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Sammanfattning  

Nötning och slitage är ett vanligt förekommande problem inom entreprenad- och 

gruvindustrin världen över och är ofta anledningen till tidiga defekter på maskinernas 

komponenter. En av de mest utsatta komponenterna på dessa maskiner är just skopan då 

den får utstå en mängd olika sorters slitage och nötningar. 

I detta arbete kommer de olika nötningsegenskaper som finns på skopor studeras. Utifrån 

de mest dominanta nötningstyperna ska en nötningsprovrigg konstrueras som behandlar 

dessa. Detta då företaget Borox som förser entreprenad och vägindustrin med slitstarka 

stålmaterial ska kunna testa sina material och få en relativ uppskattning om 

nötningsbeständighet och lämplighet på sina produkter.  

I arbetet kommer en produktutvecklingsmall att följas för att försäkra sig om att 

konstruktionen uppfyller Borox krav och behov. 

Resultat blev att konstruera en trummblandare som nötningsprovrigg eftersom den 

behandlar de mest framträdande nötningarna som uppstår på skopor. Trummblandaren är 

en känd men ostandardiserad provrigg som med hjälp av rotationsrörelsen och abrasiva 

partiklar ger upphov till nötning på testmaterialen som ligger längs med trummans kanter.  

Trummblandaren kommer att kunna testa 16 testmaterial samtidigt och kommer att 

användas av företaget Borox . Framtagning av trummblandaren kommer att med tiden vara 

ett effektivt sätt för Borox att utveckla ett bättre materialval till entreprenad- och 

gruvindustrin och på så sätt bli mer marknadsledande inom branschen. 

I arbetet kommer genomförande av konstruktionen att förklaras och konstruktionsritningar 

att presenteras.  
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Summary 

Wear and tear is a common problem in the construction and mining industries worldwide 

and is often the reason for early defects in the machines' components. In the construction 

and mining industries, as are machines with buckets among the most important tools, 

mostly to dig and move large quantities of including gravel and rocks. The most vulnerable 

component of these machines is the bucket when it gets to endure a lot of different kinds of 

wear and abrasions. 

In this work, the different wear characteristics available on buckets is studied. Based on the 

most dominant types of wear, a test rig will be constructed to deal with those. This is 

because Borox supplies the construction and mining industries with durable steel materials 

to be able to test their material and get a relative estimate of the wear resistance and 

suitability of their products. 

In the process, a product development will be followed to ensure that the design meets 

Borox requirements. 

The results were to construct a drum as abrasion test rig because it treats the most 

prominent attrition rising on buckets. The drum tumbler is a known, but nonstandard test 

rig that with the rotational movement and abrasive particles cause abrasion of the test 

materials which is located at the drum edges.  
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Abstract 

I deatta arbete har olika nötningstyper identifierats vilka entreprenadmaskiners skopor 

utsätts för. Utifrån de dominerande nötningstyperna ska en nötningsprovrigg konstrueras 

som behandlar dessa. Detta då företaget Borox som förser entreprenad och vägindustrin 

med slitstarka stålmaterial ska kunna testa sina material och få en relativ uppskattning om 

nötningsbeständighet och lämplighet på sina produkter.  

En produktutvecklingsprocess följdes under arbetet och en lämplig provrigg valdes för att 

sedan konstrueras och ritas..  

Nyckelord: Tribologi, Nötning, Abrasiv nötning, Partikel erosion, slagnötning, 

glidnötning, provrigg, konstruktion, testmaterial, produkt, produktutveckling, 

nötningsprovrigg, nötningssystem, partiklar, trumma, trummblandare, kritisk 

rotationshastighet, FMEA, Feleffektsanalys. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Nötning och slitage är ett vanligt förekommande problem inom entreprenad- och 

gruvindustrin världen över och är mestadels anledningen till tidiga defekter  i maskinernas 

komponenter[1,2]. 

Tribologiska förslitningar på maskinkomponenter orsakar förändringar i materialet och 

påverkar  materialets mekaniska hållfasthet. Tribologiska förslitningar är en benämning 

som omfattas av friktion, smörjning och slitage. Detta påverkar materialets livslängd som i 

sin tur leder till utbyte och reparationer av komponenter. Ekonomiska förluster och 

miljöpåverkan blir till ett faktum [1]-[5]. 

 

Inom entreprenad och gruvindustrin så är maskiner med skopor bland de viktigaste 

redskapen, mestadels för att gräva och förflytta stora mängder av bland annat jord och sten. 

Arbetsprocessen är effektiv men ställer höga krav på skopan, då den utsätts för upprepade 

tribologiska förslitningar beroende på omgivningen och föraren. Mest utsatt för 

tribologiska förslitningar är skopan och dess underdel [1],[5]. Därför har skopor oftast ett 

slitstarkt material med så bra slitstyrka som möjligt under skopan för att få en längre 

livslängd. Med en god design på skopan kan förslitningarna minskas [1] och det är också 

känt att valet av material och även sammansättningen har ett samband med nötningsgraden 

[2]. 

För att ta reda på vilket material som är lämpligast och ger en längre livslängd till skopan 

måste fenomenet av nötning studeras, och vad för typ av nötning som skopor mest utsätts 

för samt hur materialförlusten ska mätas på ett lämpligt sätt [4]. 

 

Genom att testa nötningsbeständigheten i ett material kan skopans kvalitet nå en högre 

nivå. På så vis stärks den hållbara utvecklingen samtidigt som produkt- och 

tjänsteutvecklingen ökar. Det optimala sättet att ta reda på vilket material som är 

lämpligast är att göra fälttester, men de är dyra och tidskrävande och svåra att kontrollera 

och utrycka i kvantitet. 
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En lyckad konstruktion av en testrigg som kan mäta den relativa nötningsbeständigheten 

kommer att leda till bättre materialval till entreprenad- och gruvindustrin, samt en ökad 

livslängd för maskinkomponenterna. En ökad livslängd på maskinkomponenter bidrar med 

mycket, då naturresurser alltmer blir efterfrågat och måste utvinnas ur alltmer utmanande 

platser och lägen [2]. Detta i sin tur leder till en minskad belastning på miljön då 

komponenterna inte måste bytas i förtid vilket leder till ett mer effektivt utnyttjande av tid 

och ekonomiska resurser. 

Miljöeffekterna och konsekvenserna av gruvindustrin är dock stora men det är något som 

är socialt accepterat, eftersom vi kan få ut så mycket av det (infrastruktur, mineraler, kol). 

Utvinning, som bland annat förbättrar infrastrukturen leder till arbeten, internationella 

relationer och förbättrad samhällsekonomi. Det kan sägas att den hållbara utvecklingen sett 

från miljön är oundviklig och blir större med tiden samtidigt som det ökar den ekonomiska 

utvecklingen [6] 

 

Provutrustningar som kan mäta den relativa nötningsbeständigheten finns det ett begränsat 

antal av, därför har en tanke kommit upp om att konstruera en egen nötningsprovrigg. 

Arbetet kommer att fokusera på de nötningar som kan uppstå på skopor och en ny 

nötningsprovrigg kommer att konstrueras för att simulera de relativa nötningsförhållandena 

som finns på en skopa i syfte att undersöka nötningsbeständigheten för olika stålkvaliteter 

som är värmebehandlade. 

1.2 Problembeskrivning 

Enligt Rendon och Olsson [4] så har maskiner och transportanordningar inom 

gruvbranschen stora slitage på grund av intensiva nötningar med abrasiva partiklar och 

större stenar [3],[2]. Den mest utsatta komponenten i grävmaskiner är grävskopan [5]. 

När skopan är i arbete utsätts den för stora belastningar och slitage, då den är i direkt 

kontakt med det uppgrävda materialet [4],[5]. När skopan ska fyllas med material så är den 

mest framträdande förslitningen partikel erosion och när den töms så är det huvudsakligen 

abrasiv nötning som gör mest skada [4]. 
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 Eftersom en konstruktion av en nötningsprovrigg ska utföras borde hänsyn tas till detta 

nötningsslitage när man konstruerar för att i viss omfattning få lämpligare material som 

slitskydd 

 

I Rendon och Olssons  [4] forsknings arbete skriver de: 

” testing, covering these two modes of wear should give a good 

comparative indication of the suitability of a material to withstand wear 

in the applications found in the mining and mineral industry.” 

För att konstruera en nötningsprovrigg som tar hänsyn till slag och glidande nötningar 

måste även provriggen vara byggd på ett sätt så att den är användarvänlig för användaren 

och kan klara av att göra tester på de olika materialen. Några vanliga nötningsmetoder som 

finns och används  är ”stick on pin” metoden och ”trummblandaren”. Just trummblandaren 

är inte en standardiserad metod och parametrarna varierar, såsom tid för testet,  storlek på 

trumman , materialval, hastigheter och formen på apparaten [2]. Enligt Hawk [7] bör 

trummblandaren vara en bra metod att använda sig av vid testning av slag och glidande 

nötning. Tiden varierar från test till test men ett riktvärde är att material som testas under 

ca en timme betraktas som ”skrapade lite på ytan” medans tester på fem timmar och upp 

ska ge ett mer realistiskt slitagehastighet och värde [7]. 

Kan en apparat konstrueras och skapas inom detta område kan detta leda till en hållbar 

verksamhetsutveckling. 

 

Värt att nämna är att konstruktionen av apparaten kommer mäta den relativa 

nötningsbeständigheten och är alltså inte en simulering av verkliga förhållanden. 

 

Detta leder till undersöknings frågan:  

Hur kan en nötningsapparat konstrueras på ett sätt så att den mäter de relativa 

nötningsförhållandena som finns och är användarvänlig för användaren? 
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1.3 Syfte och Mål 

Syftet med arbetet är att studera de olika nötningsförhållanden som finns på skopor inom 

entreprenad och gruvindustrin samt konstruera en nötningsprovrigg som ska kunna mäta 

den relativa nötningsbeständigheten utifrån de dominerande nötningarna som uppstår.  

Målet är att få tillräckligt med teoretisk information om hur nötning uppkommer samt om 

nötningsprovriggkonstruktioner, och använda sig av den informationen för att konstruera 

en nötningsprovrigg.  

För att konstruera en provrigg så kommer målen delas upp i följande delmål. 

1. Fördjupning inom nötning och vilka nötningar som uppkommer på skopor inom 

entreprenad och gruvindustrin . 

2. Konstruera och rita en provrigg utifrån de nötningsförhållanden som finns. 

1.4 Avgränsningar 

För att konstruera en nötningsprovrigg som kan användas av uppdragsgivaren på företaget 

har vissa avgränsningar gjorts. 

Programmet som kommer att användas för att konstruera nötningsprovriggen är Solid 

Works 2015. Maximal vikt och storlek är cirka 50 kilo respektive 1000 mm i diameter. 

Tanken är att flera materialprover ska kunna testas samtidigt och det är upp till företaget 

vad för abrasiva material de ska använda sig av till nötningen samt val av material för 

provriggen.  

Enligt önskemål ska provriggen kunna vara igång under en hel dag och ska därför vara i 

funktionbar 24 timmar om dygnet och vara driven av en elmotor. Apparaten ska  inte vara 

för avancerad och ska vara relativt lätt att bygga enligt ritningar. 

Eftersom detta är ett examensarbete så finns det begränsat med tid för arbetet och en gräns 

på tre månader är satt. 

Endast de nötande effekterna kommer att fokuseras på och nämnas och ingen hänsyn 

kommer att tas till korrosionsbeständigheten då det är företaget som kommer att välja 

materialen som ska testas. Ingen hänsyn kommer heller tas till tillverkningsmetoden av 

produkten. 
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2. Metodologi 

I detta avsnitt kommer olika metoder beskrivas för att skriva ett akademiskt 

forskningsarbete. Metoderna kan beskrivas som de olika synsätt, angreppsätt och 

tillvägagångsätt som appliceras i arbetet. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

I denna del förklaras två intressanta synsätt vid forskning och kunskapsarbete. Dessa är 

positivistiska och hermeneutiska synsätten. 

2.1.1 Positivism 

1798 föddes Comte Auguste, han var en fransk filosof och anses vara grundaren till 

positivism. Comte menar och ville att samhället bör utgå ifrån observationer för 

vetenskaplig grund. Det vill säga att man använder sig av mät- och vägbara metoder som 

stora datamängder, kvantitativa mätningar och analytiska metoder för att grunda sin 

objektiva tänkande och forskning[8]-[10]. 

 

Eftersom man vill att alla teoretiska påståenden ska ha ett orsak-verkan samband inom 

positivism så anses det bland annat att religion ,politik och metafysik inte är vetenskap, då 

de inte går att överföra till kvantitativa mätningar och observationer[9],[11]. Det är därför 

viktigt som positivist att inte blanda in känslor och politik i sin forskning så att det får en 

inverkan på arbetet [9]. 

 

En viktig ledgång för positivism är att alla forskare som vill göra liknande forskning eller 

arbete ska genom att upprepa ett forskningsarbete kunna uppnå samma resultat. Detta då 

teorier och hypoteser främst ska byggas på matematiska formler [9]. 
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 2.1.2 Hermeneutik 

Hermeneutik är i runda drag motsatsen till positivismen och användes mest under 1600 och 

1700-talet till att förstå och tolka bibeln [12],[13]. Under historians gång, utvidgades 

hermeneutiken och det blev allt mer vanligt att börja tolka mänskliga handlingar [13]. 

Hermeneutiken handlar alltså om att tolka innebörden av texter, upplevelser och handlingar 

m.m. och används idag främst inom psykologin och omvårdnadsforskning. 

Det vill säga att forskare i sin forskning använder sig av sina egna tankar, känslor, intryck 

och kunskap som ett verktyg istället för ett hinder som det anses inom positivismen [12]. 

De inom hermeneutiken är alltså intresserad av hur människor tolkar och uppfattar världen 

och inte av hur världen verkligen är. 

Eftersom människor uppfattar situationer och sig själva på olika sätt är detta något som är 

svårt att mäta. Därför måste till exempel beteendevetenskapare tolka människans beteende 

för att kunna få en förståelse om människans handlande och tyckande. 

 

För en person som ska tolka en text korrekt måste det tas hänsyn till författarens egna 

tankar. För att kunna tolka en text korrekt måste alltså hänsyn tas till hur författarens 

personliga åsikter har påverkat texten vid den tidpunkten den skrevs [6,8,13]. 

2.1.3 Rapportens vetenskapliga synsätt 

I detta arbetes vetenskapliga synsätt kan det finnas drag av både hermeneutiska och 

positivistiskt förhållningssätt. Grunden i arbetet kommer vara ur en positivistiskt tänkande. 

Det eftersom att om samma forskning hade utförts av någon annan forskare så hade det 

med stor sannolikhet fått ett likt slutresultat, samt att den data som har insamlats mestadels 

är faktabaserad enligt det positivistiska tänkandet. Däremot kan det finnas hermeneutisk 

förhållningsätt under vissa delar av arbetet. 
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2.2 Vetenskapligt angreppsätt 

I detta kapitel av arbetet kommer tre olika vetenskapliga angreppsätt kort förklaras samt 

vilket angreppssätt arbetet förhåller sig till. 

 2.2.1 Deduktion 

Deduktion är en metod som utifrån till exempel modeller och teori får fram en hypotes som 

kan testas med verkliga observationer. 

Benämningen i detta sammanhang betyder ”logiskt härledd” och menar att man ska låta 

hypotesen styra de observationer som görs. Man ska alltså formulera en hypotes, observera 

den och sedan se ifall den stämmer. Ju tydligare hypotesen är desto rättfärdigt svar kommer 

det att fås. Så länge en observation gäller för en teori eller modell så måste hypotesen vara 

sann, och om det under något tillfälle skulle visa sig vara falskt så måste hypotesen vara 

falsk och kommer därefter förkastas[13 s150-169] 

 
2.2.2 Induktion 

Induktion är en metod med lång historia bakom sig och sträcker sig åtminstone till 

Aristoteles tid. Induktionen har som grundidé att vetenskapen utifrån observationer ska få 

fram en slutsats eller en hypotes. Det viktiga är att observationen inte styrs av några teorier 

eller egna förutfattade meningar.[13] Tillskillnad från deduktionen bygger induktionen på 

teoretiska bevis medans deduktionen är baserad på logik.[14] 

 

Inom vetenskapen idag anses induktionen vara lite omodern men kan användas för att hitta 

samband eller allmänna regler som kan gälla.  

En grundläggande angreppsätt inom induktionen är att dra generella slutsatser av 

observationer. Viktigt att påpeka är att dessa slutsatser som tas aldrig kan vara till hundra 

procent säkra eftersom de är baserade på erfarenhetsgrundade observationer.[13],[14] 
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 2.2.3 Abduktion 

Abduktion kan kortfattat beskrivas som en kombination av induktion och deduktionens 

arbetssätt. Anledningen till det är att i detta arbetssätt att tänka så handlar det om att 

försöka upptäcka en teori som kan tydliggöra en viss mängd data på bästa sätt.  Abduktion 

är den process som kan ge oss mer kunskap om vår nuvarande preliminära teori för att 

sedan kunna bekräfta hypotesen eller förneka den tills man når en tolkning som man anser 

är det mest sannolika för tillfället.[9],[15]. 

2.2.4 Rapportens vetenskapliga angreppsätt 

I detta arbete kommer mestadels abduktionsmetoden att användas. Detta eftersom det inte 

finns tillräckligt med standardiserade teorier om nötningsprovriggkonstruktioner vilket 

leder till att arbetets konstruktion måste baseras på teorier samt logik.  

2.3 Forskningsmetod 

Två olika forskningsmetoder kommer att kortfattat klargöras samt vilken metod arbetet 

förhåller sig till. 

 2.3.1 Kvantitativ forskningsmetod 

Vanliga kvantitativa metoder att använda sig av är exempelvis experiment, test, prover och 

enkäter m.m. Det vill säga att man tar hjälp av matematik och statistik som resulterar i 

numeriska observationer eller låter sig liknas.[16]. 

2.3.2 Kvalitativ forskningsmetod 

Denna kvalitativa forskningsmetod kännetecknas av att man inte använder sig av tal och 

siffror. Det vill säga att man genom intervjuer observationer, böcker och texter baserar sitt 

arbete. Tanken är att forskaren ska få förståelse och  har även större frihet att tillkännage 

sina åsikter vid kvalitativa jämfört med kvantitativa undersöknings metoder. [15],[16]. 
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2.3.3 Rapportens forskningsmetod 

Denna studie kommer att använda sig utav kvalitativa metoder, mest på grund av att det 

inte finns några intervjuer eller enkäter som ska göras samt att all information kommer 

först och främst baseras på tidigare forskning och litteraturer.  

2.4 Datainsamling 

Datainsamling är ett samlingsbegrepp för olika metoder av insamlingsdata. 

2.4.1 Primärdata 

Primärdata är en benämning på sådana data vi samlar in själva, tillexempel genom direkta 

observationer, mätningar och enkäter m.m. En fördel med att använda sig utav primär data 

är att det finns en hög anpassningsförmåga mellan fråga och data. Det vill säga att 

information kan extraheras från relevanta frågor som berör studien. Nackdelen med detta 

kan vara tidsåtgången, tillgänglighet och kostnader som kan tillkomma.[17] 

Primärlitteraturer kallas också ibland för forsknings-rapporter detta eftersom det är 

författaren till litteraturen som utförde undersökningen.[13] 

2.4.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är data som samlas in som redan finns insamlade i till exempel databaser, 

arkiv och register med mera.[17] Det vill säga indirekt data där författaren till skillnad från 

primärlitteratur inte har utfört undersökningen. Fördelar i detta sammanhang är att det finns 

användbara sekundärkällor som brukar ge information om primära data, Men den sorts data 

ersätter inte primärdata utan är ofta mer allmän och inte lika grundlig[13]. Andra fördelar 

med sekundärdata är att det finns väldigt mycket information att få tag på utan några 

kostnader. Medans en nackdel kan vara att mycket sekundär information baseras  på egen 

uppfattning hos författaren. 
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2.4.3 Intervju 

Intervju är en teknik som baseras på frågor man ställer till intervjupersonen. Ofta är en 

intervju personlig och båda parter måste vara villiga och överens till att medverka. Det är 

också viktigt att man har syftet klarlagt för att kunna förstå vad man vill få ut av intervjun.  

 

Inom intervju finns det främst två synpunkter man ska ta hänsyn till vid 

informationsinsamling. Det är standardiseringen och struktureringen på intervjun. 

Med standardiseringen menar man hur mycket ansvar man ger till intervjuaren till att 

besvara frågorna och struktureringen omfattar svarsutrymmet som intervjupersonen får [9]. 

2.4.4 Observationer 

Observationer är en metod för att samla information genom att observera. Inom denna 

teknik kan man iaktta och ta in information utan att ha något speciellt i baktanke med det, 

man samlar på sig all information helt enkelt. Det kan också vara att det iakttas eller med 

rättare ord observeras på ett sätt där man i förväg har bestämt sig för vilka beteenden av 

observationsförloppet man vill iaktta. Den här typen av observation kallas för” strukturerad 

observation” och den förstnämnde för ”ostrukturerad observation”[13]. 

2.4.5 Rapportens datainsamlingsmetod 

I denna rapportens datainsamling kommer både sekundär- och primärdata att användas. 

Under stora delar av arbetet kommer informationen främst komma från sekundärdata, men 

det kan även finnas delar av primärdata då observationer kommer att göras och utifrån 

dessa göra egna tolkningar. 

2.5 Validitet och Reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är termer som går hand i hand och som står i ett visst 

förhållande till varandra. Med detta menas att man inte kan fokusera på endast ett av 

begreppen utan måste behandla både objektivt [9]. 

Reliabiliteten är en term som kan tala för sig själv men man  brukar kunna tydliggöra det 

som tillförlitligheten  i en mätning. Vid en mätning så är det viktigt att mätningen man 
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kontrollerar ska mäta det som den avser att mäta och i vilken utsträckning man mäter, det 

vill säga validiteten i en mätning.  

Enligt Patel [9] finns det tumregler när man använder sig av dessa termer och det är bland 

annat att låg reliabilitet ger ett lågt värde av validiteten. Samtidigt garanteras det inte att 

hög reliabiliteten ger hög validitet. 

Däremot kan hög validitet förutsätta hög reliabilitet. 

Reliabilitet och validitet är begrepp som ofta används i kvantitativ forskning. 

2.5.1 Arbetets Validitet och Reliabilitet  

Om en forskning ska bedrivas är det viktigt att ha en stadig validitet och reliabilitet, trots 

att man i det arbetet kommer att sträva efter det, finns det risker för eventuella felkällor. 

Genom att söka relevanta referenser och litteraturstudier kan validiteten stärkas i detta 

arbete, detta oftast genom vetenskapliga artiklar och litteraturer kan felkällorna minskas. 

Risken av felkällor vid konstruktion av en nötningsprovrigg kan vara katastrofala men 

eftersom väl utvalda vetenskapliga artiklar finns med och kan stå till grund för arbetet så är 

validiteten och  reliabiliteten hög.  

Det finns även kontinuerligt en dialog mellan handledare, professorer och forskare för att 

fastlägga att arbetet är i sin ordning, samt att avgränsningar och mål har använts för att 

stärka validiteten. 
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3. Teori 

För att konstruera en nötprovningsrigg är det viktigt att förstå den nötning  

som förekommer i varje enskilt fall. Det finns ett antal olika typer 

av nötning och var och en kräver en och annan praktisk metod för att  

minska eller förhindra uppkomsten av nötning. Här följer en del korta teoriförklaringar 

3.1 Produktutveckling. 

 

Produktutveckling är en process där olika metoder och tekniker används för att skapa eller 

utveckla en produkt. För att börja med en produktutveckling är det viktigt att det finns en 

idé eller ett kundbehov . Dessa processer brukar vara i flera steg där kundbehovet är i 

fokus. Idéer skapas genom olika koncept för att avslutningsvis få till en konceptualisering 

som uppfyller kundbehovet eller tanken med idéen[35]. Processen som kommer att 

förklaras vidare i arbetet är tagen ur Eppinger:s bok [33] och kommer i detta fall innefatta 

följande steg, se fig. 1 

 

Fig.1: Produktutvecklingsprocess [34] 
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3.1.1 Identifiera kundbehov. 

Vid produktutveckling är det viktigt att känna till kundbehovet så att produkten blir så 

framgångsrik som möjligt. Genom att få information om kundernas önskemål kan olika 

koncept genereras [33]. För att kunna ta reda på vad kunden behöver finns det olika 

insamlingsmetoder att använda sig av. Det kan bland annat vara enkäter som kunden svarar 

på, intervjuer och observationer. Vid insamling av kundernas önskemål och krav kan 

produktutvecklaren få en överblick om vilka värderingar och önskemål som är värdefulla 

och kan genom denna information ta reda på fördelar och nackdelar, hur mycket kunden är 

beredd att betala m.m. På så sätt kan produktutvecklaren sammanställa önskemålen och 

kan efter det inrikta sig på att upprätta målspecifikationer för att sedan generera koncept 

[33]. 

Enligt Eppinger så kan man identifiera kundbehoven genom följande 5 steg [33]: 

1. Samla rådata från kunder. 

2. Tolka rådata i form av kundbehov. 

3. Organisera behov i någon form av tabell där de delas upp i primära och sekundära 

behov. 

4. Fastställa betydelsen av behov. 

5. Reflektera över processen och resultatet. 

3.1.2 Upprätta målspecifikationer 

Efter att ha identifierat kundbehovet måste man översätta det till tekniska termer. Detta 

eftersom kunderna lämnar för mycket marginal för subjektiv tolkning för 

produktutvecklaren. Det kan vara svårt för produktutvecklaren att tolka vad kunden menar 

med till exempel att produkten ska vara säker. Kunderna lämnar därför mycket personliga 

tolkningar och använder termer som produktutvecklare måste tolka till tekniska 

produktspecifikationer. 
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 Kundinformationen ger endast vägledning och känsla om intresset för produktutvecklaren 

och vanligen finns det ingen information om bland annat design och tillverkningsteknik 

utan detta är något utvecklaren själv måste kontrollera och räkna fram.[33] 

I detta steg handlar det om att upprätthålla målspecifikationerna genom att sammanställa 

kundens önskemål och krav. Detta kan man göra i en tabell och på så sätt få en större 

överblick samt kontroll på kundernas önskemål. Produktutvecklare kan då genom denna 

överblick undvika att skapa en redan befintlig produkt samt få inspiration för att generera 

koncept. [33] 

3.1.3Generera koncept. 

Efter att ha identifierat kundbehovet och etablerat produktspecifikationen kan koncept 

börja genereras utifrån 3 viktiga aspekter som följer: 

1. Finns det något befintligt koncept som framgångsrikt kan anpassas och användas ? 

2. Vilket nytt koncept hade kunnat uppfylla dessa behov och specifikationer?  

3. Viken metod kan användas för att underlätta framtagningen av koncept 

Ett koncept är en skiss eller en ritning på en produkt som ska uppfylla kundernas behov 

och produktspecifikationen. Enligt Michael[33] brukar effektiva produktutvecklare skapa 

hundratals av koncept för att sedan välja ut 5 till 20 stycken att arbeta vidare med.  

Detta leder till att stora områden av alternativ undersöks samt att det under vägens gång 

inte tillkommer några problem som man skulle ha tänkt på i början, detta kan vara 

kostsamma problem och ska undvikas .[33] 

3.1.4 Koncept val. 

Vid val av koncept är det viktigt att man noga analyserar alla koncept för att kunna välja en 

framgångsrik produkt. Detta kan man göra genom att följa 6 steg [33].  

Dessa är: 

 



15 

Fadi Fawaz 

1 Förbered koncepten i någon form av matris. 

2. Poäng eller betygsätt koncepten utifrån specifikationerna eller utifrån referens 

produkten. 

3. Ranka koncepten utifrån poäng och betyg. 

4. Verifiera och analysera om konceptet med högst poäng kan göras bättre eller om man 

kan kombinera konceptet med någon annan för att förbättra. 

5. Välja ett eller flera koncept. 

6. Reflektera över resultat och processen.  

Är inte alla parter nöjda så fattas det förmodligen några kriterier som inte är uppfyllda. Är 

alla parter däremot nöjda kan utvecklingen fortsätta med alla parter drivna, hängivna och 

det råder ingen tvivel om vad som ska göras. [33] 

3.1.5 Testa koncept 

I detta skede ska man testa konceptet för att se att det uppfyller specifikationerna och göra 

justeringar om det behövs. Det är även dags att börja visa produkten för kunderna för att få 

kritik och respons för att sedan marknadsföra produkten .[33] 

3.1.6 Upprätta slutgiltiga specifikationer 

Vid detta stadie ska de slutgiltiga målspecifikationerna bekräfta att behoven och kriterierna 

som har fastställts passar med det valda konceptet. Specifikationerna som bekräftats har 

gått från att vara formade som mål till att ha blivit mer specificerade och detaljerade. 

3.2 Tribologi 

Tribologi är läran om smörjning, nötning och friktion. Kontakt mellan två eller flera ytor 

som är i rörelse, utsätts för nötning och friktion av olika slag. Friktion och nötning leder till 

förluster av energi och påverkar effektiviteten på bland annat maskiner och komponenter 

negativt. Maskinfel och ökade produktionskostnader är några av de stora problem industrin 
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har och oftast är lösningen till detta, smörjning eller utbyte av komponent. Smörjning 

minimerar friktion och nötning och kan vid rätt val av smörjning och rätt mängd vara 

väldigt effektiv metod. Detta område brukar sammanfattas/möjliggöras som tribologi. 

[21,25] 

3.3 Nötning 

Processen som uppstår vid nötning beror på vilka  typer av friktion- och slitage 

komponenten utsätts för, detta är något som påverkar alla maskinkomponenter  och det 

brukar definieras i hur mycket material som har avlägsnats från ytan. Detta kan mätas på 

olika sätt men oftast brukar man väga och mäta materialet före och efter användning. Man 

kan säga att nötning är två ytor som i rörelse mot varandra i mikroskopiskt bild skär mot 

varandra och därigenom avlägsnar material. Detta är något som beror på många parametrar 

såsom tryck, hastighet, vad det är för typ av material, temperatur , men inte minst vad det 

är för typ av nötning. Genom att ha förståelse för fenomenet nötning kan bland annat 

maskinkomponenters livslängd förlängas inom industrin [18,1]. De vanligaste varianterna 

av nötning inom industrin kommer kort att förklaras i inbördes ordning enligt [18] där den 

första bidrar med de högsta slitagekostnaderna inom industrin.  

Se Bilaga 1. För att se exempel på industriella tillämpningar där nötning sannolikt inträffar 

samt vilken typ av nötning. 

3.3.1. Abrasiv nötning 

Nötning inom maskinindustrin beror till 50 procent på abrasiva nötningar som anledning 

till tidigt haverier för maskinkomponenterna [1]. Abrasiv nötning står för ca 63 procent av 

alla kostnader orsakade av slitage [18]. 

Abrasiv nötning kan förklaras genom den mikroskopiska bilden där två material i kontakt 

glider mot varandra och avlägsnar material genom skärande tendenser. Se fig. 2a. Det kan 

också finnas ett tredje material imellan de första två materialen. Se fig. 2b. Dessa partiklar 

som fastnat i mellan det omgivande materialet, kan beroende på hårdheten och storleken på 

partikeln göra stora skador. De partiklar som är större än spelet mellan de två materialen 
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och hårdare, är de som är skadligast [4,8]. De hårda partiklarna har en skärande och 

nötande effekt på det mjukare materialet vilket leder till avlägsning av material. 

 

 

  

a) Abrasiv nötning från kontakt med hårda 

partiklar. 

 b) Abrasiv nötning när hårda partiklar 

befinner sig mellan två material. 

 

Fig. 2:Abrasivnötning[18] 

Abrasiv nötning brukar ge skador som repor och urgröpningar på ytorna beroende på vad 

det är för hårdhet och typ av material samt partikel. Partiklar som är hårda och vassa 

kommer leda till urgröpningar och repor medan rundformade partiklar ger upphov till 

gropar [18]. Se Fig. 3. 

 
Fig.3: Repor orsakade av abrasiv nötning.[18] 

3.3.2. Adhesiv nötning 

Adhesiv nötning är vanligt förekommande bland industrin och ofta är det kolvringar, 

kedjor och kullager med mera som utsätts för adhesiv nötning. 

Adhesiv nötning uppstår när två ”släta” material gnids mot varandra och på så sätt får 

ytförändringar och avlägsning av material se fig. 4.  Anledningen till detta är att ett 

materials yta aldrig är helt rak eller jämnt. Betraktar man närmare med ett mikroskop så ser 

man tydligt hur det finns pikar och små förändringar i ytjämnheten på materialet. Dessa 

pikar i rörelse mot varandra kommer att brytas av och därmed uppstår materialförluster. 
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 Den vanligaste metoden för att motarbeta detta är främst genom rätt materialval samt 

tillsättning av olika oljor som skiljer materialen ifrån varandra, ofta är det en relation 

mellan kontaktytan och oljefilmtjockleken.  

Man kan i vissa fall polera ytan för att få bättre förutsättningar men trots det kommer 

problemet inte försvinna [18]. 

3.3.3. Fretting (Gnagning) 

Fretting är en typ av adhesiv nötning som uppstår när två ytor trycks ihop och har inslag av 

små svängande rörelser [machine design ]. Till skillnad från andra glidande nötningar så 

brukar dessa rörelser mellan ytorna vara så pass små att det blir som två kontaktfläckar på 

materialytorna. Exempel på rörelser kan vara vibrationer eller andra liknande påverkande 

krafter. Fretting är vanligtvis förknippat med ytfinishen och sprickbildning på ett material, 

vilket också är vanligt vid andra nötningsformer. Ett vanligt problem inom fretting kan 

vara när smörjmedlet som håller isär två material trycks åt sidan och materialen nuddar 

varandra, som tillsammans med små svängande rörelser leder till kontaktnötning och som 

med tiden kommer leder till strukturella fel och utmattningar [18]. 

3.3.4. Erosion 

Partiklar och vätskor kan i höga hastigheter avlägsna material från en komponents yta, ofta 

med hjälp av en mängd hårda partiklar i ett fluidflöde. Det finns två vanliga typer av 

erosion och det är kavitation och partikelerosion (18).  

Kavitation kan kort förklaras som ångbubblor som uppstår när trycket i en vätska blir så 

lågt att den förångas. Dessa ångbubblor, sprängs sönder och det har en påverkan på 

inneslutande material. kallat för kavitation erosion . Vanligt bland rörledningar, propellers, 

pumpar med mera [18] 

Partikelerosion  brukar uppstå genom en fluid av hårda partiklar som med hög hastighet 

slår mot komponenten, därav materialförluster [18]. Se fig. 4.  

Enligt Geiderer [19] så har vinkeln 𝛼 mellan slagpartiklarna, massan m och hastigheten v 

en inverkan på materialförlusten. Ju flackare vinkel desto mer blir nötningen i form av 
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glidnötning och ju högre desto mer nötande inverkan blir det på materialet. Vanliga 

lösningar på detta problem är bland annat att använda sig av material hårdare än partiklarna 

eller elastiska och motståndskraftiga material så att partiklar får en studsande effekt på 

ytan, vilken minskar skadorna.  

 

Fig. 4. Partikel erosion [18.5] 

 

 
3.3.5. Utmattning  

Utmattning är också ett vanligt förekommande problem som avlägsnar material. Alla 

material utsätts periodvis för olika utmattningar och termiska spänningar. 

Blir storleken på spänningarna högre än vad materialet kan klara av, så kommer materialet 

till en början spricka innan det bryts. Det vill säga plastisk deformation. Vid 

sprickbildningar frigörs lösa klumpar och partiklar vilket innebär en avlägsning av 

material. Eftersom de maximala spänningarna finns strax under ytan på materialet är det 

viktigt  att härda ytor till ett visst djup som inte överskrider det djup där den maximala 

spänningen finns. [18]. Termiska sprickor kan också uppstå när material får utstå 

varierande temperaturförändringar speciellt i kombination med friktion eller vid 

temperatur- ”chock” växlingar. Sprickor som uppstår i material försämrar den mekaniska 
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hållfastheten och kommer till följd av det så småningom att brytas [18]. Vid större 

maskiner i samband med risk för människor är det väldigt viktigt att ha koll på om det 

finns några sprickor eller tendenser till sprickor och redan i tidigt skede reparera eller byta 

ut komponenten. Detta kan annars leda till katastrofala konsekvenser vilket man kan vittna 

om under utmattningshistorians gång [21]. Austenitisk mikrostruktur brukar därför 

eftersträvas för att undvika utmattning. Ofta är det stål tillsammans med några procent 

nickel. 

3.4 Nötningsprovriggar 

En nötningsprovrigg använder man sig av för att simulera praktiska och verkliga 

förhållanden då det i vissa fall inte finns möjlighet att göra verkliga fälttester. Varje 

fenomen av nötning har sin ”typ” av test och det är därför viktigt att veta innan vad för 

sorts nötningar som förekommer i verkligheten för att kunna anpassa sina tester utifrån det. 

En viktig ledning vid tester är att materialet i ytan efter ett test ska vara lik eller till och 

med identisk med den faktiskt slitna komponenten.[18] 

3.5 Typer av nötningsprovrigg 

Det finns många olika typer av nötningsprovriggar där flera är standardiserade men också 

många som inte är standardiserade och är alltså egna produktkonstruktioner. Detta är inget 

märkvärdigt eftersom alla praktiska situationer är unika på sitt sätt och kan därför behöva 

provrigg som simulerar flera olika typer av nötningar samtidigt. I detta avsnitt kommer 

några olika typer av nötningar att kopplas till olika typer av nötningsprovriggar.  

3.5.1 Abrasiv nötning i kontakt med  hårda partikelmaterial 

Vid ett nötningstest för abrasiv nötning brukar några typer av standardiserade 

nötningsprovriggar användas enligt figur 5. Vid test är det viktigt att det används rätt typ 

av abrasiva partiklar som ska nöta och glida mot materialet .Oftast är det bäst att använda 

samma abrasiva material som komponenten utsätts för i verkligheten. Annars kan testet 

inte relatera till någon verklig situation och får därför ett begränsat värde [18]. 

Fig. 5 visar två typer av provriggar där man i figur a har materialtestet till höger med en 
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kraft verkande inåt mot den roterande skivan samtidigt som abrasiva partiklar hälls i 

mellan testmaterialet och den roterande skivan.  

Problem som kan uppstå med dessa metoder är att de abrasiva partiklarna i figur a till slut 

kommer att slipas ner och då kan de inte återanvändas eftersom det inte simulerar 

verkligheten. I praktiska fall kommer det nya slipkorn och kanter fram vid bearbetning. 

[18] . Skulle testet använda sig av nya abrasiva partiklar varje gång kommer det att bli 

stora samlingar under provriggen vilket kan vara omständligt. Efter ett test så mäts 

materialet antingen i vikt eller i volym och därefter kan man se hur mycket som har nötts 

bort. 

 

 

   

a) Standard ASTM G65    b) Roterande belastning 

 

Fig. 5: Två typer av abrasiva provriggen med hårda partikel material.[18] 

3.5.2. Adhesiv nötning vid glidning av släta ytor 

Adhesiv nötning är ofta förknippat med smörjmedel för att förhindra slitage. Testerna som 

används brukar också ha smörjmedel men endast så mycket som används i praktiken. Detta 

för att materialet ska få uppnå liknande nötningskontakt under testet som i verkligheten. 

Vid andra tester brukar smörjmedelet minska bara för att försöka uppnå minimala 

nötningar vid minimala mängder av smörjning. 
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3.5.3. Fretting  

Nötningen som uppstår av fretting beror oftast av små svängande rörelser mellan belastade 

kontaktytor. Några typer av provriggar för gnagning visas i fig. 6. Där a visar en fram- och 

återgående pinne på en platta och b ett block på en fram- och återgående platta.  

Dessa två tester är väldigt lika och skillnaden är endast att de använder sig utav en platta 

respektive ”pinne”. I praktiken är mönstret av fretting av slumpmässig natur, och det är 

därför viktigt att man under testet bör ha storlek och svängning hos den fram- och 

återgående rörelsen så pass likt verkligheten så att skademönstret blir representativt. Vid 

användning av de testmetoder som visas i fig. 6  är det viktigt att konstruktionen är styv så 

att de små svängande rörelserna appliceras mellan testproverna. Som tidigare nämnts i 

teorin under 3.0 så är temperaturen en viktig faktor vid nötningsprov, det är därför viktigt 

att ha liknande temperatur vid testet som det är i praktiken [18]. I fig.6 är F=kraften och 

N=Rörelseriktningen. 

   

a) Reciprocating pin on a plate   b) Block on a reciprocating plate 

 

Fig. 6: Nötningsprovrigg fretting. [18] 

3.5.4 Partikel erosion 

Några typer av nötningsprovriggar demonstreras i fig. 7. Figur a visar ett system där 

testmaterialet längst till vänster blir beskjutet av abrasiva partiklar. Figur 7b fungerar på 

samma sätt förutom att figur a drivs av flytande jet vätska och den andra drivs av gas. I 

dessa fall är det hastighet och det abrasiva materialet som är viktiga faktorer. Vid val av 

provrigg så ska dessa faktorer representera de verkliga situationerna om användaren vill ha 

verklighetstrogna resultat. Vid val av abrasiva partiklar så är det parametrar som 

partikelstorlek, form och hårdhet som avgörande faktorer. Det är en fördel om användaren 
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använder dessa partiklar endast en gång för att undvika att partiklarna blir avtrubbade och 

blir delade i mindre kornstorlekar, samt att det är hastigheten hos partiklarna och inte 

hastigheten på vätskan och gasen som är avgörande för testet. [18]. 

 

 

   

a) Vätsketryck provrigg   b)Gastryck provrigg  

 

Fig. 7: Två typer av erosion provrigg [18]. 

3.5.5. Utmattning 

Vid utmattningstest är det oftast lättare att göra testet på den verkliga maskinkomponenten 

vilket fig. 8 demonstrerar. Då får användaren precis det resultatet som man är ute efter. Vid 

större eller komplicerade testmaterial så finns det även andra metoder för utmattningstest 

men de indikerar i så fall på utmattningsegenskaper. [18][21]. 

 

 

   
a) Kullager utmattning .   b) Dynamisk belastningt glidlager. 

 

Fig. 8: Typer av utmattningsprovrigg [18]. 
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3.6 Faktorer vid val av nötningsprovrigg 

Följande faktorer är särskilt viktiga vid val av provrigg.[18] 

 

1. Det kommer alltid finnas två komponenter involverade i ett nötningstest.  

Detta eftersom grunden till nötning involverar två eller flera material i kontakt med 

varandra.[18] 

 

2. Kontakttrycket mellan de två testkomponenterna bör vara liknande det man har i 

praktiken. [18] 

 

3.Glidhastigheter och mönster bör vara så likt verkligheten som möjligt samt att 

miljöbetingelser som temperatur, luftfuktighet, typ av material m.m. börs ta hänsyn till.[18] 

4. Användaren ska inte behöva påskynda processen av ett test för att spara tid, då det finns 

risk att förslitningsmekanismen går över till en annan typ av slitage vilket kommer göra 

testet inaktuellt och testet kommer att ogiltigförklaras.[18] 

5.Friktionsenergi skapas av en kombination av belastning och glidhastighet. 

Materialförlusten för en komponent beror på egenskaperna hos materialet och kontaktytan. 

Nötningshastigheten kan därför relatera till liknande förhållanden. Eftersom nötningsvolym 

som försvinner från en yta är proportionell mot belastning och glidavståndet kan 

sambandet utryckas matematiskt. Den riktiga kontaktytan mellan ytorna beror på 

belastningen W och multiplicerar man det med glidlängden L fås volymem, som 

tillsammans med materialkonstanten k får fram volymen av material som nöts bort [18].  

 

𝑽 = 𝒌 ∙ 𝑾 ∙ 𝑳      [1] 

𝑊 = 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 [𝑁] 

𝑘 = 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 

L = Glidlängd avstånd [mm] 

V=Nötningsvolym [mm3] 
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𝒉 = 𝒌
𝑾∙𝑳

𝑨
      [1.1] 

ℎ = 𝑁ö𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑑𝑗𝑢𝑝[mm] 

A = Arean på slitytan[mm2] 

 

Ekvation 1.2 ger nötningshastigheten och ekvation 1.3 visar att nötningsdjupet av 

materialavverkningen är relaterad till den mängd energi som går genom kontaktytan. 

Det är viktigt att ta hänsyn till detta eftersom den perioden där ytorna är i kontakt, indikerar 

att nötningsdjupet h beror på kontaktperioden t och denna mängd kan uttryckas i ekvation 

1.4.  

 

𝒗 =  
𝒉

𝒕
      (1.2) 

 

v = Nötningshastighet [m/s] 

t = tid [s] 

𝜇 = 𝐹𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 

 

𝒉 = 𝒌
𝑾∙𝒗

𝑨
∙ 𝒕      (1.3) 

 

   

𝑬 = 𝝁
𝑾.𝒗

𝑨
∙ 𝒕      (1.4) 

𝜇 = 𝐹𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 

E = Energi [J] 

 

6. Materialförlusten för komponenten i verkliga förhållanden kan komma att fastna kvar på 

materialet och fortsätta vara i kontakt eller också försvinna iväg. Det är något som 

användaren i nötningstester bör försöka ta hänsyn till.  

Ett exempel är om man tänker sig att man borrar ett hål i marken så kan material 

avverkning från verktyget fastna kvar längs med kanterna eller falla ner på botten där det 

förr eller senare borrar igen.  



26 

Fadi Fawaz 

Vid större mängder så får detta en stor inverkan på nötningsslitaget. 

3.7 Kritisk rotationshastighet  

Vid roterande rörelser med vätska eller föremål i finns det en kritisk hastighet där vätskan 

eller föremålen snurrar i samma hastighet som den roterande komponenten . Det vill säga 

när centrifugalkraften är som högst och materian inuti komponenten bildar en cirkel runt 

med den roterande komponentens kanter vid en specifik rotationshastighet.  

Vid val av nötningsprovrigg är det viktigt att inte uppnå denna hastighet eftersom det då 

kan jämförs med att föremålen ligger statiskt i trumman och kommer därför inte ge några 

slitage skador [22]. Kritisk hastighet kan räknas ut teoretiskt med hjälp av ekvation 2a och 

gäller egentligen för bollarna inuti kulkvarnar. Denna ekvation tar endast hänsyn till ett 

lager av föremål och finns det fler lager av föremål i det roterande systemet så ökar den 

kritiska rotationshastigheten. Eftersom flera lager av föremål används så ökar massan 

samtidigt som tröghetsmomentet blir större vilket leder till att den kritiska 

rotationshastigheten blir högre.  

Ekvation 2b är också en ekvation som kan användas. Här tas det hänsyn till den volym 

innehållande fraktion, det vill säga hur mycket volymen av föremål det finns jämfört med 

trummans volym [22]. Se fig. 9 

𝑵𝒄 =  
𝟏

𝟐∙𝝅
∙ √

𝟐∙𝒈

𝑫−𝟐∙𝒓
     (2a) 

NC = Kritiska rotationshastigheten [RPS] 

g = gravitations kraft [mm/s2] 

D = Inre diameter på [mm] 

r = Radie på bollarna  

 

𝑵𝒄 =  
𝟏

𝟐∙𝝅
∙ √

𝒈

𝑹∙𝑺𝒊𝒏𝜽∙√𝟏−𝜶
      (2b) 

𝜃 = volym innehållande fraktion 

𝛼 = Vinkeln på mängd föremål inuti 

 



27 

Fadi Fawaz 

/  

Fig.9:Vinkel på mängd föremål.[27] 

 

3.8 Mekaniska materials hållfasthet 

Materialstyrka är ett viktigt mätvärde för material, för att se om kapaciteten hos ett material 

kan motstå den spänning och påfrestning som den utsätts för. 

Påfrestningarna kan vara av alla typer men spänningen brukar delas upp i tre olika 

kategorier. 

1.När ett objekt utsätts för drag eller tryck sker det drag- och tryckspänningar i materialet. 

Se fig.10. Mängden spänning betecknas  . och kan räknas ut genom ekvation 3.1 med enhet 

i [Mpa]. Bra och veta är att kraften alltid verkar vinkelrät mot tvärsnittsarean som belastas. 

[24] 

𝝈 =
𝑭

𝑨
          (3.1) 

F=Kraft [N] 
A=Tvärsnittsarea [mm2] 

σ = Spänning [MPa] 

2. När minst två laster eller objekt gnider mot varandra eller dras mot varandra så utsätts 

objektet för skjuvspänning, se fig. 10(Shear) För att skilja på drag- och tryckspänning och 

skjuvspännings används grekiska bokstaven τ som kan beräknas med hjälp av ekvation 3.2  
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𝝉 =
𝑭

𝑨
            (3.2) 

 

Tredje typen av spänning är vridspänning som uppstår när kraften har en tendens att vrida 

sig runt sin axel, det vill säga ett vridmoment uppstår, se fig.10 (Torsion). Ekvation 3.2 

används vid att beräkna vridspänningen. 21] 

𝝉 =
𝑻∙𝒓𝒐

𝑱
          (3.3) 

T=Vridmoment [Nm] 

ro = Radie på axel [m] 

J=Polära tröghetsmoment [kgm2] 

𝜏 = 𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 [Pa] 

 

 

 
 

Fig.10. Mekaniska spänningar [28] 

Förhållandet mellan mekanisk spänning och deformation av ett material beskrivs inom 

hållfasthetsläran som elasticitetsmodulen. 

Elasticitetsmodulen för en provstav som utsätts för dragning bestäms av ekvation 3.4. Där 

𝝈 står för dragspänning och 𝝐 för töjning [24].  
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 E = 
𝝈

𝜺
         (3.4) 

E=elasticitetsmodul [N/m2] 

𝜎 = 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 [Pa] & [N] 

𝜺 = 𝑇ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔  

Genom fig.11 kan man se att om töjningen överskrider elastiska sträckgränsen kommer 

materialet snart att nå brottgränsen och knäckas.  

Den elastiska gränsen är därför den maximala spänningen ett material kan bibehålla och 

ändå återgå till sin ursprungliga form. 

Det vill säga att så länge belastningen tas bort innan töjningsgränsen når kritisk punkt så 

har inte den elastiska gränsen uppnåtts och objektet går tillbaka till sitt originalform.[21]. 

Detta är viktiga faktorer som betecknas 𝑆𝑌 = Sträckgräns [MPa] och 

 𝑆𝑈 = 𝐵𝑟𝑜𝑡𝑡𝑔𝑟ä𝑛𝑠 [𝑀𝑃𝑎]. 

 

 
Fig.11: Elasticitetsmodul vid dragspänning [29]. 

 

3.9: Feleffektsanalys (FMECA). 

FMECA står för: Failure Mode Effects and Critical Analyses, och används för att 

identifiera potentiella systemfel och problem på nya och gamla produkter.  
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Men även för att ranka svårighetsgraden och sannolikheten för möjliga fel för att sedan 

försöka åtgärda eller minska.  

Detta verktyg är en av de mest använda riskanalyserna för att identifiera haverier för 

komponenter i ett system.  

Metoden definierar tre viktiga punkter. [21] 

 Förutsäga typ av fel. 

 Förutsäga effekten av ett fel. 

 Vad man ska göra för att förhindra fel. 

Tre faktorer betraktas med denna metod vid denna metod. Se tabell 1,2 och 3. 

1. Allvarlighetsgraden med skala 1-10.  

2. Sannolikheten för misslyckanden med skala 1-10.  

3. Sannolikheten för att upptäcka fel i en konstruktion med skala 1-10.  

Efter att ha tänkt på dessa faktorer för alla komponenter i systemet får man fram ett så 

kallat riskprioritetnummer RPN (Risktal). 

Risktalet RPN får man genom att multiplicera svårighetsgrad med sannolikheten för 

förekomst av fel och sannolikheten för att avkänna felet. Risktalet är lägst ett och högst 

1000. Vid risktal 1000 är situationen mest kritisk och en åtgärd behövs omedelbart. 
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Tabell 1: Allvarlighetsgrad 

 

 

Tabell 2: Felsannolikhet 
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Tabell 3: Upptäcktssannolikhet 
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4.Genomförande 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 

Information om Borox  

Borox är ett familjeföretag i Sverige som grundades i Eneryda 1920 och har en 

kärnverksamhet som alltid varit inriktad mot tillverkning av stålkomponenter. 

Borox tillverkar idag slitdelar i härdat borstål till framförallt entreprenadmaskiner och 

vintervägunderhåll. Borox har sitt huvudkontor i Oxelösund med fabrik och huvuddelen av 

verksamheten är förlagd i Eneryda. Vid fabriken i Eneryda arbetar ca 50 personer och 

ungefär 70% av det som produceras exporteras utanför Sverige. Idag befinner sig Borox i 

en position som marknadsledande inom slitsstålslösningar och deras affärsidé är att 

”utveckla, producera samt marknadsföra slitstål med bästa slitstyrka och att hålla hög 

servicegrad gentemot kunderna.” De är också kvalitet och miljöcertifierade enligt ISO 

9001 och ISO 14001 sedan år 2000. Se Certifikat i bilaga 2. 

När det gäller Borox produkter för skopor så brukar de använda sig av martensithärdning i 

vatten för framtagning av god hållfasthet i kombination med hög slitstyrka och svetsbarhet 

för sina stålmaterial. Skopstålet tillverkas av ett legerat stål där bor ingår som en viktig 

komponent. Borox brukar borra och stansa sina borstål innan härdning för att minska på 

kostnaderna men vid extra höga krav kan det göras efter härdning. [23] 

Borox behöver konstruera en nötningsprovrigg som kan mäta den relativa 

nötningsbeständigheten för de olika materialen för att få en indikation om vilket material 

som lämpar sig bättre än andra att ha som slitskydd under skopan se fig.12a. 
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          a) Grävskopa med slitskydd            b) Lagret i Eneryda 

 

Fig.12. Slitskopa och företaget [23]. 

 

4.2 Produktutvecklingsprocessen  

I detta avsnitt presenteras genomförandet av produktutvecklingsprocessen för att hitta rätt 

koncept. Avslutningsvis kommer en konstruktion att utvecklas baserat på konceptet och 

feleffektsanalys att utföras enligt FMEA på produkten. 

Definiering av projekt 

Maskiner med skopor inom framförallt entreprenad- och gruvindustrin är mycket utsatta 

för nötning och slitage. Det leder till att skopan måste bytas i förtid. 

Företaget Borox arbetar med att utveckla och framställa slitstarka material som fäst under 

skopan. De är marknadsledande inom slitsstålslösningar och deras affärsidé är att: 

”utveckla, producera samt marknadsföra slitstål med bästa slitstyrka 

och att hålla hög servicegrad gentemot kunderna”.  

Eftersom fälttester är dyra och tidskrävande att göra önskar företaget en provrigg för att 

kunna testa sina material mot nötning och på så sätt kunna jämföra lämplighet på sina 

material. Därför ska en provrigg utvecklas enligt produktutvecklingsprocessen.  

I detta arbete kommer endast steg 1 till 4 göras, det vill säga identifiera kundbehov vid val 

av koncept. Koncepten kommer ritas i CAD programmet Solid Works. Konstruktions 
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underlag samt information om produkten kommer att skickas till företaget för att 

konstrueras. 

Borox önskemål var att ta reda på de mest framträdande nötningarna som uppstår på 

skopor för att använda det som ett av företagets kundbehov vilket ska identifieras härnäst. 

Konceptet ska inte vara för avancerat och det ska vara lätt att följa ritningarna samt 

använda provriggen. Den ska ha en max vikt på 50 kg. Provriggen ska vara driven av en 

elmotor och ska kunna vara i drift en längre period.  

Studiebesök gjordes på företaget för att få en djupare förståelse om uppdraget. 

Under processen kommer energin räknas ut för elmotorn. 

Identifiera kundbehov 

Eftersom författaren är produktutvecklaren kommer företaget vara kunden i denna process. 

Genom att ha varit på studiebesök på företaget och intervjuat uppdragsgivaren Fritjof 

Tibblin kunde kundbehoven fastställas på plats. Se kundbehov i bilaga 11. 

Upprätta målspecifikationer 

Efter att ha identifierat kundbehoven har dessa behov delats upp i såkallade 

målspecifikationer. Dessa målspecifikationer har delats upp i fyra viktiga punkter.  

Dessa är : 

1.  Framkomlighet och användning. Se fig. 13a 

2. .Konstruktion. Se fig.13b 

3. Miljö. Se fig.13c 

4. Behandla de framträdande nötningar som uppstår på skopor. Se fig.13d 
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’ 

Fig. 13a: Målspecifikation 1 

 

 

Fig. 13b: Målspecifikation 2 
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Fig. 13c: Målspecifikation 3 

 

 

Fig. 13d: Målspecifikation 4 
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Generera koncept 

I följande avsnitt har tre koncept på provriggar tagits fram genom analyser av dagens 

använda provriggar och kundbehov. Eftersom det inte finns några kända standardiserade 

typer som kan behandla de framträdande nötningarna många standardiserade varianter av 

nötningsprovrigg finns det möjlighet att konstruera en egen utefter målspecifikationer och 

kundens behov . Därav kommer 3 olika koncept genereras enligt. 

 Framkomlig och användbarhet 

 Miljövänlighet 

 Konstruktionen 

 Behandla de framträdande nötningarna som uppstår på skopan. 

Koncept 1 

Det första konceptet är en trumma som roterar med hjälp av en elmotor och en axel. I 

denna trumma kommer testmaterialen sitta fast på plattor längs med trummans kanter för 

att ge alla testmaterial samma förutsättning och abrasiva partiklar samt vatten ska hällas i 

för att sedan stänga trumman. Testmaterialen inuti trumman kommer att beroende på 

rotationshastigheten att bli utsatta för abrasiv nötning och partikelerosion. Efter ett antal 

timmar tas testmaterialen ut, tvättas och vägs för att sedan kunna jämföra hur mycket 

material som har avlägsnat på de olika testmaterialen och på så sätt få en indikation om 

lämplighet hos material. Trumman kommer vara tätad med en gummi ”matta”(7) som fästs 

på locket och baksidan av trumman. Se fig.14a 

  

Fig.14a: Koncept 1  
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Koncept 2 

Koncept 2 är en existerande metod enligt standarden ASTM G65. Denna metod behandlar 

mest abrasiv nötning med väldigt små influenser av partikel erosion. Provriggen fungerar 

genom att ha ett rektangulärt testprov mot ett roterande gummihjul samtidigt som abrasiva 

partiklar av kontrollerad kornstorlek och flödeshastighet faller ner och på så sätt orsakar 

abrasiv nötning på testmaterialet. Testbiten mäts och vägs före och efter test för att sedan 

kunna se skillnad på den resulterande massförlusten. Se fig.14b 

 

Fig.14b : koncept 2 

Koncept 3 

Koncept 3 består av en ”vagga” där testmaterialen fästs på botten. Vaggan kommer att 

gunga fram och tillbaka samtidigt som och en behållare med abrasiva partiklar fäst över 

vaggan och med kontrollerad flödeshastighet och kornstorlek kommer dessa partiklar 

ramla ner på vaggan och orsaka slagnötning. Tillsammans med vibrationerna i plattan och 

svajandet av gungan kommer testmaterialen nötas genom abrasiv nötning. Se fig.14c

   

    

Fig.14c : Koncept 3 
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Val av koncept 

Koncepten kommer att placeras i en form av matris där de kommer att bli betygsatta utifrån 

specifikationerna och kundens behov. Konceptet kommer att rankas i betygsordning där 

den med högst betyg kommer vara det koncept arbetet kommer att satsa på. Koncepten 

kommer att betygsättas utifrån författarens egna värderingar samt kundens behov. 

Koncepten kommer också jämföras med varandra.  

Koncepten kommer att betygsätta enligt tabell 4 och 5. 

 

Tabell 4: Poängsättning 

 

 

 

  

Poäng Värde 

+2 Mycket bättre än 

+1 Bättre än 

0 Likvärdig 

-1 Sämre än 

-2 Mycket sämre än 
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Tabell 5: Val av koncept 

 

Tabell 5 visar att koncept 1 har fått flest poäng och kommer därför vara det koncept som 

författaren kommer att konstruera. Författaren ansåg att koncept 1 är bäst eftersom den 

behandlar de mest framträdande nötningarna. Det är också lätt att använda och rengöra 

vilket de andra koncepten inte är. 

Eftersom abrasiva partiklar ska hällas i koncept 2 och 3 kommer det att samlas partiklar 

under provriggen vilket gör framkomligheten och användningen svårare än med koncept 1. 

En förklaring till varför koncept 2 och 3 inte valdes kommer att finnas under bilaga 6.  

Eftersom kunden ska montera och bygga konceptet själva kommer 

produktutvecklingsprocessen att avslutas här med ett valt koncept. Författaren kommer 

hädanefter att börja med maskinkonstruktionen och göra beräkningar för koncept 1 för att 

sedan överlåtas till kunden som genom ritningarna ska kunna bygga provriggen. 

  

Specifikation Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 

Framkomlighet och 

användning 

+1 0 0 

Konstruktion 0 +1 +1 

Miljö +1 +1 +1 

Behandla framträdande 

nötningar på skopor. 

+2 -1 0 

Summa: +4 +1 +2 
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4.4 Kritisk rotationshastighet 

 

Vid konstruktion av trummblandaren spelar rotationshastigheten en stor roll. Vid ändring 

av rotationshastighet kan nötningsegenskaperna i trumman gå från att vara både abrasiv 

och partikelerosion till endast abrasiv. Eftersom en motor ska väljas senare under arbetet 

så kan man teoretiskt räkna ut den kritiska rotationshastigheten på trumman. Det vill säga 

när det abrasiva materialet snurrar  runt tillsammans med trumman i samma hastighet, se 

fig. 15a. Detta är då inget som är rekommenderat eftersom det är vid detta tillfälle det 

abrasiva materialet inte nöter utan kan ses som att de ligger statiskt på trumman [22]. Ju 

mer abrasivt material som fyller volymen av trumman desto högre måste den kritiska 

rotationshastigheten bli eftersom massan ökar. Se relationen i fig. 15b där man på Y-

axeln har den kritiska rotationshastigheten i HZ och i X-axeln boll innehållande fraktion 

och där de runda symbolerna visar experimentella värden och trianglarna numerisk 

värde.[22] 

 

Enligt Neale[18] så kan hastigheter upp till 3 m/s användas på material när man testar 

abrasiv nötning orsakade av hårda partiklar. Det nämns också att den abrasiva 

nötningshastigheten på skopor i praktiken är runt 1m/s och bör därför likna detta. 

 

Det finns två sätt att räkna ut den kritiska rotationshastigheten beroende på om 

bollinnehållande fraktionen är känd. Den kritiska rotationshastigheten kommer att 

beräknas enligt ekvation 2a och analyseras för att ligga till grund för konstruktionens 

beräkningar. 

 

 

Fig.15 a).Kritiska rotationshastighet.[29] 
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Fig. 15.b) Relationen mellan kritiska hastigheten och boll- innehållande fraktion [22]  

 

4.5 Val av elektrisk motortyp 

Genom att beräkna den kritiska rotationshastigheten för trumman kan en passande motor 

väljas.  

Valet av motor beror på hur mycket energi det krävs för att rotera trumman. Detta kan 

teoretiskt beräknas genom ekvation 4  där tröghetsmomentet och vinkelhastigheten är två 

viktiga faktorer[24]. Tröghetsmomentet kan beräknas genom ekvation 6 [24] och 

vinkelhastigheten genom 5 [24]. Detta redovisas i bilaga 4.  
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Genom ekvation 7 kan man även få fram hastigheten på trumman i meter per sekund. 

𝑬𝑹𝒐𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 =
𝟏

𝟐
∙  𝑰 ∙  𝝎𝟐     (4) 

I=Tröghetsmoment [ 𝐾𝑔𝑚2] 

𝜔 = 𝑉𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑅𝑎𝑑/𝑠] 

𝐸 = Rotations 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 [𝑊] 

 

ω = 
𝟐⋅𝝅∙𝒏

𝟔𝟎
      (5) 

n=rotationshastighet [Rpm] 

𝜔 = 𝑉𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑅𝑎𝑑/𝑠] 

  

𝑰 =
𝒎∙𝒅𝟐

𝟖
      (6) 

𝑚 = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎𝑛 [𝑘𝑔] 

D=Diameter [m] 

 

Vridmoment 

Vridmoment [T] beräknas enligt ekvation 7 i bilaga 4 där vridmomentet erhålls om man 

dividerar energin[E,] med rotationshastigheten [𝜔] . Vridmomentet kommer senare att 

användas för att beräkna minsta tillåtna diametern på axeln. [24] 

T = 
𝑬

𝝎
      (7) 

E = Energi [W] 

T= Vridningsmoment [Nm] 

𝜔 = 𝑉𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑟𝑎𝑑/𝑠] 

4.6 Axeldiameter 

Axeln i detta system är det som får trumman att rotera med hjälp av motorn. Antalet 

rotationer måste vara desamma mellan axel och trumma däremot är pereferihastigheten 

större för trumman. Det är därför trummans hastighet som är avgörande för 

nötningsslitaget. Axelns diameter kan beräknas med ekvation 9 och 10 [24]. För att 
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använda dessa ekvationer behöver en del parametrar bestämmas. Till exempel material, 

utmattningsgränser och koncentrationsfaktorer m.m.  

Dessa parametrar förklaras löpande i kapitlet. 

Säkerhetsfaktorn är satt till 3 för att minimera riskerna för personskada vid dett haveri. 

 d3=
𝟏𝟔∙𝑻∙𝑺𝑭∙𝑲𝒇

𝝅∙𝝉𝒎
     (9) 

SF = säkerhetsfaktor 

Kf = spänningskoncentrations faktor 

T = Vridmoment [Nm] 

𝜏𝑚 = 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 [Mpa] 

d = Axel diameter 

 

d3=
𝟑𝟐∙𝑴𝒂∙𝑺𝑭∙𝑲𝒇

𝝅∙𝝈𝒂
     (10) 

Ma =Böjningsmoment [Nm] 

𝜎𝑎 = 𝐷𝑦𝑛𝑎m𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑏ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟[Mpa] 

 

 

𝟏𝟔𝑻𝒎×𝑺𝑭×𝑲𝒇

𝝅×𝝉𝒎
=

𝟑𝟐𝑴𝒂×𝑺𝑭×𝑲𝒇

𝝅×𝝈𝒂
     (11) 

 

Material val 

Materialet som ska användas på axeln är Carbon steel 4340 HR Det är viktigt att materialet 

kan hantera de spänningar och belastningar som uppstår på axeln på grund av böjnings- 

och vridmomentet.  

𝑆𝑌 = 910 ( Sträckgräns) [MPa] 

𝑆𝑈 = 1041( 𝐵𝑟𝑜𝑡𝑡𝑔𝑟ä𝑛𝑠) [𝑀𝑃𝑎] 
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Spänningskoncentration faktor 

Spänningskoncentrationer är viktigt att ta hänsyn till när man räknar på spänningar i axlar. 

Detta kan göras med hjälp av ekvation 12 och fig.29-31 i bilaga 5.  

Eftersom axeln i systemet kommer vara av en bestämd storlek kommer inga höga 

stresskoncentrationer att påverka axeln. Däremot finns det risk att motoraxeln inte kan 

erbjudas i rätt storlek vilket leder till att axeln kommer att gå över till större diameter. Detta 

kommer påverkar stresskoncentrationen. Därför kommer arbetet att behandla detta i 

beräkningarna för säkerhets skull. Ekvation 12 kan användas för att beräkna 

stresskoncentrationen 

Ekvation 12: Spänningskoncentrationsfaktor [24] 

 

𝑲𝒇 = 𝟏 + (𝑲𝒕 − 𝟏) ∙ 𝒒    (12) 

Kf=Kt = Stresskoncentrationsfaktor 

q= Känslighets faktor = 1 (ingen hänsyn till) 

Spänningskoncentrationsfaktorn Kf  antas vara ungefär lika stor som Kt. 

För att ta reda på spännings faktorerna för vridning och böjning används fig. 16 och 17  

Följande parametrar är antaganden för att kunna räkna ut Kf . 

D=50 mm 

d=30 mm 

r=0.3 mm 
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Fig. 16, Stress Koncentration faktor for böjning 

 

 

Fig. 17. Stresskoncentration för vridning 
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Dynamiska och statiska belastningsspänningar. 

Det finns två typer av belastningar på material när det gäller påfrestningar i axeln. Det är 

dynamiska belastningar där påfrestningen skiftar med tiden och statiska, när belastningen 

inte förändras med tiden. Båda dessa belastningar orsakar spänningar som kan vara både 

positiva och negativa och betecknas 𝜎𝑎 och 𝜎𝑚 .𝜏𝑎 𝑜𝑐ℎ 𝜏𝑚 om det är 

skjuvspänning(vridmoment) .Båda dessa situationer orsakas av axial, böjning och 

vridningsmoment.  

Axeln i detta fall kommer att tillsammans med vridning belastas av dynamiska 

böjningsspänningar [σa], detta eftersom vikten på trumman som sitter längst ut på axeln är 

tyngre än bakre delen samtidigt som axeln utsätts för vridning , se fig.18. Där p = kraften i 

newton, m = massan i kg och g=gravitationskraften. Rotationen leder till 

vridningsspänningar och eftersom axeln roterar i en konstant hastighet är det statisk 

skjuvspänning  𝜏𝑚 som axeln utsätts för. [24] 

 

Fig.18: Skiss på systemet. 
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 𝜎𝑒𝑎𝑜𝑐ℎ 𝜎𝑒𝑚 relation. 

Eftersom axeln påverkas av både vridning och böjning används ekvation 13a och 13b [24]. 

Där det finns en relation mellan likvärdig dynamisk böjning och likvärdig statisk böjning. 

Se fig.28 i bilaga 5.  

Den statiska böjningsspänningen 𝜎𝑚 är så pass liten jämför med den dynamiska 𝜎𝑎, därför 

sätts 𝜎𝑚 ≈ 0 , och den dynamiska skjuvspänningen 

𝜏𝑎 ≈ 0 eftersom den dynamiska skjuvspänningen också är liten jämfört med den statiska 

𝜏𝑚. 

𝝈𝒆𝒂 = √𝝈𝒂
𝟐 + √𝟑𝝉𝒂

𝟐     (13a) 

𝜎𝑎 = 𝐷𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑏ö𝑗𝑛𝑖n𝑔𝑠𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 [MPa] 

𝜏𝑎 = 𝐷𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 ≈ 0 [MPa] 

𝜎𝑒𝑎 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝜏𝑎  𝑜𝑐ℎ 𝜎𝑎 [𝑀𝑃𝑎] 

 

 

 

𝝈𝒆𝒎 =
𝝈𝒎

𝟐
+ √𝝉𝒎

𝟐 + √(𝟎. 𝟓 ∙ 𝝈𝒎)2    (13b) 

𝜎𝑚 = 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑏ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 ≈ 0 [𝑀𝑃𝑎] 

 𝜏𝑚 = 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 [𝑀𝑃𝑎] 

𝜎𝑒𝑚 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝜎𝑚 𝑜𝑐ℎ  𝜏𝑚 [MPa] 

 

Böjningsmoment 

Böjningsmomentet måste räknas ut för att kunna få fram en diameter på axeln. 

Detta moment beräknas enligt ekvation 14 [24]. Se fig.19 

𝑴𝒂 = 𝑷 ∙ 𝑳      (14) 

P = Belastning [N] 

L = Längd [m] 

Ma = Böjningsmoment [Nm] 
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Fig.19: Böjningsmoment 

 

Utmattningsgräns [Sn] 

Utmattningsgränsen kan räknas ut på tre sätt beroende på om axeln utsätts för böjning, 

vridning eller axiella belastningar. I detta fall utsätts axeln för både böjning och 

vridningsspänningar och kommer därför att ha ett samband mellan varandra enligt ekvation 

13a och 13b.  

För att hitta utmattningsgränsen måste man ta reda på hur många cykler axeln ska göra 

under sin livslängd. Detta görs i bilaga 5.  

I bilaga 5 fig.32.används situation ”a” där utmattningsgränsen beror på sex faktorer. 

I situation a, anses cykler över 106 som evigt drivande. Processen som används för 

utmattningsgränsen finns i bilaga 5.  

Utmattnings faktorer 

Utmattningsgränsen beräknas genom ekvation 15 [24]. 

 

𝑺𝒏 = 𝑺′𝒏 ∙ 𝑪𝑳 ∙ 𝑪𝑮 ∙ 𝑪𝑺 ∙ 𝑪𝑻 ∙ 𝑪𝑹    (15) 

𝑺′
𝒏 = Standard utmattningshållfasthet för vridande böjning 
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𝑪𝑳 = Belastningsfaktor beroende på vilken typ av kraft axeln får utstå. I detta fall är det 

böjning som är den dominerande. 

𝑪𝑮 = Gradientfaktorn beror på vilken sort av belastning samt vilken diameter det är på 

axeln. Eftersom diametern fortfarande är okänd antas en diameter mellan 10 och 50 mm . 

𝑪𝑺 =Ytfinishfaktorn beror på vilken tillverkningsmetod som används och brottgränsen för 

materialet. För detta finns det en tabell som visas i fig.33  Bilaga 5. I detta fall var det SU = 

690 MPa och ”Fine ground”. 

𝑪𝑻 =Temperaturen på konstruktionen spelar roll, ju högre arbetstemperatur desto svagare 

blir materialet. För temperaturer under 840 grader Fahrenheit eller 449 grader Celsius 

kommer materialet inte att påverkas. En arbetstemperatur över 449 grader kommer 

systemet inte att nå upp till därför används temperaturfaktorn 1. 

𝑪𝑹 = Reliabilitetsfaktor är reliabiliteten på konstruktionen det vill säga trumman. I detta 

fall finns ingen info angående det och 50 % kommer att väljas därav reliabilitetsfaktor 1. 

𝑺𝒏 =När alla faktorer är kända kan Sn räknas fram genom att multiplicera alla faktorer med 

varandra. 

Vid beräkning av utmattningsgränsen finns det en relation mellan dynamiska och statiska 

belastningar . 

 𝜎𝑒𝑎 𝑜𝑐ℎ 𝜎𝑒𝑚 diagram 
 

Relationen mellan σea och σem kan ritas upp i ett diagram där σea är på y-axeln och σem 

på x-axeln och enheten är MPa.  

När utmattningsgränsen Sn är beräknad, ritar man upp den i σea och σem diagrammet. Se 

grön linje i fig. 28 i bilaga 5 där en rak linje dras mellan utmattningsgränsen Sn i y axeln 

till brottgränsen Su på x-axeln. 

Blåa linjen erhålls genom att dra en linje från Sy i y axeln till Sy på x axeln. 

Den tredje röda linjen är förhållandet mellan σea och σem. 
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Skärpunkten mellan den gröna linjen och den röda linjen är den maximala spänning 

materialet kan hantera med tanke på att den ska vara i över 106 cyklar. Det kan man se i 

fig.28 (bilaga 5). 
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel finns det resultat som framkommit av arbetet, det vill säga svaret på 

undersökningsfrågan. För att följa beräkningarna och ekvationerna som användes hänvisas 

det till bilaga 3-5. Konstruktionsritningar finns i bilaga 11. 

Arbetet har utgått från undersökningsfrågan som löd: Hur kan en nötningsapparat 

konstrueras på ett sätt så att den mäter de relativa nötningsförhållandena som finns och är 

användarvänlig för användaren?.  

Arbetets framarbetade koncept anses vara svaret på undersökningsfråga då Borox 

önskemål uppfylls genom att provriggen mäter det relativa nötningsförhållandet som finns 

på skopor inom entreprenad- och gruvindustrin samt att en elektrisk motor används och 

totalt 16 testmaterial kommer att kunnas testas samtidigt under lika förutsättningar.  

Efter att ha följt produktutvecklingsprocessen konstaterades det att trummblandaren ,det 

vill säga koncept 1 var det alternativ som författaren valde att gå vidare med och 

konstruera.  

 

5.1Trummblandaren 

Konstruktionsritningarna för provriggen finns i bilaga 11. 

Trummblandaren representerar en metod där både abrasiv nötning förekommer men också 

partikel erosion till viss del. Detta med hjälp av en elektrisk motor och en axel. I denna 

trumma kommer testmaterialen sitta fast på plattor längst med trummans kanter för att ge 

alla testmaterial samma förutsättning och abrasiva partiklar samt vatten ska hällas i för att 

sedan stänga trumman. Testmaterialen inuti trumman kommer att beroende på 

rotationshastigheten att bli nötade enligt abrasiv nötning och partikel erosion. Efter ett antal 

timmar tas testmaterialen ut, tvättas och vägs för att sedan kunna jämföras i hur mycket 

material som har avlägsnat på de olika testmaterialen och på så sätt få en indikation om 

lämplighet hos material. Trumman kommer vara tätad med en gummi matta som fästs på 

locket och baksidan av trumman.  
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Nötning är något som beror på rotationshastigheten på trumman och eftersom användaren 

ska kunna skifta hastighet upp till kritiska rotationshastigheten så är det upp till användaren 

att välja om slagnötning ska behandlas. Detta genom att använda 40 till 50 % av den 

kritiska rotationshastigheten som beräknats. Testmaterialen är de vita brickorna som sitter i 

de orangea plattorna. Se fig.14. 

I detta kapitel kommer även dimensioner och komponenter av trumman att förklaras. 

Trumman 

Trumman tillverkas av rostfritt legerat stål enligt EN 1.4301 eller SS2333 och kommer att 

kunna innehålla 16 testmaterial samtidigt. Se fig. 20 

Dimensionerna på trumman: 

Yttre-trumdiametern Dut=520 mm 

Inre-trumdiametern Din =500 mm 

trumsbredd/djup B= 104 mm 

Hål djup B2 =100 mm 

Omkrets = 𝟐 ∙ 𝝅 ∙ 𝒓 =    (16) 

𝟐 ∙ 𝝅 ∙ 𝟐𝟓𝟎 = 1570 [mm] 

Ekvation 16 är framtagen för att få fram den inre omkretsen i trumman. Detta för att de 16 

plattorna ska vara lika långa och där: 

r= inre radien [mm] 

O=omkrets [mm]    
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Fig.20: Trumma 

Trumman kommer att vara förseglad med ett lock av samma material som trumman och 

kommer att stänga trumman med hjälp av låskretsar. Locket kommer även att ha ett grepp 

där låskretsarna kan greppa tag och låsa. Se fig. 21. Locket och insidan av trumman 

kommer vara beklädd med en 2 mm gummiklädnad för att täta trumman samt ta upp 

nötningen som annars hade utvecklats. Den kommer även vara avtagbar från axeln för att 

kunna läggas ner och sätta in testmaterial och de abrasiva partiklarna. 

 

 

Fig.21: Lock med låskretsar  
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Plattor 

Eftersom trummans inre omkrets är 1570 mm delades detta upp på 16 plattor för att få ut 

lika längder på varje platta. Varje plattas längd fasas därefter i 11.25 graders vinkel. Detta 

eftersom: 360/16 plattor = 22.5 °. Varje platta har 2 kanter, därför delas de 22.5° graderna 

till 11.25 °. Genom att ha sådan form på plattorna kan man få plattorna att vara 

självlåsande, dvs man behöver inte skruva plattorna i trumman. Se fig.22 

 

Fig. 22: Illustration av plattor inuti trumma [36]. 

Man kan se i figur 22 att när man satt dit alla plattor kommer det finnas en platta som är 

den så kallade key stone. Det vill säga att när sista plattan sätts på plats kommer systemet 

att låsa sig. 

Dimensioner på plattan. 

Bredd = 98 [mm] 

Längd = 100 [mm] 

Tjocklek = 10 [mm]  

Fasning = 11.25 ° 
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Se konstruktionsritningar i bilaga 11. Plattan kommer även ha ett rektangulärt hål med 

25° graders fasvinkel. Se fig. 23. 

 

 

Fig. 23: Illustration av hål till testmaterial 

 

Testmaterial 

Testmaterialen kommer vara passande fasade på plattan och kommer ha en fas vinkel på 25 

grader. Se fig. 24 

 

Fig. 24: Testmaterial 
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5.2 Beräkningar 

Kritiska rotationshastigheten. 

Den kritiska hastigheten har teoretiskt beräknats till 65.3 rpm[varv per minut] genom 

ekvation 2.  

Beräkningarna kan följas i bilaga 3. 

Den valda hastigheten kommer sättas till 70 rpm. 

Val av elektrisk motor 

Den kritiska hastigheten har tidigare beräknats och satt till 70 rpm genom ekvation 2a. Med 

hjälp av tröghetsmomentet och rotationshastigheten har energin som motorn minst måste 

ge ut beräknats till 42.6 W genom ekvation 4. 

Valet kommer vara att använda 0.25 kW motor som kan ge ut 70 rpm och ha en 

frekvensomvandlare för att ge möjlighet till justering av hastighet. Företaget kommer inte 

att konstruera en egen elmotor, utan en färdig motor kommer att köpas utefter beräkningar 

och behov, så som energiåtgång, varvtal, energiförbrukning m.m. Se fig. 25 

 

Fig. 25: El-motor med frekvensomvandlare [37] 

För fullständiga beräkningar se bilaga.4. 
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Axeldiameter 

Längden på axeln antogs till 110 [mm] därefter har minsta acceptabla axeldiametern 

beräknats till 23.8 [mm] genom ekvation 10.  

40 [mm] kommer att användas. Beräkningarna kan följas i bilaga 5. 

Materialval 

Material på axel 

Kolstål  4340 HR  

SY = 920 [MPa] 

SU = 1041 [MPa] 

 

Materialet har en utmattningsgräns beroende på hur länge den ska användas och belastas. 

Denna gräns ligger ungefär vid 400 [MPa] och beräknas i bilaga 5. 

 

Spänningskoncentrationfaktor 

Spänningskoncentrationfaktorerna beräknades genom fig. 16 och 17 och resultatet är: 

𝐾𝑓𝑏 ≈ 3  

𝐾𝑓𝑡 ≈ 3 

 

Relationen mellan 𝜎𝑒𝑎𝑜𝑐ℎ 𝜎𝑒𝑚 

 
 𝝈𝒆𝒂 ≈  𝟐𝟎 ∙  𝝈𝒆𝒎 

Detta visar att den dynamiska böjningspänningen är 20 gånger större än den statiska 

vridspänningen. 

Beräkningarna kan följas i bilaga 5 och relationen kan ses i bilaga 5 fig.27 

Utmattningsgräns [Sn] 

Systemet ska drivas 24 timmar om dygnet under 10 år. 

 I bilaga 5 fig. 29 finns beräkningsprocessen för utmattning. 
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Provriggen ska köras i 70 rpm och antal cykler beräknas till ungefär 7.9 ∙ 108 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑒𝑟 och 

processen som används finns under fig.29 situation a) i bilaga5. Varje cykel representerar 

ett rotationsvarv och Sn beräknades genom ekvation 15. 

 
𝑺′𝒏 = 𝟎. 𝟓 ∙ 𝑺𝑼 = 𝟎. 𝟓 ∙ 𝟏𝟎𝟒𝟏 = 𝟓𝟐𝟎. 𝟓 𝑴𝒑𝒂 

𝑪𝑳 = 𝟏. 𝟎 (𝒃ö𝒋𝒏𝒊𝒏𝒈) 

𝑪𝑮 = 𝟎. 𝟗(𝟏𝟎 𝒎𝒎 < 𝒅 < 𝟓𝟎𝒎𝒎) 

𝑪𝑺 = 𝟎. 𝟗 (𝑭𝒊𝒈. 𝟑: 𝑭𝒊𝒏𝒆 𝒈𝒓𝒐𝒖𝒏𝒅) 

𝑪𝑻 = 𝟏. 𝟎 (𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓 𝟒𝟒𝟗 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒆𝒓 𝒄𝒆𝒍𝒄𝒊𝒖𝒔) 

𝑪𝑹 = 𝟏. 𝟎 (𝒊𝒏𝒈𝒆𝒏 𝒊𝒏𝒇𝒐) 

𝑆𝑛 = 520.5 ∙ 1 ∙ 0.9 ∙ 0.9 ∙ 1 ∙ 1 = 421.6 [𝑀𝑝a]    

σea and σem diagram  

Skärningspunkten mellan den gröna linjen och den röda linjen är den maximala spänning 

materialet kan hantera. Se fig.28 i bilaga 5. 

Det får man till 𝜎𝑒𝑎 ≈ 400 [𝑀𝑝𝑎] 𝑜𝑐ℎ 𝜎𝑒𝑚 ≈ 20.[MPa] 

Den blå linjen kan ritas ut genom att dra ett rätlinjigt streck från Sy 920 MPa i y axeln till 

Sy 920 MPa på x-axeln. Den gröna linjen är ifrån utmattningsgränsen Sn 421.6 MPa i y 

axeln till Su 1041 MPa på x-axeln. Den tredje röda linjen är förhållandet mellan σea och 

σem som är beräknat till σea=20 σem. Vilket tyder på att böjningsspänningen är det 

kritiska för provriggen.  

 

Böjningsmoment 

Böjningsmomentet har beräknas till 58.86 [Nm],genom ekvation (14) 

Y-lager 

Eftersom vikten på trumman inte med 100 %  kan konstateras kan användare om så önskas 

använda sig av y-lager för att få bort en del av böjningsmomentet ur axeln och minska på 

spänningarna inuti materialet. Y-lagret ska ha samma diameter som axeln och ska ska 

kunna hantera axiella krafter. Se exempel i fig.26. 



61 

Fadi Fawaz 

 

 

Fig.26: Ylager med axel [32] 

5.3 Feleffektsanalys (FMECA) . 

FMECA som använts på trummblandaren har 5 komponenter som författaren gjorde en 

riskanalys på. Dessa var: 

1. Motorn 

2. Axeln 

3. Trumman 

4. bultar 

5. Slitageskydd/tätning 

6. Låskretsar 

Resultat och riskanalys kan ses i bilaga7. Följande risktalfaktorer är satt av författaren 

utifrån egna förutfattade meningar och tidigare erfarenheter. 

Ingen komponent hade något kritiskt tillstånd, däremot kan FMECA analysen visa att 

utmattning, vibrationer och sprickor är de faktorer som ger störst riskvärde. Däremot är 

dessa värden fortfarande så pass låga att inga åtgärder behöver göras.  
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De komponenter som fick högst riskvärde var bulten ,motorn och axeln, detta på grund av 

allvaret med utmattning samt att dessa 3 komponenter är de som utsätts för mest 

spänningar. 

Eftersom axeln kan få stöd av ett y-lager kommer utmattningen på axeln bli lägre än 

dokumenterat. Rekommenderade åtgärder kan vara att byta till bättre material eller minska 

belastningen eller låta motorn arbeta på konstant optimal styrka. 

Bulten som förbinder trumman och axeln är den mest kritiska komponenten då det är 

bulten som upptar alla krafter och belastningar. En lösning kan vara att använda hårdare 

material eller öka bultens diameter. 
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6. Diskussion  

 

Konstruktionen av trummblandaren var uppskattad av både författaren och företaget men 

var klurig i början då det fanns många olika lösningar på komponenter som var nödvändiga 

att tänka på. Detta diskuterades ofta mellan Fadi Fawaz, Lars Ericsson och Fritjof Tibblin. 

Eftersom tiden för arbetet var begränsad och det från början fanns ett känt behov kunde 

författare direkt börja med produktutveckling och generera ett koncept som ska 

konstrueras. Av koncepten som togs fram var det ett koncept som stack ut och som 

uppfyllde kundens behov. Det var konceptet 1, trummblandaren. 

Det författaren först började med att leta efter var en standardiserad trummblandare men 

det gav inget resultat ,vilket gjorde att egen konstruktion fick göras baserat på tidigare 

erfarenheter och kunskaper. 

Författaren började med att ta reda på den kritiska rotationshastigheten för trumman för att 

senare kunna få ut energin som elektriska motorn ska leverera. Den teoretiska kritiska 

rotationshastighetsekvationen som använts under arbetet beräknades till 62 rpm vilket är 

rimligt. Däremot har 70 rpm valts på grund av att det finns förluster på vägen, bland annat 

energiförluster men samtidigt kommer massan av de abrasiva partiklarna att försöka 

motverka trumman eftersom de glider åt motsatt riktning. Den kritiska rotationsekvationen 

gäller för kulkvarnar. Den kan inte jämföras med verkligheten eftersom massan och antalet 

av de abrasiva partiklarna är okänd och upp till företaget att välja. Den kritiska hastigheten 

är därför ett uppskattat värde för trummblandaren och är en ledvärde för företaget att om de 

använder 40-50 % av den kritiska hastigheten lär maximala slagnötningen erhållas. 

Tröghetsmomentformeln tagen från ekv.6 är också en beräkningsuppskattning för att 

komma vidare i konstruktionen då det är knepigt att räkna ut det riktiga tröghetsmomentet, 

fig. 18 användes och är en disk med tjockleken t. 

Rotationsenergin för kritisk hastighet beräknades till 42 watt vilket känns lågt. Eftersom 

flera värden är uppskattade har en motor med 0.25 KW valts. Detta då det finns föreskrifter 

om att en motor inte ska belastas till sitt yttersta en längre period. Samt att det finns risk för 

högre vikt än vad som antagits. 
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Axeln är ett av de stora säkerhetsproblemen då det är den som håller ihop konstruktionen 

och den som kommer knäckas först av utmattning. Vid beräkning av axeldiametern var det 

flera saker som var tvungna att antas och detta bör man ta hänsyn till. Genom att höja 

säkerhetsfaktorn till 3. Tillkommer extra material på axeln. Skillnaden mellan det extra 

materialet som ska tillägas och riskerna som finns om haveri inträffas är stor. 

Säkerhetsfaktorn ändrades till 3 och därefter beräknades axeldiametern till ungefär 24 mm 

men sattes till 40 mm.  

Största bekymret för författaren var hur testmaterialen skulle fästas i trumman med hänsyn 

till miljö och antal komponenter som skruvar, lager och packningar. Författaren ville 

undvika skruvar och hade tankar om att använda magneter och klossar som skulle hålla 

testmaterialen på plats. Men eftersom företaget härdar sina material försvinner 

magnetismen ur materialen. En annan tanke var att använda urgröpningar i trumman och 

klossar som tillsammans med locket skulle hålla testmaterialen på plats, men den tanken 

gick inte heller på grund av att gummi ”matta” kommer att användas för att förebygga 

läckage vilket gör att locket inte kan spänna fast testmaterialen som tänkt. Eftersom 

testmaterialen ska testas under samma förutsättningar ville författaren inte ha några skruvar 

eller andra komponenter som hade påverkat vikten på dem. Detta eftersom att 

testmaterialen har sin egen densitet och skulle man skruva i skruvar hade testmaterialen 

påverkats olika. Valet blev därför att använda plattor som med hjälp av rätt vinkel på 

fasning och rätt längd kunde få plattorna att sitta på plats i trumman. Det var sent under 

arbetets gång som författaren listade ut denna idé och därför skrotades tidigare idéer med 

att använda skruvar och svetsning. På så sätt sparades det på 32 skruvar, 32 packningar och 

32 muttrar, samt att monteringstiden minskar rejält.  

En annan fördel med provriggen är att låskretsar kommer att användas för att täta och 

stänga trumman istället för att även där använda skruvar och packningar.  

En viktig sak att tänka på är att provriggen med jämna mellan rum behöver underhållas. 

Den mest kritiska punkten i systemet kommer att vara bulten som håller trumman och 

axeln på plats. Ett enkelt sätt att minska på risken att bulten knäcks kan vara genom att 

använda en grövre bult. 
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Eftersom konstruktionen ska tillverkas av företaget själva har de möjlighet att göra 

förändringar på konstruktionen om så önskas. Till exempel ändra mått för att kunna testa 

fler material, eller korossionsbehandla trumman. Trumman är därför fullt utvecklingsbar 

för Borox . 

Avslutningsvis är författaren nöjd över resultatet och känner att både syftet och 

undersökningsfrågan är besvarade. 
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7. Slutsatser 

Målet med detta arbete var uppdelat i två delmål. Fördjupning inom nötning och att 

konstruera en nötningsprovrigg till Borox.  

För att kunna mäta de relativa nötningsbeständigheterna som uppstår på skopor i praktiska 

fall har författaren studerat de olika nötningsegenskaper som finns på skopor inom 

entreprenad och gruvindustrin.  

De mest framträdande nötningarna som uppstår på dessa skopor inom entreprenad och 

gruvindustrin är abrasiv nötning och partikel erossion. Utefter denna information samt 

kundbehoven från Borox har författaren följt en produktutvecklingsprocess för att 

konstruera en nötningsprovrigg som mäter nötningsbeständigheten på företagets olika 

stålmaterial. Nötningsprovriggen består av en trumma som drivs av en elmotor och 

kommer med hjälp av rotation orsaka nötning. Trumman kan testa 16 material samtidigt. 
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Bilaga 1: Industriella tillämpningar där nötning sannolikt inträffar: 

 

Typ av Nötning Tillämpningar där nötning 

sannolikt inträffar 

 

1.Abrasive nötningar i kontant 

med  hårda partiklar 

Bulldozer. Material hanterings rännor 

Gruvtransporter och sten krossar 

maskiner.  

Rotorer av olika slag 

främst för 

pulverblandare och 

strängsptrutningsformar 

för tegel och kakel. 

2. Abrasiv Nötning från hårda 

partiklar som fastnar mellan 

rörliga ytor. 

Led tappar i bygg maskiner. 

Skrapblad i gipsblandningsmaskiner 

 

3. Adhesiv förslitning från 

gnidning av släta ytor 

 

Gummilager. 

Kopplingar och pressverktyg 

 

Bromsar 

Kolvringar och 

cylinderfoder 

4. Fretting Vevstakar i förbränningsmotorer. 

splines och växelkopplingar i 

obalans. 

Vajrar och elektriska luft ledningar. 

 

 

5. Kavitation erosion Fartygs propeller  

pump motorer 

Hydrauliska reglerventiler. 

 

6. Partikel erosion Ventiler som styr flödet av sand olja. 

Rörledningar som transporterar 

nötande material. 
Skopor. 

Helikopter rotorer i drift i öknen. 

 

7. Sprickor och utmattning Tungt lastade höghastighets 

glidlager. 

Kopplingar som utsätts för kraftiga 

glidning på ytor som periodvis är i 

kontakt med smälta metaller 
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Bilaga 2: Borox certifikat ISO 9001- och 14001 
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Bilaga 3: Beräkningar för kritiska rotationshastigheten. 

Alla ekvationer i denna bilaga är tagna från [22] 

 

Resultat. 

 

Beteckning 

 

Förklaring 

 

Enhet Givet Uträknat 

𝑁𝑐  Kritisk 
rotationshastighet 

RPS 
RPM 

 1.08  
65.3  

𝜋 Pi- Cirkel konstant  3.14..  

g Gravitations kraft m/s2 9.82  

D Trumdiameter m 0.5  

rMax Partikel radie m ~0.04  

 

Kritisk rotations hastigheten – när bollarna inuti trumman roterar i samma hastighet med 

trumman. 

 

 

 𝑵𝒄 =  
𝟏

𝟐×𝝅
× √

𝟐×𝒈

𝑫−𝟐𝒓𝒎𝒂𝒙
    

 

𝑵𝒄 =  
𝟏

𝟐×𝝅
× √

𝟐×𝟗.𝟖𝟏

𝟎.𝟓−(𝟐∙𝟎.𝟎𝟒)
≈ 𝟏. 𝟎𝟖 [𝑹𝑷𝑺] ≈ 𝟔𝟓. 𝟑 [𝑹𝑷𝑴]  

 

Vald hastighet 70 RPM. 
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Bilaga 4: Beräkningar för val av motor 

Alla ekvationer i denna bilaga är tagna från [24] 

Resultat 

Beteckning Förklaring Enhet Antas Uträknat Givet 

𝐸𝑅𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 Energi Watt   42.6 

𝜔 Vinkelhastighet  Rad/s  7.3  

I Tröghetsmoment 𝐾𝑔𝑚2  1.6  

m Massa Kg   >50 

d Trumdiameter m   0.5 

r Trumradie m   0.25 

V Rotationshastighet m/s  1.8  

T Vridmoment Nm  5.84  

 

Rotationsenergin   

 Den energi som krävs för att rotera trumman till den kritiska punkten. 

 

𝑬𝑹𝒐𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 =
𝟏

𝟐
∙  𝑰 ∙  𝝎𝟐     

 

𝑬𝑹𝒐𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 =
𝟏

𝟐
∙  𝟏. 𝟔 ∙  𝟕. 𝟑𝟐 = 42.6 [W] 

Vinkelhastighet  

Trummans vinkelhastighet, det vill säga  trummans rotation per tidsenhet kring sitt 

centrum. 

ω =  
𝟐⋅𝝅∙𝒏

𝟔𝟎
      

𝝎 =
𝟐 ∙ 𝝅 ∙ 𝟕𝟎

𝟔𝟎
≈ 𝟕. 𝟑  [Rad/s] 
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Tröghetsmomentet  

Den kraften som krävs för att motorn ska komma i drift. 

𝑰 =
𝒎∙𝒅𝟐

𝟖
      

𝑰 =
𝟓𝟎 ∙ 𝟎. 𝟓𝟐

𝟖
= 𝟏. 𝟔 [𝑲𝒈𝒎𝟐] 

 

Hastighet  

Genom att veta vinkelhastigheten och radien på trumman kan medelhastigheten räknas ut. 

 𝑽 = 𝑹 ∙  𝝎      

𝑽 = 𝟎. 𝟐𝟓 ∙  𝟕. 𝟑 ≈ 𝟏. 𝟖 [m/s]  
 

Vridmomentet  

Vridmomentet beräknas genom att dividera energi [E] med vinkelhastigheten [ω]. 

 

T = 
𝑬

𝝎
 = 

𝟒𝟐.𝟔.

𝟕.𝟑
 =5.84 [Nm]    
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Bilaga 5: Beräkningar för val av axeldiameter 

Alla ekvationer i denna bilaga är tagna från [24] 

Resultat (1/2) 

  

Beteckning Förklaring Enhet Antas Uträknat Givet 

𝜏𝑚 Skjuvspänning MPa  ≈ 50  

SF Säkerhets faktor  1.5   

Tm Vridmoment Nm  9.75  

𝜋 Cirkel konstant    3.14.. 

𝐾𝑓𝑡 Spänningskoncentrat
ions faktor 
(vridning) 

  3  

Da Axel Diameter mm 50   

di Lilla diametern mm 30   

𝑟𝑏 Fillet radie mm 0.3   

𝐾𝑓𝑏 Spänningskoncentrat
ions faktor (böjning) 

  3.8  

𝜎𝑎 Dynamisk böjning     

Ma Dynamisk böjnings 
moment 

Nm  29.43  

d(riktiga)  mm  20(18.9)  

𝑟𝑡 Kilradie mm 0.2   

b Kilbredd mm 0.6   

SY Sträckgräns MPa 440   
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Resultat (2/2)

SU brottgräns MPa 690   

P Belastning på axeln N 294.3   

L Längden på axeln mm 100   

g gravitationskraft m/s2   9.81 

𝝈𝒆𝒂 Likvärdig dynamisk 
böjning 

MPa  260  

𝝈𝒆𝒎 Likvärdig statisk 
böjning 

MPa  50  

S’n Standard 
utmattningshållfasthet 
för roterande böjning, 

MPa  345  

CL Belastnings faktor   1.0  

CG Gradient faktor   0.9  

CT Temperatur faktor   1.0  

CR Reliabilitets faktor  1.0   

Sn Utmattningsgräns MPa  279.5  

Cs Ytfinish faktor 
Fig.9 

  0.9  
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Dynamisk och statisk axlar med diametern d.  

 
 

 𝒅𝟑 =
𝟏𝟔𝑻𝒎∙𝑺𝑭∙𝑲𝒇

𝝅∙𝝉𝒎
      

 
 

 𝒅𝟑 =
𝟑𝟐𝑴𝒂∙𝑺𝑭∙𝑲𝒇

𝝅∙𝝈𝒂
      

 

𝟏𝟔𝑻𝒎∙𝑺𝑭∙𝑲𝒇

𝝅∙𝝉𝒎
=

𝟑𝟐𝑴𝒂∙𝑺𝑭∙𝑲𝒇

𝝅∙𝝈𝒂
       

Spänningskoncentrationsfaktorn 

𝑲𝒇 = 𝟏 + (𝑲𝒕 − 𝟏) × 𝒒      

Kf = Kt 

Följande parametrar är antaganden för att kunna räkna ut Kf . 

D=50 mm 

d=30 mm 

r=0.3 mm 

 

Fig.3. 

𝑫

𝒅
 = 

𝟓𝟎

𝟑𝟎
≈ 𝟏. 𝟔𝟕  

𝒓𝒃

𝒅
 = 

𝟎.𝟑

𝟑𝟎
 = 0.01 𝑲𝒇𝒃 ≈ 𝟑 

 

Fig. 4 och 5. 
𝒓𝒕

𝒃
=

𝟎.𝟐

𝟔
= 𝟎. 𝟎𝟑𝟑   𝑲𝒇𝒕 ≈ 𝟑. 

Böjningsmoment 

𝑴𝒂 = 𝑷 ∙ 𝑳       

𝑷 = 𝑴 ∙ 𝒈 = 𝟓𝟎 ∙ 𝟗. 𝟖𝟏 

𝑴𝒂 = 𝟓𝟎 ∙ 𝟗. 𝟖𝟏 ∙ 𝟎. 𝟏𝟐 = 𝟓𝟖. 𝟖𝟔 [𝑵𝒎] 
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Relation mellan 𝜎𝑒𝑎 𝑜𝑐ℎ 𝜎𝑒𝑚 

𝝈𝒆𝒂 = √𝝈𝒂
𝟐 + √𝟑𝝉𝒂

𝟐     

𝝈𝒆𝒂 = 𝝈𝒂 

 
 

𝝈𝒆𝒎 =
𝝈𝒎

𝟐
+ √𝝉𝒎

𝟐 + √(𝟎. 𝟓 ∙ 𝝈𝒎)2    

𝝈𝒆𝒎 =  𝝉𝒎 
 

𝝈𝒆𝒂

𝝈𝒆𝒎
=

𝟑𝟐∙𝑺𝑭∙𝑲𝒇𝒃𝑴𝒂∙𝝅

𝟏𝟔∙𝑻𝒎∙𝑺𝑭∙𝑲𝒇𝒕∙𝝅
     

 

𝝈𝒆𝒂

𝝈𝒆𝒎
=

𝟑𝟐∙𝟒∙𝟑∙𝟓𝟖.𝟖𝟔

𝟏𝟔∙𝟓.𝟖𝟒∙𝟒∙𝟑
   

 
𝝈𝒆𝒂

𝝈𝒆𝒎
=

𝟐𝟐𝟔𝟎𝟐

𝟏𝟏𝟓𝟐
≈ 𝟐𝟎  𝝈𝒆𝒂 ≈  𝟐𝟎 ∙  𝝈𝒆𝒎 

 

Se relation i fig. 27 

 

Fig. 27: 
𝛔𝐞𝐚

𝛔𝐞𝐦
 relation 
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Utmattningsgräns för material 4340 HR 

𝑺𝒀 = 𝟏𝟎𝟒𝟏 𝑴𝒑𝒂 
𝑺𝑼 = 𝟗𝟏𝟎 𝑴𝒑𝒂 

Axeln ska rotera i max 70 rpm i 24h i 10 år och livslängden kan beräknas till antal cykler 

genom följande sätt. 

50[𝑟𝑝𝑚] ∙
60[𝑚𝑖𝑛]

1[ℎ]
∙

24[ℎ]

1[𝑑𝑎𝑔]
∙

365[𝑑𝑎𝑔]

1[å𝑟]
∙ 10[å𝑟] = 788400000 ≈ 7.9 ∙ 108 𝑐𝑦𝑘𝑙𝑒𝑟  

Axeln livslängd är större än 106 cykel styrkor detta medför att situation a i fig.29kommer 

användas och följande ekvation: 

𝑺𝒏 = 𝑺′𝒏 ∙ 𝑪𝑳 ∙ 𝑪𝑮 ∙ 𝑪𝑺 ∙ 𝑪𝑻 ∙ 𝑪𝑹    

 

𝑆′𝑛 = 0.5 ∙ 𝑆𝑈 = 0.5 ∙ 1041 = 520.5 𝑀𝑝𝑎 

𝐶𝐿 = 1.0 (𝑏ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔) 

𝐶𝐺 = 0.9(10 𝑚𝑚 < 𝑑 < 50𝑚𝑚) 

𝐶𝑆 = 0.9 (𝐹𝑖𝑔. 9: 𝐹𝑖𝑛𝑒 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑) 

𝐶𝑇 = 1.0 (𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑜) 

𝐶𝑅 = 1.0 (𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑜) 

 

𝑺𝒏 = 𝟓𝟐𝟎. 𝟓 ∙ 𝟏 ∙ 𝟎. 𝟗 ∙ 𝟎. 𝟗 ∙ 𝟏 ∙ 𝟏 = 𝟒𝟐𝟏. 𝟔 𝑴𝒑𝒂 
 

För att ta reda på den maximala spänningen axeln kan hantera kan man med hjälp av 

skärningslinjen i fig.28 ta reda på det. 

Skärningslinjen mellan den röda och den gröna linjen visar maximala böj- och vrid 

spänningen axeln kan hantera med tanke på livslängden, σamax= 400 MPa. 

Den gröna linjen genomgår följande punkter: 

(𝝈𝒆𝒂,  𝝈𝒆𝒎) = (𝟎, 𝑺𝒏) 
( 𝝈𝒆𝒎, 𝝈𝒆𝒂) = (𝑺𝑼, 𝟎) 
 

Ekvationen för den röda linjen är relationen mellan 𝜎𝑒𝑎 𝑜𝑐ℎ 𝜎𝑒𝑚 

𝝈𝒆𝒂 ≈  𝟐𝟎 ∙  𝝈𝒆𝒎 
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Axeldiameter 

Efter att ha hittat skärningspunkten och fått reda på maximal spänning axeln kan hantera, 

kan man använda ekvation 10 igen och till slut få ut den minsta tillåtna diametern.  

𝒅𝟑 =
𝟑𝟐𝑴𝒂∙𝑺𝑭∙𝑲𝒇

𝝅∙𝝈𝒂
     

 

𝒅 = √
(𝟑𝟐 ∙ 𝟓𝟖. 𝟔𝟖 ∙ 𝟑 ∙ 𝟑)

(𝝅 ∙ 𝟒𝟎𝟎 ∙ 𝟏𝟎𝟔)

𝟑

 

 

Minsta tillåtna diameter 𝒅 ≈ 𝟎. 𝟎𝟐𝟑𝟕𝟖 𝒎 ≈ 𝟐𝟑. 𝟖. [𝒎𝒎] 
Vald diameter : d = 40 [mm]. 
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Fig. 28. Spänningsdiagram 
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Fig.29: Utmattnings beräkning [24] 
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Figur 30: Ytfinish faktor Cs [24] 
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bilaga 6: Förklaring till koncept eliminering. 

Anledningen till att koncept  2 och 3 inte valdes berodde på flera faktorer. Bland annat att 

koncept 1 var för bra jämfört med de andra samt att koncept 2 inte behandlar partikel- och 

abrasiv nötning i tillräckligt hög grad. Samt att de abrasiva partiklarna i koncept 2 kommer 

att behöva en behållare under systemet för att inte smutsa ner platsen. Detta medför att 

behållare med jämna mellanrum måste bytas ut vilket kräver tid av användaren. Koncept 3 

hade varit lite knepig genom att använda vibration som ska framkalla abrasiv nötning. 

Detta är i teorin inte korrekt sätt att mäta abrasiv nötning på och därför nobbades det 

konceptet också. 
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Bilaga 7: FMECA Trummblandaren 

 

Fig. 31: FMEA Resultat 
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Bilaga 8: Komplett tabell av använda beteckningar  (1/2) 

Beteckning 

 

Förklaring 

 

Enhet 

Nc Kritisk 

rotationshastighet 

RPS 

RPM 

π Pi- Cirkel konstant  

g Gravitations kraft m/s2 

D Trumdiameter m 

rMax Partikel radie m 

ERotation Rotations energi Watt 

ω Vinkelhastighet Rad/ 

s 

I Tröghetsmoment Kgm2 

Nc kritiska  hastigheten RPM 

V Hastighet m/s 

m Trummassa kg 

R Trumradie m 

T Vridmoment Nm 

τm Skjuvspänning MPa 

di Lilla diametern mm 

rb Fillet radie mm 

Kfb Spänningskoncentrations 

faktor (böjning) 

 

σa Dynamisk böjning MPa 

Ma Dynamisk böjnings 

moment 

Nm 

d(riktiga) Systemets axel diameter mm 

rt Kilradie mm 

b Kilbredd mm 

SY Sträckgräns MPa 

SU brottgräns MPa 

P Belastning på axeln N 

L Längden på axeln mm 

g gravitationskraft m/s2 

𝛔𝐞𝐚 Likvärdig dynamisk 

böjning 

MPa 
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SF Säkerhets faktor  

Tm Vridmoment Nm 

π Cirkel konstant  

Da Axel Diameter mm 

CR Reliabilitets faktor  

Sn Utmattningsgräns MPa 

Cs Ytfinish faktor 

Fig.30 

 

Kft Spänningskoncentrations 

faktor (vridning) 
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Bilaga 9: komplett sammanställning av arbetets ekvationer  (1/2) 

𝑽 = 𝒌 ∙ 𝑾 ∙ 𝑳   [1] 

 𝒉 = 𝒌
𝑾∙𝑳

𝑨
    [1.1] 

 𝒗 =  
𝒉

𝒕
    (1.2) 

 𝒉 = 𝒌
𝑾∙𝒗

𝑨
∙ 𝒕    (1.3) 

 𝑬 = 𝝁
𝑾.𝒗

𝑨
∙ 𝒕    (1.4) 

 

 𝑵𝒄 =  
𝟏

𝟐∙𝝅
∙ √

𝟐∙𝒈

𝑫−𝟐∙𝒓
   (2a) 

𝑵𝒄 =  
𝟏

𝟐∙𝝅
∙ √

𝒈

𝑹∙𝑺𝒊𝒏𝜽∙√𝟏−𝜶
    (2b) 

 

𝝈 =
𝑭

𝑨
    (3.1) 

𝝉 =
𝑭

𝑨
    (3.2) 

𝝉 =
𝑻∙𝒓𝒐

𝑱
    (3.3) 

E = 
𝝈

𝜺
    (3.4) 

 

𝑬𝑹𝒐𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 =
𝟏

𝟐
∙  𝑰 ∙  𝝎𝟐   (4) 

ω = 
𝟐⋅𝝅∙𝒏

𝟔𝟎
    (5) 

𝑰 =
𝒎∙𝒅𝟐

𝟖
    (6) 

T = 
𝑬

𝝎
    (7) 

 

d3=
𝟏𝟔∙𝑻∙𝑺𝑭∙𝑲𝒇

𝝅∙𝝉𝒎
    (9) 

d3=
𝟑𝟐∙𝑴𝒂∙𝑺𝑭∙𝑲𝒇

𝝅∙𝝈𝒂
   (10) 

𝟏𝟔𝑻𝒎×𝑺𝑭×𝑲𝒇

𝝅×𝝉𝒎
=

𝟑𝟐𝑴𝒂×𝑺𝑭×𝑲𝒇

𝝅×𝝈𝒂
   (11) 
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Bilaga 9. Komplett sammanställning av använda ekvationer    2/2 

 

𝑲𝒇 = 𝟏 + (𝑲𝒕 − 𝟏) ∙ 𝒒    (12) 

 

𝝈𝒆𝒂 = √𝝈𝒂
𝟐 + √𝟑𝝉𝒂

𝟐    (13a) 

 

𝝈𝒆𝒎 =
𝝈𝒎

𝟐
+ √𝝉𝒎

𝟐 + √(𝟎. 𝟓 ∙ 𝝈𝒎)2   (13b) 

 

𝑴𝒂 = 𝑷 ∙ 𝑳     (14) 
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Bilaga 10: Kundbehov 

Nr Kundbehov och målspecifikationer 

1 Konceptet ska kunna få plats i ett rum  

2 Konceptet ska vara enkel att styra  

3 Konceptet ska vara robust 

4 Konceptet skall ej ha utsläpp av giftiga gaser 

5 Konceptet skall ha en bra kvalitet  

6 Konceptet ska vara säker vid förflyttning 

7 Konceptet skall kunna testa flera testmaterial 

8 Konceptet skall inte vara för avancerad 

9 Konceptet ska behandla framträdande nötning på 

skopor 

10 Konceptet skall vara enkel att förflytta 

11 Konceptet ska drivas av el 

12 Konceptet ska kunna bevara abrasiva partiklar och 

vätska 

13 Konceptet ska vara lönsam att använda 
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14 Konceptet ska helst vara miljövänlig 

15 Konceptet skall helst ha få komponenter 

16 Konceptet ska helst kunna byggas av kunden för att 

minska på transporter och miljö 

17 Vatten ska kunna tilläggas 
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Bilaga 11: Konstruktionsritningar  

Trumman 
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Förstärkning 
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Platta 
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Testmaterial 
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Axel 
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Lock 
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Gummimatta till locket 
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Gummi lock till baksidan 
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Sammansatt 
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