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Sammanfattning 

 
Syftet med den här rapporten är att utveckla och testa en hållbar, säker, 
tyst och kostnadseffektiv bromslösning som X2 Technology AB kan 
implementera i sina lyftpelare.  
 
Den bromsen som används är till för att låsa pelaren då den är belastad. 
Hade det inte funnits någon broms hade pelaren sänkts till det nedersta 
läget av lastens tyngdkraft. 
Den broms som sitter på pelaren från den grundläggande designen är 
kompletterad av ytterligare en elektromagnetbroms, då den ursprungligt 
designade inte klarade av att hålla lasten.  
 
Denna dubbla bromslösning medför en merkostnad som är onödigt 
kostsam och därigenom ofördelaktig ur konkurrens och vinstperspektiv.  
De dubbla bromsarna medför inte något mervärde för kunden, som inte vill 
betala för onödiga funktioner.  
Därför genomfördes tester av många olika typer av friktionsmaterial samt 
en alternativ bromslösning för att kunna eliminera den elektromagnetiska 
bromsen. Även ett förslag på förbättring på den alternativa bromsen togs 
fram. 

 
Kraven som bromsen ska uppfylla är, tyst gång, lasthållning på 400kg, 
ingen krypning, lång livslängd samt kostnadsbesparande. 
Med tyst gång menas att inte bromsen tillför något mer ljud än vad motorn 
ger ifrån sig. 
 
Det resultat som uppnåddes var ett par alternativa friktionsmaterial och 
annorlunda yta på bromsen som visade sig fungera väl ihop med dessa 
material. Även ett förslag till den alternativa bromsen togs fram, men den 
har inte hunnits testats ännu. 
 
Även långtidstester på dessa förslag skall göras för att säkerställa 
livslängd och att egenskaperna bibehålls även efter längre tids körning. 
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1 Inledning 
 
1.1 Produktbeskrivning 
 
Den lyftpelaren som X2 använder sig av består av tre 
aluminiumprofiler av olika storlek som träs inuti varandra. För att 
undvika metall mot metall kontakt är det ett spel mellan rören. För att 
få bort detta spel sitter mellan profilerna teflonlagringar som schimsas 
in så att minimalt glapp mellan rören uppnås. Både schimsen och 
lagringarna finns i olika dimensioner då rören kan ha varierande 
toleranser. 
Dessa rör fungerar sedan som ett teleskop och kan förlängas från 
450mm till 850mm. Anledningen till att man har tre rör i varandra är för 
att det blir stabilare än att ha två stycken som annars vore möjligt. 
 
Inuti dessa rör sitter lyft och bromsmodulen. I huvudsak består denna 
enhet av elektromagnetbroms, motor, växel, bromsskiva och 
friktionsmaterial, frihjulsnav och kulskruv. Axlarna är lagrade på fyra 
ställen med kullager och nållager. 
 
Enkelt kan man förklara att kulskruven fungerar som en lång bult och 
en mutter. Överdelen av pelaren är fäst i bulten. Motorn är kopplad via 
ett rör till muttern som roteras och därmed höjer upp pelaren och 
bulten. 
 

 
Figur 1. Kulskruv som används för lyftning inuti pelaren. Axeln fästs i 
pelarens överdel och fästs i motorns utgående axel. 
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När motorn arbetar för att höja pelaren frikopplas bromsen av ett 
frihjulsnav som frikopplas så att ingen onödig energi förbrukas samt att 
motorn och bromsen håller längre. När den arbetar för att sänka 
pelaren låser sig frihjulsnavet och bromsen aktiveras. Även lasten vill 
vrida kulskruven nedåt när inte motorn arbetar. I detta fall är även 
bromsen aktiverad. 
 
Nedfärdsbromsen behövs för att bromsa kulskruven som annars av 
lasten vill vrida sig. Även vid färd nedåt med motorn igång är det 
nödvändigt att bromsa för att inte lasten ska accelerera motorns 
varvtal så att en för snabb och svårbromsad nedfärd uppkommer. 
 
 
 
 

 
Figur 2. Broms och motormodul tillhörande lyftpelaren 
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1.2 Syfte  

. 
Rapportens syfte är att utreda och utprova alternativa bromslösningar och 
friktionsmaterial för nedfärds broms av lyftpelare. Dessutom ska rapporten 
redovisa vilka resultat de tester som genomförts har lett fram till.  

 
Rapporten är till för att ge X2 Technology AB ett underlag för att lättare 
kunna genomföra långtidstestning av olika bromslösningar som 
förhoppningsvis kommer att uppfyller rådande krav.  
Önskemål finns om att reducera kostnaden och att den ursprungliga 
bromsen ska fungera som tänkt från början. 

 
Skisser har bifogats på utrustning som använts vid testning av lyft/broms 
modulen. Dessa har bifogats för att lättare kunna återskapa liknade 
förutsättningar.  
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1.3 Mål 

 
Det övergripande målet är att reducera kostnaderna för lyftpelaren, och 
därmed öka vinsten för produkten. Genom att förbättra eller nydesigna den 
nuvarande bromsen kan kostnaderna sänkas. 
 
De tekniska kraven som bromsen ska uppfylla är, tyst gång, lasthållning 
på 400kg, ingen krypning, lång livslängd samt kostnadsbesparande. 
Med tyst gång menas att inte bromsen tillför något mer ljud än vad motorn 
ger ifrån sig. 
 
För att nå detta mål måste nuvarande broms, som inte fungerar optimalt 
testas, undersökas och resultatet analyseras. 
Ett av delmålen kan vara att uppnå en bättre bromsfunktion och därmed 
sänka kostnaderna som är huvudmålet då extrabromsen kan 
rationaliseras bort. 

  
För att komma ett steg närmare måste flera olika alternativa 
friktionsmaterial letas upp och köpas in. Sedan ska dessa utprovas och 
resultaten dokumenteras. 
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1.4 Avgränsningar 

 
För att inte arbetet skulle bli för stort bestämdes det att en utvärdering av 
den nuvarande bromslösningen med nya material och ytor ska utföras. 
Dessutom ska det testas och utvecklas alternativa lösningar för en 
fjäderbroms som har varit på experimentstadiet innan. 
 
Då X2 Technology AB har flera olika lyftpelare begränsades arbetet till 
röntgenbordspelarens bromsanordning.     
 
De friktionsmaterial och bromsskivor som användes i testet återanvändes 
mellan de olika försöken. Friktionsmaterialen rengjordes med bensin och 
bromsskivorna slipades rena mellan varje försök. 
Då inget slitage syntes på friktionsmaterialet ansågs det lämpligt att 
använda det vid vidare testning. 
Efter varje testning förpackades bromsmaterialen ihop med undre platta i 
sin plastpåse tillhörande respektive material. 
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1.5 X2 Technology AB 
 
X2 Technology ligger i Växjö och har 6 anställda. 
X2 tillhandahåller lyftpelare till marknaden, men den främsta 
inriktningen är inom medicinteknisk industri. Företagets främsta 
kompetens är de styrda aluminiumprofilerna som används för att 
bygga upp lyftpelarna som är mycket stabila och nästintill glappfria.  
 
X2 tillhandahålla kundanpassade lösningar och har en nära kontakt 
med kunden. All produktutveckling sker inom företaget med nära 
samarbete med leverantörerna. 
 

 
Figur 3 X2 Technology AB:s produkt lyftpelare till röntgenbord. 
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1.6 Problembeskrivning 

 
Pelaren är från början utvecklad för att fungera med ett bromsystem som 
aktiveras vid nedfärd och lasthållning. Tyvärr klarade inte bromsen 
lasthållningen med det ursprungliga friktionsmaterialet. Därför blev en 
komplettering nödvändig. 
 
Det system som används i lyftpelaren i produktion är en skivbroms som är 
kompletterad av en elektromagnetisk broms som låser motorn i sitt läge. 
Denna lösning är dyr och begränsar antalet leverantörer av motorer då få 
kan tillhanda hålla detta tillval. Förutom denna kostnad tillkommer den för 
den inbyggda bromsen.  
 
Om en annan lösning av broms kan utvecklas så att tillräckligt bra funktion 
kan uppnås finns mycket billigare motorer att tillgå. 
 
Frågeställningar: 

• Kan skivbromsen uppfylla prestandakraven med andra 
friktionsmaterial? 

• Kan ytan ändras så att bromsen fungerar bättre? 
• Kan fjäderbromsens hållbarhet förbättras? 
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1.7 Bromstyper 
 
Två olika bromstyper har testats, dels den nuvarande 
bromsskivetypen och den så kallade fjäderbromsen. Även en tredje 
elektromagnetbroms används för att avhjälpa problemet hos 
bromsskivetypen.  
 
1.7.2 Bromsskivetypen 
 
Denna broms är beprövad och kraftigt dimensionerad. Nackdelen med 
denna är att inget bra friktionsmaterial är utprovat till den.  
 
Bromsytan som glider mot friktionsmaterialet är en slipad yta som slipas 
för hand på X2 för att få tillräckligt fin ytjämnhet för att passa Sverulls 
friktionsmaterial. Ytan slipas stegvis med våtslip slippapper från 800 till 
2000korn. 
 
Bromsskivan pressas mot friktionsmaterialet av pelarens last. När pelaren 
belastas ökar bromskraften proportionellt mot lastens storlek.  
 

 
Figur 4. Bromsplatta med tillhörande bromsskiva, friktionsmaterial och 
gummi. 
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1.7.3 Fjäderbromsen 
 
Fjäderbromsen har varit på experimentstadiet men vissa 
tillförlitlighetsproblem har uppstått, sedan dess har projektet varit 
avstannat. Problemet var att fjädern gick av då för mycket last 
bromsades.  
 
När motorn arbetar frikopplas bromsen oavsett vilket håll motorn 
snurrar åt. Om däremot den drivna axeln börjar rotera, kopplas 
bromsen in. 
 

  
Figur 5. Fjäderbromshus med tillhörande klokopplingar och fjäder. 
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1.7.4 Elektromagnetbromsen 
 
Magnetbromsen används för att inte bromsskivetypen klarar att hålla 
lasten vid längre stillastående. Denna kopplas till motorns 
spänningsmatning och funkar på så sätt att den frikopplas då 
spänningen kopplas till motorns drivning, så att motorn kan drivas utan 
att bromsen ligger an. När strömmen försvinner aktiveras bromsen och 
motorn stannar. 
 

 
Figur 6. Magnetbroms                  Figur 7. Magnetbroms på motor 
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2 Bakgrund 
 
Det stora problemet som X2 har haft med lyftpelarens broms är att de 
inte hittat något bra friktionsmaterial. Antingen har inte materialet 
kunna hålla lasten stilla eller så har lasten hållits, men med missljud 
som följd under inbromsning.  
 
Uppgiften har därför varit att lösa missljudsproblemet eller alternativt 
komma på en förbättrad broms utan detta problem. 
 
De krav som måste uppfyllas är låg ljudnivå, självhämning, ingen 
krypning och lång livslängd. 
 
2.1 Ljudproblem 
 
Ljudnivån testades i fixturen både vid varm och kallt bromsbelägg. 
De flesta belägg är tysta vid normal körning men när man stannar och 
krypkör nedåt med reducerad spänning (vilket är normalt vid styrd körning) 
uppstår en så kallad stickslip effekt.  
 
Det ljud som uppkommer av detta är ett knarrande läte. För lyftpelaren är 
detta oacceptabelt då ljud som uppstår inifrån den kan komma att 
förstärkas och störa eventuella kunder och förstöra kvalitetsintrycket.  
 
Detta fenomen uppkommer beroende på friktionsmaterials skillnader i 
dynamisk och statisk friktionskoefficient. Inget material har samma 
friktionskoefficient i båda hänseendena. Det som eftersträvas är att hitta 
ett material som har liten varians mellan den dynamiska och statiska 
friktionen.   

  

 
        Figur 8. Slipstick. 
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2.2 Självhämning 
 
Självhämning är ett krav som måste fyllas för att bromsen inte ska glida 
när motorn stannar. Om självhämningen inte fungerar glider pelaren nedåt 
på grund av lasten. Detta fenomen uppkommer när kulskruvens stigning är 
så stor så att normalkraften vrider axeln.  

 
Bromskraften är lite klurig att mäta då inga tester med vridmoment har 
gjorts, däremot har mätningar för varje friktionsmaterial gjorts med 
hänseende på motorns strömförbrukning vid körning nedåt. Desto mer 
ström i nedåtriktningen, då bromsen är aktiverad, ju större är den 
bortbromsade effekten. Optimum vore att inte ha någon bromsande effekt 
alls på nerfarten tills man vill att lasten ska stanna med förbehållning att 
inte nedkörningshastigheten ökar oönskat mycket. 
 
2.3 Krypning 
 
Krypning är det fenomen som uppkommer efter en tids stillastående hos 
vissa friktionsmaterial. Det uppkommer när vridmomentet ligger på 
gränsen mot vad friktionsmaterialet kan hålla emot. Detta fenomen kan 
även uppkomma hos vissa friktionsmaterial som har en lägre statisk 
friktionskoefficient än den dynamiska. Det vanliga är annars det motsatta 
att den statiska är högre än den dynamiska. Ett sådant friktionsmaterial 
har också testats hos X2 under en längre period. I nuläget håller den inte 
för kraven.  
 
2.4 Livslängd 
 
Hållbarheten är i detta fall på så kort tid svår att testa. Tiden finns inte 
heller till detta då mycket annat också ska hinnas med. Däremot ska 
långtidstester göras efter detta arbete är klart, för att utvärdera livslängden 
på de lämpligaste lösningarna.  
 
Det lämpligaste utfallet är att befintlig bromslösning förbättras så att alla 
nackdelarna förbättras. Hållbarheten på den befintliga bromstypen är i 
huvudsak känd, men med ändrade material och ändrad ytjämnhet på 
bromsskivan kan livslängden försämras och på lång tid kan egenskaperna 
som till exempel oljud vid stopp återkomma. Därför måste en långtidstest 
utföras.   
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2.5 Materialval 
 
För att få fram lite olika material som kunde användas till att testa bromsen 
letades det efter friktionsmaterial som kunde passa eller modifieras för att 
passa ur Igus GmbH produktkatalog för polymerlager. 

 
Två friktionsmaterial fanns inte i rätt dimension, de beställdes i storleken 
större så att de kunde svarvas ner till rätt yttermått. 

  
Storleken på lagret som är monterad i lyftpelaren är 48mm i yttermått och 
28mm i innermått.  

 
Colly company kontaktades och varuprover på de olika passande lagren 
skickades till X2 efter ca 2 veckor. Detta eftersom dessa lager är ovanliga 
och säljs i en liten mängd i Sverige. 
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2.6 Teknisk analys 
 
För att få en förståelse hur bromsen fungerar fysiskt behövdes 
information samlas in. Den mesta information gällande beräkningar 
hämtades ur Fundamentals of machine component design. 
 
Lämplig friktionskoefficient räknades ut efter den rådande lasten och 
konstruktionens beskaffenhet. 

 
 

2.6.2 Beräkningar 
 
För att beräkna de lämpliga storheterna utfördes dessa beräkningar. Den 
maximala påfrestningen på pelaren har X2 bestämt till F=4000N. 

 
 
2.6.3 Vridande moment M 
 
Det vridande momentet räknades ut med hjälp av formler som är tagna ur 
kulskruvens tillverkares produktkatalog. Säkerhetsfaktorn bestämde även 
X2 till 2. 

 
 

 

 

π*2000
9.0*5.12*4000

=Me =7,16Nm 

 
Utgående moment kompenserat med säkerhetsfaktor 2: 

 
Me*2=7,16*2=14.32Nm 

 
Me= Utgående moment 
Fa = Axial kraft 

 p = Stigning 
 η′= Effektivitet 

 
 
2.6.4 Friktionskoefficient µ 
 
Vidare beräknades friktionskoefficienten som krävs för lasthållning i det 
bromssystem som används med komplettering av elektromagnetisk 
broms. 
 
  

π
η

*2000
** ′

=
pFaMe
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Denna typ av broms har en friktionsyta där en plan cirkulär stål yta är i 
kontakt med ett friktionsbelägg. Det är en broms som bromsar mer då 
lasten ökar. 
 
En lämplig formel för denna typ av broms letades upp i Fundamentals of 
machine component design(s. 678). Det framkom att formler som gäller för 
kopplingar och bromsar passar väl in för denna sortens skivbroms.  

 
 

⇒





 +

= N
rr

fFT io *
2

*  

 

N
rr

F

Tf
io *

2
* 






 +

=  

0955,0
1*

2
014,0024,0*4000

16,7
=







 +

=f µ 

T = Vridmoment 
F = Kraft 
f = Friktionskoefficient 

or = Utvändig radie 14mm 

ir = Invändig radie 24mm 
N = Antalet friktionsytor 

 

 
                       Figur 9. Friktionsmaterial principskiss med låssprint 
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2.6.5 Yttryck 
 
Plastmaterial har inte så hög yttrycks tålighet, så för säkerhets skull 
beräknades det för den dimensionerade lasten.  
Eftersom de glidlager som används vid testning har varierande yttrycks 
tålighet måste det maximala yttrycket beräknas. Det är ett vitt spektrum på 
yttrycks hållbarheten från 20N/mm 2  till 150N/mm 2  

 
Utvändig radie 14mm 
Invändig radie 24mm 
F=4000N 
 

A
F

=σ  

 
π*rA =  

 
1809*242

2 == πA 2mm   
616*142

1 == πA 2mm  
1193616180912 =−=−= AAAtot

2mm  
 

35,3
1193
4000

==σ 2/mmN  

 
 
Yttrycket är som ses på detta sätt inget som skulle ligga på något 
gränsvärde, snarare ligger det långt under det maximala. 
Friktionsmaterialet borde därför ha en lång livslängd och en bra hållbarhet. 
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2.6.6 Fjäderbroms 
 
Fjäderbromsens bromskraft är lite svårare att jämföra med någon 
existerande, men för att får en uppskattning på hur den kan tänkas 
fungera tänks den likna en intern bromstrumma med långa backar. 
Till denna typ av bromsar finns det formler som väl kan användas vid 
detta fall. 
 
Den fjäder som använts vid föregående tester har ett tvärsnitt på 
1.5*2mm. Vid tidigare tester har denna typ tyvärr inte uppfyllt kraven. 
Det stora problemet har visat sig vara hållbarhetsproblem hos fjädern, 
som helt enkelt brustit i materialet.  
 
Detta är problematiskt då fjädern i den nuvarande konstruktionen 
måste bockas så att materialet går över sträckgränsen. Detta gör att 
materialet lätt gå sönder i denna påverkade zon. 
 

Diameter = 40mm 
b = 1.5mm 
l = 2mm 
 
Fjädertvärsnitt: 

232*5.1* mmlbA ===  
 
Det dimensionerande vridande momentet: 

NmMv 7=  

N
l
MFlFM v 358

02,0
7* ===⇒=  

 
Detta medför höga spänningar i materialet på grund av den lilla 
tvärsnittsarean. De beräkningar som gäller för fjäderbromsen är inte 
kompenserade efter säkerhetsfaktor. 

 
2/119

3
358 mmN

A
F

===σ  

 
Det fjäderstål som används i nuvarande fjäder har en brotthållfasthet på 
600 2/mmN . Som synes är detta i sig inte så hög spänning för materialet.  
 
Man kan också ifrågasätta sig hur mycket materialet blir försvagat genom 
den tvära bockningen som finns på fjädern.  
 
På grund av utmattning och det faktum att materialet utsätts för 
böjspänningar utöver tryckbelastning gör att materialet ligger på gränsen 
till brott vid högre belastningar.   
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3 Utförande 
   
3.1 Mätmetoder 
 
Vid testning av lyft och bromsmekanismen mättes de viktiga 
parametrarna som krävdes av problemställningen. 
Det som uppmättes var: 
 

• Drift spänning av motorn vid upp och nerfärd 
• Strömåtgång vid upp och nerfärd  
• Ljudvolym 
• Glidning 
• Bromsförmåga 
• Lasthållning 

 
3.1.2 Mätutrustning 
 
För att mäta upp de viktiga parametrarna användes följande utrustning: 
 

• Nätaggregat med inbyggd spännings och strömreglering. 
MicroPower SMP 36/30 max spänning 36 volt, max ström 
30Ampere 

• Körreglage för upp och nerfärd 
• Ljudtrycksmätare Check Mate CM-140 Inställt på dBA 
• Indikatorklocka med tillhörande fäste 
• Spritpenna för märkning av kulskruvens läge 

 
 
3.2 Testutrustning  
 
Inne i lyftpelarna som tillverkas på X2 technology AB sitter lyftanordningen 
med kulskruv och bromsar som sköter lasthållningen. För att förenkla 
proceduren ur testningssynpunkt utvecklades en alternativ lösning för 
montering av broms och lyftenheten.  
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3.3 Provbelastningsanläggning 
 
En provbelastningsanläggning för liknande tester finns sedan innan, det är 
en provbänk där tester kan göras upp till 400 kilos belastning.  
Däremellan kan varje 50 kilos intervall testas. Denna provbänk används i 
produktionen för att provbelasta de färdiga pelarna innan leverans. 
 
Detta är främst viktigt för att undersöka de varierande lastfallen som 
pelarna utsätts för vid daglig användning. 
 

 
                   Figur 10. Provbelastningsanläggning under provning av broms 
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3.4 Bromsfasthållningsfixtur 
 
En provfixtur konstruerades för att möjliggöra lämpliga testförfaranden för 
olika bromslösningar. Bromsen skall vara lätt att byta ut och iaktta. En 
serie experiment med olika friktionsmaterial och broms typer måste kunna 
testas med avseende på hållbarhet, ljudnivå, självhämning, 
bromskapacitet och krypning på ett enkelt och lättutbytligt sätt. 
 
För att slippa långa tider för omställning ritades en modell upp i Inventor 
och diverse ritningar på fixturen ritades upp för att möjliggöra tillverkning. 
Några veckor efter att ritningsunderlaget var färdig anlände äntligen 
fixturen så att testerna kunde påbörjas. 
 

 
Figur 11. Bromsfasthållningsfixtur för prototyptillverkning 
 
Tyvärr gick det inte att få tag i linjärlagringen som användes för att måtta 
på, så fixturen modifierades lätt för att få dit den tillgängliga. 
Linjärlagringen används för att hålla ihop under och överdel på fixturen. 
Den tillåter även styrning och lagring i vertikalled mellan de olika delarna. 
 
Bromsfixturen är väldigt smidig att använda. Motor/bromspaketet lyfts ur 
och i väldigt snabbt. Detta gör det även möjligt att mäta temperaturen som 
uppkommer i bromssystemet. 
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3.5 Mätning 
 
De olika lagren monterades in i bromsfixturen och provkördes både som 
kalla och varma. Karaktären ändras beroende på vilken driftstemperatur 
som uppnås, ju flera upp och nerkörningar desto mer bromsarbete utförs 
vilket i sin tur leder till mer värmeutveckling. 
 

 
 Figur 12. Bromsen isär monterad. Till vänster synes underplatta 

            med friktionsmaterial, uppe till höger sitter bromsskivan 
 
Krypning av friktionsmaterialen mättes med indikatorklocka och markering 
gjordes med märkpenna på kulskruven för att okulärt kunna se eventuella 
vridningar. Endast de material som hade egenskaper som uppfyllde 
grundkraven på lasthållning och ljud uppmättes med hänseende till 
krypning. 
 
 
3.6 Testförutsättningar 
 
Alla körningar är gjorda med en spänning av 24volt och i 20ºC. 
 
Slaglängden under alla testförfarande var 300mm.  
 
25 slag kördes på alla material med 400kg i belastning för att en 
påfrestande testningsomgång skulle genomföras. 
 
Ljudmätningen utfördes för varje bromstyp och högsta och normala 
driftsnivån noterades. Bakgrundsljudet för alla testningar var 40 dBA och 
mätningarna utfördes med mätaren 1m ifrån lyftmodulen. Den normala 
driftnivån för motorn var 57dBA.
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 4 Resultat 

 
4.1 Inledande jämförelse av friktionsmaterial  

 
SKF PCMW (PTFE komposit) 
 
Ingen självhämning när bromsbelägget inte var inkört, det visades genom 
att lasten sänkte sig själv till en början. 
 
 Efter ca 10 upp och nerfärder ökade friktionen och självhämning 
uppnåddes. Ett test angående krypning gjordes över 16 timmar.  
 
Ingen synbar glidning vare sig på indikatorklocka eller på färgmarkering 
kunde uppfattas. Dock provkördes bromsen igen på morgonen efter och 
då den var kall gled den tyvärr lite. Detta innebär att den inte till fullo 
uppfyller kraven på självhämning. Inga onormala eller störande ljud 
uppfattades. 

=bromsI  5.8A 
 Högsta ljudnivå= 61dBA 

 
iglidur G 
 
Första körningarna funkade fint. Efter ca 10 körningar blev friktionen så 
hög så att stick slip effekt, med högt ljud inträffade. 
 
Bra självhämning då friktionsmaterialet har en hög statisk friktion. Tyvärr 
alldeles för högt ljud, stick slip uppkom även vid körning I högsta fart 
nedåt, inte bara vid stopp.  
 
Detta utesluter materialet från användning i produktion. 

=bromsI  1.9A =slipstickI  2.3A 
Högsta ljudnivå= 78dBA 
 
 
iglidur W300 
 
Bromsbelägget gav lite missljud innan den hade blivit inkörd och varm. 
Efter ca 10 upp och nerfärder försvann missljudet.  
 
Vid krypkörning med låg spänning kan mindre missljud uppkomma som 
stör pelarens funktion. Annars är detta ett av de bättre friktionsmaterialen 
som har testats.  

=bromsI  8.4A 
Högsta ljudnivå= 69dBA 
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iglidur X 
  
Detta glidlager svarvades ned från ytterdiameter 53 till 48mm. Därför blir 
friktionskraften inte lika stor som de lagren med standardmått då lite av 
innediametern försvinner.  
Detta på grund av den mindre friktionsytan då innediametern bara är 
32mm istället för 28 mm. 
 
Tyvärr hade detta lager problem med att hålla 400kg lasten stilla. Vid 
körning sakta nedåt och avbruten spänningstillförsel fortsatte lagret att 
glida nedåt av kraften från lasten. 
Ljudnivån var annars på en bra nivå. 

=bromsI  6.2A 
Högsta ljudnivå= 62dBA 
 

 
iglidur Q 
 
Även detta glidlager svarvades om för att passa lyftpelaren på samma sätt 
som iglidur X. 
Detta var med ett bra friktionsmaterial för lyftpelaren. Lite missljud uppkom 
vid krypkörning nedåt precis innan stopp. I detta hänseende är W300 
bättre. Men samtidigt har Q en fördel vid nerfart med tanke på den mindre 
strömåtgången och därmed energibesparingen. 
Tyvärr är omsvarvningen tidsödande och därmed kostsam. 
 =bromsI  4.5A 
Högsta ljudnivå= 71dBA 
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4.2 Resultat och diskussion  
 
Tyvärr var inte riktigt något av materialen som var med i testet kapabla att 
uppfylla de satta kraven. Antingen var det inte tillräcklig bromskraft eller så 
var det missljud som var problemet. Bromskraften kunde inte påverkas 
utan att göra om lyftpelarens broms, så det var inget alternativ i detta 
skede.  
 
Däremot var det retsamt att en sån liten sak som oljud kunde utesluta flera 
glidlager för användning.  
 
Efter mycket tankearbete och läsande i böcker hittades i Igus 
produktkatalog ett textstycke som påtalade att missljud kan uppkomma då 
den bromsade ytan har för fin ytjämnhet. Detta verkade stämma i vårat fall 
då ytan slipades in för att få en så fin och polerad yta som möjligt. 
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4.3 Ytjämnhet 
 
Ytan slipas i produktionen stegvis med våtslippapper upp till P2000 så att 
en väldigt jämn och cirkulärt slipad yta uppnås. Eftersom ingen mätare 
fanns tillgänglig till en början för att mäta Ra med så uppskattades värdet 
till Ra 0.01 µm. Efter senare jämförelse med ytjämnhetslikare visade sig 
uppskattningen stämma bra. 
 

 
Figur 13. Ytjämnhetslikare för enkel kontroll av ytjämnhet 
 

I Igus produktkatalog är de flesta testerna gjorda på axlar som har ett Ra 
värde på 0.2 µm. Eftersom ingen onormal förslitning uppkommer vid dessa 
tester vid samma Ra bestämdes att det ska göras ännu ett test med ett 
liknande Ra värde.  

 
Ingen av medarbetarna på X2 hade någon bra känsla för vad Ra 0.2 µm 
var. Däremot fanns det en ytjämnhetslikare till hands. För att undersöka 
hur skivan skulle slipas undersöktes Internet och till slut hittades ett 
dokument som Uddeholm har givit ut om polering av formverktyg(se 
källförteckning). 
 
I detta dokument står det beskrivet hur de olika kornstorlekarna på 
slippapper är mätt i µm i en omvandlingstabell för kornstorlekar. Även 
bilder på ytjämnhet efter slipning med slipduk finns med i detta dokument. 
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                 Figur 14. Omvandlingstabell för kornstorlekar för slippapper 

 

 
              Figur 15. Kornstorlek i jämförelse med ytjämnhet 
 
 

I en av dessa bilder finns en yta med Ra 0,2 µm, som är slipad med ett 
papper med kornstorlek 90-75 µm. I omvandlingstabellen för kornstorlekar 
kan det ses att denna kornstorlek motsvarar slipduk med 180 korn.  
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4.4 Förändring av ytjämnheten på bromsskivan 

 
Eftersom P180 verkade vara den slipduken som ger Ra 0,2 µm letades 
smärgelduk P180 upp. Därefter spändes bromsskivan upp i en svarv och 
slipades tills att en plan och grov yta uppnåddes.  
 
Efter slipningen jämfördes ytan mot ytjämnhetslikaren och det stämde bra 
med uppskattningen. 

 
Efter detta demonterades lyftenheten och bromsklossen byttes ut mot den 
med Ra 0.2 µm. Bromsklossen och friktionsmaterialet rengjordes innan 
monteringen med bensin.  

 
Nya tester genomfördes på de materialen som kändes lämpliga med tanke 
på ljud och bromskraft. 
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4.5 Avslutande jämförelse av friktionsmaterial 

 
Iglidur W300+P180 
Missljudet som uppkom vid föregående test hade nu helt försvunnit. Inte 
det minsta ljud vid krypfart mot stopp nedåt uppkom. Bromsen har en 
väldigt trevlig och jämn bromsverkan, utan någon plötslig låsning vid 
stopp.  
 
För att försäkra oss om att inga problem uppkom vid andra lastfall 
testades med varierande belastning. De laster som testades var 400, 200 
och 100kg. Provkörning vid dessa laster visade inga som helst problem 
med varken missljud ljud eller tendens till krypning vid stopp. 
 
Efter dessa tester gjordes ett långtidstest för att upptäcka eventuell 
krypning. Testriggen ställdes in på 400kg, kulskruven märktes i sitt läge 
med spritpenna och vikterna mättes av med indikatorklocka. 
  
I tre dygn stod pelaren belastad och när mätvärdena noterades visade 
kulskruven inget tecken på ändring i läge, däremot visade indikatorklockan 
en sjunkning med en tiondels millimeter. Denna sänkning är försummbar 
enligt X2. Detta kan härledas till att hela lyftanordningen vilar på en 
gummimatta som under längre tids belastning trycks ihop.  
 
Vid borttagning av fixturen från provbänken märktes att bromsfixturen 
hade sjunkit ned i mattan. När den lossnade syntes ett tydligt avtryck efter 
bottenplattan i gummimattan. 
  
Med tanke på föregående testningar med SKF PTFE lager skulle det 
testas att ingen krypning uppkom efter en längre tids belastning. Det skulle 
också kontrolleras att inte bromsklossen och friktionsmaterialet hade 
klibbat ihop under denna tid av hög belastning.  
 
Därför testades att köra lasten nedåt direkt. Vid körningen nedåt släppte 
bromsen utan tendens till missljud, även vid minskande av spänningen så 
att pelaren stannade hördes inga onormala ljud. 
  
Provkörning av pelaren upp och ner utfördes också när bromsen var helt 
kall utan problem. Inga missljud eller bromsproblem upptäcktes.  
 
En anmärkning som kan nämnas är dock att lite damm runt bromsklossen 
kunde ses efter alla tester. Troligtvis är detta bara rester efter inkörningen 
då topparna på friktionsmaterialet slipats ned. Ytan på lagret är inte helt 
perfekt då lagret är formpressat under tillverkningsprocessen. 
  
Vid demontering av lyftenheten inspekterades ytan på materialet som inte 
visade någon anmärkningsvärd förslitning, endast lite cirkulära repor i 
plasten hade tillkommit på de ställen där revorna i bromsklossen skapats  



                                                                               
                                         

 30

 
efter P180 slippappret. Märkena efter gjutningen av plasten fanns 
fortfarande kvar, därför kan inte slitaget ha varit stort. 

=bromsI  10A 
Högsta ljudnivå= 62dBA 
 
 
Iglidur Q+P180 
 
Vid provkörning av iglidur Q med den grovslipade bromsklossen märktes 
även en klar förbättring. Missljudet vid stopp försvann helt, det ända som 
kan vara lite sämre är att vid körning sakta mot stopp hugger Q mer än 
W300.  Den har lite mer statisk friktion än sistnämnda. Det är dock inget 
som är ett stort problem, visar sig W300 att ändra sig vid långtidstester, så 
kan Q användas som en annan bra kandidat vid testning. En annan 
anmärkning är att den dynamiska friktionen är mindre än för W300 då 
strömmen som krävs vid nedfart är lägre.    

=bromsI  5.0A 
Högsta ljudnivå= 64dBA 
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4.6 Test av fjäderbroms 
 
Fjäderbromsen testades med samma fixtur som de övriga 
friktionsmaterialen.  
 
För att eliminera friktionsbromsen ersattes frihjulsnavet med ett nållager 
istället för det lager som i vanliga fall låser i ena riktningen. Därigenom 
eliminerades bromsfunktionen vid nedfärd.  
 
Därefter demonterades motor från drivande axeln. Häremellan 
monterades sedan fjäderbromsen. Eftersom fjäderbromsen inte riktigt 
passade mot den drivande axeln fick den svarvas upp och förses med två 
nya kilspår. Fjäderbromsens medbringare sattes fast med Loctite 
cylindrisk fastsättning för att undvika förändring av läget. 

 
Tester påbörjades med låg belastning då provning som utförts innan har 
visat att hållbarheten på fjädern inte är lika stor som på skivbromsen. 
Eftersom provkörningen skulle pågå en tid påbörjades testningen på 50 
kg. Vid denna belastning funkade bromsen bra. Vidare testades med 
belastning av 100 och 150kg.  
 
När körningarna på 150 kg inleddes började missljud höras efter en kort 
tids körning. Vid fortsatt körning kändes det som att det gick trögt att köra 
båda uppåt och nedåt.  
 
Strömmätaren på nätaggregatet visade också att strömmen var för hög i 
båda riktningarna. Strömmen som gick åt för att köra uppåt med 150kg här 
var lika stor som med 400kg på skivbromsen.  

 
Detta är ju inte riktigt det önskvärda resultatet. Tanken är att ha en 
alternativ lösning på fjäderbromsen. Det stora problemet är att flädern är 
för tunn, så att yttrycket på friktionsmaterialet blir för högt. 
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4.7 Felkällor 
 
De felkällor som kan har påverkat testerna är följande: 
 

• Smuts eller fett kan påverka bromsverkan om det finns mellan 
bromsytorna 

• Dålig rengöring av ytorna mellan testen kan påverka bromsens 
resultat. 

• Otillräckligt åtskruvade övriga detaljer kan påverka missljud på ett 
negativt sätt. 

• Otillräcklig koncentricitet hos fjäderbromsen kan göra att 
fjäderbromsen fungerar dåligt  

• Ökat bakgrundsljud kan påverka ljudmätningen neativt 
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4.8 Ekonomi 
 
Genom att byta friktionsmaterial i lyftmodulen kan kostnaderna sänkas om 
man tar bort den elektromagnetiska bromsen eller byter leverantör av 
motorn. Den nuvarande motorleverantören heter Zeitlauf och har 
elektromagnetisk broms som tillval. Alternativa leverantörer av motorer är 
bland andra Valeo och Linix.  
Valeos motor är lite mindre, men den klarar ändå kraven.  
Linix är en kinatillverkad motor som har motsvarande specifikation som 
Zeitlaufs motor. 
 
Prisexempel På de olika motorerna: 
Zeitlauf BC163 med broms                    1300 kr 
Zeitlauf BC163 utan broms   960 kr 
Valeo RM42    300 kr 
Linix 63     390 kr 
 
Årsvolymen på lyftpelare är ca 400 enheter. Med detta i tanke kan vi se att 
stora vinster varje år kan göras. För att få en siffra på hur mycket 
kostnaderna kan sänkas varje år görs en kostnadsberäkning mellan 
Zeitlauf med broms och Linix motorer. 
 
Årsvolym: 
 400 enheter. 
Pris: 
Zeitlauf med broms: 1300 kr 
Linix 390 kr  
 
Zeitlauf med broms: 
400*1300= 520000 kr/år 
 
Linix: 
400*390= 156000 kr/år 
 
Prisskillnad: 
520000-156000= 364000Kr/år 
 
Genom att förbättra bromsen så att man kan byta motorleverantör kan 
härmed stora ekonomiska vinningar göras. Denna summa kan väga över 
mellan vinst och förlust för vilket företag som helst. 
Även om den föreslagna bromslösningen inte visar sig fungera till 100 % 
vid exempelvis långtidstester, så rekommenderas att mer tid läggs på 
denna fråga. 
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5 Diskussion 
 
5.1 Utvärdering av skivbroms 
Efter testernas utförande har det framkommit att en bättre broms ur 
ljudsynpunkt kunde uppnås efter bearbetning av bromsskivan till en grövre 
ytjämnhet.  
 
Detta är det enklaste och prismässigt bäst lämpade för införande i 
produktion. Dessutom så är det tidsbesparande då endast en bearbetning 
behöver göras av materialet.  
 
Dessutom kan X2 välja en motor från en leverantör med bättre prissättning 
då man inte behöver ha en med påbyggd elektromagnetisk broms. 
 
Vidare testning av livslängd och eventuella karaktärsändringar måste 
utföras för att säkerställa att bromsens karaktär är jämn över tiden. 
Ett material, iglidur W300, har visat sig vara väl lämpat för uppgiften under 
dessa förutsättningar. 
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5.2 Utvärdering av fjäderbroms 
 
Vid gamla tester har det visats sig att fjädern har gått av i ändarna där 
kraften överförs. Detta beror i sin tur på att tvärsnittet som ska överföra 
kraften från axelns last till bromsen har en tvärsnittsarea som är mycket 
liten vilken ger en hög spänningskoncentration.  
 
En andra orsak är att fjädermaterialet är deformerat i denna punkt från 
början. Vidare dragbelastningar i ytterkant av fjädern påskyndar brottet då 
mikrosprickor lätt bildas där material bockas till en mycket liten radie.  
Det stora problemet är för det första den stora spänningskoncentrationen 
som uppkommer. 

 
En fråga som inte var riktigt klarställd var hur mycket av fjädern som 
spänner utåt och agerar som bromsband. En uppskattning gjordes att ett 
halvvarv borde vara troligt. 
I alla fall vore det lämpligt då färdiga formler för trumbromsar finns 
tillgängliga i facklitteratur. 
 
 Efter testningen av fjäderbromsen upptäcktes ett slitmönster på den fjäder 
som användes. Fjädern är vid leverans ytbelagd med ett ämne som gör att 
stålet ser guldbrunt ut. Den del av fjädern som har blivit använd som 
broms är nött och polerad så att den underliggande stålytan är synlig.  
Kraftigast nötning uppkommer närmas ändarna för att i princip avta efter 
ett halvt varv. Därefter kan man dock se att ytan har legat emot ytterst lite 
emot friktionsmaterialet i cylindern.  
 
För att lösa detta problem har en annan fjäder som passar en liknande klo 
kombination ritats upp där fjädern är 5.25X1.5 istället för 2X1.5. Genom att 
ändra detta så ökas tvärsnittsarean med över 160 procent.  
 
Fjädern är bara lindad ett varv istället mot fyra på den ursprungliga fjädern 
som använts. Detta kan ha sina nackdelar också då fjäderns styvhet ökas 
med samma faktor som tvärsnittsytan.  
 
Då detta är en fjäder som är måttbeställd har den ännu inte tillverkats. 
Även klokopplingarna är anpassade efter fjädern och måste också 
tillverkas innan en utvärdering kan göras. Befintliga utkast finns för detta 
syfte. 
 
För att ta reda på om detta funkar ska det testas ut i samma 
testningsutrustning som de övriga testerna utförts i.  
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BIlaga 1- Skisser av bromsfasthållningsfixtur 
 

 
Figur 1. Skiss av underdel för bromsfasthållningsfixtur. 
 

 
Figur 2. Skiss av överdel för bromsfasthållningsfixtur.
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