3b Mesh control bestämmer element-tätheten i figuren. 

Meshtätheten bestämmer kortfattat hur exakt en simulering behöver vara. Ju tätare 

meshnät desto fler noder och element som beräknas och detta leder till ett mera noggrant 

resultat. I simuleringen har finaste meshnätet valts. 

4.5 Tillverkning 

De delarna som valts ut till det slutliga konceptet har ritats upp i CAD-programmet 

Solidworks. Innan produktion har dessa konverterats till STEP-filer för att kunna 

inspekteras av erfarna konstruktörer på Tooltech. Detta för att säkerställa en möjlig 
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montering då tillverkningen är klar. STEP-filer används för att möjliggöra inspektion i andra 

CAD-program än det som använts för det ursprungliga konstruktionsarbetet. 

Därefter har dessa filer konverterats till MasterCam vilket är kommunikationsspråket för 

CNC-styrda maskiner. Tillverkningen av lagerhållaren sker i företagets femaxliga fräs DMU 

75 monoBLOCK.  

 

Figur 4.5.1 CNC-fräsen DMU 75 monoBLOCK står för tillverkningen av lagerhållarenr. 
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Styrskenan, huset och spolen tillverkas i en CNC-styrd svarv av märket Hitachi Seiki Hicell 

23. 

 

Figur 4.5.2 Seiki CNC svarv där de flesta delar tillverkats. 

Då aluminiumtypen som använts består av en finkornig struktur så spånar det likt vanligt 

stål och samma kylvatten kan därför användas utan att materialet kladdar fast på 

skärstålet. 
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Figur 4.5.3 CNC svarven med sina verktygsmöjligheter. 

 

Styrskenan kommer efter tillverkningen att skickas iväg till företaget Bodycote i Hudiksvall 

för nitrokarburering. När skenan återkommer skall den ha en hårdhet på 58-60 HRC. 
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4.6 Provkörning 

Då alla delar kontrollerats och monterats ihop sätts systemet på prov. Detta sker genom att 

spolen med hjälp av en skruvdragare snurras i stående position dvs. styrskenan vertikal 

med olika hastigheter från 0rpm till 190rpm och smuts i form av sand tillsätts för att 

bedöma huruvida systemet är självrengörande. Prövningsmomentet inleds med att snurra 

spolen för hand samtidigt som torr sand med kornstorlek < 1,00mm tillsätts i systemets 

kullagring med hjälp av en tesked. Därefter ökas hastigheten med hjälp av en skruvdragare 

till 80rpm och samma torra sand tillsätts och resultatet dokumenteras. Till sist ökas 

hastigheten till maximala hastigheten 190rpm och samma test utförs igen. Efter 

prövningen med torr sand så blandades denna med vatten förhållandet 50/50 för att 

simulera en smutsig miljö där en fiskerulle kommer i kontakt med vatten där fiskaren har 

trampat upp sand från botten.  

Sanden tillsätts för hand genom att man med hjälp av ett matskedsmått under tre 

sekunder tillsätter sanden över styrskenan när rullen hålls i 45 graders vinkel för att blotta 

lagermekanismen. Sanden som används är donerad av Skanska väg och 

asfaltslaboratorium och innehåller sandkorn upp till 1mm. 

 

Figur 4.6.1 Torrtestet där sanden tillsätts. 
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Våttestet utförs på samma sätt men avslutas med att sanden späds ut med vatten till 

förhållandet 3:1 och därefter körs systemet nedsänkt ⅓ under vattenytan. Detta test 

genomförs i en skål där sand och vattenförhållandet har vägts upp noggrant på en digital 

våg. 

 

Figur 4.6.2 Våttestet, stillastående då vattnet stänkte för mycket för att ge en bra bild. 

Målet är att kullagren skall klara av att trycka undan sanden under samtliga test utan att 

slagfunktionen på skruvdragaren står till. Denna slagfunktion är ställd till 5Nm som är 

skruvdragarens lägsta inställning. 
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5 Resultat 

Nedan redovisas projektets samlade resultat. 

5.1 Konstruktion 

Det beslutades att konceptet med en fast lagerhållare hade störst chans att ge ett lyckat 
resultat då lagrens tryck mot skenan lättare går att justera.  

 

Figur 5.1a Valt koncept med lagerhållare fast monterad i huset. 

5.1.1 Hus 

Ytterdiametern på huset i denna prototyp är 100 mm detta bedömdes vara en realistisk 

storlek då den flugfiskerulle som donerades var 94,6 mm. Huset och därmed hela rullens 

bredd är 45 mm jämfört med donatorrullens 46,7 mm. 
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Figur 5.1.1 Flugrullens hus, innerdiameter markerad. 

Baksidan är 3mm tjock och har perforerats för att förenkla montering, ge god insyn under 
provkörning samt hålla nere vikten.  

Upptill sitter fästanordningen som möjliggör användning med fiskespö. 

Huset är tillverkat i materialet EN AW 6082 och har en vikt på 84.26 gram. 
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5.1.2 Spole  

Spolens diameter är 92,6mm detta ger en spalt på 1,6mm mot husets insida. Detta för att 

förenkla justeringen av kullagrens position. 

 

Figur 5.1.3 T.V. Spolens ytterdiameter samt hålindelning. T.H. spolens  infärstning mot styrskenan. 

Spolen fästs med 4st fingängade skruvar storlek m4x0,5 alla med 90graders mellanrum, 

den är tillverkad i materialet EN AW 6082 och har en vikt på 55.41 gram. 

 

 

5.1.3 Lagerhållare 

Lagerhållaren monteras stumt mot huset med en genomgående centrumskruv. Hålen för 

lagren är placerade 16mm ifrån centrum detta ger ett lagerspel mot styrskenan på 0,66mm 

i monteringsläge och skulle den vridas 180 grade skulle det ge ett spel på -0,34mm. 

Kullagrens fästskruv är även genomgående så dess mutter dras fast på husets baksida 

vilket ger en stabil konstruktion. 
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Figur 5.1.3 T.V. en sketch som visar lagerhållarens dimensioner. T.H blå markering visar att lagren är arrangerade i 

monteringsläge med maximalt spel mot styrskenan. 

Denna justering ger lagren möjlighet till mer än tillräckligt tryck mot styrskenan. 

 

Figur 5.1c Genomskärning visandes lagret i monteringsläget med maximalt spel mot styrskenan. 

Lagerhållaren är tillverkad i EN AW 6082 och har en vikt på 3.76 gram. 
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5.1.4 Kullager SSLJ13E 

Kullagren kommer tillverkade i rostfritt stål och färdiga att monteras, lagren är insmorda 

och vakuumtäta med nitriltätningar från leverantören.  

Varje kullager väger 8 gram så 24 gram totalt. 

 

5.1.5 Styrskena 

Den cirkulära styrskenan fräses fram innan den skickas iväg för härdning. Den kommer 

efter härdningsprocessen inneha hårdheten 58-60HRC. Därefter kommer den att slipas in 

till rätt innermått och på kontaktytan mot lagret med vinkel 70 grader kommer ytfinheten 

Ra= 0,4μm att erhållas. 

 

Figur 5.1.5a Den färdiga styrskenan där ytjämnheten på kontaktytan mot kullagret har en avgörande roll för att 
uppnå  projektets mål. 
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Ytjämnheten på kontaktytan mellan kullagret och styrskenan får i sista slipningen en 

ytjämnhet på Ra=0,4μm det innebär att ytan får innehålla ojämnheter som maximalt är 

0,4*10^-6 meter eller 0,0004mm. 

 

Figur 5.1.5b Genomskärning på mitten av den cirkulära skenan. 

 

 

Vinkeln på kontaktytan är exakt samma som på kullagret 70 grader. Dock så har en radie 

på 0,03mm satts in på spetsen som kommer att ligga i mitten av lagret, detta på grund av 

begränsningar i maskintillverkningen. 

Styrskenan är tillverkad i SS2541 och har en vikt på 38.77 gram. 

Hela systemet utan monteringsskruvar till linrullen väger 212,02 gram. 

5.2 Beräkningar 

5.2.1 Rotationshastighet 

 91, 96 Rad/sω = 8 m/s
41,82 10 m*

−3 = 1 2 (1) 

därefter konverteras Radianer/sek till varv/min genom att använda ekvation 2 

826, 4 RPM2π
191,296 60* = 1 7 (2) 

Max rotation sätts till 1800 RPM. 
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5.2.2 Styvhet 

1, 67 mmI = 12
9,63 3* 3

= 2 6 4 (5)  

=F =
16,9403

0,100 3 70000 21,667* * * 3, 07 Nmm3

mm mm* N
mm2 * 4

= 9 1 (4)

3, 07N  F = 9 1  

 , 81 kg9,820
93,107 = 9 4 (3) 

Det krävs alltså en kraft motsvarande 9,481kg för att förskjuta en av lagerhållarens armar 

0,1mm. Denna kraft skulle då uppnås av pga justeringen av lagrets tryck mot styrskenan.  

 

5.2.3 FEM-analys av lagerhållare 

1. Fixering: För att lagren inte skall dölja resultat i illustreringen har dessa tillfälligt 

ersatts med skruvar. Dessa skruvar har därefter fungerat som fixeringspunkter och 

 
 

 
41 



 
 

för att överföra den givna belastningen till detaljen.

 

Figur 5.2.3.a Gröna pilar visar fixeringen i tre dimensioner. Lila pilar visar belastningens riktning. 

2. Belastning: För att jämföra resultatet med den manuella beräkningen har kraften 

från uträkningen i kapitel 5.2.2 använts som extern belastning F= 93,107N . 

 
 

 
42 



 
 

 

Figur 5.2.3b Simuleringens resultat visar en överdriven förskjutning. 

Då förskjutningen ligger i höjd med skruven så kommer det rödmarkerade området 

i simuleringen att förskjutas lite längre så det röda området har förskjutits 

0,126mm. 

3. Materiell påfrestning: Modellen uppvisar som förväntat dragspänning på sida A 

och tryckspänning på sida B. 
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Figur 5.2.3c Sida A: Påfrestningen visas i röd färg där den är störst och blå som lägst. 

σ= 4,988*10^8N/m^2  

Denna förskjutning kommer i praktiken vara omöjlig att åstadkomma då de 

genomgående skruvarna från kullagren är fastskruvade i huset. För att ändå uppnå 

denna förskjutning måste alltså både huset och lagerhållaren deformeras. 

Då belastningen uppstår på grund av kullagrets justering mot skenan är 

sannolikheten större att skenan deformeras och därmed projektets mål omöjligt att 

uppnå. 
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Figur 5.2.3d Sida B: Färgskalan visar att tryckspänningen är störst vid centrumskruven. 
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Figur 5.2.3e Samma förskjutning med lagerhållaren monterad i huset. 

Simuleringen som visas i figur 5.2.3e ger en förenklad bild på förskjutningens effekt på 

huset. Då båda detaljerna är gjorda i aluminium som är förhållandevis mjukt så blir 

resultatet att huset följer med och buktar inåt.  

Effekten av detta blir att kontaktytan mellan lager och skenan blir fel målet med ett 

självrengörande system blir omöjligt att uppnå. 
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5.3 Tillverkning 

 

 

Figur 5.3.1 Ojämn yta på husets insida avslöjar att vibrationer uppstått i svarven. 

Då huset designades med väldigt tunn yttervägg så uppstod vibrationer under svarvningen 
detta hade undvikits genom att spara mer material eller en tjockare vägg. 

 

Figur 5.3.2 Spolen under tillverkning, med huset T.V.  

Som synes på figur 5.1.4 så är huset designat med sparsamt material för att spara vikt, 

hade detta inte varit en prototyp hade vibrationsproblemet åtgärdats genom att lämna mer 

material alternativt välja ett annat material. 
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Figur 5.3.3 Avslutande skär i en manuell skolsvarv. 

När huset och spolen tagits ur CNC- svarven spänns de upp i en manuell svarv för att ta 

bort material från baksidan samt putsa för en fin yta. 
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5.4 Montering 

1. Lagren läggs löst i lagerhållaren samtidigt som styrskenan hålls på plats mot 

kontaktytorna. 

2. Lagerhållaren läggs på plats i den utskurna formen i huset. Kullagrens bultar 

hamnar då på rätt plats och går skruvas fast löst från baksidan. Detta samtidigt som 

lagrens tryck mot styrskenan justeras med hjälp av de excentriska bultarna. 

 

Figur 5.4.1 Monteringen innan spolen monterats. 

3. Spolen monteras och en sista justering av kullagrens läge görs för att få ett stabilt 

tryck mot styrskenan men ändå en smidig rotation, samtidigt som spolen centreras i 

huset. 
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Figur 5.4.2 Den färdiga flugrullen, med spolen monterad och centrerad. 
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5.5 Provkörning 

Torrtest 

I första torrtestet där systemet roterade i cirka 80 RPM så löpte kullagren längst styrekenan 

utan problem och sanden trycktes undan istället för att fastna.  

I maxhastigheten 190 RPM så uppnåddes samma resultat. Den tillsatta sanden trycktes åt 

sidan tack vare styrskenans och kullagrens utformning. Samma resultat uppnåddes i 

samtliga torrtest i olika hastigheter under 190 RPM. 

 

Våttest 

Systemet sänktes ner tills styrskenan låg nedsänkt ⅓ i vatten/sand blandningen. Under 

uppstarten så noterades systemet kärva vid 3 av 10 provkörningar. Dock så löpte systemet 

helt problemfritt då rätt hastighet uppnåtts. 
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6 Diskussion 

Att det simulerade resultaten skiljer sig något från det beräknade resultatet beror främst 

på att en datorsimulering innehar fler variabler. Och denna differens ansågs ligga inom 

rimliga ramar. Det beror även på att alla uträkningar i datorsimuleringar utförs med 

oändligt antal decimaler, och då varje avrundning ger en liten differens i slutresultatet så är 

detta något att beakta.  

Under projektets uppstart så diskuterades möjligheten med bomberade kontaktytor på 

styrskenan. Denna ide frångicks efter en tids förstudie då det var uppenbart att det som 

gjorde systemet självrengörande var att både lager och styrskenan hade kontaktytor med 

vinkeln 70 grader. Principen går ut på att smuts trycks undan då det blir en liten glidning 

mellan kontaktytorna då vinkelhastigheten ändras med radien på lagret.  Denna lilla 

glidning gör att smutsen trycks undan istället för att krossas mellan ytorna som fallet hade 

varit om ytorna skulle ha vinkeln 90 grader mot radien. 

I detta projekt har smörjning helt utelämnats. Livslängden för ett liknande system hade 

förlängts avsevärt om man hade tillagt ett lämpligt smörjsystem.  

Tanken var att under projektets gång hålla en realistisk storlek och vikt samt att rullen 

skulle klara av att hålla en realistisk mängd fiskelina. Detta jämfördes med den rulle som 

donerades av Wildmarksshopen i Luleå. Denna rulle ses i figur 1.3.1. 

 

6.1 Slutsats 

Att målet uppfyllts råder ingen tvekan om. Hade en mera ojämn blandning av sandkorn 

valts för provkörningen så skulle detta i sin tur ge ett annat resultat, men beroende på 

lagrens storlek och utrymmet runt omkring lagermekanismen så bedöms denna blandning 

ge ett rättvist resultat. Först spekulerades möjligheten att blanda sanden med olja istället 

men sannolikheten var större att det skulle ge sanden mer flytande egenskaper och 

därmed underlätta lagrens undanträngande egenskaper. Innan det officiella testet utfördes 

så roterades systemet för hand samtidigt som sanden tillsattes, detta resulterade i en 
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något kärvande gång. Av detta drogs slutsatsen att systemet kräver ett visst vridmoment 

för att principen skall fungera. Ju lägre RPM desto högre vridmoment krävs. 

 

6.2 Uppfyllt syfte och mål 

Målet var att systemet skulle klara en matsked sand tillsatt under tre sekunder samtidigt 

som flugfiskerullen lutas på så vis att styrskenan bildar en hylla för sanden att landa på. 

Samt att systemet skulle klara rotation delvis nedsänkt under vatten. 

Dessa båda tester i olika hastigheter mellan 80-190 RPM har genomförts med framgång.  

Värt att nämna att målet med projektet var att systemet först skall uppnå rätt hastighet 

innan smutsmediet tillsätts. Om sanden istället skulle tillsättas medan systemet står stilla 

kan en kärvig uppstart ske. 

6.3 Vidare tillämpningar 

Ett liknande system har ett stort antal möjliga användningsområden då många olika 

industrier skulle värdesätta egenskaper som minskad eller obefintlig smörjning och 

samtidigt högre driftsäkerhet. Likt fallstudien i kapitel 3.1 där man har uppskattat ett 

minimalt smörjsystem för att inte påverka produkten. Och minskat kladd bör även vara 

eftertraktat inom livsmedel, läkemedelsindustrin och olika förpackningsfabriker där en 

färdig produkt inte får utsättas för smörjmedel. Faktorer som kan ses som begränsande 

skulle vara: 

● Ekonomi: liknande självrengörande system innehåller komponenter som styrskenor 

och hjul som är tillverkade med hög precision. Dessa delar kostar mer vid inköp och 

kräver kanske även ombyggnation av befintligt system.  

● Våldsam belastning: skulle ett system enligt samma modell användas till exempelvis 

skutborrar i gruvindustrin skulle detta innebära mycket sneda och tunga vibrationer 

så finns andra mer lämpliga lösningar. 

● I en miljö där metaller skärs eller svetsas med plasma eller gas kan det innebära 

problem med en öppen styrskena då skuren metall ger många loppor som lätt 
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bränner fast på ytor. I dessa fall så skulle ett omfattande skydd av skena och hjul 

vara avgörande för ett lyckat system. 

Vidare så skulle detta system kunna användas med framgång i både undervattens och i 

vakuummiljö där det kan handla om små partiklar som skall tryckas undan. I vissa fall skulle 

det eventuellt vara en fördel med ett helt öppet system med god insyn. 

Lämpligt som vidare studie skulle vara att undersöka eventuell smörjnings inverkan på ett 

självrengörande system. Om det innebär att en inoljad styrskena binder upp mer smuts 

som i sin tur gör att framföringshastigheten går trögt, kväver med effekt eller om det bara 

förenklar självrengöringen i en extremt smutsig miljö. 
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