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Sammanfattning 

 

Detta examensarbete syftar till att utveckla ett multiaxiellt styrt maskinstativ som 

senare vid en slutlig produkt skall vara ämnad för användning inom additiv tillverkning. 

Arbetet beskriver inledningsvis den bakgrund och problemformulering som 

examensarbetet grundats på. Vidare presenteras metodologin och den teoretiska 

grund som arbetet stödjer sig på.  

I både teoridelen och i genomförandet beskrivs processerna för arbetets fyra huvud-

områden; produktutveckling,  materialvalsprocess, maskinelement och val av 

tillverkningsmetod.  

En stor del av arbetet bygger på de beräkningar som gjorts på konstruktion och 

komponenter. Inför tillverkning utfördes simuleringar som verifierade utformandet 

av maskinen innan material och maskindelar köptes in. Vidare har tester av olika 

delmoment på konstruktionen genomförts för ytterligare verifiering samtidigt för att 

ge mer kunskap till vidare produktutvecklingsprocess. Dessa olika tester samt 

simuleringar presenteras i bilagor.  

Resultaten från experimenten visade att konstruktionen höll toleranserna på 100 

mikrometer, som var den efterfrågade precisionen vid maxbelastning av vikt. 

Däremot gav samma experiment vid en arbetstemperatur på 600 grader Celsius 

indikationer på att konstruktionens förmåga att hålla samma toleranser försämrades. 

Ytterligare tester utfördes för att kunna ge förslag till förbättringar av komponenter, 

valt material och tillverkningsmetod för att kunna åstadkomma gynnsammare resultat 

vid arbetstemperaturen.  

Slutligen resonerar gruppen till de olika slutsatser som har kunnat göras, bland annat 

att ytterligare isolering av rörliga komponenter är en nödvändighet för att kunna hålla 

toleranskraven på precision samt för att förhindra att en plastisk deformation av 

konstruktionen sker. Genom bland annat denna slutsats ges rekommendationer till 

fortsatt arbete. 

 

 

  



IV 

Summary 

 

The aim of this thesis has been to develop a multi-axial driven machine frame 

intended at a later stage for additive manufacturing. The work initially describes the 

background and the problem that the thesis has been based upon. The subsequent part 

presents the methodology and the theoretical foundation for which the work relies on. 

In both the theoretical part and in the implementation, the processes for the work's 

four major areas are being described; product development, selection of materials, 

machine components and manufacturing method.  

A large part of the work is based on the calculations made on the design and its 

components. Prior to constructing, simulations were performed that verified the 

design of the machine before the materials and parts were purchased. Moreover, tests 

of different parts of the structure was made for further verification as well as to give 

more knowledge to further product development. These various tests and simulations 

are presented in the appendix. 

The results of the experiments proved that the construction kept the tolerances of  

100 microns, which was the demanded precision at maximum load of weight. 

However, the same experiment gave at elevated operating temperature of 600 

degrees Celsius indications that the structure's ability to hold the same tolerances 

deteriorated significantly. Additional tests were performed to provide suggestions for 

improvement of components, selected materials and manufacturing methods to 

achieve favourable results at operating temperature. 

Finally, the group reasons over the various conclusions that have been made, 

including that further isolation of the moving components is a necessity to keep the 

tolerance requirements of precision and to prevent that plastic deformation of the 

construction takes place. Through this conclusion among others recommendations 

are given for further work.  
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Abstract 

 

Detta examensarbete omfattar produktutvecklingen av ett multiaxiellt styrt maskinstativ,  

som senare vid en slutlig produkt skall vara ämnad för användning inom additiv 

tillverkning. Arbetet som utförts har lett fram till konceptframtagning, materialval och 

tillverkning av en skalkonstruktion för ett 3-axiellt styrt maskinstativ. Tester och 

simuleringar har gjorts för att se om maskinkonstruktionen går att använda efter de 

kravspecifikationer som ställts av värdföretaget. Konstruktionen höll sig väl inom sin 

tolerans på 100 mikrometer vid rumstemperatur men visade vissa felmarginaler vid 

arbetstemperaturen på 600 grader Celsius. Resultaten som erhållits har analyserats för att 

kunna ge vidare förslag på förbättringar av konstruktionen då det ännu kvarstår 

implikationer vid säkerställandet av toleranserna vid arbetstemperaturen.    

Nyckelord: Multiaxiell, Maskinkonstruktion, Produktutveckling, Materialval, 

Tillverkning, 3-Axiell, Simuleringar, Additiv Tillverkning, Skalkonstruktion  

 

This thesis covers the product development of a multi-axial driven machine frame, 

which at a later stage will be intended to be used in additive manufacturing. The 

work that has been performed has led to concept development, material selection and 

manufacturing of a shell construction for a 3-axially driven machine construction. 

Tests and simulations have been done to verify if the machine design can be used by 

the specifications set by the host company. The construction was well within its 

tolerance of 100 microns at room temperature but showed some error margins at the 

operating temperature of 600 degrees Celsius. The results obtained have been 

analyzed in order to provide further suggestions for improvement of the structure 

when there still remain implications in ensuring the tolerances at operating 

temperature. 

Keywords: Multi-Axial, Machine Construction, Product Development, Selecting 

Materials, Manufacturing, 3-Axial, Simulations, Additive Manufacturing, Shell 

Construction 
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1. Introduktion 

Följande kapitel beskriver den bakgrund och problemformulering som 

ligger till grund för detta examensarbete. Introduktionen behandlar även 

syftet, målen och avgränsningarna för arbetet. 

1.1 Bakgrund  

Av allt utsläpp av växthusgaser i Sverige kommer en fjärdedel av dessa från 

industrin. Den största delen kommer från bränsleanvändning och övriga 

utsläpp kommer från tillverkningsprocesserna. Lösningarna för att minska 

industrins processutsläpp är mer komplexa än att bara minska utsläppen från 

förbränning. För processutsläppen krävs utveckling, demonstration och 

kommersialisering av smartare teknik [1]. 

För att kunna främja en hållbar utveckling gäller det för dagens företag att 

investera både tid och resurser för att tillmötesgå de 16 miljömål som 

naturvårdsverket har satt upp [2]. Att komma efter på detta område kan ha 

negativa effekter inte bara på den miljö vi lever i och men även på företagen 

i Sverige rent konkurrensmässigt. Desto bättre det går för svenska företag 

desto mer sysselsättning kan därmed genereras [3].  

De alltmer tuffare kraven för att uppnå miljömålen gäller även för företag 

inom den industriella produktionen. Detta samtidigt som krav ställs på snabb 

utveckling, prototyptillverkning, testning och driftsättning av 

bearbetningsstrategier i syfte att minska tillverkningskostnaderna och uppnå 

bästa kvalitet. På grund av kortare produktlivscykler samtidigt som 

efterfrågan att presentera nya alternativ på produkter ökar så blir också den 

absoluta noggrannheten av verktygsmaskiner allt viktigare. Detta innebär att 

korrekt produktion första gången är en viktig fråga vid tillverkning av en 

produkt. För att göra sådan tillverkning mer effektiv används ofta maskiner 

som är numeriskt kontrollerade och som rör sig i en bestämd bana genom 

flera axlar [4].   

Maskiner som är tänkta att kunna följa en väldigt precis bana rör sig ofta i 

ett så kallat kartesiskt system, dvs. att förflyttning sker genom koordinater i 

x- y- och z- led, vart och ett vinkelrät mot den andre. Detta system brukas 

inom många multiaxiella maskiner såsom CNC-maskiner, koordinatmät-

maskiner och additiva tillverkningsmaskiner [5].  

Multiaxiellt styrda maskiner används ofta för att nå nödvändiga mått och 

geometriska toleranser. Geometrisk och kinematisk noggrannhet av en sådan 

maskins rörliga komponenter är ett viktigt kriterium anser tillverkare av 

multiaxiella verktygsmaskiner [6]. 
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1.2 Problemformulering 

Multiaxiella maskiner kan påverkas av flera olika faktorer. Till de mest 

bidragande faktorerna inom den rent mekaniska aspekten hör belastning, 

spänning, geometriska avvikelser samt termiska variationer på maskin-

byggnad. Då dessa faktorer samspelar kan nedböjningar ske i maskin-

konstruktionen och detta leder ofta i sin tur till stora precisionsfel [7]. 

Geometriska fel på producerade delar kan också kopplas samman med mer 

indirekta orsaker såsom korrosion, "back-lash"-effekt och kollisioner mellan 

rörlig axel och arbetsbord/arbetsstycke, något som får maskinen att avvika 

från sin tänkta bana [8].    

Faktorernas påverkan på en maskinbyggnad är som mest påtagliga då laster 

verkar samtidigt som högre temperaturer fordras vid arbetsförhållandena [9]. 

Genom att utveckla en multiaxiell maskin med hänsyn till några av de 

faktorer som påverkar den mest, nämligen belastning samt förhöjda 

arbetstemperaturer, kan en bättre förståelse fås för samverkande element på 

konstruktion samt att en stadig grund för fortsatt utvecklingsarbete läggs. 

 

Utifrån bakgrundsinformationen samt problemformuleringen har följande 

forskningsfråga framställts: 

 

Hur kan en skalkonstruktion för ett semi- automatisk, 3-axiellt drivet 

maskinstativ konstrueras med hänsyn till att klara temperaturer från en    

600 ºC varm arbetsyta och samtidigt bibehålla en tolerans på 100 

mikrometer? 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att arbetet ska vara en utgångspunkt för vidareutveckling av 

liknande konstruktioner. Syftet är också att få en förståelse för hur olika 

maskintekniska komponenter kan implementeras för att generera en 

funktionell design. 
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1.4 Mål 

Målet med examensarbetet är att utforma ett koncept på en skalkonstruktion 

för en 3-axiell maskin utifrån beräkningar och tillämpande teori. Konceptets 

utseende bestäms utifrån beräkningar av hållfasthet, givna toleranser, storlek 

på utskriftsobjektet samt given temperatur. För att uppnå arbetets mål har 

följande delmål angetts; 

 

 Bestämma konstruktionsprincip 

 Välja material och maskinkomponenter till konstruktion 

 Ta fram CAD-modell över konstruktion 

 Ta fram kostnadsplan för material och komponenter 

 Konstruera maskin 

 Testa värmepåverkan och precision 

1.5 Avgränsningar 

Arbetet har ej som mål att färdigställa en fullt fungerande kommersiell 

maskin. Då den typ av programmering som kan uppkomma under arbetets 

gång är utanför vårt kompetensområde kommer detta examensprojekt inte 

att innefatta någon form av programmering.  
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2. Metodologi 

Följande kapitel presenterar de begrepp som innefattas inom metodologin 

och hur de har använts i detta arbete.  

2.1 Vetenskapligt synsätt 

All forskning utgår från specifika vetenskapliga synsätt. Dessa synsätt och 

vilka det här arbetet baseras på kommer att beskrivas mer ingående i 

följande stycke. 

 

2.1.1 Positivism 

Detta naturvetenskapliga synsätt beskrivs främst med att man genom 

empiriska observationer skall kunna ställa upp och verifiera teorier. 

Positivism är ett vetenskapligt synsätt på hur man skall kunna verifiera om 

ett påstående är sant huruvida detta överensstämmer med verkliga 

förhållanden [10]. 

Det som inte anses vara mätbart eller rationellt inom den vetenskapliga 

sfären positivism hör föståelseorienterade studier såsom, upplevelser, 

känslor, värderingar, religiösa och politiska uttalanden etc. För faktorer som 

dessa får forskaren ej påverkas av och måste hålla sig objektiv [10].      

För att ge tillförlitlig kunskap så ställs det krav på metod och mätning. När 

det kommer till mätning så måste rätt storhet mätas och det får inte finnas 

några systematiska fel, dvs. validitet. Samma resultat måste kunna uppvisa 

samma resultat vid flera mätningar där förutsättningarna är desamma, dvs. 

reliabilitet [10]. 

Positivismen karakteriseras av kvantitativa metoder, dvs. att med 

exempelvis mätningar, strukturerade analyser och enkäter fastställs 

relationer [11]. 

 

2.1.2 Hermeneutik 

I motsats till positivismen så handlar hermeneutik i stort om att tolka och 

förstå mycket av det som positivismen tar avstånd ifrån, såsom upplevelser, 

värderingar och känslor. Det är ett samhällsvetenskapligt inriktat synsätt 

som menar att kunskap fås endast av att se på helheten och påpekar vikten 

av att växla mellan del- och helhetsperspektiv när uppgifter tolkas [10].  
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Tolkning av verkligheten inom hermeneutiken handlar om att uppnå en 

högre grad av subjektiv förståelse. Tolkning kan vara av många slag, till 

exempel går det att tolka en dikt, bok, tavla eller ett historiskt 

händelseförlopp [10]. 

2.1.3 Arbetets vetenskapliga synsätt 

I detta arbete används två egentliga motsatser, nämligen hermeneutik och 

positivism. För att ge en tillräcklig grundläggande förståelse och överblick 

för forskningsområdet kommer kunskap att erhållas på ett hermeneutiskt sätt 

via studiebesök, intervjuer och kontinuerliga samtal med handledaren på 

värdföretaget.    

För att få en djupare förståelse går arbetet vidare mot ett mer positivistiskt 

sätt då helheten har delats in i flera mindre delområden för att sedan studeras 

var för sig. Bakomliggande teorier och hypoteser för respektive del grundar 

sig på naturvetenskapliga teorier vilka som ska analyseras objektivt. Denna 

studie har således en stark positivistisk ansats då sammanförda resultat till 

stor del kommer att baseras på empiriska observationer. 

2.2 Vetenskapligt angreppsätt 

Valet av angreppssätt berör hur relationen mellan teori och empiri fördelas 

i arbetet. I följande avsnitt presenteras de olika angreppssätten samt vilket 

av dem arbetet kommer att använda sig av. 

2.2.1 Induktion 

Genom att använda angreppssättet induktion är utgångspunkten att försöka 

dra mer generella och teoretiska slutsatser från en viss mängd insamlad data. 

Här läggs inte tilliten på redan kända teorier och det betonas ofta att 

datainsamlingen skall ske helt förutsättningslöst [10]. 

2.2.2 Deduktion 

Angreppssättet deduktion är generellt identiskt med härledning av slutsatser 

från givna eller antagna principer och teorier. För att få en djupare förståelse 

börjar angreppssättet med att undersöka redan kända teorier inom givna 

forskningsområde och för att sedan arbeta fram nya hypoteser och teorier, 

experiment utförs därefter för att stödja eller motbevisa dem [12]. 
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2.2.3 Abduktion 

Abduktion är ett angreppssätt som är mycket besläktat med både induktion 

och deduktion, dvs. det går att finna flera delar av diverse angreppssätt som 

här har kombinerats. Forskning på ett abduktivt sätt börjar ofta med induktiv 

forskning med insamling av empirisk data som blir till grund för en hypotes 

för forskning. Sedan på ett deduktivt sätt undersöks hypotesen mot befintliga 

teorier inom området [12]. 

2.2.4 Arbetets vetenskapliga angreppsätt 

Då arbetet handlar om att konstruera en maskin från grunden utgår 

angreppssättet från produkt- utvecklingsprocesser som sedan innan är väl 

etablerade. Komponenter som kommer att finnas med i projektets 

genererade konstruktion återfinns i liknande utföranden med redan befintliga 

teorier, detta visar att arbetet kommer att utföras på ett deduktivt 

användningssätt av data. Empirisk data som ackumulerats från studiebesök 

och samtal med handledare på värdföretaget ansluts till teorierna för att 

uppnå högre trovärdighet och för att kunna förvissas om att kundkrav följs. 

2.3 Forskningsmetod 

I detta avsnitt presenteras de olika synsätt och metoder för insamlingen av 

data samt hur arbetets insamlingsmetod har behandlats. 

2.3.1 Kvalitativ metod 

Resultatet som har samlats in från en kvalitativ undersökning är utmanande 

att bedöma och utvärdera, såsom exempelvis personliga erfarenheter. 

Intervjuer kan ge grundläggande data för en kvalitativ studie, data måste 

sedermera sammanfattas i en text och analyseras. Personliga känslor och 

upplevelser tas i beaktning då dessa är så pass individuella och kan påverka 

resultatet stort. På grund av egenskaperna i en kvalitativ metod så kan inte 

detta tillvägagångssätt ge upphov till värden eller tabeller [10].  

2.3.2 Kvantitativ metod 

I en kvantitativ undersökning används mätningar och statistik för att leverera 

numerisk information [13]. Denna information behöver ytterligare förklaring. 

Det är också viktigt att ha en bra förståelse för problemet för att kunna göra 

en undersökning på ett korrekt sätt. Tillvägagångssättet i den kvantitativa 

metoden står i stark kontrast med den kvalitativa metoden. I jämförelse med 

den kvalitativa metoden så ger den kvantitativa metoden en bredare sökning 
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med färre faktorer. I detta tillvägagångssätt kan information ofta samlas in 

genom experiment, intervjuer, tester m.m. [14]. 

2.3.3 Arbetets forskningsmetod 

Då forskningsmetoden först och främst utgår ifrån de krav eller 

specifikationer som satts av värdföretaget genom intervjuer så kommer 

dessa tolkas med ord på ett kvalitativt sätt. Detta sätt eller metod kommer 

alltmer gå över till en kvantitativ metod då arbetet kommer gå över till 

genomförandefas och testfas. Dessa faser kommer generera siffror och 

därför mer tillförlitlig data som då som sagt är en mer kvantitativ metod. 

2.4 Metod för datainsamling  

Det finns en rad olika alternativ för hur relevant data kan sökas upp. 

Beroende på vilket sätt data har valts att samlas in på går det att dela upp 

den i primära och sekundära sådana. Primärdata är exempelvis intervjuer, 

frågeformulär eller observationer. Den andra typen, sekundärdata är sådan 

som baserats på  upplysningar som är insamlade av andra, dvs. tidigare 

studier, litteratur och andra tidigare skapade verk [15]. Metoden man väljer 

för insamlandet av data styrs främst av frågeställningen och tidsramen för 

arbetet. Nedan redogörs för vilka metoder som använts i arbetet. 
 

2.4.1 Intervju 

En intervju kan utföras på i stort sett tre olika vis; responderintervju, 

informantintervju och gruppintervju (s.k. gruppdiskussion). Den 

förstnämnda går ut på att intervjun görs med en person som själv deltar i det 

område som undersöks. Motsatsen till detta, dvs. informantintervju, är när 

personen som intervjuas själv inte deltar i undersökningsområdet men som 

dock besitter kunskap inom området. Den tredje och sista typen av intervju 

är gruppintervjun. Här förs ett friare upplägg av intervjun, där det blir mer 

en diskussion mellan likasinnade där man diskuterar uppfattningar eller 

åsikter från olika perspektiv [16]. 

 

2.4.2 Observation 

Observation är ett användbart verktyg att ha vid verifiering om att diverse 

vetenskapliga teorier verkligen stämmer överens med verkligheten. För att 

hålla sig vetenskapligt till det som ska observeras och att krav som ställs på 

data efterlevs är det viktigt att hålla sig till välplanerade 

observationsscheman och att observationerna noteras regelmässigt. En 
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observation kan vara både kvalitativ och kvantitativ. Kvalitativa 

observationer brukar beskrivas som ostrukturerade och naturalistiska 

medans kvantitativa observationer beskrivs som strukturerade och 

systematiska [17]. 

2.4.3 Dokument 

En av de vanligaste sätten att söka information är via tryckta källor, såsom 

litteratur, tidskrifter, fotografier, offentliga handlingar och ljudinspelningar. 

Det är viktigt att kritiskt analysera sådant material för att inte bara kunna 

behålla trovärdigheten men också för att kunna besvara sin frågeställning. 

Vid referering är det viktigt att ha med all information till ursprungskällan så 

att eftersökning underlättas [17].   

2.4.4 Val av datainsamlingsmetod 

Här kommer till den större delen av arbetet litteratursökning att användas, då 

detta arbete täcker ett väldigt stort antal specifika teknikområden har 

uppfattningen av gruppen varit att upphittandet av relevant information 

lättast görs på så vis. Intervjuer används också och då först och främst 

genom responderintervju där ansvarige på värdföretaget har utfrågats. Då 

frågor inte alltid förberetts så har en del underliggande material samlats in 

via en mer öppen form av diskussion, dvs. gruppintervju. För att bredda 

insamlandet av information kommer till sist även användning av 

observationer att ske. Detta sker då dels i form av studiebesök hos 

leverantörer av maskiner i arbetets forskningsområde men också i form av 

tester av konstruktion under genomförandet. 

2.5 Sanningskriterier 

För att ett forskningsresultat skall kunna försvaras på ett godkännbart sätt 

krävs det att underlaget, genomförandet och slutsatserna bygger på 

reliabilitet och validitet. Slutligen så diskuteras arbetets sanningskriterier.   

2.5.1 Validitet 

Validitet definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses 

att mätas. Om en mätning i forskningsarbetet är effektivt ska utredning ge 

besked om det. Om exempelvis ett intelligenstest mäter minnesförmåga, har 

det mätt en viss aspekt av intelligens, men inte alla och så vidare. Inom 

teknik- och naturvetenskapen brukar validitet definieras som frihet från 

systematiska fel [10] - [13]. 
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Intern validitet avser överensstämmelsen mellan begrepp och de mätbara 

definitionerna av dem. Den interna validiteten beskriver alltså hur bra 

konklusionen är kopplad till orsak och verkan [13]. 

Extern validitet har att göra med den överenskommelsen mellan det 

mätvärde man får när man använder en operationell definition och 

verkligheten [13]. Extern validitet hänvisar till vilken generaliserbarhet 

arbetet har, alltså om arbetets resultat kan användas i andra populationer, 

inställningar och behandlingar [18].  

2.5.2 Reliabilitet 

Med reliabilitet avses hur hög tillförlitlighet ett mätinstrument har, samt hur 

stabila utslag det ger. Samma mätinstrument/metod med lika förutsättningar 

bör alltid ge samma resultat även om de utförs vid olika tillfällen [13]. 

Inom teknik- och naturvetenskapen brukar validitet definieras som frihet 

från slumpmässiga fel [10]. 

2.5.3 Arbetets sanningskriterier  

Arbetet kommer till stor grund att bygga på etablerade teorier, detta för att 

skapa sanningsenliga och vederhäftiga data. De teorier som stödjer arbetets 

process i att ta fram en produkt är erkända metoder och därför kan den inre 

validiteten anses som hög. Även om avgränsningar har satts där projektet ej 

ämnar att konstruera en komplett maskin så kan samma 

produktutvecklingsmetoder likaså användas på resterande komponenter som 

i detta arbete ej tas upp på grund av tidsramen för arbetet. Då avgörande 

parametrar för många av de huvudmoment denna maskin kommer att bestå 

utav är utföranden som återfinns bland många av dagens multiaxiella 

industrimaskiner, anses det därför av gruppen att detta tillvägagångssätt att 

utföra arbetet på har en god generaliserbarhet. Detta leder till en hög extern 

validitet.  

 

I den senare delen av produktutvecklingsfasen som genomförandefas och 

testfas så kommer dock många av gruppens egna tankar och känslor att få 

spela in i vissa beslutstagande efter egna bedömningar. Detta kan således 

tyda på en aningen begränsad reliabilitet för arbetet. Detta har däremot 

försökt förbättras genom att hålla en tillräckligt noggrann dokumentation 

över dessa arbetsmoment. 
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3. Teori 

3.1 Produktutveckling 

För att generera en godtagbar mekanisk struktur kommer den inledande 

utvecklingsprocessen att grunda sig på åtta produktutvecklingssteg som 

hämtats ur boken ”Getting design right” [19]. Alla åtta steg används inte 

men de kommer dock att nämnas kortfattat i följande text. 

3.1.1 Definiera projektet 

Välja och namnge projektet - Projektet börjar med en idé eller ett problem. 

Det är viktigt att arbetet beskrivs detaljerat från början och att lösningen 

erhålls stegvis. För att nå fram till en lösning tas vitala detaljer och aspekter 

med från projektets början.  

Första steget är att ge namn till idén eller problemet. När detta är klart kan 

produktutvecklingsarbetet påbörjas. Om inget namn har angetts finns det 

risk att designerns kreativitet begränsas och det kan därmed bli svårt att nå 

framsteg i projektet.  

Skissa koncept - Efter att namnet för projektet har bestämts, kan skissning 

från idé till koncept påbörjas. Skissen behöver inte vara fullständig eller 

detaljerad. Det är tillräckligt med en snabb ritning för att få idén på papper. 

En snabb skiss kan också vara bra då den kreativa delen av hjärnan kan 

aktiveras, vilket kan generera nya idéer. 

Skräddarsy processen - Sedermera ska processen skräddarsys. Designern 

bör bestämma hur mycket tid, ansträngning och vilken budget projektet har. 

Ett hjälpmedel för att kunna planera detta är att tidigt göra ett så kallat Gantt 

schema. Ett Gantt-schema är ett visuellt verktyg för att illustrera start- och 

slutdatum för uppgifter för hela projektet. 

Identifiera användarrollerna - I ett designprojekt finns det många människor 

inblandade. Ägaren, kund och användare bör klassificeras noggrant.  

Uppdragsdefiniering - Det sista steget i problemdefinieringen är att 

kortfattat skriva en uppdragsbeskrivning. Syftet och målet med projektet ska 

här skrivas ned utifrån ägaren av projektets perspektiv [19].  

 

3.1.2 Definiera sammanhanget 

Samla kundkommentarer och definiera funktionskrav - Designern bör 

anteckna vad kunden vill ha. Det här steget är av stor vikt, om steget skippas 
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kan den färdiga produkten vara ”bra” men det kanske inte är vad kunden 

efterfrågar [19]. 

Målet här är att kartlägga de funktionella kraven för produkten, eller med 

andra ord, vad produkten är tänkt att göra, men inte nödvändigtvis förklara 

hur det ska göras. Kundkommentarerna samlas ihop genom intervjuer och 

listas sedermera som funktionskrav [19]. 

3.1.3 Konceptframtagning 

Brainstorming – Under en brainstorming får alla gruppmedlemmar fritt 

komma med idéer och lösningar till problemet som finns. I detta läge finns 

inga rätt eller fel, för att få en brainstorming- session effektiv är det av stor 

vikt att komma överens om att inte ta upp vilka fel en idé har förrän 

sessionen är slut. Detta är för att inte förstöra det kreativa flödet. Sluta också 

med sessionen innan gruppen tröttnar för att sedan gå in på en mer seriös 

diskussion av idéerna som föreslogs [19]. 

SWOT-analys - En SWOT-analys, se Figur 1, är ett verktyg för att utvärdera 

en idé eller ett projekt, men kan även användas för att få förståelse för ett 

företags inre styrkor och svagheter. SWOT står för: Strength, Weaknesses, 

Opportunities och Threats, vilket kan översättas till styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot på svenska. Styrkor och svagheter är aspekter som kan 

påverkas, medan möjligheter och hot är aspekter som är svåra att påverka då 

det kan handla om saker i omvärld eller framtiden [20].  

 
Figur 1 De olika kategorierna i en SWOT-analys 



12 

Lyrbo & Nordborg 

3.1.4 Optimera designvalen 

För att optimera designvalen behövs ytterligare och ofta svåra beslut fattas 

då informationen många gånger är bristfällig så här långt i 

utvecklingsprocessen. För att komma fram till ett godtagbart koncept finns 

olika tekniker, bland annat Pugh-metoden där sju steg används: 

• Identifiera de alternativa designalternativ  

• Identifiera relevanta attribut (produktmål) 

• Genomför en inledande screening av alternativen 

• Betygsätt alternativen i varje attribut 

• Väg attributen mot varandra 

• Rangordna alternativen 

• Välj ett alternativ [19] 

3.1.5 Utveckla arkitekturen 

I denna fas påbörjas en mer detaljerad konstruktion av produkten. Metoden 

som används här består av tre delar: designa systemets beteende genom att ta 

fram undersystemets funktioner, designa funktionaliteten av varje 

undersystem, och slutligen designa konstruktionen [19]. 

3.1.6 Validera designen – Testplan & tester 

I detta steg säkerställs ifall det framtagna konceptet verkligen uppfyller de 

kundkrav som tidigare framkommit. En validering görs ifall det som ska 

byggas verkligen är det som kunden behöver. En ytterligare validering görs 

ifall produkten byggs på rätt sätt. Här kommer testplan och därefter tester 

med in i bilden [19].  

Kundönskemålen kan verifieras på flera olika sätt och här kan fyra olika 

typer användas.  

A (analys). Där datorsimuleringar används för att verifiera att 

kundönskemålet följs. 

I (inspektion). Där en visuell inspektion görs för att verifiera att 

kundönskemålet följs. 
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D (demonstration). En demonstration att konceptet verkligen fungerar görs 

genom att använda ett delmontage av konstruktionen alternativt att använda 

en nerskalad prototyp. 

T (fysiskt test). Här görs ett fysiskt test av den fullskaleliga prototypen [19]. 

3.1.7 Utför designen  

I det sjunde steget av produktutvecklingsfasen genomförs en 

schemaläggning av projektet samt strukturering. Här liksom i inledande 

kapitel används med fördel en Gantt-schema för att visa hur processen 

kommer att fortskrida [19]. 

3.1.8 Iterera designprocessen 

Att iterera, eller repetera, designprocessen är ett sätt att finna dessförinnan 

oupptäckta fel, exempelvis att budgeten inte håller. Då görs en så kallad 

eftersökning. Om det under eftersökningen uppstår något problem bör 

följande 10 punkter övervägas: 

1. Avbryt projektet eller ändra uppdraget 

2. Revidera kraven eller minska projektets omfattning 

3. Sänk projektets utgångskriterier 

4. Förbättra komponenter och funktionsgrupper 

5. Justera konstruktionsparametrar 

6. Byt till en annan konceptlösning 

7. Byt ut konceptfragment i befintlig konceptlösning 

8. Kombinera flera tekniska funktioner med varandra 

9. Vidga det problem som uppenbarat sig till en mer abstrakt beskrivning 

10. Lägg till nya funktioner och parametrar till konceptkonstruktionen [19] 

 



14 

Lyrbo & Nordborg 

 

3.2 Litteraturstudie 

I följande avsnitt beskrivs den form av tillverkningsteknik som maskinen 

är tänkt att användas inom samt tre vanliga konstruktionstyper som finns 

för detta användningsområde. 

3.2.1 Additiv tillverkning 

Additiv tillverkning är en teknik som grundar sig på att tillföra lager på lager 

av material och på så sätt bygga upp en tredimensionell komponent [21]. 

Tekniken tillåter effektiv tillverkning av geometriskt- och funktionellt 

komplexa produkter i ett enda processteg. Detta möjliggör förverkligandet 

av högeffektiva konstruktioner av produkter då denna form av 

tillverkningsteknik kan implementeras med multiaxiella maskinsystem [22]. 

Vid additiv tillverkning med metaller finns det olika tillverkningsprocesser, 

de skiljer sig åt i hur lagren deponeras för att skapa komponenter, hur de 

fungerar rent maskinellt och vad för slags metaller som kan brukas [23]. 

Vid metaller används pulvermetaller som fogas samman av en laser, eller via 

en elektronstråle. Metaller som kan användas är titanlegeringar, kobolt- 

krom, stål, rostfritt stål, nickellegeringar, aluminiumlegeringar, brons, 

mässing, silver och guld [23]. 

3.2.2 Deltakonstruktion 

En maskin som är uppbyggd efter en så kallad deltakonstruktion får 

verktyget att röra sig med hjälp av tre axlar i ett triangulärt utförande, se 

Figur 2. Konstruktionen är uppbyggd med tre stycken ledskruvar med en 

motor till vardera skruv. Den här typen av utförande är byggda för att kunna 

röra sig snabbt men har som nackdel att dess rörande delar är relativt tunga 

[24]. 

 
Figur 2 Deltaskonstruktion [25] 
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3.2.3 Kartestiskt konstruktion 

I en kartesisk konstruktion, som är det vanligast förekommande, rör sig 

verktyget och arbetsbordet med hjälp av det kartesiska koordinatsystemet, se 

Figur 3. Delarna i maskinstrukturen  rör sig med hjälp av ledskruvar och 

ibland tillsammans med kuggremmar. Ett kartesiskt system behöver tre 

motorer eller fler, beroende på utförande. Systemets utförande är snarlikt 

med enklare CNC-maskiner och bygger på samma struktur som en vanlig 

skrivare, men med skillnaden att ännu en dimension tillämpas [24]. 

 
Figur 3 Kartesiskt system [25] 

3.2.4 Polär konstruktion 

Ett amerikanskt företag har utformat en egen typ av konstruktion som heter  

Polar 3d. Arbetsbordet består av en rund spegel och bygger på polära 

koordinater. Arbetsbordet kan tiltas åt alla håll runt origo i plattans mitt 

medan verktyget rör sig i z- led upp och ner [26]. 
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3.3 Materialvalsprocess 

För att bestämma vilket material som är önskvärt i produkten följer 

härmed fyra steg som kommer att ligga till grund för den delen av 

produktframtagningen. Se Figur 4 för en tydlig bild av förloppet. 

 

 
Figur 4 Materialvalsprocess 

 

3.3.1 Översätta designkrav 

Vilka krav som ställs på en viss komponent beror helt på användnings-

området och vilken miljö den befinner sig i. En komponent kan ha en eller 

flera funktioner, exempelvis att stödja en last, att hålla ett tryck, att överföra 

värme och så vidare. Detta uppnås genom att sätta vissa begränsningar, att 

vissa dimensioner är fasta, att komponenten måste bära vissa laster utan att 

haverera, att komponenten kan fungera i en viss temperatur och en viss miljö, 

bland flera scenarier. 

När komponenten utformas finns i regel vissa krav eller mål, att exempelvis 

göra den så billig eller så lätt som möjligt. Och kanske en kombination av 

flera krav. Designern har friheten att välja vilka dimensioner på 

komponenten den vill ha, men kanske allra viktigast för detta avsnitt, vilket 

material som skall användas. Dessa variabler kallas för fria variabler [27]. 

Det första steget i att översätta designkraven är att sätta tydliga randvillkor 

för funktion, begränsningar, mål och fria variabler [27]. 

ALLA MATERIAL 
Översätta designkrav 

Överblicka med begränsningar 

Rangordna mest lämpliga 
material 

Sök bekräftelse 

ETT  

MATERIAL 

 



17 

Lyrbo & Nordborg 

3.3.2 Överblicka med begränsningar 

Om ett material ska väljas opartiskt bör alla material vara möjliga kandidater 

tills motsatsen påvisats. En första eliminering av material är att kolla så att 

deras egenskaper ligger inom kravbegränsningarna. Om exempelvis ett krav 

är att ”komponenten måste funktionera i kokande vatten” eller 

att ”komponenten måste vara transparant” sätter detta tydliga gränser för vad 

materialet i fråga har för krav gällande temperaturgräns och optisk 

transparens. Detta kallas för egenskapsbegränsningar [27]. 

3.3.3 Rangordna mest lämpliga material 

Efter att ha tagit fram dessa egenskapsbegränsningar behövs de återstående 

materialen rangordnas. Genom att rangordna dessa med hjälp av 

materialindex kan den med bäst prestanda lyftas fram. En komponents 

prestanda är ibland limiterad till en enda egenskap och genom att maximera 

eller minimera denna egenskap kan prestandan för komponenten således 

maximeras [27]. 

För att sammanfatta: överblickandet sorterar ut de kandidater som är kapabla 

för uppgiften; rangordningen identifierar i sin tur de kandidater som kan 

utföra uppgiften bäst [27]. 

3.3.4 Sök bekräftelse 

Så här långt i processen är det fullt möjligt att välja ett av de material som 

rangordnats högst, dock kan det hända att material med oönskade 

egenskaper även kommer med. Därför bör även ett bekräftelsesteg 

genomföras där en djupare undersökning sker över vilka som är materialets 

styrkor och svagheter.  

För att få stödjande information för ett material bör en kontroll göras om det 

har använts i liknande miljöer eller för liknande ändamål tidigare. 

Information om prissättning, tillgänglighet och erfarenheter av ett materials 

miljöpåverkan söks. Sådan information kan hittas i handböcker, 

leverantörers materialdatablad och databaser [27]. 

Utan att genomföra dessa steg är chansen att stöta på det material som söks 

enormt liten, men att metodiskt bryta ner vilka krav som efterfrågas och 

rangordna lämpliga material är chansen att hitta en lämplig kandidat större 

[27]. 
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3.4 Materialegenskaper 

I följande avsnitt räknas de materialegenskaper upp som anses vara av 

vikt för att generera ett lämpligt material via materialvalsprocessen. Dels 

kommer ett material för konstruktionen att väljas och dels ett isolerande 

material ämnat för arbetsbordet. 

3.4.1 Smältpunkt 

När det råder termisk jämvikt mellan ett rent fast ämne och dess smälta så 

kallas det tillståndet för smältpunkt. Med detta avses en viss temperatur vid 

vilken materialet börjar smälta. En temperatur över smältpunkten innebär att 

materialet befinner sig i smält tillstånd medan en temperatur under 

smältpunkten resulterar i en fast fas [28]. Det är dock inte bara 

temperaturskillnader som behövs för en övergång mellan formerna. Energi 

behövs också i någon form. Denna energi kallas oftast för smältvärme eller 

smältentalpi. Kortfattat kan det beskrivas som den energimängd som krävs 

för att smältning ska ske [29]. 

3.4.2  Krypning 

Det finns sammanhang där material hanteras vid så höga temperaturer att det 

är svårt att förutsäga storleken på materialegenskapernas värden och deras 

variationer med temperaturen. 

Smälttemperaturen för ett material är den mest påtagliga begränsningen för 

användningsområdet. Förändringar sker dock i materialet långt innan denna 

uppnås. Redan vid cirka 30-40 % av materialets smälttemperatur kan så 

kallad krypning påbörjas i materialet. När materialet börjar krypa ändras 

dess form utan att gå tillbaka till ursprungsformen [30]. 

Figur 5 visar ett övergångsdiagram när rostfritt stål börjar krypa, där x-axeln 

är den homologa temperaturen, som är kvoten mellan stålets 

arbetstemperatur (T) och dess smälttemperatur (TM), och där y-axeln är 

skjuvspänning. 
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Figur 5 Övergångsdiagram för typ 316 rostfritt stål [31] 

 

3.4.3 Korrosion och korrosionsskydd 

För att kunna uppnå en god ytbehandling som ger ett skydd mot korrosion 

måste grundmaterialets yta vara fritt från smuts, olja, fett och salter.  

Metoder för ytbehandling grupperas enligt:  

 Oorganisk beläggning 

 Organisk beläggning 

 Ytomvandling 

I oorganisk beläggning tillsätts en metall till en annan metall, till exempel 

elektrolytiska metoder, kemiska metoder, varmdoppning och termisk 

sprutning. 

I organisk ytbehandling finns exv. termoplaster eller lackering, i oorganisk 

ytbehandling finns exempelvis beläggning. 

När anlöpning av stål sker hettas materialet upp i luft vilket ger ytan ett 

kulört järnoxidskikt [32]. 
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Korrosion hos metall är en kemisk, vanligtvis elektrokemisk, reaktion med 

ett medium i omgivningen.  

Det finns olika typer av korrosion exempelvis saltkorrosion, gropfrätning, 

spaltkorrosion, erosionskorrosion, korngränsfrätning, interkristallin 

korrosion, spänningskorrosion, korrosionsutmattning, katodisk korrosion, 

eller korrosion från skadliga galvaniska celler [33]. 

3.4.4 Isoleringsmaterial 

Mineralull 

Material som är gjorda av mineralull är en generell term för oorganiska 

isolerande fibermaterial; glasull och stenull. Följande text kommer bara att 

fokusera på stenull då denna innehar bättre egenskaper vid högre 

temperaturer [34]. 

Stenull är framtaget ur olika typer av sten såsom diabas, dolomit och 

kalksten. Råmaterialet smälts i en ugn vid 1400-1500  , fibreras därefter 

och genomgår sedan en rad processer som sedermera ger stenullen dess 

egenskaper och form. Materialegenskaper för stenull är dess låga 

värmekonduktivitet, motståndskraft gentemot mögel, förruttnelse och ohyra, 

men även svaga alkalier, syror, organiska lösningar och ultraviolett strålning 

[34]. Se Bilaga 2 för teknisk data för stenull. 

Keramisk fiberull 

Keramisk fiberull, även kallad eldfast keramisk fiberull har förmåga att klara 

av höga temperaturer. Materialet tillverkas av glas och polykristallina 

mineralull och kan hantera temperaturer upp till 1600   beroende på vilken 

typ av ull det är [35]. Den keramiska fiberullens värmeledningsförmåga, λ 
varierar beroende på vilken temperatur det utsätts för [36]. Se Bilaga 2 för 

teknisk data för keramisk stenull. 

Skumglas 

Skumglas är isoleringsmaterial som används inom både byggnation och 

industri. Skumglas tillverkas av returglas, där det återvunna glaset krossas, 

blandas med jäsmedel och genomgår en värmeprocess där miljontals celler 

jäser upp. Därefter pressas glaset samman eller formas till luftfyllda block. 

Det är ett lätt och styvt material som består av miljontals glasceller. 

Isoleringsmaterialet klarar en temperatur på 482   [37]. 

I Bilaga 2 presenteras teknisk data för skumglasisolering. 
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3.5 Värmeöverföring 

För all värmeöverföring krävs en temperaturskillnad där energin kan bli 

utbytt emellan [38]. För konstruktionen i fråga kommer smält metall att 

generera en viss mängd värme från konstruktionens arbetsbord, därav tas 

den aspekten upp i följande avsnitt. 

3.5.1 Värmeledning (konduktion) 

En varm partikels rörelseenergi är högre än en kall partikels, därav kommer 

energi överföras från den varma partikeln till den kalla genom värmeledning. 

Partiklarna i sig rör sig inte (mer än atomernas bindnings avstånd blir större 

vid högre temperatur), det är endast energin som flödar [38]. 

Värmeflödet P genom en vägg kan beräknas med hjälp av ekvation 1, där A 

är väggytans area [m
2
], λ väggens värmeledningsförmåga [W/m K], t1 och t2 

är inre respektive yttre temperaturer [K] och   är materialets tjocklek [m], se 

Figur 6. 

 

 
    

 

 
         [W]  

( Ekv. 1 ) 

 

 
Figur 6 Värmeledning i ett plant skikt [38] 

3.5.2 Konvektion 

Värmeöverföring från en fast vägg till en vätska eller gas sker genom 

konvektion. I detta värmeöverföringsfall kommer partiklarna att röra sig från 

det varma till det kalla mediet [38]. 
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Värmeflödet P beräknas med ekvation 2, där A är väggytans area [m
2
],    

   temperaturskillnaden mellan yttemperatur och omgivande temperatur [K] 

och   värmeövergångskoefficienten [W/m
2
∙K]. Se Figur 7 för visuell 

förklaring. 

 
              [W]  

( Ekv. 2 ) 

Vid beräkning av värmeövergångskoefficienten skiljer sig ekvationerna åt 

om värmen flödar från en lodrät eller en vågrät vägg. 

Värmeövergångskoefficienten           för en vågrät vägg räknas ut med 

ekvation 3. 

 
                      

      
(Ekv.  3 ) 

Värmeövergångskoefficienten           för en lodrät vägg räknas ut med 

ekvation 4. 

 
                     

     
( Ekv. 4 ) 

 

 
Figur 7 Temperaturfördelning i en fluid nära en vägg [38] 

 

3.5.3 Värmestrålning 

Värmestrålning, liksom all elektromagnetisk strålning, fortplantas med 

ljusets hastighet och denna energitransport kan ske i alla medium, även 

vakuum. All materia med en temperatur över den absoluta nollpunkten, -273 

K, avger värmestrålning. För de flesta fasta ämnen är absorption av strålning, 

för våglängdsområdet 10
-7

-10
-3 

m, så stor inom ett mycket tunt skikt från 

några µm till 1 mm, att det ofta talas om ytstrålning. Om föremålet har ett 

tjockare skikt än så kan strålningens transmission anses vara lika med noll 

och kroppen säges vara opak, alltså motsatsen till genomskinlig. Det bör 

även tilläggas att värmestrålningen inte har en bestämd geometrisk riktning 

eftersom strålarna divergerar och fyller en mer eller mindre bred rymdvinkel 

[38]. 
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Som referenspunkt till andra material används en så kallad svart kropp som 

absorberar allt strålning som faller på den. Följaktligen är dess reflektion och 

transmission lika med noll [38]. 

Den värmeeffekt P som en kropp av temperatur T(K) utstrålar per ytenhet av 

strålningsytan A, där   är emissionsförhållandet och     är Bolzmanns 

konstant, fås genom ekvation 5:  

 
 

 
       

 

   
 
 

 [W/m
2
] 

 

 

(Ekv. 5 ) 

 

En kropps emissionsförhållande definieras som kvoten mellan den energi 

som utstrålar från den, och den som utstrålar från en svart kropp för samma 

temperatur. Exempelvis har polerat, rostfritt stål ett emissionsförhållande på 

cirka 0,07 och polerat aluminium cirka 0,04. En svart kropps emission är 1 

[38]. 

En kropps absorptionsförhållande definieras som kvoten mellan den energi 

som absorberas av den, och den som absorberas av en svart kropp för samma 

temperatur [38]. 

För verkliga kroppar är emissionsförhållandet detsamma som 

absorptionsförhållandet om T1=T2. En slutledning är att om ett material har 

ett lågt emissionsförhållande, har den även ett lågt absorptionsförhållande 

(om T1=T2) och således större förmåga att antingen transmittera och/eller 

reflektera värmestrålning [38]. 

När strålning träffar en yta har den beroende på material olika förmåga att 

absorbera  , reflektera   och transmittera   strålningen, se förtydligande i 

ekvation 6. 

 
        

(Ekv. 6 ) 

 

En svart kropps reflektion- och transmissionskoefficient är av 

definitionsskäl noll, den kan bara absorbera strålning [38]. 
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3.6 Maskinelement 

Konstruktionen kommer att innehålla maskinelement, i följande avsnitt 

beskrivs vilka av dessa som anses vara av vikt för denna 

produktframtagning. 

3.6.1 Transmissionskomponenter 

Transmissioner är de maskinelement som överför en rörelse från ett system 

till ett annat, vanligen från en axel till en annan [39]. 

3.6.1.1 Kuggrem 

En kuggrem är utformad med, och drivs av dess, tänder istället för 

huvudsakligen friktion, därför undgås glidning mellan rem och remskiva och 

den drivna och drivande axeln är hela tiden i fas [39]. Kuggremmar 

tillverkas i regel av någon form av gummi, exempelvis mellangummi och 3T 

behandlad dragkord av polyester [40]. Dessa dragkord fungerar som 

spänningsbärande kablar i konstruktionen vilket ger lite uttöjning, detta 

tillåter därför installation med minimal spänning. Detta medför reducerade 

bärande laster samt böjande last i axlarna. Beroende på 

materialsammansättning i remmarna kan vissa klara av temperaturer över 

200   även om materialegenskaperna börjar påverkas vid cirka 100   [41]. 

Användningsområden för en kuggrem är ofta för drift av kamaxeln på en 

förbränningsmotor. Fördelen gentemot en kedja är att den går tystare och är 

billigare [39]. 

3.6.1.2 Kedjor 

Inom maskinindustrin används huvudsakligen två typer av kedjor för 

kraftöverföringsändamål, dessa två är rullkedjor och tandkedjor. Den 

vanligaste av dessa två är dock rullkedjor. Det finns i stort sätt tre stycken 

huvudtyper av rullkedjor nämligen: enkel, duplex och triplex utförande. 

Verkningsgraden för kedjedrift håller sig till ungefär 98 % i normala fall och 

denna siffra bibehålls mer eller mindre oförändrad under driftens hela 

bestånd. 

För att en kedja ska fungera behövs minst två drev som den kan rotera kring, 

dessa drevs kuggantal bör inte väljas för litet; speciellt vid stora hastigheter 

bör drev med färre kuggar än 19 om möjligt undvikas. Vid låga hastigheter 

och liten belastning kan dock lägre kuggantal väljas. 

Ett visst glapp går inte att komma ifrån när det gäller kedjetransmission och 

på grund av dess relativt stora tyngd kommer detta påverka acceleration och 

retardation. Till skillnad från kuggremmar som har en jämn kraftöverföring 

kan kedjetransmission ge små hastighetsvariationer. Kedjeväxeln måste 

smörjas  [42]. Ju högre temperatur kedjan befinner sig i desto sämre 
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materialegenskaper får den. Det finns kedjor som klarar temperaturer upptill 

400   men då har dess materialegenskaper halverats i kapacitet [43]. 

3.6.2 Linjärdon 

Linjärdon används när maskinelement ska röra sig linjärt i en viss riktning. 

De typer av linjärdon som anses vara relevanta för konstruktionen tas upp i 

följande avsnitt.  

3.6.2.1 Ledskruvar 

En ledskruv är en mekanisk anordning som används för omvandling av 

roterande rörelse till linjära rörelser och överföring av krafter. Den 

spiralformade translationsrörelsen från skruvgängan överför kraften istället 

för att klämma samman maskinkomponenterna. 

 

Gängor som används för fastlåsande ändamål, såsom V-formade gängor, är 

inte lämpliga som ledskruvar. Syftet med låsgängor är att tillhandahålla hög 

friktionskraft, vilket minskar möjligheten att lossa delar i ett hopmonterat 

gängförband. Å andra sidan, är syftet med kraftöverföringsgängor att minska 

friktionen mellan skruven och muttern. Därför är V-formade gängskruvar ej 

lämpliga till att användas som ledskruvar. Skruvar med mindre gängvinkel 

är att föredra för kraftöverföringar [44]. 

 

3.6.2.2 Flatgängad skruv 

De platt liggande spåren i en flatgängad skruv (se Figur 8) fås ut med hjälp 

av ett enpunktsskärverktyg i en svarv. Jämfört med muttern i en trapetsskruv 

så sker det inget radiellt tryck ('bursting'- tryck) eller påskjutande krafter 

från sidan. Då det inte förekommer några påskjutande krafter från sidan så är 

rörelsen i muttern konstant [44]. P är stigningen på skruven, se Figur 8.  

 
Figur 8 Profil av en flatgängad skruv [44] 
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3.6.2.3 Trapetsskruv 

Trapetsskruvar (se Figur 9) tillverkas i en gängfräsningsmaskin där ett 

flerpunktsskärverktyg fordras. Vid jämförelse med en flatgängad skruv så 

har en trapetsgängad skruv större tjocklek nere vid kärndiametern. Därför är 

en trapetsgängad skruv generellt starkare och klarar mer belastning än en 

motsvarande flatgängad skruv. Den axiella nötningen på en trapetsskruv kan 

kompenseras med hjälp av en kluven typ av mutter(kluven i två bitar längs 

med diametern). När gängorna slits så dras de två halvorna av muttern ihop. 

Denna form på mutter kan endast användas åt trapetsskruvar och 

sågtandsgängade skruvar. P är stigningen på skruven, se Figur 9. 

Det finns en mycket liknande skruv till trapetsskruv som heter Acme- skruv. 

Den har dock en gängvinkel på 29° istället för som på en trapetsgängad 

skruv som är på 30° [44]. 

 
Figur 9 Profil av en trapetsskruv [44] 

 

3.6.2.4 Sågtandsgängad skruv 

Den sågtandade profilen (se Figur 10) kombinerar fördelarna från både den 

flatgängade skruven och trapetsskruven. Den används då en stor belastning 

sker axiellt längs med skruven, men då endast i en riktning. Den kan 

kostnadseffektivt tillverkas via en gängfräsningsmaskin och den har också 

som fördel av att då muttern, likt trapetsskruven, slits kompenseras detta 

med hjälp av en kluven mutter. Den är också starkare än både flatgängad- 

och trapetsgängad skruv på motsvarande då tjockleken vid basen på 

gängorna är större [44]. P är stigningen på skruven, se Figur 10. 

 
Figur 10 Profil av en sågtandsgängad skruv [44] 
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3.6.2.5 Kulskruv 

En kulskruv (se Figur 11) består utav en skruv och en mutter, ytorna på 

vardera är separerade av en serie kulor. Skruven och muttern har ungefärligt 

halvcirkulära gängprofiler istället för konventionellt flatgängade- eller 

trapetsgängade profiler. Då skruven roteras, rullar kulorna fram i spåren i 

muttern och skruven. I slutet på muttern samlas de upp och förs tillbaka. 

Dessa skruvar kan röra sig mycket precist tack vare att glapp eliminerats 

genom att skruvarna är förbelastade, ”preloaded”. Dessutom är friktionen 

nästintill obefintlig och genererar därför ingen värme. De kan användas 

under höga hastigheter på upp till 10 m/min. Medans verkningsgraden på en 

konventionell ledskruv är så låg som 40% så är verkningsgraden för 

kulskruvar så hög som 90% pga. att glidande friktion är ersatt av rullande 

friktion [44]. 

  
Figur 11 Genomskärning av kulskruv [44] 

 

  



28 

Lyrbo & Nordborg 

3.6.4 Lager 

För att de olika maskindelarna i utvecklingsmaskinen ska kunna röra sig 

utan för stora påfrestningar kommer olika lager att behöva användas. I 

följande avsnitt tas de som anses som viktigast upp. 

Lager är ett element som ska kunna överföra laster under samtidig rörelse 

mellan elementen. Rörelsen är i regel en rotation, där lagrets uppgift 

exempelvis är att hålla en axel på plats. Lasten som lagerna ska ta upp kan 

vara vinkelrät mot eller parallell med rotationsaxeln. Som viktiga 

egenskaper ska lager kunna hantera stora laster, tillåta snabb rotation, ge 

små effektförluster och erhålla lågt slitage [39]. 

Vid mer avancerad användning är det brukligt att använda rullningslager, 

men vid väldigt stora laster är fullfilmsmorda glidlager att föredra [39] 

För att få en grov uppskattning av olika lagertypers ungefärliga 

friktionskoefficienter kan följande tabell användas: 

Lagertyp   Friktionskoefficient 

Enkla glidlager  0,1 

Fullfilmssmorda glidlager 0,01 

Rullningslager  0,001  

Magnetiska lager, luftlager <0,0001 [39] 

3.6.4.1 Rullningslager. 

Rullningslager är ett samlingsbegrepp för lager baserade på 

rullningsprincipen såsom kullager och rullager [39]. Här följer de vanligaste 

typerna av rullningslager: 

Enradigt spårkullager – Klarar av att hantera laster i både radiell och axiell 

riktning. Lagertypen förekommer i utförande såväl med som utan tätningar 

[39]. Se Figur 12. 

Sfäriskt kullager – Är främst avsedd för radiella laster men kan också i viss 

utsträckning utföra kombinerade belastningar [39]. Se Figur 12 Enradigt 

spårkullager                      Figur 13. 

              
Figur 12 Enradigt spårkullager [39]                     Figur 13 Sfäriskt kullager [39] 
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Cylindriskt rullager – Består av en eller flera rader med rullar som styrs 

axiellt av flänsar på ena eller båda ringarna. Lagrena klarar av stora radiella 

krafter men är desto mindre förmögna att överföra axiella krafter [39]. Se 

Figur 14. 

Sfäriskt rullager – Har liknande utformning som cylindriska rullager men 

med skillnaden att den har en sfärisk utformning, samt två rader med rullar, 

som ger fördelen att både radiella och axiella krafter kan tas upp, dock är 

överföringsförmågan sämre när krafterna är axiella [39]. Se Figur 15. 

              
Figur 14 Cylindriskt rullager [39]                    Figur 15 Sfäriskt rullager [39] 

Axialkullager – Överför kraft endast i axiell riktning [39]. Se Figur 16. 

Sfäriskt axialkullager – Överför kraft i både axiell och radiell riktning [39]. 

Se Figur 17. 

                        
Figur 16 Axialkullager [39]   Figur 17 Sfäriskt axialkullager [39] 

Alla typer av lager påverkas av temperaturförändringar. Begynnande 

nedsättning av bärighet inträffar vid cirka 100-150 grader, beroende på 

materialet sammansättning och på vilket sätt det har värmebehandlats. Ju 

mer temperaturen ökar desto större blir nedsättning av bärigheten [39]. Om 

kullager ska användas i temperaturer runt och över 500    och i vakuum 

kan inte konventionella oljor eller fettsmörjning användas [45]. 

3.6.4.2 Glidlager 

Grundläggande för glidlager är den hydrodynamiska lagerteorin, vilken 

handlar om hur ett lagertryck byggs upp mellan ytor som rör sig i 

förhållande till varandra [39]. Ett smörjande element bör finnas mellan dessa 

ytor, och lagrets livslängd kan komma att bero till stor del av vilken typ av 

smörjning som används. Det finns huvudsakligen två typer av glidlager, 

varav det ena; radialglidlager kan med dess cylindriska utformning endast ta 

upp krafter i radiell led. Den andra typen kallas axialglidlager; vilken har 

förmåga att ta upp krafter i axiell led [41]. 
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3.7 Hållfasthetsberäkningar 

För att säkerställa att maskinen dimensioneras rätt kommer följande 

avsnitt beskriva vilka teorier inom hållfasthetsberäkningar arbetet 

kommer att använda sig av. 

3.7.1 Böjning 

Vid böjning belastas en balk vinkelrätt mot bakaxeln, lasterna kan vara 

koncentrerade eller utbredda. 

Om lasten är koncentrerad, en så kallad punktlast P [N], antar man att lasten 

angriper en specifik punkt på balken. I verkligheten angriper en last aldrig 

en specifik punkt men teorin är lämplig att använda för laster som angriper 

ett litet område på en balk [46]. Figur 18 Centrerad punktlastvisar hur en 

balk beter sig med punktlasten P [N] där L är balklängden [m] och x är 

momentarmen [m]  och M är momentkraften [Nm]. 

 

 
Figur 18 Centrerad punktlast 

 

Böjningen      beräknas med hjälp av ekvation 7, där E är 

elasticitetsmodulen och I är tröghetsmomentet. Tröghetsmomentet är ett 

mått på det vridmoment som krävs för en given ändring per tidsenhet av 

kroppens rotationshastighet kring en given axel [46]. 

 
     

   

    
 [m] 

(Ekv. 7) 

Tröghetsmomentet, I räknas ut med hjälp av ekvation 8. 

 
  

    

  
 [m

4
] 

(Ekv. 8) 

 

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Vridmoment
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I det fallet när lasten inte är centrerad används ekvation 9. Se Figur 19.  

 
Figur 19 Lastfall med icke centrerad last 

 

  
         

 
  

      
 

(Ekv. 9) 

Med hjälp av ekvation 10 erhålls momentankraften M.  

 
  

  

 
 [Nm] 

(Ekv. 10) 

En utbredd last, se Figur 20 Utbredd last, som antas verka längs en linje L(x), 

kan antingen verka konstant över hela balklängden eller variera längs med 

den [46]. I ekvation 11 visar hur nedböjningen beräknas. 

 

 
Figur 20 Utbredd last 

 
     

    

     
 [m] 

( Ekv. 11 ) 

När en balk utsätt för en tyngd längst ut på ena änden används det lastfall 

som kan ses i Figur 21. 

 
Figur 21 Balk utsätts för en last i ena änden 

Med hjälp av ekvation 12 kan nedböjning vid längden L räknas ut. 

 
     

   

   
 [m] 

 

(Ekv.  12) 
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3.7.2 Normalspänning 

Enheten för normalspänning är [N/m
2
] vilket alltså är hur mycket kraft 

exempelvis en balk utsätts för per areaenhet. Kraften, i fallet för 

normalspänning, är riktad vinkelrät mot snittytan.  

Om en kraft angriper en stång i tvärsnittets tyngdpunkt bärs kraften en liten 

bit in i balken av hela tvärsnittet och spänningen kan anses vara jämnt 

fördelad. Normalspänningen kan betraktas som en utbredd kraft som är 

statiskt ekvivalent med normalkraften i balken. När kraften F [N] betraktas 

som utbredd över hela balkens ytarea A [m
2
] kan normalspänningen erhållas 

med hjälp av ekvation 13 [46]. 

 
  

 

 
 [N/m

2
] 

( Ekv. 13) 

3.7.3 Termisk töjning och spänning 

Allra flesta material ändrar volym vid förändrad temperatur. En stång som 

utsätts för en temperaturökning blir både längre och tjockare såvida den är 

fri att röra sig i alla led, detta fenomen kallas termisk töjning och brukar 

anges som materialets längdutvidgning. Om den termiska töjningen 

förhindras av omgivningen kommer termisk spänning uppstå [41]. 

L= Stångens längd [m] 

 T=Temperaturdifferens 

E= Elasticitetsmodul [Pa] 

 =Längdutvidgningskoefficient 

Med ekvation 14, beräknas längdutvidgningen   

 
     T 

(Ekv. 14) 

 

Längddifferens på grund av temperaturökningen beräknas med ekvation 15 

 

 
           

(Ekv.  15) 
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Med hjälp av följande förhållande kan kraften som uppkommer i balken när 

den är fastspänd i bägge ändar räknas ut med hjälp av ekvation 16, där P är 

kraft [N] och   ses som förlängningen    i detta fall [41]. 

 

  
  

  
     

 

(Ekv. 16 ) 

 

3.8 Tillverkningsmetoder för tillverkning av konstruktion 

Då maskinen kommer att konstrueras behövs olika tillverkningsmetoder 

tas i beaktning. I följande avsnitt redogörs de metoder som kan vara 

relevanta för arbetet. 

3.8.1 Svetsning 

De flesta svetsmetoder går att använda vid rostfria stål, dock inte 

gassvetsning. Krav på god ytfinish och kvalité hos svetsen ställs ofta i 

samband med konstruktioner avsedda i korrosiva miljöer, utefter det väljs 

svetsmetod. De bäst lämpade svetsmetoderna är MIG-, TIG- och 

plasmasvetsning. I allmänhet passar sig de austenitiska stålen bättre för 

svetsning än de ferritiska, allra minst lämpade är de martensitiska [39].  

Stålets kemiska sammansättning spelar också en roll för korrosionsrisken. 

Generellt gäller att ju högre procentandel kol stålet har desto högre risk för 

korrosion finns det. Samtidigt sjunker korrosionsrisken ju högre halt av 

legeringsämnena krom, nickel och molybden som finns i stålet [39]. 

Vid temperaturer på cirka 500-850  kan så kallad interkristallin korrosion 

uppstå. Det som händer är att kolämnen binder det korrosionshämmande 

kromet och korrosion uppstår utmed stålets korngräns. Dock ses det idag 

som en relativt ovanlig korrosionstyp då dagens stålverk effektivt eliminerar 

de största delarna kol i stålet [47]. 

Vid varje typ av svetsning eller liknande värmebehandling av rostfritt stål 

medför en risk för syresättning (oxidering) av stålytan. Denna oxidering kan 

ses med blotta ögat och de ser ut som guldbruna eller blånade anlöpningar, 

och med deras porösa karaktär medför de inte något effektivt skydd för det 

underliggande avkromade stålet. Anlöpningarna kan dock avlägsnas 

mekaniskt men även kemiskt med så kallad betning [48]. 

Vid svetsning uppstår det automatiskt dragspänningar när svetsmetallen 

stelnar, detta kan medföra att det bildas små sprickor i stålet, detta fenomen 

kallas spänningskorrosion [48]. 
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3.8.2 Skruvförband 

Ett skruvförband består av antingen endast en skruv eller en skruv och en 

mutter. Skruvar grupperas in i fästskruvar, ställskruvar och rörelseskruvar. 

Fästskruvar brukas i utföranden där två eller flera delar skall hållas samman, 

ställskruvar då avståndet mellan olika delar skall kunna justeras och 

rörelseskruvar för att driva fram en annan maskindel [39].  

På mutter eller skruvhuvud lägger man an ett vridmoment för att förspänna 

skruven. Denna förspänning uppkommer då vridmomentet med gängans 

kilkraft skapar en axiell dragkraft i skruven. För att ge verkan krävs det att 

det infinnande vridmomentet övervinner friktionsmotståndet som sker 

mellan gängorna i skruv och mutter/gängat hål samt mellan 

mutter/skruvhuvud och underlaget. Utöver påfört vridmoment så beror 

friktionskrafterna på tillverkningsnoggrannhet, ytfinhet och 

smörjföhållanden [39]. 

 

 

Konstruktionsprinciper för skruvförband 

- Skruv och mutter är ett ekonomiskt och många gånger mer funktionellt 

förband är skruv och gängat hål. 

- Kontaktytor ska vara plana och ytfina för att förhindra att förbandet sätter 

sig och förspänningen minskar. Sned anläggningsyta kan ge upphov till 

skadliga böjkrafter. 

- Om skruven sätts fast enbart genom att gänga direkt i materialet är det 

viktigt att inskruvningslängden blir tillräckligt stor. Generellt för 

standardklasser på skruvar så skall inskruvningslängden vara minst lika stor 

som ytterdiametern på skruven [39].   

Ett skruvförbands prestanda och hållfasthet försämras avsevärt om det 

utsätts för korrosion. En stålskruv i ett skruvförband som inte ytbehandlats 

börjar rosta då den relativa luftfuktigheten överstiger 60%. På vissa material, 

som aluminium och rostfritt stål, kan de bildade oxidationsprodukterna 

skapa en barriär och hindra fortsatt angrepp,  materialet har då passiverats 

[49].      
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3.8.3 Planfräsning 

Vid fräsning rör sig fräsverktyget i en roterande huvudrörelse samtidigt som 

arbetsstycket eller verktyget utför en rätlinjig eller roterande matningsrörelse. 

Det finns två olika fräskonstruktioner som skiljer sig i skärvinklar, nämligen 

valsfräs eller ändplanfräs. Vid planfräsning används ändplanfräs då ändskär 

fordras. Ställvinkeln vid planfräsning är normalt 45  [39].  

Beroende på maskintyp kan förflyttning ske manuellt, genom automatisk 

mekanisk styrning eller digital styrning. Digital styrning sker via CNC 

(Computer Numerical Control) som hanterar bearbetningen genom 

automatiska verktygsbyten kombinerat med snabba och precisa 

förflyttningar av den skärande zonen efter ett i förväg bestämt mönster [50]. 
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4. Genomförande 

Följande kapitel presenterar genomförandet av projektet. Inledningsvis 

beskrivs hur arbetet strukturerats. Kapitlet följs sedan upp med avsnittet 

som beskriver genomförandet av processtegen i 

produktutvecklingsprocessen samt beskriver hur valet av material och 

maskinkomponenter samt tillverkningsmetod har genomförts.  

Arbetet har delats in i fyra olika faser. Första fasen är definitionsfasen där 

fokus ligger på att förstå problemet och detta innefattas i kapitel 4.1. 

Utifrån det upprättas en planering och den metodologi som erfordras för 

att nå de uppsatta målen, se kap. 1.4. Därefter genomförs arbetet utifrån 

den upprättade planeringen och slutligen utvärderas konstruktionen 

genom simuleringar och tester. 

4.1 Produktutveckling  

I följande avsnitt inleds arbetet med produktutveckling. De tre första stegen 

från produktutvecklingslitteraturen används här till en början medan det 

sjätte steget, validera design – testplan och tester, kommer i ett senare skede. 

4.1.1 Definiera problemet  

Att välja och namnge projektet 

Kunden är intresserad av en maskin som skall fungera i tre dimensioner och 

på sikt även kunna användas inom additiv tillverkning. Maskinen kommer 

att ha ett visst kommersiellt syfte men kommer inte under detta arbete vara 

en fysisk produkt. 

Det givna namnet till projektet är baserat på kundens önskemål samt vad 

projektet kommer att innefatta och blir därför ”Skalkonstruktion för ett 3-

axiellt styrt maskinstativ”. 

Skissa koncept 

Figur 22 är en första skiss som ritats i syfte att ha ett enkelt koncept att utgå 

ifrån och för att få igång tankeverksamheten.  

Infästningsplattan för verktyg är i detta skede tänkt att kunna röra sig i z- 

och x- led, och skrivarplattan i y- led. Någon konkret idé om hur mekaniken 

ska fungera finns inte i detta stadie. 
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Figur 22 En första konceptskiss 

 

Skräddarsy processen 

För att få en så tydlig bild som möjligt om projektets omfattning och vilka 

delar i arbete som behövs göras och när, har gruppen gjort ett schema i form 

av en Gantt-schema. I rekommendation av gruppens handledare har schemat 

utgångsläget att så tidigt som möjligt påbörja utförandefas 1.  

Uppdragsdefiniering 

En maskin för tillverkande industri ska utformas på ett teoretiskt och 

praktiskt plan. Det färdiga konceptet ska i slutstadiet ha möjlighet att röra 

sig stadigt och precist i tre dimensioner. Konceptet kommer ej inneha någon 

form av programmering men möjlighet för vidare utveckling, där 

programmering kan vara ett nästa steg, ska finnas. En kostnadsplan för 

material och de maskinkomponenter som kommer att innefattas i konceptet 

kommer att göras under projektets gång. Projektet har en budget på 50 000 

SEK exklusive moms som gruppen måste förhålla sig till. 

4.1.2 Definiera sammanhanget 

Samla kundkommentarer 

För att få så mycket kunskap som möjligt börjar arbetet med att 

arbetsgruppen lär sig om maskiner inom additiv tillverkning i stort. 

Det första stadiet av kunskapsinhämtning är att ta del av videos på nätet, för 

att där lära sig ytligt och ge gruppen en god första inblick i hur dessa 

maskiner fungerar. Därefter kommer en mer djupgående 
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kunskapsinhämtning ske i form av litteraturstudier. I så stor mån som 

möjligt hämtas kunskap från vetenskapliga referenser i form av artiklar, 

avhandlingar och rapporter men även genom kurslitteratur för 

högskoleingenjörer. 

Genom intervjuer med uppdragsgivaren kunde essentiella kommentarer 

samlas ihop som i sin tur generade följande kundkommentarer. 

 Arbetet ska ligga till grund för vidare produktutveckling 

 Ska kunna säljas till framförallt tillverkande industri 

 400 x 400 x 250 mm är önskad storlek på det objekt som ska kunna 

printas 

 Det är inte avgörande att konstruktionen är mobil men det är ett 

mervärde om den skulle vara 

 Maskinen bör kunna hantera en temperatur på cirka 600 ºC på 

arbetsbordet 

 Ska kunna hålla toleranser på 0,1 millimeter 

 

Kundönskemål 

De erhållna kundkommentarerna har analyserats och definierat till 

kundönskemål, se Tabell 1. Här tolkar och översätter arbetsgruppen 

kundkommentarerna till mer precisa önskemål som kan mätas och valideras. 

Dessa kundönskemål ska sedermera användas som grund till testerna som 

görs i ett senare skede. 

 
Tabell 1 Kundönskemål 

Kundönskemål 1 Balkkonstruktionen ska ej ha en nedböjning på mer än 0,1 

mm 

Kundönskemål 2 Stödplattan ska ej ha en nedböjning på mer än 0,1 mm 

Kundönskemål 3 Maskinen ska fungera vid arbetstemperaturer på 600   

Kundönskemål 4 Maskinen ska kunna röra sig i x- y- och z- led 

Kundönskemål 5 Arbetsutrymmet på skrivarplattan ska vara cirka 

400x400x250 mm 
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4.1.3 Framtagning av konstruktion 

I följande avsnitt kommer produktutvecklingsteorin användas för att 

genera en mekanisk konstruktion. Olika konstruktioner kommer att först 

jämföras och implementeras i en SWOT- analys där en av 

konstruktionerna kommer att väljas att gå vidare med. Därefter kommer 

en så kallad brainstorming- session att tas vid, vilket är en öppen 

diskussion med handledare på värdföretaget tillsammans med 

gruppmedlemmarna där de olika konstruktionsprinciperna värderas. 

Efter att den första gallringen har gett resultat kommer undersökningen 

utifrån det att ta en djupare dykning med hjälp av en brainstorming-

session. Under brainstormingen kommer förslag på mer specifika 

strukturer att presenteras och diskuteras fritt för att utveckla den första 

struktur som valts. Även här ligger kundkommentarerna till grund. 

SWOT- analys 

Denna inledande fas är en första gallring av de huvudtyper av konstruktioner 

som finns och kommer att utröna vilken väg gruppen kommer att gå. Med 

detta i åtanke tas därför inte alla möjliga för- och nackdelar för diverse 

utförande i beaktning utan bara de mest övergripande. Den första gallringen 

kommer till viss del att göras kvalitativt då gruppens personliga erfarenheter 

och tycke spelar in, i övrigt ligger kommentarer som uppkommit efter 

diskussioner med handledare på företaget ligga till grund för sållningen. En 

SWOT- analys av deltakonstruktion och kartesisk konstruktion finns att 

beskåda i Bilaga 3. 

 

Värdering av konstruktionsutförande (brainstorming) 

I följande avsnitt har gruppen valt att utgå från det kartesiska utförandet, se 

Figur 3, grundat på att det anses kunna ge fler valmöjligheter för 

konstruktionen. Det finns en oro att deltakonstruktionen, se Figur 2, skulle 

begränsa konceptutvecklandet.  

Härnäst vidtar ett brainstorming- moment, där projektgruppen, tillsammans 

med handledare på värdföretaget, värderar de olika konstruktionsprinciperna 

och tillsammans utvecklar 4 olika koncept. Därefter har en SWOT- analys 

utförts på de olika för- och nackdelar av koncepten , som inte bara gruppen 

bedömt  ha men också uppdragsgivaren från värdföretaget, som kan ses i 

Bilaga 3, och slutligen har en godtagbar konstruktion erhållits. 
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Koncept 1, se Figur 23 

Beskrivning: Linjärdonens utförande är utav av ledskruvar. Arbetsbordet rör 

sig i z- led, medan infästningsplattan för verktyg rör sig i x- och y- led. 

Ledskruvarna som lyfter arbetsbordet är ihopkopplade med bälttransmission 

som i det här fallet är en kuggrem. Kraften som används för att lyfta upp 

skrivarplattan är uppdelad på två sidor. 

 

Figur 23 Koncept 1 

Antal linjärdon: 5 

Antas remtransmissioner: 2 

Isolering: Nej 

Antal motorer: 3 

Fästen i arbetsbordet: 2  
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Koncept 2, se Figur 24 

Beskrivning: Infästningsplattan för verktyg drivs av kulskruvar i x- och y-

led, arbetsbordet som börjar i högsta läget rör sig neråt i z- led medelst en 

skruvdomkraft. För detta koncept lyfts plattan med hjälp av en kraft som är 

centrerad i arbetsbordets mitt. 

 

Figur 24 Koncept 2 

Antal linjärdon: 4 

Antas remtransmissioner: - 

Isolering: Nej 

Antal motorer: 3 

Fästen i arbetsbordet: 1 
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Koncept 3, se Figur 25 

Beskrivning: Infästningsplattan för verktyg rör sig i x- och y- led med 

kulskruvar. Arbetsbordet som har högsta läget som utgångspunkt rör sig ner 

med hjälp av kulskruvar. I arbetsbordets fyra hörn finns ledskruvar för stöd.  

 

Figur 25 Koncept 3 

Antal linjärdon: 5 

Antas remtransmissioner: - 

Isolering: Nej 

Antal motorer: 5 

Fästen i arbetsbordet: 2  
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Koncept 4, se Figur 26 

Beskrivning: Infästningsplattan för verktyg rör sig medelst kulskruvar i x- 

och y- led. Med hjälp av det extra utrymmet i y- led kan infästningsplattan 

för verktyg förflytta sig bort från värmezonen, som finns direkt över 

skrivarplattan, där det kan svalna av mellan bearbetningarna. Arbetsbordet 

rör sig i z- led från topp- position och neråt medelst kulskruvar. 

Kulskruvarna är täckta av metall- bälgar som skyddar mot höga temperaturer. 

Under och längs arbetsbordets sidor ligger ett skyddande isoleringsmaterial.  

 

Figur 26 Koncept 4 

Antal linjärdon: 7 

Antas remtransmissioner: 2 

Isolering: Ja 

Antal motorer: 4 

Fästen i arbetsbordet: 4 
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Val av koncept 

Koncept 4 väljs, främst utifrån att de rörliga komponenterna är skyddade 

från förhöjda arbetstemperaturer och att den tvärgående mittbalken med 

infästningsplatta för verktyg kan röra sig en bit utanför bearbetningsytan, för 

att inte fresta på maskindelar som eventuellt inte skulle klara höga 

temperaturer. Montering av motorer för z- led sker undertill där värmen 

antas vara lägre än om de skulle monterats ovanför bearbetningsytan på 

arbetsbordet. 

4.2 Materialvalsprocess 

Härmed följer den del av arbetet som behandlar materialet för 

konstruktionen. 

4.2.1 Utvärdering av material för konstruktion 

Utifrån en av kravspecifikationerna att konstruktionen skall brukas i 

tillverkande industri så har tre stycken godtyckliga materialgrupper valts ut 

för en mekanisk konstruktion. För att sedan se vilket av dessa som är bäst 

lämpat till vårt utförande jämförs materialegenskaperna, se Bilaga 4. 

 

Brottgräns och Sträckgräns: Både aluminiumlegeringar och rostfria stål 

klarar en relativt högre maximal spänningsbelastning än gjutjärn. Men då 

snäva toleranser (100 µm) är satta så är sträckgränsen mer relevant då 

konstruktionen ska klara sig utan att deformeras, även här är sträckgränsen 

för aluminiumlegeringar och rostfria stål högre än gjutjärn då de klarar en 

högre belastning innan materialet börjar deformeras.   

Smältpunkt och Kryppunkt: Då konstruktionen förväntas komma upp i 

höga temperaturer ( 600 C) då den är i bruk har smält- och kryppunkt varit 

viktiga faktorer i val av material. Utifrån först smältpunkten som faktor 

konstateras det att aluminiumlegeringar har generellt en lägre smältpunkt än 

både gjutjärn och rostfria stål. Kryppunkten för ett material ligger på cirka 

30-40% av materialets smälttemperatur. På samma vis visar sig även då att 

både gjutjärn och rostfria stål klarar av en högre temperatur innan krypning 

sker.  

Värmeledningsförmåga: Som tidigare nämnt så är den temperatur eller 

värme som uppstår i konstruktionen en betydande faktor. Desto lägre 

värmeledningsförmåga materialet har desto lägre yttertemperaturer av 

konstruktionen kan förväntas. Vid jämförelse av de tre materialen så har 

rostfria stål lägst värmeledningsförmåga.  
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Densitet: De båda materialen, gjutjärn och rostfria stål har båda relativt 

högre densitet vilket ger en tyngre konstruktion än om aluminium hade valts.  

Hårdhet: Hårdheten för vart och ett av materialen är ett mått på hur pass 

stora krafter som behövs för att åstadkomma en plastisk deformation. 

Aluminiumlegeringar har en betydligt lägre hårdhet än de två andra. 

Gjutjärn är det material med högst hårdhet därefter kommer rostfria stål.  

Duktilitet: Gjutjärn är det material som har lägst förmåga att kunna utsättas 

för plastisk deformation utan att sprickbildning sker medans aluminium-

legeringar klarar detta bättre då den har en relativt högre duktilitet. 

Korrosionsbeständighet: Yttersidorna som är exponerade för omgivningen 

förväntas befinna sig i ett rumsklimat med relativ luftfuktighet. Rostfria stål 

är det material som har högst relativ korrosionsbeständighet.   

Galvanisk korrosionsbeständighet: Benägenheten att korrodera via 

elektrokemisk väg ses på ädelheten av ett material. Det är bra att välja ett 

material som har mindre benägenhet att reagera med intilliggande ytor, i 

detta fall rostfria stål.    

Vald materialgrupp: Efter att ha jämfört materialen utifrån dess egenskaper 

så har materialgruppen rostfria stål valts ut då det anses ha bäst 

förutsättningar att hantera höga temperaturer.  

Brottgräns vid höga temperaturer och belastning hos rostfritt stål 

Olika mikrostrukturer hos rostfria stål har olika bra materialegenskaper. Av 

de material som presenteras i Figur 27 så har de austenitiska rostfria stålen 

den bästa korrossionsbeständigheten samt mekanisk hållfasthet vid höga 

temperaturer [51]. Vid 600 C så har austenitiskt rostfritt stål en brottgräns på 

cirka 200 MPa.  

 
Figur 27 Brottgräns vid höga temperaturer [52] 
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Val av rostfritt stål    

Då rostfria stål valdes som materialgrupp i tidigare steg så är nästa steg att 

bestämma vilken legering av rostfritt stål som skall väljas som 

konstruktionsmaterial. En konstruktionsbalk i austenitiskt rostfritt stål från 

företaget Tibnor väljs, denna har beteckningen EN 1.4301/SS2333. För 

kemisk sammansättning samt materialegenskaper, se Bilaga 1. 

Arbetsbordets material 

Ett befintligt stöt- och värmetåligt rostfritt stål, RAMAX HH DA4905 finns 

på värdföretaget. På grund av materialets höga hårdhet och relativt låga 

värme-expansionskoefficient [53] används detta till arbetsbordet. 

4.2.2 Utvärdering av isoleringsmaterial 

För det koncept som kommer att utformas kommer arbetsbordet att isoleras 

på sidorna och undertill för att skydda de maskinkomponenter som inte bör 

utsättas för höga temperaturer. 

I följande del kommer isoleringsmaterial att väljas och dimensioneras. Detta 

isoleringsmaterial kommer att användas i den CAD-modell som senare 

kommer att ritas upp, där ytterligare värmesimuleringar kommer att göras. 

Tre olika typer av isoleringsmaterial, stenull, glasull och keramisk fiberull 

har valts att jämföras utifrån rekommendationer genom samtal med 

sakkunnig personal på universitetet. De olika materialen jämförs genom dess 

olika värmeledningsförmågor vid olika temperaturer samt dess maximala 

arbetstemperatur. 

För att kunna bestämma exakt bredd på isoleringsmaterial behövs data för 

hur stor volym av smält aluminiumlegering som läggs på per tidsenhet, 

exakt temperatur på arbetsbordet och hur snabbt legeringen behöver kylas av 

för att kunna erhålla en önskad form på det utlagda objektet. Då dessa data 

inte finns i nuläget kommer därför approximativa värden för temperaturer 

samt för vissa dimensioner att användas. 

Konceptet kommer att utformas för att klara av en högsta temperatur på 

600 , vilket är en approximativ temperatursättning för en godtycklig 

aluminiumlegering. Denna temperatur används för att det är den högsta 

möjliga temperatur maskinen kommer att utsättas för. Detta är alltså ett 

extremtillstånd som kommer att tas i beaktning och vilket kommer att 

förklara de val som görs. 
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Värmeberäkningar för isolering av arbetsbordet 

I följande beräkningar kommer teori för värmeöverföring via konduktion 

och konvektion att användas.  

Beräkningsmetod 

Följande beräkningar är gjorda utifrån de olika materialens 

värmeledningsförmåga vid deras högsta temperatur som det finns data för 

samt för en temperatur som alla material klarar. Beräkningarna är gjorda 

utifrån den teori om värmeöverföring som återfinns i kapitel 3.5. Utförliga 

beräkningar återfinns i Bilaga 5. 

Slutsats 

Mineralull är det isoleringsmaterial med lägst värmekonduktivitet vid 

referenstemperaturen 204  , vilket medför en minsta tjocklek på isolatorn. 

Minerallull kan även hantera en temperatur på 600   vilket är positivt, dock 

finns inga data för vilken värmekonduktivitet isoleringsmaterialet har vid 

den temperaturen.  

Keramisk fiberull har näst lägst värmekonduktivitet vid 

referenstemperaturen 204   men har högst värmeresistans med 

temperaturtålighet på 1180  . Data för värmekonduktivitet temperaturer 

600   och högre finns. 

Skumglas har högst värmekonduktivitet i jämförelse med de andra 

materialen. Skumglas temperaturtålighet når upp till 482   men data för 

värmekonduktivitet finns bara för upp till 204  . Därmed kommer skumglas 

att uteslutas under resten delen av arbetet. 

Arbetet kommer att fortsätta genom att välja keramisk fiberull för isolering 

kring arbetsbordet då det klarar högst temperaturer, är formbart samt för att 

en ungefärlig tjocklek på isolatorn kan räknas ut när arbetsbordet + 

värmekälla har en temperatur på cirka 600  . 

I dessa beräkningar tas inte temperaturen som sprids ovanifrån i beaktning. 

Det finns även ett orosmoment i att isoleringsväggarna är relativt tunna och 

att värme därmed kan spridas därifrån ner till motorerna. Här stod valet 

mellan att göra isoleringsväggarna tjocka nog att hantera höga temperaturer, 

vilket skulle kräva större dimensioner på stödplattan, eller göra dem så tunna 

som möjligt och därmed få bättre hållfasthetsegenskaper på konstruktionen. 

Här gjordes valet att använda 10 mm tunna väggar och 50 mm tjockt 

undertill för att skydda intilliggande komponenter. Detta medför, enligt 

beräkningar i Bilaga 5, att isoleringen kommer att skydda motorerna 

undertill. 
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4.3 Maskinelement 

I följande avsnitt redogörs vilka val av maskinkomponenter som gjorts. 

För somliga komponenter kommer inga beräkningar göras utan endast 

jämförelser mellan olika typer av komponenter där kundens önskemål 

ligger till grund. För övriga val av komponenter kommer jämförelser på 

samma grunder samt beräkningar att göras. 

4.3.1 Utvärdering av transmissionskomponenter 

Vid val av transmissionskomponenter har temperatur och toleranser 

huvudsakligen tagits i beaktning. Där komponenterna har valts att placeras 

kommer de befinna sig i en temperatur på cirka 100  , toleransen är satt till 

100 μm.  

Fördelen med kedjetransmission är dess tålighet mot temperatur och långa 

livslängd. Vad som dock är oroande är dess möjlighet att upprätthålla snäva 

toleranser. Remtransmissioner i form av kuggremmar kan fungera i en 

temperatur på 100   och är samtidigt mindre känsliga mot glapp jämfört 

med kedjetransmission, dock kan en viss mån av glapp infinnas. På grund av 

att glapp mellan transmissionsrem och komponent helt och hållet inte kan 

avfärdas väljer gruppen att tillföra ytterligare två motorer för att minska 

risken till att eventuella glapp i systemet skulle inträda. 

4.3.2 Utvärdering av linjärdon 

Linjärdonen i konceptet bör kunna röra sig smidigt och kunna upprätthålla 

fina toleranser. Den största påfrestningen tyngdmässigt är i z-led, där 

linjärdonen behöver hantera en last på cirka 100 kg. Linjärdon som jämförs 

är: ledskruvar och kulskruvar. En första jämförelse där de olika donens 

egenskaper mäts mot varandra kommer att inleda granskningen. Sedan 

kommer de rätta dimensionerna tas fram med hjälp av beräkningar. 

Gruppen har härmed valt att gå vidare med kulskruvar som linjärdon, skälet 

är att de, jämfört med ledskruvar, kan upprätthålla finare toleranser, har 

större verkningsgrad  och har längre livslängd. Det som dock talar emot är 

att kulskruvar i regel är dyrare att tillverka och därmed att köpa. 
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4.3.3 Utvärdering av kulskruv 

För att ta fram kulskruvar används ett beräkningsprogram, Linear Guides · 

Ball Screws Technical Calculation Software Ver.2.0, för beräkningar av 

automationskomponenter. I Bilaga 6  följer en redogörelse för hur 

parametrar i utförandet har valts.  

 

Resultat 

Med den indata som var till förfogande samt att ett antagande på skruvens 

axeldiameter gjordes (15mm) visade det sig att kravet på erfordrad livslängd 

(20.000 h) hölls. Produkt BSX1505 (se Bilaga 7) väljs för z- led. 

 

4.3.4 Utvärdering av linjärräls 

I leden X- och Y måste linjärrälsar för förflyttning av verktyget tas fram. För 

att ta fram dessa  används ett beräkningsprogram, Linear Guides · Ball 

Screws Technical Calculation Software Ver.2.0. För beräkningar av 

linjärenheter i både x- och y- led. I Bilaga 6 följer en redogörelse för hur 

parametrar i utförandet har valts och hur linjärrälsarnas typ och 

dimensioner har räknats fram.  

 

Resultat 

Rälsen SXW33-640 väljs för y-ledFigur 58. SX är serien, W är för ett brett 

block med höjden 33mm, 640 är längden. Teknisk data för valda räls finns i 

Bilaga 7. 

Rälsen SXW33-940 väljs för x-led. SX är serien, W är för ett brett block 

med höjden 33mm, 940 är längden. Teknisk data för valda räls finns i Bilaga 

7. 
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4.3.5 Utvärdering av linjärdonsskydd 

De vertikala linjärdonen kan komma att utsättas för stora temperaturer från 

det 600   varma arbetsbordet då de är placerade på ett sådant sätt och 

behöver därför ett temperaturskydd. Bälgar och teleskopsrör kommer att 

jämföras. 

Gruppen har i detta fall valt att gå vidare med stålbälgar som skydd för de 

vertikala linjärdonen. Detta då bälgar kan skydda mot både höga 

temperaturer och skadliga partiklar, samtidigt som de är flexibla i och med 

att de kan komprimeras vid maskinens flytt i höjdled. Två olika typer av 

bälgar ligger valet emellan: bälgar i nickellegering och bälgar i rostfritt stål.  

De bälgar som är gjorda av nickellegering klarar under korta stunder en 

temperatur på cirka 800  . En risk finns dock i att galvanisk korrosion kan 

uppstå när nickel är i kontakt med de rostfria stålbalkarna i konstruktionen.  

Med de rostfria bälgarna dras risken för galvanisk korrosion ner då de är i 

samma material som balkkonstruktionen, däremot så klarar de rostfria 

stålbälgarna endast temperaturer på cirka 425   under korta stunder.  

Utifrån att bälgar i nickellegering klarade betydligt högre temperaturer än de 

i rostfritt stål valde gruppen därför att gå vidare med dessa med argumentet 

att temperaturen anses som den viktigaste aspekten. Som extra plus är att 

linjärdonen kommer att vara tillverkade i en stållegering, vilket har en högre 

galvanisk korrosionsrisk i kontakt med rostfritt stål än med nickellegering.  

Notering: Innan bälgar eventuellt kommer att köpas in så måste en 

verifiering genom termiska tester utföras för att förvissas om att de räcker 

till (max. temp på 400 ) för att skydda kulskruvarna i detta utförande. 

4.3.6 Utvärdering av lager 

Lager kommer att väljas utifrån deras förmåga att uppta axiella och radiella 

krafter samt utifrån de diametrar som finns på linjärdonet. Ett vinkelkullager 

som kan klara båda dessa krafter och som har en inre diameter på 10 mm har 

valts för stöd- änden av linjärdonet (den längst upp) och samma typ av lager 

men med innerdiameter på 12 mm för den fixerade änden (den längst ner). 

  



51 

Lyrbo & Nordborg 

4.4 Hållfasthetsberäkningar 

För att säkerställa att konstruktionen håller för specificerad precisionen 

som erhållits via kundkrav (100 µm och 600 °C) måste beräkningar på 

strukturen göras. I Bilaga 8 redovisas dessa beräkningar. 

4.4.1 Hållfasthetsberäkningar för balkkonstruktion 

I första skedet görs beräkningar på bärande konstruktionen för linjärdonen i 

X- och Y- led, se linjärdon inom rödmarkerat område i Figur 28.  

Beräkningar kommer först att göras på konstruktionen när den befinner sig i 

rumstempererad omgivning, på cirka 20  , och sedan när den befinner sig i 

en arbetstemperatur på cirka 600  . 

De parametrar som kommer att skilja sig åt vid de olika temperaturerna är 

materialets elasticitetsmodul, tröghetsmoment och densitet. 

 

 
Figur 28 Hållfasthetsberäkning för balkkonstruktion 

Inledningsvis görs beräkningar på de två extrema lastfall som antas infalla, 

dessa är namngivna lastfall 1 och lastfall 2, se Figur 29 och Figur 30. I 

Bilaga 8 redovisas beräkningarna. 
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Figur 29 Lastfall 1 

 
Figur 30 Lastfall 2 

Resultat: 

Rumstemperatur - Hållfasthetsberäkningar av balkkonstruktion 

Respektive maximala nedböjning för varje lastfall erhålls då nedböjningen 

på tvärgående balk adderas med nedböjningen vid samma lastfall av 

sidogående balk.   

Nedböjning i lastfall 1:       < 100    

Nedböjning i lastfall 2: 41 µm < 100 µm 

Nedböjningarna håller sig inom given toleransgräns. 
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Arbetstemperatur - Hållfasthetsberäkningar av balkkonstruktion 

Respektive maximala nedböjning för varje lastfall erhålls då nedböjningen 

på tvärgående balk adderas med nedböjningen vid samma lastfall av 

sidogående balk.   

Nedböjning i lastfall 1:       < 100    

Nedböjning i lastfall 2: 52 µm < 100 µm 

Nedböjningarna håller sig inom given toleransgräns. 

4.4.2 Beräkningar av stöd för arbetsbord 

Först kommer beräkningar i rumstemperatur att göras och efter det kommer 

samma beräkningar att göras men med hänsyn till den temperatur som 

stödplattan antas att fungera i, se Bilaga 8 för hållfasthetsberäkningar. 

 Arbetstemperaturen för stödplattan ansätts till 300  , detta värde anges 

utifrån de beräkningar som gjordes på isoleringens kapacitet att avskärma 

värme. I Bilaga 5 redogörs det för alla beräkningar rörande 

isoleringsmaterial.  

Arbetsbordet är kvadratisk och ska hållas upp med hjälp av ett stöd undertill. 

Stödet är en solid platta av rostfritt stål. Stödet bärs i sin tur upp med hjälp 

av cylindriska muttrar som rör sig längs kulskruvar. Avståndet x är mellan 

kanten på en cylindrisk mutter och yttersta hörnet på arbetsbordet då det är 

där den största kraften antas kommer uppstå, se Figur 31.  

 

 
Figur 31 Mått på stödplatta 
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Hållfasthetsberäkningar av stödplatta i rumstemperatur och arbetstemperatur 

Efter att beräkningar i rumstemperatur och arbetstemperatur hade gjorts 

erhölls följande värden. 

Rumstemperatur: 105 µm      µm 

Arbetstemperatur:  120 µm      µm 

I båda fallen är de resulterande nedböjningarna högre än den tolerans som 

eftersträvas, men då en säkerhetsfaktor på 2 har använts anses stödet kunna 

hålla för toleranskravet. Vidare kommer uträkningarna att verifieras 

ytterligare genom simuleringar i Solidworks. 

4.4.3 Beräkningar för balkar vid kylsida 

Infästningsplattan för verktyg har i denna konstruktion möjlighet att 

förflyttas bort från värmezonen där den kan kylas av. I ursprungliga 

konceptet var konstruktionen försedd med två bakre stödben vid kylsidan, 

genom beräkningar undersöks nödvändigheten av dessa, se Bilaga 8.  

Det resultat som erhölls visade att konstruktionen vid denna del inte skulle 

få en nedböjning på mer än 21 µm. Då detta inte överstiger 100 µm valdes 

de två bakre benen att ej tas med. 

4.4.4 Termisk expansion i balkar 

I och med att konstruktionen utsätts för höga temperaturer kommer den att 

utsättas för vissa påfrestningar. Stålet kommer att expandera vilket genererar 

spänningar i materialet om det inte får expandera fritt, se Bilaga 8 för 

hållfasthetsberäkningar rörande detta. Om spänningarna blir för höga finns 

det risk för att skjuvning i svetsfogarna uppstår vilket kan leda till att 

konstruktionen havererar. I de beräkningar som gjordes framkom att en 

spänning på 1392 MPa kunde uppstå i balkarna om de skulle komma upp i 

600 grader. Detta är något som måste tas i beaktning för att förhindra 

plastiska deformationer i konstruktion. 

Vid tester kommer en optisk undersökning av konstruktionen göras för att 

förvissa sig om att sådana sprickor ej infinner sig. 
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4.5 Kostnadsplan 

Inför själva byggutförandet av konstruktionen så sammanställdes en 

kostnadsplan. Detta gjordes för att kunna ge uppdragsgivaren en klar blick 

över vad som fordrades vid inköp och dess kostnad, kostnadsplanen kan ses 

i Bilaga 9. Följande kriterier togs i beaktning vid framtagningen av 

kostnadsplanen;  

 Pris  

 Tillgänglighet 

 Kvalité  

 Geografiskt läge  

Pris 

I kapitel 4.1.1 Definiera problemet, så är priset ett kriterium som har fått stor 

betydelse för arbetet vad det gäller inköp. Den planerade budgeten var 

50.000 SEK exklusive moms. Då många tillverkare av komponenter ej 

lagerförde sina produkter valdes ett företag som bistod med inte bara 

hjälpmedel för beräkningar av komponenter men också med lagerförda 

artiklar som medförde en minskad kostnad och minskade leveranstider. 

Tillgänglighet 

Då många tillverkare av komponenter ej lagerförde sina produkter valdes ett 

företag (MISUMI Europe UK) som bistod med inte bara hjälpmedel för 

beräkningar av komponenter men också med lagerförda artiklar som 

medförde en minskad kostnad och minskade leveranstider.  

Kvalité 

För att kunna hålla de toleranser och krav som ställdes på konstruktionen var 

kvalitén inget gruppen kunde tumma på. Precisionstillverkade komponenter 

samt material av bra kvalité har köpts in från erkända företag. 

Geografiskt läge 

Då inköp av material planerades så valdes inhemska aktörer, detta ledde 

också till kortare leveranstider. Det geografiska läget var också av intresse 

vid valet av att köpa in tjänsten för tillverkning av själva konstruktionen. På 

grund av tillgängligheten av lagerförda varor på maskinkomponenterna fick 

dock det geografiska läget spela in mindre roll för valet av 

maskinkomponenter.  
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4.6 Tillverkningsplan 

En tillverkningsplan har utformats för att åskådliggöra tillverknings-

processen på förhand och eventuellt hitta några brister innan byggnationen 

påbörjas. I Tabell 2 beskrivs tillverkningsplanen för balkkonstruktion. 

 
Tabell 2 Tillverkningsplan balkkonstruktion 

Konstruktionsdel 

Balkkonstruktion 

Tillverkningsmetod 

Kommer att svetsas ihop med gasmetallbågsvetssvetsning (MIG). Se Figur 32. 

Fördel 

Konstruktionen blir mer stabil på det sätt att det inte finns någon rörelsemån för 

konstruktionen att ändra form vid temperaturförändringar. För mycket rörelse i 

konstruktionen kan påverka toleranserna negativt. 

Färre komponenter som fler skruvar och plattjärn behövs, vilket bidrar till kortare 

monteringstid samt att risken för felmätning av hål minimeras. 

Risker 

Skjuvspänning kan uppstå vid svetsfogar på grund av förminskad rörelsemån. 

Interkristallin korrosion kan uppstå efteråt vid svetsfog. 

Anlöpning kan bildas i och runt svetsfogen. 

Dragspänningar uppstår i materialet vilket kan leda till spänningskorrosion. 

Den finns en stor risk att materialet drar sig där svetsfogen läggs och det krävs 

således god kunskap av den som svetsar för att få konstruktionen vinkelrät och plan. 

 
Figur 32 Balkkonstruktion med svetsfog 
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I Tabell 3 beskrivs hur monteringen av kulskruvar och lager går till. 
 

Tabell 3 Montering av kulskruvar/lagerhus 

Konstruktionsdel 

Kulskruvar/lagerhus 

Tillverkningsmetod 

Hål kommer att förborras och borras. Sedan kommer plattjärnen bultas fast med 

rostfria skruvar och muttrar. Se Figur 33. 

Fördel 

Det är viktigt att få kulskruvarna att stå rakt upp och bultförbandet ger en 

möjlighet att rätta till kulskruven vid eventuellt felplacerade hål. Ett gängat hål 

hade inte gett den möjligheten. 

Risker 

Risk finns fortfarande för felplacering av hål vilket kan innebära en sned 

konstruktion som i sin tur kan ge negativa resultat toleransmässigt. 

 
Figur 33 Lagerhus fästs med skruv och mutter 
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I Tabell 4 beskrivs tillverkningsplanen för stålskenor vid linjärräls. 

 
Tabell 4 Tillverkningsplan stålskenor vid linjärräls 

Konstruktionsdel 

Stålskenor vid linjärräls. Se Figur 34 

Tillverkningsmetod 

En extra stålskena appliceras uppe på fyrkantsröret. Stålskenan svetsas fast och 

sedan planfräses den. 

Fördel 

Stålskenan läggs på för att kunna ha något för skruvarna att gängas i och 

planfräsningen görs för att erhålla en så vinkelrät konstruktion som möjligt. 

Risker 

Ju mer stålskenorna blir planfrästa desto mer reduceras tjockleken av skenan och 

gängmånen blir mindre. En mindre gängmån ger en försvagad infästning vid 

montering.  

 
Figur 34 Svetsfog vid stålskena 
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I Tabell 5 beskrivs monteringen av linjärräls. 

 
Tabell 5 Montering av linjärräls 

Konstruktionsdel 

Linjärräls 

Tillverkningsmetod 

Hål kommer att förborras, borras och sedan gängas. De rostfria stålskruvarna 

kommer sen att skruvas fast. Se Figur 35. 

Fördel 

I och med att linjärrälsen gängas fast behöver inte någon mutter fästas i andra 

änden av skruven. Skruvarna monteras på ett sådant sätt att det skulle vara 

problematiskt att skruva på en mutter. 

Risker 

Det är 16 hål på rad som ska borras vilka bör vara linjärt applicerade. En icke 

linjär applicering av hålen kan innebära att linjärrälsen som sen monteras blir 

krökt efter sin bana. 

 
Figur 35 Linjärräls med skruv i gängat hål 
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4.6 Tillverkning av maskin 

När utformandet av konceptet var klart kunde maskinen tillverkas. I Bilaga 

10 kan de illustrativa bilder som användes vid detta steg åskådliggöras. Den 

effektiva tiden för tillverkningen uppgick till 7 arbetsdagar. En 

sammanställning av tillverkningen kan ses i Bilaga 11. 

4.7 Validera design – Simuleringar och tester 

I följande avsnitt kommer designen att valideras och testas genom CAD-

simuleringar samt verkliga tester. 

4.7.1 Simuleringar  

Hållfasthetssimulering 

I syfte att undersöka hur konstruktionen beter sig i obelastat och maxbelastat 

tillstånd utsätts konstruktionen i två punkter där maximal nedböjning antas 

uppstå. Både punkterna utsätts för lasterna samtidigt, se Figur 36.  

Punkt 1, sker vid verktygsinfästning på tvärgående balk i mittläge, utsätts för 

en maxlast på 20 kg (=196 N). 

Punkt 2, sker uppe på arbetsbordet där påfört material tänks läggas ut, utsätts 

för en maxlast på 140 kg (=1373 N). 

Följande värden erhålls:                 

Punkt 1: Vid den maximala nedböjningen i punkt 1 visar det sig att 

nedböjningen får ett värde på 19 µm (Se Figur 36).  

Punkt 2: Vid den maximala nedböjningen i punkt 2 visar det sig att 

nedböjningen får ett värde på 13 µm (Se Figur 36). 

 
Figur 36 Hållfasthetssimulering nedböjning 
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Spänning i konstruktion 

Vidare görs även en simulering av de eventuella spänningar som skulle 

kunna uppkomma under maxbelastning. Det simulerade värdet jämförs med 

sträckgränsen på materialet (SS2333: 210 MPa) för att verifiera att 

materialet håller. Följande simulering, se Figur 37, utfördes med samma 

utgångsförhållanden som vid nedböjningen.  

Periferin på kulskruv:                     
Här uppkommer den största spänningen på 5 MPa (se Figur 37). 

Hörn på stödplattan:                     
Här uppkommer den näst största spänningen på 4 MPa (se Figur 37). 

Verktygsinfästning:                      
Här uppkommer den tredje största spänningen på 2 MPa (se Figur 37). 

Resultatet av simulering på konstruktion visar att de spänningar som sker 

ligger långt under sträckgränsen för materialet som är 210 MPa. 

 

 

Figur 37 Hållfasthetssimulering spänning 

Värmesimulering 

I syfte att undersöka hur värmen från arbetsbordet påverkar omgivande 

maskindelar görs en värmesimulering i Solidworks. I CAD-modellen finns 

arbetsbordet, isolering och kulskruvar. Omgivningens temperatur, 

värmestrålning från arbetsbordet, konvektionsförhållanden från isoleringen 

och material sätts som indata för att få en så verklighetstrogen simulering 

som möjligt, se Bilaga 12 för redogörelse av simulering.  
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Tre intressanta temperaturer erhölls vid värmesimuleringen: 

Isoleringens yttemperatur beräknades till 323  . 

Temperaturen undertill på stödplattan beräknades till 192  . 

Temperatur vid kulskruv beräknades till 101  . 

4.7.2 Tester 

I detta skeende genomförs tester som undersöker hur maskinen beter sig i 

verkligheten, både i rumstemperatur och i en simulerad arbetsmiljö som 

maskinen är tänkt att arbeta i. Inför varje test görs en testplanering där varje 

steg i utförandet beskrivs, dessa kan ses i Bilaga 13. 

Den digitala höjdmätaren som använts till att mätningar i z- led har 

kalibrerats med hjälp av standardiserade passbitar. 

Arbetstemperaturen på 600   uppnåddes med hjälp av en gasolbrännare 

med reservation av en fluktuation på 20-30  . Temperaturen mättes med 

hjälp av en pyrometer och en kontakttermometer. Temperaturen mättes i 

centrum på arbetsbordet och ute vid varje sida på arbetsbordet.  
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas resultatet av arbetet samt analys av de resultat som 

erhållits. 

5.1 Produktutvecklingsprocess och tillverkning 

Produktutvecklingsprocessen genererade ett koncept för en skalkonstruktion 

för ett 3-axiellt styrt maskinstativ som var möjlig att bygga med hänseende 

till både budget och tid. Byggutförandet genererade en konstruktion som gav 

möjlighet till att utföra tester och så småningom leverera ett svar på 

undersökningsfrågan.  

Konceptet som genererades har totalt 7 linjärdon vars funktion är att leda 

arbetsbordet och infästningsplatta för verktyg i x-, y- och z- led, se Figur 38. 

Konceptet har totalt 4 kulskruvar i varje hörn på det sänkbara bordet i z- led. 

Uppe på balkarna finns totalt 3 linjärdon som har till uppgift att föra 

infästningsplattan för tänkt verktyg fram i både x- och y- led. Arbetsbordet 

är isolerat för att ta hand om höga temperaturer, max 600 . Figur 38 visar 

en bild av konceptet.  

Det framtagna konceptet skiljer sig till viss del från konstruktionsskissen,  se 

Figur 39. 

1) I ursprunglig skiss finns 6 ben. De två bakre benen visade sig dock 

överflödiga efter att hållfasthetsberäkningar har utförts. 

2) Bälgarna valdes att ej tas med på grund av en för lång leveranstid av 

produkten.  

3) Jämfört med skissen så sitter infästning till kulskruvarna inte i direkt 

anslutning till övre och undre balk. Detta med anledning att fästning på 

sidan av bärande balk ansågs underlätta för montering och framtida 

reparationer. 

4) Transmissionsremmen som fanns med i skissen för z- led (se Figur 39) 

valdes att ersättas med 2 ytterligare motorer. Beslutet togs eftersom glappet 

som lätt bildas av en rem mot en drivande axel kunde resultera i att 

kulskruvarna började dra ojämnt.  
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Figur 38 Koncept för konstruktionsprincip 

 
Figur 39 Ursprunglig skiss på konstruktionsprincip 

 

5.2 Simuleringar  

Utifrån den CAD-modell som genererats under produktutvecklingsprocessen 

så utfördes två olika typer av simuleringar i solidworks, hållfasthets- och 

värmesimulering. Resultaten från dessa är en första verifiering på att 

kundens krav efterlevs av den konstruktion som utarbetats under projektets 

gång. 
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Första simuleringen som utfördes var av konstruktionens hållfasthet, då 

erhölls data på maximala nedböjningar samt spänningar i konstruktionen.     

I den andra simuleringen kördes värmesimulering på de termiska 

påverkningarna i konstruktionsmaterialet samt på komponenterna. 

Eventuella spänningar på grund av temperatur togs ej med i beaktning på 

grund av brist på pålitlig indata. 

Nedböjning: Utifrån maxlaster placerade i två punkter på konstruktionen 

kunde två maximala nedböjningar räknas fram. Dessa nedböjningar infann 

sig dels vid infästningsplattan, där den beräknades till 19 µm, och dels vid 

verktygsinfästningen, där nedböjningen beräknades till 14 µm. Dessa bägge 

nedböjningar låg inom toleransgränsen. 

Spänning: Även den högst beräknade spänningen på 5 MPa, som låg vid 

periferin på kulskruvarna, var långt under den sträckgräns på 210 MPa som 

fanns för valt konstruktionsmaterial. 

Värmepåverkan: Yttemperaturen på isoleringen beräknades vara 322  , 

enligt teorin skulle denna temperatur ligga på 400  . Temperaturen på 

kulskruvarna beräknades till 101  , och kulskruvarna ska enligt teorin klara 

hålla dess toleranser till och med i 100  . Temperaturen på stödplattans 

undersida beräknades till 192  , men ska enligt teorin inte överstiga 100  . 

5.3 Tester 

5.3.1 Förmåga att hålla toleransen i rumstemperatur. 

Nedböjning av balk vid verktygsfäste 

I det första testet som mättes med höjdmätare hade till och börja med en 

avvikelse i z- led på 60 µm upp, i obelastat tillstånd. Efter att en vikt 

applicerats i balkens mitt böjdes balken ner ytterligare 10-20 µm. Enligt 

teorin skulle en nedböjning på cirka 2 µm skapas på grund av egentyngden 

och ytterligare en nedböjning på cirka 20 µm erhållas på grund av 

punktlasten.  

- Anledningen till den relativt kraftiga nedböjningen vid obelastat tillstånd, 

tros antingen bero balkens egentyngd alternativt en ojämnhet i linjärrälsen. 

Att balken plus linjärrälsen, som har en vikt på cirka 3 kg, skulle böjas ner 

60 µm men att däremot en punktlast på 20 kg skulle få balken att böjas ner 

10-20 µm ses som en orimlighet. Nedböjningen antas istället bero på ett 

konstruktionsfel där antingen linjärrälsen ej är helt linjär alternativt att hålen 

där rälsen monterades ej märktes ut och sedan inte borrades i en hundra 

procentigt rak linje. 
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Kulskruvstest, i rumstemperatur 1 

 Utan belastning fick maskinen en medelavvikelse på 29 µm, och en 

standardavvikelse på 12 µm. Detta skulle betyda att i sämsta fall uppstod 

en avvikelse på 41 µm. Denna avvikelse ligger inom de godtagbara 100 

µm. 

I Figur 40 åskådliggörs ett diagram där x-axeln visar hur många millimeter 

arbetsbordet har körts i z- led, och y-axeln visar hur stor avvikelsen är vid 

varje etapp. Den blå linjen visar medelavvikelsen och de svarta, vertikala 

linjerna, visar hur stor standardavvikelsen är vid varje etapp. 

 

 
Figur 40 Test av avvikelse i z-led, obelastad och i rumstemperatur 
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 Vid 25 kg belastning fick maskinen en medelavvikelse på 27 µm, och en 

standardavvikelse på 10 µm. Detta skulle betyda att i sämsta fall uppstod 

en avvikelse på 37 µm. Denna avvikelse ligger inom de godtagbara 100 

µm. 

I Figur 41 åskådliggörs en graf med de medel- och standardavvikelser som 

erhölls från testet. 

 
Figur 41 Test av avvikelse i z-led, med 25 kg belastning och i rumstemperatur 
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 Vid 50 kg belastning fick maskinen en medelavvikelse på 29 µm, och en 

standardavvikelse på 11 µm. I sämsta fall uppstod alltså en avvikelse på 

40 µm. Denna avvikelse ligger inom de godtagbara 100 µm. 

I Figur 42 åskådliggörs en graf med de medel- och standardavvikelser som 

erhölls från testet. 

 
Figur 42 Test av avvikelse i z-led, med 50 kg belastning och i rumstemperatur 

- Av dessa resultat av kulskruvstesterna konstateras att den största lasten 

relativt de andra fallen inte tydde på någon nämnbar påverkan på 

konstruktionens förmåga att uppnå toleranserna. Gruppen valde dock att ej 

utsätta maskinen för den maximala last den i teorin är designad att hålla för, 

då detta kunde resultera i eventuella haverier.  

- Enligt teorin ska vardera kulskruv hålla toleranser på 13 10 µm. De 

verkliga avvikelserna visade sig ligga på 27-30  10-12 µm, vilket anses 

rimligt med tanke på teorin. I och med att 4 kulskruvar ska fungera ihop, där 

en kulskruv kan avvika 13 µm åt ett håll samtidigt som en annan kan avvika 

13 µm åt ett annat håll, kan då ge en total avvikelse på cirka 26 µm, vilket 

påminner om de verkliga resultat som erhölls. 

- Utifrån de diagram som genererades kunde ett mönster ses i den 

bågliknande formen gällande för alla lastfallen. Bågen har sina lägsta 

avvikelser närmast ändarna på kulskruvarna, det vill säga var avvikelserna 

som lägst i början, vid den fixerande änden, och på slutet, vid den icke-

fixerade änden av kulskruvarna. Detta antas bero på att kulskruvarna har 

som mest stöd i dess ändar och att skruvarna eventuellt bågnar något när 

arbetsbordet har körts ner halvvägs. 
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5.3.2 Förmåga att hålla toleransen i arbetstemperatur 

Kulskruvstest, i arbetstemperatur 

 Utifrån mätresultaten kunde en medelavvikelse på 88 µm räknas fram, 

samt en standardavvikelse på 29 µm. Detta betyder att den största 

medelavvikelsen, adderad med standardavvikelsen, beräknades till 117 

µm. En graf på mätvärdena kan ses i Figur 43.  

 

 
Figur 43 Test av avvikelse i z-led, obelastad och i arbetstemperatur 

 

 

 

 

  

0 

50 

100 

150 

200 

250 

0 20 40 60 80 

 A
vv

ik
e

ls
e

 (
µ

m
) 

Position på arbetsbord i höjdled (mm) 



70 

Lyrbo & Nordborg 

Temperaturfördelningar på olika delar av konstruktionen under testfas 

Vid värmetestet efter 4 timmar hade följande delar av konstruktionen 

uppnått följande temperaturer, se Figur 44. Temperaturmätningarna gjordes 

med pyrometer och kontakttermometer. 

1. Maxtemperatur på kulskruvarna (närmast isolering): 40  . 

2. Maxtemperatur på isolering (centrum på yttre väggyta): 145  . 

3. Maxtemperatur på stödplattan, undertill (centrum på stödplattan): 45  . 

4. Maxtemperatur på de övre balkarna (centrum på inre sida): 150  . 

5. Maxtemperatur på balken vid kylsidan (centrum på inre sida): 80  . 

 
Figur 44 Temperaturfördelningar 

- Testet visar att maskinen inte alltid håller sig inom toleransgränserna i 

arbetstemperatur. Här kan också konstateras att kulskruvarna hade efter 4 

timmar en temperatur på 40  , enligt teorin skulle de ha en temperatur på 

cirka 100  , dock togs aldrig tiden i beaktning i teorin. Kulskruvarna ska 

enligt dess tillverkare upprätthålla toleranser på 13 10 µm upp till en 

temperatur på 100  .  
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- Temperaturen stödplattans undersida beräknades enligt teorin vara 100   

och enligt simuleringarna cirka 190  . Under stödplattan finns motorerna 

vars kritiska temperatur är 80  . Vid testet i arbetstemperatur visade sig 

stödplattan vara 45   varm på undersidan och motorerna cirka 20   varma. 

Temperaturen på dessa delar visade sig alltså vara lägre än i teorin, samt 

utom risk för överhettning. 

- Isoleringens väggyta skulle enligt teorin ligga på 400   och enligt 

simuleringarna ligga på cirka 300  . Efter 4 timmar hade väggytan uppnått 

en temperatur på cirka 145  . 

- Den högsta temperaturen i konstruktionen som uppmättes var den inuti de 

övre balkarna av rostfritt stål. Temperaturen uppstod efter 4 timmars 

testande och uppmättes till 150  . Det rostfria stålet börjar enligt teorin inte 

att krypa förrän det har kommit upp i en temperatur på cirka 600  , vilket 

balkarna under den här tiden inte kom i närheten av. Dock kan materialet 

ändra form innan krypgränsen är nådd, men att formförändring går tillbaka 

efter nedkylning. 

- Temperaturen på balken på kylsidan visade sig ha en lägre temperatur än 

de sidogående balkarna, vilket visar att kyla ner verktygsfästet genom att 

föra bort det från värmezonen har en viss positiv effekt. 

- Testet visar som sagt att maskinen inte alltid håller sig inom givna 

toleransgränser, och med hjälp av ovannämnda resonemang kring 

konstruktionsdelarnas temperaturer tros felet ligga i att formförändringar i 

den rostfria stålkonstruktionen har uppstått på grund av värmelaster.  
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Värmetest balkar 

En av de möjliga faktorerna till att toleranserna inte kunde hållas vid de 

förhöjda arbetstemperaturerna tros vara formförändringar i 

balkkonstruktionen. För att skydda de mest utsatta balkarna som sitter överst 

i konstruktionen från förhöjda arbetstemperaturer prövades det att isolera 

dessa. Efter 1 timme kunde en halvering av temperaturpåkänningen ses på 

de balkar som isolerades jämfört med de som inte var isolerade, se Figur 45 

för beskrivande graf. Testet resulterade i att det skulle vara klart fördelaktigt 

att isolera balkarna på detta vis. 

 
Figur 45 Graf över värmetest för balkar 
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Kulskruvstest, i rumstemperatur 2 

 

 Det kulskruvstest som gjordes efter att maskinen en gång hade brukats i 

arbetstemperatur visade att medelavvikelsen låg på 29 µm med en 

standardavvikelse på  8 µm. I sämsta fall uppstod alltså en avvikelse på 

37 µm. Denna avvikelse ligger inom de godtagbara 100 µm. Störst 

avvikelse inträffade när arbetsbordet hade nått dess nedersta läge, se 

Figur 46 för beskrivande graf av mätresultatet. 

- Resultatet av testet tolkas som att maskinen återgått från en eventuell 

formförändring till ursprungsläge. Testresultatet påminner om de resultat 

som erhölls vid de tidigare testerna i rumstemperatur, där snarlika medel- 

och standardavvikelser uppstod. En skillnad är dock att i de tidigare testerna 

uppstod den största avvikelsen när arbetsbordet befann sig i näst nedersta 

läge, till skillnad från det senare testet där avvikelserna ökade efter hand och 

således hade störst avvikelse i det nedersta läget. 

 

 
Figur 46 Andra testomgången av avvikelse i z-led, obelastad och i arbetstemperatur 
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6. Diskussion och slutsatser 

Följande kapitel diskuterar arbetets olika faser. Detta följs upp av de 

slutsatserna som kan dras ifrån arbetets resultat och slutligen ges 

rekommendationer till fortsatt arbete.  

6.1 Diskussion 

I följande avsnitt kommer arbetets genomförande att diskuteras.  

För att förstå multiaxiella maskiner studerades liknande utföranden på 

maskiner som fanns i dagens läge genom olika videos online och därefter 

undersöka hur dessa är uppbyggda rent maskinellt. Här kunde dock en ännu 

bredare undersökning gjorts över vilka typer av konstruktionsutföranden för 

multiaxiella maskiner som finns. I teorin hade allt från knäfräsar till ställbara 

mikroskop också kunnat tas upp, i och med att dessa konstruktioner kan röra 

sig i 3 dimensioner. På så sätt kunde arbetet fått en bredare grund att stå på 

och än mer kreativa lösningar hade möjligtvis erhållits. 

De olika komponenternas roll och samverkan har studerats genom 

bakomliggande litteratur och teori men också genom idelig rådfrågning med 

handledare på värdföretaget samt studiebesök hos återförsäljare av maskiner 

inom området. 

Om arbetet hade gjorts på nytt hade mer tid vid uppstarten lagts vid enklare 

experimentella tester för att på ett snabbare och effektivare sätt upptäcka de 

problem som skulle lösas under arbetets gång.     

Gruppen valde att tidigt sätta upp en tidsplan för att lättare kunna få en 

överskådlig blick över vad som skulle göras för att nå upp till de uppsatta 

målen och de tider som skulle hållas. Denna planering visade sig dock vara 

svår att följa då de flesta anhalterna på schemat försenades på grund av att 

varje enskilt steg tog längre tid än vad gruppen först förmodat.  

Oförutsedda händelser såsom förseningar av leveranser av material och 

komponenter har skapat ett förhållande som gjort att tidsplaneringen 

stundom varit svårare i vissa faser att följa. 

6.1.1 Produktutveckling 

En speciellt stor del av produktutvecklingsprocessen utgjordes av 

konceptframtagning. Denna har varit än mer betydande för det framtagna 

konceptet då gruppen har kunnat generera en idé direkt utifrån kundens 

önskemål och krav.  
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En viss problematik har funnits i att finna lösningar på hur konstruktionen 

skall kunna klara de höga arbetstemperaturer som efterfrågats. Alternativ 

lösning på problemet diskuteras mer ingående under testfasen och i 

genomförandet. Till exempel skulle bälgar avsedda för höga temperaturer 

kunna användas för att skydda kulskruvarna från värme och delar av 

balkkonstruktionen som är särskilt utsatta skulle kunna skyddas med 

isolering. Den konstruktion som arbetats fram men som ännu inte har 

uppfyllt kravet på att kunna brukas inom en arbetstemperatur på 600  har 

dock gett värdefull kunskap och erfarenheter om vad som behövs tänkas på 

vid vidareutvecklingen av maskinen. 

6.1.2 Materialval 

Vid val av material för balkkonstruktionen valdes ett material som ansågs 

lämpligast att klara av höga temperaturer. De övriga material som det 

jämfördes mellan kunde relativt snabbt och lätt exkluderas i och med att de 

troligtvis inte hade kunnat hantera de temperaturer det har varit tal om. Efter 

den första sållningen gjordes ingen djupare dykning i just den 

materialvalsprocessen.  

Det är möjligt att det finns bättre lämpade rostfria stål, än de som valdes, 

som kan hantera värmepåverkan på ett ännu mer fördelaktigt sätt, men hur 

bra material som än används går det ändå inte att komma ifrån att värmen 

påverkar material och konstruktion. Vilket material som än värms upp 

kommer att expandera och risk för spänningar i konstruktionen kommer i 

stort sätt alltid att uppstå. Valet ligger i att antingen skydda konstruktionen 

mot värmen eller att ge den möjlighet att röra sig i de olika axiella leden. I 

det koncept som togs fram ges inga nämnbara möjligheter till rörelse i 

konstruktionen, istället lades fokus på att skydda mot temperaturen. Att 

applicera olika former av dilationsfogar som ger möjlighet till rörelse i 

fogarna hade varit fördelaktigt för att minimera spänningar i konstruktionen 

men hade samtidigt riskerat att maskinen inte längre upprätthålla 

toleranserna just på grund av all rörelse. 

För att välja ett isoleringsmaterial gjordes omfattande uträkningar för hand 

med flertalet approximativa värden som indata. Beräkningarna gjordes dels 

för att avgöra vilket material som lämpade sig bäst för syftet men även för 

att få reda på vilken tjocklek som behövdes. På grund av bristande indata, 

och till viss del bristande kunskap inom området, ansågs det att det behövdes 

göra flera verifieringar för att undersöka att isoleringen var tillräcklig. Med 

facit i hand går det dock att konstatera att materialet kunde valts utifrån att 

jämföra vilka lösningar som redan fanns i verkligheten för att sedan använda 

de som grund för att göra verkliga tester. Detta tillvägagångssätt hade 

möjligtvis sparat tid. 
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6.1.4 Tillverkning 

Att arbeta med en idé och inte bara få se den växa fram som en 

tredimensionell modell men också till en verklig konstruktion har varit 

mycket givande. Detta då det annars kan vara lätt att förbise många 

praktiska aspekter under själva konstruerandet som inte alltid är tydligt i en 

CAD-modell. Exempelvis bör det lämnas utrymme i konstruktion som kan 

underlätta för montering samt demontering, men även vikten av att vara 

noggrann vid måttutsättning och planering av tillverkningssteg har varit 

lärorikt och viktigt för att spara tid och undvika onödiga moment. 

Ytterligare har det upptäckts att tillverkningen är något som måste finnas med i 

åtanke under hela produktutvecklingen då design, material och 

tillverkningsmetod behöver anpassas efter varandra för att uppnå en 

tillfredställande produkt. 

6.1.5 Tester 

I och med att flera delar av genomförandet består dels av approximativa 

värden, dels av beräknade värden blev det därför essentiellt att genomföra 

verkliga tester för att styrka eller avfärda vissa lösningar. Efter att 

byggnationen av maskinen var klar kunde gruppen utföra vissa tester.  

Det första testet som bestod av att köra arbetsplattan neråt i z- led i 

rumstemperad miljö visades sig gå enligt planerna. Frågan om kulskruvarna 

skulle dra så pass ojämnt att nivåskillnader på mer än 100 µm skulle 

upptäckas kunde avfärdas.  

Med testerna där arbetsplattan rörde sig i z- led och olika laster lades på 

visade sig en röd tråd att laster på upp 50 kg inte påverkade toleranserna. 

Med dessa resultat fanns pålitliga referensvärden när liknande tester i 

arbetstemperatur skulle göras. I de tester där maskinen brukades i 

arbetstemperatur blev nivåskillnaderna i z- led desto mer påtagliga och 

maskinen höll inte längre toleranserna.  

I detta fall ska det dock poängteras att miljön där dessa tester gjordes var 

dels väldigt varm men också dammig. Ytan på stödplattan där mätverktyget 

placerades, samt mätverktyget i sig torkades av inför varje mätning. Dock 

finns det viss risk för att damm och smuts kan ha kommit mellan stödplatta 

och mätverktyg vid mätningen, vilket i sin tur kan ha lett till att ge felaktiga 

mätresultat.  
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Vid ett försök att utesluta delar i konstruktionen som inte skall ha påverkats 

till den gräns då toleranserna börjar försämras, följer härmed en redo-

görelse för hur gruppens resonemang går.  

De mest troliga faktorerna som påverkade toleranserna vid höga tempera-

turer är antingen att balkkonstruktionen, stödplattan eller kulskruvarna 

ändrade form.  

Balkkonstruktionen  

Den höga temperatur som infann sig i balkarna skulle kunna avhjälpas 

genom att applicera ett skyddande lager isoleringsmaterial samt ett ytskikt 

av aluminiumfolie. Det sista testet som gjordes var just ett sådant test där 

inverkan av att isolera ett material från både konvektion och värmestrålning 

gjordes med gott resultat där det isolerade materialet endast kom upp i 

hälften av den temperatur det icke isolerade material gjorde. Dock gjordes 

aldrig något ytterligare test där hela konstruktionen skyddades på nämnda 

sätt och där maskinen kördes i arbetstemperatur. Det finns ännu mer 

lämpade isolerande material med liknande utformning som inte testades, där 

ytskiktet är ett reflekterande material likt aluminiumfolie.  

Stödplatta 

Stödplattan för arbetsbordet kan ha ändrat form på grund av 

temperaturökning men då denna är skild från kontaktvärme och då den är 

placerad undertill från det uppvärmda arbetsbordet bör denna inte ha 

påverkats betydande.  

Kulskruvar 

Enligt produktspecifikation ska kulskruvarna hålla dess toleranser så länge 

temperaturerna på den inte överstiger 100  . Kulskruvarnas högsta 

temperatur uppmättes dock till endast cirka 40  , troligtvis påverkades inte 

toleranserna av den temperaturökningen. Den dammiga miljö som infanns 

gjorde också att de oskyddade kulskruvarna utsattes för damm som kan ha 

påverkat dess prestanda. I det kulskruvstest som utfördes i arbetstemperatur 

gavs en viss antydan till att tiden hade gett försämrade toleranser mellan 

första och andra omgången av testet, men denna fortsatta försämring av 

toleranser frångicks dock vid jämförelse av andra och tredje testomgången, 

där toleranserna hölls relativt bättre.  

Kulskruvarna kan liksom de övre balkarna ha fått extra stor påverkan av den 

varma lågan från gasolbrännaren som användes vid testningen, vilket i sin 

tur kan ha lett till försämrandet av toleranserna. Ett testutförande för 

uppvärmning där gasollågan kunde uteslutas, skulle vara att föredra för att 

slippa de extra höga temperaturpåkänningarna. 
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Under de tester som utfördes i arbetstemperatur kunde det konstateras att 

isoleringsmaterialet höll temperaturen på en tillfredsställande nivå. Men då 

värmepåverkan är tidsberoende, ju längre någonting utsätts för värme – 

desto varmare blir det, finns det viss osäkerhet i testresultatet då testet endast 

pågick i 4 timmar. Det är alltså sannolikt att konstruktionen hade varit ännu 

varmare efter ytterligare 4 timmar i samma arbetsförhållande, vilket i sin tur 

med all säkerhet hade påverkat konstruktionen och toleranserna ytterligare. 

Det skulle behöva utföras en mer omfattande typ av värmetest i en mer 

kontrollerad miljö där en konstant temperatur kan uppnås snabbare och 

hållas så under en längre tid än det 4 timmar långa testet.   

Då gruppens mål var att se om konstruktionen höll vid den satta 

temperaturen på 600   så utfördes inga mätningar vid temperaturer etappvis 

mellan rumstemperaturen och arbetstemperaturen. Detta skulle förslagsvis 

kunna göras för att se ungefär när förmågan att hålla toleranserna i höjdled 

börjar avta. 
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6.2 Slutsatser 

I följande avsnitt tydliggörs de slutsatser som dras från examensarbetets 

resultat. Ytterligare tas rekommendationer upp för fortsatt vidareutveckling.  

6.2.1 Arbetet 

Målet med detta arbete var att leverera en skalkonstruktion för en multiaxiell 

universalmaskin. Målet var ej att uppnå en slutlig produkt men istället lägga 

en grund för en vidareutveckling. Framtagen konstruktion har baserats på ett 

koncept framtagen genom beräkningar och tillämpande teori. 

Produktutvecklingsprocessen har innefattat en materialvalsprocess samt val 

av komponenter grundade på teori. Efter att både material och komponenter 

hade valts så togs en CAD-modell fram till konstruktionen. Utifrån den 

genererade modellen kunde en kostnadsplan tas fram och presenteras för 

värdföretaget som fick godkänna denna utifrån den budget som var fastsatt. 

Arbetet följdes åt av byggnationen av själva maskinkonstruktionen.  

Arbetet har utöver detta lett till en bättre förståelse för produktutvecklingen och 

de processer som sker för att utveckla en idé till prototyp. 

6.2.2 Konstruktionen 

Det som har uppnåtts med arbetet är att ett 3-axiellt styrt maskinstativ har 

tagits fram genom en produktutvecklingsprocess. På den framtagna 

konstruktionen utfördes både termiska tester och tester på toleranskrav. För 

att klara hålla de 100 µm som satts som krav på precision i en 

arbetstemperatur på 600   så skulle ytterligare isolering av 

stålkonstruktionen krävas. Experimentet som utfördes i rumstemperatur, 

efter att konstruktionen hade testats i arbetstemperatur, visade att ingen 

plastisk deformation hade uppstått och gruppen kunde konstatera att 

konstruktionen fortfarande höll sig väl inom efterfrågade toleranser.   
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6.2.3 Fortsatt arbete 

Den maskinkonstruktion som tagits fram, tillverkats samt gjorts tester på har 

en bra grund att göra fortsatt arbete på. Här redogörs för de förslag som 

finns på förbättringar och ytterligare tester. 

- Att göra fler tester på maskinen i arbetstemperatur där kulskruvarna är 

täckta med en skyddande bälg samt balkkonstruktionen av skyddande 

isolering och aluminiumfolie. 

- Att de ihåliga balkarna på något sätt kyls av inuti under användning. På 

så sätt hade de kunnat vara nedkylda samtidigt som arbetsplattan ostört 

kan hålla en temperatur på 600  . 

- Med de 4 kulskruvarna och de 4 motorerna finns det alltid en risk att de 

drar ojämnt. En alternativ design hade varit att använda endast en 

kulskruv som trycker på från botten och där skenor på sidorna håller 

arbetsplattan på plats. Denna design hade kunnat minimera en risk för 

felmarginal i toleranserna, samtidigt som denna kulskruv hade varit 

enklare att skydda från värmen samt ett billigare alternativ än med 4 

kulskruvar. 
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Bilaga 1 Rostfritt stål 

 

Kemisk sammansättning [54] 

Varmval

sat band 

C % Si % Mn % P % S % N % Cr % Ni % Fe % 

Max. 0,07 1,00 2,00 0,045 0,015 0,11 17,0-

19,5 

8,00-

10,50 

71,76- 

66,76 

. 

Hållfasthet (varmvalsat band) [54] 

Egenskap Gods   12 mm 

Sträckgräns Rp0,2 N/mm2 210 

Brottgräns Rm N/mm2 520-720 

Förlängning A5 % 45 

Slagseghet Längs Tvärs 

Joule min. 90 60 

 

Övriga teknisk data [54] 

Elasticitetsmodul 200000 N/mm
2
 

Längdutvidgningskoefficient per °C 16 x 10
-6

 

 

 

 

 

Bilaga 1 



2 

Lyrbo & Nordborg 

Bilaga 2 Data för isoleringsmaterial 

 
Figur 47 Teknisk data för stenull [55] 

 
Figur 48 Teknisk data över keramisk fiberull [36] 

 
Figur 49 Teknisk data för Foamglas One [37] 

Bilaga 2 
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Bilaga 3 SWOT-Analys 

Deltasystem 

Strength (styrkor) Weaknesses 
(svaghet/orosmoment) 

- Snabbare rörelseförmåga än det kartesiska 
utförandet  

- Har höga toleranser vid cirkelrörelser 
jämfört med det kartetiska systemet 

- Estetiskt tilltalande design relativt till den 
kartesiska konstruktionen 

- Fixerat arbetsbord (kan hålla toleranser 
bättre) 

- Mer avancerade beräkningar än den 
kartesiska utformningen då det 
kommer till hur donet rör sig 
(koordinater/trigonometri) 

- Mer avancerad att kalibrera jämfört 
med det kartetiska utförandet 

- Problem att hålla sagda toleranser i 
ytterkanterna mellan pelarna 
(maxlägen) 

- Designen kan vara svår att 
kombinera med ytterligare 
konstruktioner 

- Osäkert om det går att kombinera 
med fler extruders 

- Ej designad för att hålla stora vikter i 
infästningsplatta för verktyg. Risk för 
att behöva använda stora 
dimensioner  

- Upplösningen i centrum är mindre 
tät än ute i kanterna 

Opportunities (möjligheter) Threats (hot) 

- Är ej patenterat vilket möjliggör 
förutsättningslös användning av idén  

- Verkar ej finnas för tillverkande syfte i 
metall 

 

-  

Bilaga 3  
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Kartesiskt-system 

Strength (styrkor) Weaknesses 
(svaghet/orosmoment) 

- Har en välbeprövad design 

- Kan hålla toleranser även i ytterkanterna 

- Har möjlighetet att kombinera med 
ytterligare konstruktioner 

- Kan i regel ha mer än en extruder 

- Relativt sämre förmåga att printa 
cirklar än delta konstruktionen 

- Är i regel långsammare än delta att 
ta sig till en specifik punkt 

Opportunities (möjligheter) Threats (hot) 

- Kan på grund av sin enkla, beprövade 
konstruktion ge utrymme för innovativa 
förbättringar och lösningar 

 

 

Koncept 1 
Strength (styrkor) Weaknesses (svaghet) 

Få motorer, minskad komponentkostnad 

Har en ”enkel” konstruktion 
 

Utnyttjar inte hela arbetsbordet 

Värmeisolerar inte några 
komponenter 

Arbetsbordet kan utsättas för 
böjning kring x-axeln 

Motorer i x-, y- och z- led är ej 
isolerade från värme 

Opportunities (möjligheter) Threats (hot) 

Utförandet går att använda även i andra 
typer av maskiner, t. ex CNC-maskiner 

 

Osäkert på om konstruktionen är 
hållbar ur hållfasthets- synpunkt 

 
 

 

Bilaga 3  
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Koncept 2 
Strength (styrka) Weaknesses (svaghet) 

Inga linjärdon på sidorna som kan 
utsättas för värme 

Arbetsbordet utsätts för böjning både 
kring x- och y-axel vid lyft 

Ledstänger ej isolerade från värme 

Linjärdonet som rör sig i y- led är ej 
isolerad från värme 

X- och y- ledens linjärdonsmotorer ej 
isolerade från värme 

Opportunities (möjligheter) Threats (hot) 

Utförandet går att använda även i 
andra typer av maskiner, t. ex CNC-
maskiner 

 

Kan ge dåliga toleranser när material 
läggs på i arbetsbordets kanter 

 

Koncept 3 
Strength (styrka) Weaknesses (svaghet) 

Motorer som driver arbetsbordet i z- 
led är skyddade från värme 

Relativt många motorer 

Linjärdon ej isolerade från värme 

X- och y- ledens linjärdonsmotorer ej 
isolerade från värme 

Opportunities (möjligheter) Threats (hot) 

Utförandet går att använda även i 
andra typer av maskiner, t. ex CNC-
maskiner 

 

-  

 

 

 

 

Bilaga 3 
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Koncept 4 
Strength (styrka) Weaknesses (svaghet) 

Linjärdonen skyddade, klarar högre 
temperaturer 

Möjlighet för att kyla av linjärdonet i y- led 
finns 

Uppvärmning av arbetsbordet 

Isolering av arbetsbordets nedre del och 
kanter 

Linjärdon som rör sig i y-led utsätts 
i korta stunder för hög temperatur 

Stor konstruktion jämfört med 
övriga koncept 

Arbetar långsammare jämfört med 
övriga koncept då infästningsplatta 
för verktyg går fram och tillbaks 
mellan varm och kall zon 

Opportunities (möjligheter) Threats (hot) 

Utförandet går att använda även i andra 
typer av maskiner, t. ex CNC-maskiner 

Då balkar/linjärdon i y-led är långa 
kan deflektionen bli så stor att 
toleranserna inte hålls 

Osäkert hur väl konstruktionen 
kommer att hålla toleranser utan 
ledstänger 

Kan uppstå problem vid kalibrering 
av motorer då alla fyra ska köras 
samtidigt i z- led 
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Bilaga 4 Val av material 

 

 

Aluminiumlegeringar Gjutjärn Rostfria stål Ref 

Su (brottgräns) [MPa]                              234-593 140-430 572-807 [56] [57] 

Sy (sträckgräns) [MPa]                           99-538 98-276 234-462 [41] [57] 

Smältpunkt [°C]                                           463-671 1127-1204 1325-1530 [56] [52] 
Kryppunkt (ca.30-40% av smältpunkt) 
[°C] 138-201 338-361 398-612 

 värmeledningsförmåga [W/m-°C]         173 50 21 [41] 

Densitet [Mg/m3]                                        2.8 7.2 7.7 [41] 

Hårdhet [HB]                                             23 156-302 96-115 [58] [59] 

Relativ duktilitet                                            hög låg låg/medel [60] 
Relativ korrosionsbeständighet(fuktig 
luft)      medel medel/hög hög [31] 
Relativ galvanisk 
korrosionsbeständighet låg låg/medel hög [61] 
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Bilaga 5 Beräkningar av isoleringstjocklek till arbetsbord 

 

Värmeberäkningar för isolering av arbetsbordet 

I följande beräkningar kommer teori för värmeöverföring via konduktion 

och konvektion att användas.  

Beräkningsmetod 

Följande beräkningar är gjorda utifrån de olika materialens 

värmeledningsförmåga vid deras högsta temperatur som det finns data för 

samt för en temperatur som alla material klarar. 

Arbetsbordet plus värmekällans temperatur som beror på isoleringsmaterial 

benämns som t1=600 . Temperaturen på isoleringsmaterialets yta är satt till 

t2=100  vilket är en temperatur alla maskinkomponenter kan fungera i. 

Rumstemperaturen är satt till tk=20 . 

Värme kommer att stiga uppåt från arbetsbordet och till slut sprida sig till 

maskinens undre delar om temperaturen är konstant. Men då det är oklart 

under hur lång tid arbetsbordet kommer att hålla nämnda temperatur bortses 

därmed den värmespridningen i följande beräkningar. 

Arbetsbordet har måtten 0,5x0,5x0,02 [m]. Undertill har plattan en 

godtycklig uppvärmningskälla, exempelvis värmeslingor, se Figur 50.  

 

Figur 50 Snittvy av arbetsbordet, värmekälla och isoleringsmaterial samt temperaturskillnaderna 

 

 

 

 

 

Bilaga 5 
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Tjocklek för isolering under arbetsbord 

I första fallet räknas tjockleken för isolering för arbetsbordets undre del. 

Arean blir A=0,5x0,5=0,25 m
2
 och då räknas i detta fall inte hörnen med, 

vilkas tjocklek är okänd fram till dessa beräkningar har gjorts. Dessa 

approximationer och antagande måste alltså göras för att kunna gå vidare. Se 

Figur 51 för förklarande bild. 

 

Figur 51 Uträkningar av isoleringsmaterial undertill 

 

Värmeövergångskoefficienten    vid vågräta väggar beräknas genom 

ekvation 17. 

 
                      

      
(Ekv. 17 ) 

                            

          = 15,065 W/m
2
K 

Värmeflödet P från vägg till luften utanför beräknas med hjälp av ekvation 

18. 

 
              [W]  

(Ekv. 18) 

                      

  = 301,2 W 

Tjockleken för isoleringen erhålls genom att lösa ut   ur ekvation 19. 

 
    

 

 
         [W]  

(Ekv. 19) 

      
 

 
        

Bilaga 5 
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Med hjälp av den tekniska data i  

 

Tabell 6, kan tjockleken för mineralull som isoleringsmaterial i botten 

beräknas. 

 
Tabell 6 Teknisk data för stenull 

Material  Temperatur   Värmekonduktivitet    

Stenull 

thögst 300 0,084 

t1 200 0,064 

t2 100  

tk 20  

tmax 650  

Här beräknas isoleringstjockleken för stenull vid thögst=300   då  =0,084 

                         
     

      
          

                   =0,0139 m 

Här beräknas isoleringstjockleken för stenull vid t1=200   då  =0,064 

                     
     

      
          

               =0,0053 m 
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Bilaga 5 

Med hjälp av den tekniska data från Tabell 7, kan tjockleken för keramisk 

fiberull som isoleringsmaterial undertill beräknas. 

 
Tabell 7 Teknisk data för keramisk fiberull 

Material  Temperatur   Värmekonduktivitet   

Keramisk fiberull 

thögst 600 0.12 

t1 260 0.06 

t2 100  

tk 20  

tmax 1180  

 

 

Här beräknas isoleringstjockleken för keramisk fiberull vid thögst=600   då 

 =0,12 

 

                               
    

      
          

                         =0,0498 m 

 

Här beräknas isoleringstjockleken för keramisk fiberull vid t1=204   då 

 =0,06 

                           
    

      
          

                     =0,0079 m 
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Med hjälp av den tekniska data från Tabell 8, kan tjockleken för skumglas 

som isoleringsmaterial i botten beräknas. 

 
Tabell 8 Teknisk data för skumglas 

Material  Temperatur   Värmekonduktivitet   

Skumglas 

 thögst 204 0.078 

t1 204 0.078 

t2 100  

tk 20  

tmax 482  

 

Här beräknas isoleringstjockleken för skumglas vid thögst= t1=204   då 

 =0,078 

                      
     

      
          

                =0,0545 m 
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Bilaga 5 

Resultat för beräkningar av isoleringstjocklek i botten kan ses i . 

 

Tabell 9. 

 
Tabell 9 Sammanställning av data för isoleringstjocklek botten 

  [W/m
2
K] P [W] Material  Temperatur      [W/(m K)]    [m] 

15,065 301,3      

  Stenull     

 thögst 300 0.084 0.0139 

t1 200 0.064 0.0053 

t2 100   

tk 20   

tmax 650   

    

Keramisk 

fiberull 

    

 thögst 600 0.12 0.0498 

t1 260 0.06 0.0052 

t2 100   

tk 20   

tmax 1180   

    

Skumglas     

 thögst 204 0.078 0.0067 

t1 204 0.078 0.0067 

t2 100   

tk 20   

tmax 482   
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Bilaga 5 

Tjocklek för isoleringsväggar 

I andra fallet räknas tjockleken för isolering för arbetsbordets sidor, där 

värmekällans tjocklek sätts godtyckligt till 0,02 m. Värmeplattans tjocklek 

adderas med arbetsbordets tjocklek då det här räknas med att de har samma 

temperatur och räknas därför som en enhet. Arean blir därmed 

A=0,5x0,04=0,02 m
2
. Se Figur 52 för förklarande bild.  

 

Figur 52 Uträkning av isoleringsväggens tjocklek 

Med hjälp av de tekniska data i  

 

Tabell 6, kan tjockleken för stenull som isoleringsmaterial för väggarna beräknas. 

Värmeövergångskoefficienten    vid lodräta väggar beräknas med hjälp av 

ekvation 20. 

 
                     

     
(Ekv. 20) 

                           

          = 7,776 W/m
2
K 

Värmeflödet P från vägg till luften utanför beräknas med hjälp av ekvation 

21. 

 
              [W]  

(Ekv. 21) 

                     

  = 12,4 W 
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Tjockleken för isoleringen erhålls genom att lösa ut   ur ekvation 22. 

 
    

 

 
         [W]  

(Ekv. 22) 

      
 

 
        

Här beräknas isoleringstjockleken för stenull vid thögst=300   då  =0,084 

 

                     
     

    
          

               =0,0271 m 

 

Här beräknas isoleringstjockleken för stenull vid t1=204   då  =0,0553 

                 
     

    
          

           =0,0103 m 

 

Med hjälp av de tekniska data från Tabell 7, kan tjockleken för keramisk 

fiberull som isoleringsmaterial för väggarna beräknas. 

Här beräknas isoleringstjockleken för keramisk fiberull vid thögst=600   då 

 =0,12 

 

                               
    

    
          

                         =0,0968 m 

 

Här beräknas isoleringstjockleken för keramisk fiberull vid t1=204   då 

 =0,06 
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                     =0,0102 m 

 

Bilaga 5 

Med hjälp av den tekniska data från Tabell 8, kan tjockleken för skumglas 

som isoleringsmaterial för väggarna beräknas. 
 

Här beräknas isoleringstjockleken för skumglas vid thögst= t1=204   då 

 =0,078 

 

                      
     

    
          

                     =0,0130 m 

 

Resultat för isoleringstjocklek för väggarna erhålls i Tabell 10. 

 
Tabell 10 Sammanställning av data för isoleringstjocklek för väggar 

  

[W/m
2
K] 

P 

[W] 

Material  Temperatur 

  

   [W/(m K)]    [m] 

7,776 12,4     

  Stenull 

 thögst 300 0.084 0,0271 

t1 200 0.064 0,0103 

t2 100   

tk 20   

tmax 650   

    

Keramisk fiberull  

 thögst 538 0.15 0,1056 

t1 260 0.06 0,0102 

t2 100   

tk 20   

tmax 1180   
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Skumglas  

 thögst 204 0.078 0,013 

t1 204 0.078 0,013 

t2 100   

tk 20   

tmax 482   

Bilaga 5 

Med hjälp av den tekniska data från Tabell 7, kan tjockleken för keramisk 

fiberull som isoleringsmaterial för väggarna beräknas. 

I fallet med den lodräta isoleringen, isoleringen för väggarna, sätts 

yttemperaturen till 300   istället för 100  , detta görs för att bälgarna som 

skyddar kulskruvarna klarar en temperatur på 400  . Ju tunnare väggen för 

isoleringen är desto större del kan arbetsbordet utgöra av stödplattan, vilket i 

sin tur är gynnsamt ur hållfasthetssynpunkt. 

I och med detta utgångsläge utesluts stenull och skumglas då det inte finns 

data för dessa material vid en temperatur på 300  . Se Figur 53. 

 
Figur 53 Isolering med 300   som yttemperatur  

Värmeövergångskoefficienten    vid lodräta väggar fås utav ekvation 23. 

 
                     

     
(Ekv. 23) 

                           

          = 10,636 W/m
2
K 

 

Värmeflödet P från vägg till luften utanför fås utav 

              

                      

  = 59,56 W 
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Här beräknas isoleringstjockleken för keramisk fiberull vid thögst=538   då 

 =0,15 

                               
    

    
          

                         =0,1056 m  

 

 

Bilaga 5 

Här beräknas isoleringstjockleken för keramisk fiberull vid t1=204   då 

 =0,06 

                           
    

    
          

                     =0,0102 m 

 

Resultat för isoleringstjocklek för väggarna erhålls i Tabell 11. 

 
Tabell 11 Isoleringstjocklek för vägg keramisk fiberull 

  

[W/m
2
K] 

P 

[W] 

Material  Temperatur 

  

   [W/(m K)]    [m] 

7,776 12,4     

  Keramisk fiberull     

 thögst 538 0.15 0,1056 

t2 300   

tk 20   

tmax 1180   
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Bilaga 5 

Bilaga 6 Val av kulskruv 

Applikationsparametrar(z- axeln), se Figur 54 

Monteringsriktning: Vertikal  

- Riktning sker i höjdled, dvs. Z- axeln.  

Monteringsmetod: Fixed-Support  

- Kulskruven är fast monterad i ena änden där drivande kraft påförs. Andra 

änden är endast löst uppstöttad. 

Typ/ axeldiameter: Precision Ballscrew/     mm 

- För precision väljs typen "Precision Ballscrew", Axeldiametern bestäms 

genom att testköra olika diametrar i beräkningsprogrammet för att komma 

så nära erfordrad livslängd som möjligt.  

Delning/ precisionsklass: 5/ C3, se Bilaga 7. 

- Utifrån de produkter som tillhandahålls väljs en skruv med den minsta 

delningen, 5 mm/varv för att få en jämn förflyttning i höjd. Vid 

precisionsarbeten rekommenderas graderingsklassen C3. Inom denna 

precisionsklass förekommer inget glapp tack vare att den är förbelastad.   

 

Rörlig massa: 50 kg 

- Arbetsbord+stödplatta (100 kg) + arbetsstycke (100 kg)/4 pelare=50 kg 

Max slaglängd: 370 mm 

- Den maximala längden mellan toppen på infästning och änden på 

skruvaxeln 
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Friktionskoefficienten: 0,001  

- Då utförandet är en kulskruv används friktionskoefficienten för 

rullningslager  

Motorns rotationshastighet: 1000 r/min 

- En godtycklig rotationshastighet sätts 

 

Bilaga 6 

Avstånd(för knäckkraft): 385 mm, SF=1.25, se Bilaga 7. 

- Avståndet från mitten på infästning till mitten på fast montering 

Avstånd(för kritisk hastighet): 383 mm, SF=1.25, se Bilaga 7. 

- Avståndet från mitten på infästning till mitten på den löst uppstöttade 

änden 

Gänghastighet: 30 mm/s 

- En låg gänghastighet väljs då det inte fordras någon större hastighet i 

höjdled samt för att skruven skall hålla en livslängd på minst 20.000 timmar. 

Accelerationskonstant: 0,1 s 

- En godtycklig accelerationskonstant sätts utifrån produktblad, se Bilaga 7.   

Cykeltider per 1 sec: 0,1 min-1 

- En godtycklig cykeltid sätts utifrån produktblad, se Bilaga 7. 

Work factor: 1.2, se Bilaga 7.  

- Utförandet anses som "Impactless run" och får därefter detta värde. 

Operating conditions: Impactless Run, se Bilaga 7. 

Resultat 

Med den indata som var till förfogande samt att ett antagande på skruvens 

axeldiametern gjordes(15mm) visade det sig att kravet på erfordrad 

livslängd(20.000 h) hölls, 25388 h>20000 h. Produkt BSX1505 väljs, se 

Figur 54. 
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Bilaga 6 

 
Figur 54 Beräkningsprogram för kulskruv 

 

Utvärdering av linjärräls 

I leden X- och Y måste linjärrälsar för förflyttning av verktyget tas fram. För 

att ta fram dessa  används ett beräkningsprogram, Linear Guides · Ball 

Screws Technical Calculation Software Ver.2.0. För beräkningar av 

linjärenheter i både x- och y-led, se Figur 55, Figur 56, Figur 57 och Figur 

58. 

Nedan följer en redogörelse för hur parametrar i utförandet har valts.  
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Bilaga 6 

Applikationsparametrar(x-axeln), se Figur 55 och Figur 56 

Riktning: "wall hanging" 

- Uppfästning för räls på mittbalk sker på sidan 

Antal räls/block: 1 rail/1 block 

- 1 infästningsblock rör sig på 1 räls 

Slaglängd: 557 mm 

- Max. slaglängd från toppen på infästningsblock till änden på rälsen. 

Position för drivning: 0mm 

- Då detta ej fordras sätts värdena till 0. 

Last och position: 196.4 N, XYZ:0 

- Tänkt verktyg är satt till 196,4 N (20 kg 9.81). Positionen för lasten är 

centrerad, dvs. XYZ sätts till 0.  

Förflyttning: 500 mm/sec 

- Hastigheten är inom tillåten hastighet (max 60 m/min) för att inte orsaka 

betydliga vibrationer. 

Cykler per 1 sec: 1 min-1 

- Ett godtyckligt antal cykler sätts utifrån produktblad, se Bilaga 7.  

Serie: "Slide Guides for Heavy Load" 

- För att klara av krav på belastning väljs denna serie 

Storlek: 33 mm 

- För totallängden på 640 mm finns detta som enda val i höjd 
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Belastningskoefficient: 1.7 

- En koefficient på 1.7 sätts då systemet antas vara inom medelhög hastighet 

(60m/min) och inte orsaka nämnvärda vibrationer, se Bilaga 7. 

 

 

Bilaga 6 

Resultat 

Efter inskrivna parametrar körs programmet och får en livslängd på ca. 

11,07      . Detta skrivs om till livslängd i timmar med följande 

ekvation. 

   
     

          
 

Där Lh är livslängd i timmar, L är livslängd i km, ls är slaglängd, n1 är 

antalet gånger blocket på rälsen färdas fram och tillbaka per minut. Följande 

värden matas in, ls=557mm, n1=5.  

Livslängden i timmar blir då, Lh=33123 h 

33123 h>20000 h. OK! Rälsen SXW33-640 väljs, se Figur 56. SX är serien, 

W är för 1 brett block med höjden 33mm, 640 är längden. 
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Figur 55 Beräkningsprogram för linjärsystem 1 

 

 

 

 

Bilaga 6 
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Figur 56 Beräkningsprogram för linjärsystem 2 

 

Applikationsparametrar (y-axeln), se Figur 57 och Figur 58 

Riktning: "Horizontal mounting" 

- Uppfästning för räls på sidgående balk sker på ovansidan. 

Antal räls/block: 1 rail/1 block 

- 1 infästningsblock rör sig på 1 räls 

Slaglängd: 857 mm 

- Max. slaglängd från toppen på infästningsblock till änden på rälsen. 

Position för drivning: 0mm 

- Då detta ej fordras sätts värdena till 0. 

Last och position: 120.03 N, XYZ:0 

- Halva lasten från mittbalken är pålagd, dvs. halva lasten från verktyg och 

balk+räls, (196,4/2)+(43,66/2)=120,03N. Positionen för lasten är centrerad, 

dvs. XYZ sätts till 0.  

Förflyttning: 500 mm/sec           Bilaga 6 
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- Hastigheten är inom tillåten hastighet(max 60 m/min) för att inte orsaka 

betydliga vibrationer. 

Cykler per 1 sec: 1 min-1 

- Ett godtyckligt antal cykler sätts utifrån produktblad, se Bilaga 7.  

Serie: "Slide Guides for Heavy Load" 

- För att klara av krav på belastning väljs denna serie 

Storlek: 33 mm 

- För totallängden på 940 mm finns detta som enda val i höjd 

Belastningskoefficient: 1.7 

- En koefficient på 1.7 sätts då systemet antas vara inom medelhög hastighet 

(60m/min) och inte orsaka nämnvärda vibrationer, se Bilaga 7. 
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Resultat 

Efter inskrivna parametrar körs programmet och får en livslängd på ca. 

48,50      . Detta skrivs om till livslängd i timmar med följande 

ekvation. 

   
     

          
 

Där Lh är livslängd i timmar, L är livslängd i km, ls är slaglängd, n1 är 

antalet gånger blocket på rälsen färdas fram och tillbaka per minut. Följande 

värden matas in, ls=857mm, n1=5.  

Livslängden i timmar blir då, Lh=94321 h 

94321 h>20000 h. OK! Den faktiska livslängden är ca. 4.7 ggr så stor som 

erfordrad men då konstruktionen kräver en lång räls i y- led anser vi detta 

som acceptabelt. Rälsen SXW33-940 väljs, se Figur 58. SX är serien, W är 

för 1 brett block med höjden 33mm, 940 är längden. 

 
Figur 57 Beräkningsprogram för linjärsystem 3 
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Figur 58 Beräkningsprogram för linjärsystem 4 
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BILAGA 7 Produktblad om linjärdon

 

Figur 59 Kulskruv teknisk data 
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Figur 60 Kulskruv teknisk data 1 
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Figur 61 Kulskruv teknisk data 2 
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Figur 62 Linjärräls teknisk data 1 
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Figur 63 Linjärräls teknisk data 2 
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BILAGA 8 Hållfasthetsberäkningar 

För att säkerställa att konstruktionen håller för specificerad precisionen 

som erhållits via kundkrav (0,1 mm och 600  ) måste beräkningar på 

strukturen göras. I följande avsnitt redogörs dessa beräkningar. 

Hållfasthetsberäkningar för balkkonstruktion 

I första skedet görs beräkningar på bärande konstruktionen för linjärdonen i 

X- och Y-led, se linjärdon inom rödmarkerat område i Figur 64. 

Materialdata för rostfritt stål finns i Bilaga 1. 

Beräkningar kommer först att göras på konstruktionen när den befinner sig i 

rumstempererad omgivning, på cirka 20  , och i andra hand det när den 

befinner sig i en arbetstemperatur på cirka 600  . 

De parametrar som kommer att skilja sig åt vid de olika temperaturerna är 

materialets elasticitetsmodul, tröghetsmoment och densitet. 

 
Figur 64 Hållfasthetsberäkning för balkkonstruktion 
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Inledningsvis görs beräkningar på de två extrema lastfall som antas infalla, 

dessa är namngivna lastfall 1 och lastfall 2, se Figur 65 och Figur 66. 

 
Figur 65 Lastfall 1 

 
Figur 66 Lastfall 2 

 

Lastfall 1 rumstemperatur, tvärgående balk 

En nedböjning antas ske på halva tvärgående balkens längd (L1). Denna 

nedböjning sker på grund av en pålagd punktlast (P) som utgörs av massan 

för tänkt verktyg samt infästningsplatta för verktyget. De sidogående 

balkarna får en maximal nedböjning på sin mitt av den halverade 

punktlasten (P/2) när lasten befinner i mitten, lastfall 1 kan ses i Figur 65. 
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På tvärgående balk sitter en linjärräls som antas spännas fast slakt och 

sammanlagd masscentrum behövs därför ej räknas ut. Sammanlagt 

tröghetsmoment för balk och räls adderas ihop. Teknisk data över 

linjärrälsen finns i Bilaga 7.  

Egentyngd per meter (3.4kg/m), Rälsens längd är 0,64m 

Egentyngd för rälsen, Wräls=3.4 0,64        

   Wräls=21.34 N 

Rälsens tröghetsmoment räknas ut. Rälsens höjd är 23 mm (h) och bredden 

är 18 mm (b). Rälsen får följande tröghetsmoment kring y-axeln med hjälp 

av ekvation 24. 

 
  

    

  
 [m

4
] 

( Ekv. 24 ) 

Iräls=1.82 10
4 

mm
4
 

Balkens tröghetsmoment räknas ut.  

Balkens tvärsnitt är 50 50 2mm och kan ses i Figur 67 där H=50, B=50, 

h=46, b=46. 

 
Figur 67 Balk och räls i genomskärning 

      
    

  
 
    

  
 

Ibalk=14,77 10
4 
mm

4 
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Mellan rälsen och balken ligger det ett plattjärn, för vilket ett 

tröghetsmoment, Iplattjärn, räknas ut samt dess egentyngd. Plattjärnet har 

dimensionerna, bredden=6 mm, höjden=25 mm och längden 640 mm. 

           
    

  
 

           7,8 10
3 

mm
4
 

Det totala tröghetsmomentet fås genom att addera Iräls, Ibalk och           , 

Itot=17,37 10
4
mm

4 
 

Balkens egentyngd räknas ut för det rostfria stål som valdes i 

materialvalsprocessen. Stålets densitet ρ=7.9 10
3 

kg/m
3
 [52].

 
A=0,05m, 

B=0,05m, C=0,5m, a=0,046m, b=0,046m, c=0,5m 

 

                                    
 

Balken har massan=1,516 kg och balkens egentyngd blir därav 

Wbalk=massan tyngdaccelerationen=1,516 9,81=14,88 N 

Plattjärnets massa räknas ut, materialet är rostfritt stål. Stålets densitet 

ρ=7.9 10
3 

kg/m
3
.
 
A=0,006m, B=0,025m, C=0,54m 

                              

Plattjärnets har massan=0,592 kg och plattjärnets egentyngd blir därav 

Wplattjärn =massan tyngdaccelerationen=0,592 9,81=5,82 N 

Sammanlagd egentyngd, Wtot för räls, balk och plattjärn,  

                                

                              

Utspridd last: I första fallet beräknas påverkan av egentyngden på grund av 

den utbredda lasten. 

   
     

 
 

   
     

    
 = 77,85 N/m = 0,07785 N/mm 
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Balkens ena ända är fixerad medans motstående ända är uppstött. 

Nedböjning på grund av den utbredda lasten räknas ut med ekvation 25. 

Lastfallet kan ses i Figur 66. 

Elasticitetsmodul, E=200 10
3
 MPa  

Totala tröghetsmomentet I=Itot=17,37 10
4 

mm
4
 

 

 

 
     

    

     
 [m] 

(Ekv. 25) 

                 
              

                     
 

 

Maximal nedböjning,                 =0,0026 mm=2,6µm 

 

Centrerad punktlast: Lasten P utgörs av tänkt verktyg samt dess 

infästningsplatta, dess massa specificerad till 20 kg, P=196,4 N, nedböjning 

på grund av punktlast räknas ut med ekvation 26.  

 

 
     

   

    
 [m] 

( Ekv. 26 ) 

 

               
          

                    
 

 

 

Maximal nedböjning,             =0,0195 mm=19,5 µm 

En sammanlagd nedböjning med utspridd last samt punktlast beräknas.  

                           +               

              +     = 22,1 µm 
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Lastfall 1 rumstemperatur, sidogående balk 

Nästa steg är att beräkna nedböjning av de sidogående balkarna. Dessa får 

vardera halva punklasten, (P/2), då lasten befinner sig i mitten enligt Figur 

65. De längder som beräknas gäller mellan vardera kulskruv. Då utförandet 

går till på samma sätt som för den tvärgående balken så förkortas en del 

uträkningar. 

 

Jämfört med tidigare fall så är rälsen här fäst ovanpå sidogående balk, se 

Figur 68. Då rälsen böjer sig kring x-axeln räknas ett nytt tröghetsmoment ut. 

Rälsens bredd är 23 mm (b) och höjden är 18mm (h). Rälsen får följande 

tröghetsmoment kring x-axeln beräknat med ekvation 27. 

 
  

    

  
 [m

4
] 

( Ekv. 27 ) 

Iräls=1.12 10
4 

mm
4
 

 

Teknisk data över linjärrälsen finns i Bilaga 7.  

Rälsens egentyngd = 3.4 kg/m. Rälsens längd är 0,64m 

Egentyngd för rälsen, Wräls=3.4 0,64        

   Wräls=21.34 N 

 

 
Figur 68 Snittvy sidgående balk 

Balkens tröghetsmoment är oförändrat (Ibalk=14,77 10
4 

mm
4
) då den är 

symmetrisk. 
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Mellan rälsen och balken ligger det ett plattjärn, för vilket ett 

tröghetsmoment med hjälp av ekvation 8 räknas ut. Plattjärnet har följande 

dimensioner; bredd=25 mm, höjd=6 mm och längd = 640 mm. 

           
    

  
 

           4,5 10
2 

mm
4
 

Det totala tröghetsmomentet beräknas genom att addera alla uträknade 

tröghetsmomenten. 

Itot = Iräls,+ Ibalk + Iplattjärn,= 15,93 10
4 

mm
4
 

 

Balkens egentyngd räknas för ett rostfritt stål har valts i 

materialvalsprocessen. Stålets densitet i rumstemperatur ρ=7.9 10
3 

kg/m
3
 

[52].
 
A=0,05m, B=0,05m, C=0,64m, a=0,046m, b=0,046m, c=0,64m 

 

                                   
 

Balkens massa=1,941 kg, Balkens egentyngd,  

Wbalk2 =massan tyngdaccelerationen=1,941 9,81=19,04 N 

Plattjärnets massa räknas ut, materialet är ett rostfritt stål. Stålets densitet 

ρ=7.9 10
3 

kg/m
3
.
 
A=0,006m, B=0,025m, C=0,64m 

                              

Plattjärnets massa=0,758 kg, plattjärnets egentyngd, 

Wplattjärn2=massan tyngdacaccelerationen=0,758 9,81=7,44 N 

                                

                       = 47,82 N 
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Egentyngd per längdenhet beräknas. 

   
     

 
 

   
     

    
 = 74,72 N/m = 0,07472 N/mm 

Elasticitetsmodul, E=200 10
3
 MPa  

Totala tröghetsmomentet Itot=15,93 10
4
 mm

4
 

Nedböjning vid en utspridd last beräknas med ekvation 28. Balkens ena 

ända är fixerad medans motstående ända är ej- fixerad. I Figur 65 visas 

nämnda lastfall. 

 

 
     

    

     
 [m] 

(Ekv. 27) 

 

                 
              

                     
 

Maximal nedböjning,                 =0,0054 mm=5,4 µm 

Centrerad punktlast: Lasten P utgörs av halva ursprungliga lasten från 

mittbalken, dvs. 20 kg(P=196,4 N)/2=98,2 N. Ekvation 29 används för 

beräkning av nedböjning. Se Figur 66 för förklarande bild av lastfall. 

 

 
     

   

    
 [m] 

( Ekv.28 ) 

Maximal nedböjning,               =0,0177 mm=17,7 µm 

                           +                

              +     = 23,1 µm 

En sammanlagd nedböjning med utspridd last samt punktlast ger en 

nedböjning på 23,1 µm 

Den maximala nedböjning som blir då kraften befinner sig centrerad som i 

lastfall 1, se Figur 65, erhålls då nedböjningen på tvärgående balk (17,4 µm) 

adderas med nedböjningen vid samma lastfall av sidogående balk (23,1 µm), 

den nedböjningen blir således 40,5 µm.    
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Lastfall 2 rumstemperatur, sidogående balk 

Maximal nedböjning i sidogående balkar antas ske när kraften P befinner sig 

längst ut på sidan av tvärgående balk, se Figur 66. Ekvation 30 används här, 

med skillnaden från tidigare beräkningar att hela kraften P, istället för halva, 

påfrestar balken. 

 

 
     

   

    
 [m] 

(Ekv. 29) 

               =0,0354 mm=35,4 µm 

Nedböjningen adderas med den nedböjning som erhölls på grund av balkens 

egentyngd. 

              =35,4 µm + 5,3 µm = 40,7 µm 

Resultat:  

I de extrema lastfall vid rumstemperatur blir nedböjningen 40,4 µm, som 

åskådliggörs i Figur 65, respektive 40,7 µm, som kan ses i Figur 66. Båda av 

dessa nedböjningar är inom toleransgränsen på 100 µm. 

Lastfall 1 arbetstemperatur, tvärgående balk 

Vid 600   har rostfritt stål en lägre densitet än i rumstemperatur, densiteten 

är då 7,665       Kg/mm
3
 [62]. Den nya volymen V i den tvärgående 

balken fås genom 

                      

                    

 

 
   

  
     

           
           

Volym vid rumstemperatur: 

       

        
           

Bilaga 8 



43 

Lyrbo & Nordborg 

Procentuell volymökning på grund av värmepåverkan blir: 

           

     
 

   

     
          

Enligt dessa beräkningar kommer alltså en volymutvidgning på cirka 5,9 

    att ske i den 500 mm långa tvärgående balken. Denna 

volymförändring är intressant då skjuvspänning kommer att skapas där 

balkarna är ihopmonterade. Skjuvspänningen kan i sin tur skada 

konstruktionen när den är ihopmonterad. 

Volymförändringen kommer även att påverka tröghetsmomentet hos balken 

till att bli större. Här kommer dock den förändringen försummas då den ses 

som relativt liten och tröghetsmomentet som gäller för rumstempererat 

rostfritt stål kommer att användas vid följande beräkningar. 

Elasticitetsmodulen för rostfritt stål i cirka 600   är 150 GPa [63]. Den 

vetskapen kan användas i ekvation 31 och 32 för att räkna fram nedböjning 

på grund av dels egentyngd och dels punktlast. 

 
     

   

    
 [m] 

(Ekv. 30) 

             
          

                    
          = 24,7 µm 

 
     

    

     
 [m] 

(Ekv. 31) 
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Lastfall 1 arbetstemperatur, sidogående balk 

 

Här räknas nedböjning för sidogående balk då de lastas som i lastfall 1, se 

Figur 65. Alla beräkningar gäller för arbetstemperaturen 600  . Här liksom 

för beräkningarna för tvärgående balk kommer volymförändringen på grund 

av värmeökningen att bortses ifrån. 

     
 

     

    
 

             
         

                    
                   

                
      

       
 

                
               

                     
                    

 

                                        

                          

Total nedböjning för lastfall 1 i arbetstemperatur: 
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Lastfall 2 arbetstemperatur, sidogående balk 

Samma resonemang förs även här gällande volymförändringen i materialet 

och skillnaden i tröghetsmoment kommer alltså att bortses. 

 

                
   

    
 

 

                
          

                    
                    

 

Nedböjningen adderas med den nedböjning som erhölls på grund av balkens 

egentyngd. 

              =44,8 µm +      µm = 51,78 µm 

Resultat av hållfasthetsberäkningar av balkkonstruktion i arbetstemperatur 

Nedböjning i lastfall 1:        <100   . 

Nedböjning i lastfall 2: 51,8 µm<100 µm 

Nedböjningarna håller sig inom given toleransgräns. 
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Beräkningar av stödplatta för arbetsbord 

Först kommer beräkningar i rumstemperatur att göras och efter det kommer 

samma beräkningar att göras men med hänsyn till den temperatur som 

stödplattan antas att fungera i. Arbetstemperaturen för stödplattan ansätts till 

300  , detta värde anges utifrån de beräkningar som gjordes på isoleringens 

kapacitet att avskärma värme, i Bilaga 5 redogörs det för alla beräkningar 

rörande isoleringsmaterial.  

Arbetsbordet är kvadratisk och ska hållas upp med hjälp av ett stöd undertill. 

Stödet är en solid platta av rostfritt stål. Stödet bärs i sin tur upp med hjälp 

av cylindriska muttrar som rör sig längs kulskruvar. Avståndet x är mellan 

kanten på en cylindrisk mutter och yttersta hörnet på arbetsbordet då det är 

där den största kraften antas kommer uppstå, se Figur 69.  

 
Figur 69 Mått på stödplatta 

Hållfasthetsberäkningar av stödplatta i rumstemperatur 

Stödet för skrivarplattan kommer att ses som två tvärgående balkar när 

beräkningarna görs för att få ett approximativt värde. Kraften P är vikten för 

maximal tyngd på materialet som läggs på. Värdföretaget önskar kunna 

skriva ut ett objekt med en vikt på cirka 50 kg. För att säkerställa att stödet 

inte ger en böjning på mer än 100  m görs beräkningar där en vikt    = 100 

kg kollas. Alltså med en säkerhetsfaktor på 2. 
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Den teoretiska balken som ligger diagonalt mellan stöden har följande 

dimensioner valts efter samråd med sakkunnig personal på universitet inom 

området. h=10 mm, b = 100 mm och L = 500x    + 40 = 747 mm, se Figur 

70. 

 
Figur 70 Stödbalk i teorin 

Tröghetsmomentet I räknas ut med hjälp av ekvation 33. 

 
  

    

  
 [m

4
] 

(Ekv. 32 ) 

  
       

  
= 8333,33 mm

2
 

Elasticitetsmodulen för rostfritt stål är E = 200 000 N/mm
2
. 

Kraften för varje stöd       fås med hjälp av 

      
   

 
 

      
        

 
=245,25 N 
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Kraften P böjer ner plattan x mm från kanten, se Figur 71. 

 
Figur 71 Kraft som stödplattan utsätts för 

 

Med hjälp av följande ekvation 34, och lastfallet som kan ses i Figur 72, kan 

nedböjningen beräknas. 

 
Figur 72 Lastfall på balk 

 

  
         

 
  

      
 

(Ekv. 33 ) 

  
                   

 
  

                      
             m 

105            

Nedböjningen är högre än de toleranser som eftersträvas, men då en 

säkerhetsfaktor på 2 har använts anses stödet kunna hålla för toleranskravet. 
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Hållfasthetsberäkningar av stödplatta i arbetstemperatur 

Inledningsvis räknas stödplattans massa ut. Volymen V = 0,62x0,64x0,01 = 

0,003968 m
3
=3968 mm

3
, multiplicerat med densiteten för rostfritt stål (EN 

4,301)   = 7,9 x 10
3
 kg/m

3
 erhålls massan m = 31,3472 kg. 

Densiteten påverkas, som tidigare påtalats, av temperaturen. Densiteten för 

rostfritt stål i 300   är 7,8 x 10
3
 kg/m

3 
[64]. 

  
 

 
 

  
       

        
                      

                 

Den procentuella utvidgningen blir drygt 1 %. Den större volymen kommer 

att öka tröghetsmomentet vilket är positivt ur nedböjnings- synpunkt. Dock 

räknas med samma tröghetsmoment som gäller för rumstemperatur, men 

med ny elasticitetsmodul, E=176 GPa [63]. 

  
         

 
  

      
 

  
                   

 
  

                      
                

Nedböjningen är högre än de toleranser som eftersträvas, men då en 

säkerhetsfaktor på 2 har använts anses stödet kunna hålla för toleranskravet. 

Vidare kommer uträkningarna att verifieras ytterligare genom simuleringar i 

Solidworks. 
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Beräkningar för balkar vid kylsida 

Infästningsplattan för verktyg har i denna konstruktion möjlighet att 

förflyttas bort från värmezonen där den kan kylas av, se Figur 73. Längden 

som balken hänger ut över är L=200 mm. Balkarna är kvadratiska med 

sidorna 50x50 mm och har en tjocklek på 2 mm. Tröghetsmomentet är som 

räknats ut tidigare Ibalk =147712 mm
4
. Vikten är 20 kg för extruderings-

material och 2,06 kg överliggande balk (volym x densitet), totalvikt blir 

22,06 kg. Vikten delas upp på 2 balkar men samtidigt används en 

säkerhetsfaktor på 2, därav tar 2:orna ut varandra. Kraften P fås utav 

     

            =216 N 

 
Figur 73 Lastfall vid kylarsida 

I detta fall används lastfallet som ses i Figur 21. 

Med hjälp av ekvation kan nedböjning vid längden L räknas ut 

 

     
   

   
 

 

(Ekv. 34 ) 

     
        

                
=0,0205 mm 

En nedböjning på 21 µm ligger inom de 100 µm som var satta som krav. 
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 Termisk expansion i balkar 

I och med att konstruktionen utsätts för höga temperaturer kommer den att 

utsättas för vissa påfrestningar. Stålet kommer att expandera vilket genererar 

spänningar i materialet om det inte får expandera fritt.  

I dessa beräkningar ses balken som en stång som är fast i båda ändar, samt 

att den endast expanderar linjärt. Se Figur 74. 

 
Figur 74 Termisk expansion balk 

Balken är ett kvadratiskt fyrkantsrör med dimensionerna 50x50x2 [mm]. 

Arean i dess ändar: 

                   

L=520 mm. Balkens längd 

 T=600-20=580. Temperaturdifferens 

E=150     Mpa [41]. Elasticitetsmodul för rostfritt stål vid 600   

 =16       [39]. Längdutvidgningskoefficient för rostfritt stål 

Med ekvation 14, beräknas längdutvidgningen 

 
     T 

(Ekv. 14 ) 
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Längddifferensen räknas ut med hjälp av ekvation 15. 

 
           

(Ekv. 15) 

                       

Med hjälp av följande förhållande kan kraften som uppkommer i balken när 

den är fastspänd i bägge ändar räknas ut med ekvation 36.   ses som 

förlängningen    i detta fall. 

 

  
  

  
     

 

(Ekv. 35 ) 

  
   

 
 

                

   
          

Den spänning som uppkommer beräknas med hjälp av ekvation 37.  

 
  

 

 
 [N/m

2
] 

( Ekv.36 ) 

  
      

   
          

Spänningen på 1392 MPa är nästan 7 gånger högre än den sträckgräns på 

200 MPa som materialet har, vilket såklart inte är godtagbart. Nu är dessa 

beräkningar gjorda för ett extremfall där balkarna är 600   varma, dock 

talar en del emot att balkarna skulle komma upp i så höga temperaturer då 

endast arbetsbordet utsätts för en 600   och balkarna inte ligger i direkt 

anslutning till det. 

Här bör det även tilläggas att balken är beräknad som om det vore en stång 

som endast expanderar i linjär riktning, vilket inte stämmer överens med 

verkligheten. Dock ger dessa uträkningar en bra fingervisning för hur stor 

påverkan värmen har på konstruktionen och att den termiska expansionen 

bör tas i beaktning. 
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BILAGA 9 Kostnadsplan 

Kostnadsplan 
     

Applikation Tillverkare Produktnamn Kvantitet 
Leveranstid 
[dagar] 

Pris [SEK] 

      

Ball screw MISUMI Europé(UK) 
BSX1505-390-
KC10 

4 5+2 15023 

      
Bearing Housing MISUMI Europé(UK) BSW12-SET 4 3+2 3182 

      
Linear rail MISUMI Europé(UK) SXW33-940 2 6+2 2615 

 
MISUMI Europé(UK) SXW33-640 1 6+2 1055 

      

Shaft Coupling MISUMI Europe(UK) 
MLR-32C-10-
14 

4 6+2 1259 

      
Fyrkantsrör(Rostfritt) TIBNOR(Swe) 50x50x3[mm] 9044 5 7792 

Frakt av rostfritt material TIBNOR(Swe) 
 

1 
 

680 

EN 1.4301(SS2333) 
 

147.36 SEK/m 
   

Kompletterande stål 
Emmaboda Ind. 
Service 

Stål 
  

350 

      

CNC-paket, 4.5NM JB-CNC&Linear Comp. 
4.5Nm-CNC-
Kit 

1 2 6,357.00 

Steppermotor 4.5Nm 
Nema34 

JB-CNC&Linear Comp. STM86-78 1 2 818 

70v Switchande 
Nätaggregat 350w 5A 

JB-CNC&Linear Comp. S-350-70 1 2 396 

Digital Drivmodul 24-72v 
6A 

JB-CNC&Linear Comp. CWD860 1 2 760 

      

      
Tillverkningskostnad Wesaborgs AB 

 
14 h 

 
7000 

      

     
Tot. 47287 
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BILAGA 11 Tillverkning av maskin 

Här visas bilder på själva tillverkningen av maskinen. I Bilaga 10 kan de 

illustrativa bilderna som användes vid tillverkningen åskådliggöras. 

Vid första steget då stativet sattes ihop via bågsvetsning så var balkarna 

inspända med tvingar för att hålla balkarna på plats. Vid svetsningen så drog 

sig de rostfria balkarna av temperaturspänningarna som uppstod. Dessa 

spänningar jämnades ut via uppvärmning av balkens motliggande sida. 

Arbetsmomentet kan ses i Figur 75. 

 

 

Planheten i konstruktionen stämdes av med ett vattenpass. Konstruktionen 

stod på en plan yta. Arbetsmomentet kan ses i Figur 76. 

 

 

För att bättre planhet skulle kunna uppnås svetsades plattjärn uppe på 

balkarna som senare skulle planfräsas. Plattjärnen ger dessutom större mån 

för gängning till linjärrälsen som kommer att fästas på plattjärnen. 

Arbetsmomentet kan ses i Figur 77. 
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Figur 76 Kontroll av planhet 

Figur 75 Svetsning  av maskinstativ 



 

 

 

Via en ändplanfräs så sågs det till att plattjärnen fick en bra planhet. På 

grund av storleken av konstruktionen samt att den behövdes spännas fast i 

bordet riktades planfräsen vertikalt mot bearbetningsytan. Bordet matades i 

längdriktning medans verktyget roterade. Arbetsmomentet kan ses i Figur 78. 

 

 

Ytan på plattjärnen efter bearbetning kan ses i Figur 79.  
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Figur 77 Plattjärn fastsatta till planfräsning 

Figur 78 Ändplansfräsning av plattjärn 

Figur 79 Yta på plattjärnen efter bearbetning 



 

Infästningshål till drivande kulskruvar i höjdled förborrades och borrades 

med hjälp av en radial-borrmaskin. För att inte borret och materialet inte 

skulle bli för varmt tillfördes skärvätska kontinuerligt. Arbetsmomentet kan 

ses i Figur 80.   

 

 

På den tvärgående balken fästs ett plattjärn på liknande sätt för att kunna 

planfräsas senare. På varsin sida fästs plattor som kommer vara de ändar 

som fästs på åkvagnarna på sidorälsen, dessa planfräses också. 

Arbetsmomentet kan ses i Figur 81. 

 

 

Plattjärnet som ligger till infästning för räls samt plattjärnen som kommer att 

ligga mot åkvagnarna längs rälsen planfräses för att få en plan yta samt att 

de blir vinkelräta mot varandra. Arbetsmomentet kan ses i Figur 82. 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 11 

Figur 80 Borrning av stödplatta 

Figur 81 Tvärgående balk 



 

 

 

För att kunna montera rälsarna så borrades genomgående hål i plattjärn och 

balk. Arbetsmomentet kan ses i Figur 83.  

 

 
 

 

De hål som borrades i plattjärnen gängas sen med en luftdriven 

gängborrmaskin. Arbetsmomentet kan ses i Figur 84. 
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Figur 82 Planfräsning av tvärgående balk 

Figur 83 Borrning för infästning 

Figur 84 Gängning 



 

Efter borrning samt gängning så gradades hålen för att rensa borrhålen på 

spån och grader. Arbetsmomentet kan ses i Figur 85. 

 

 
 

Arbetsbordet kapades till rätt längd med hjälp av bandsåg. På grund av 

plattans storlek var det nödvändigt att snedställa denna så att sågen tog sig 

förbi. Arbetsmomentet kan ses i Figur 86.  

 

 

 
 

 

Då det rostfria stålet har bearbetats så finns det risk att dess korrosions-

beständighet har försämrats. Därför görs en kemisk ytbehandling av 

konstruktionen genom betning. Arbetsmomentet kan ses i Figur 87. 
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Figur 85 Gradning av hål 

Figur 86 Kapning med bandsåg 

Figur 87 Betning av rostfritt stål 



 

BILAGA 12 Värmesimulering 

 

I syfte att kolla hur värmen från arbetsbordet påverkar omgivande 

maskindelar görs en värmesimulering i Solidworks. I CAD-modellen finns 

arbetsbordet, isolering och kulskruvar. Omgivningens temperatur, 

värmestrålning från arbetsbordet, konvektionsförhållanden från isoleringen 

och material sätts som indata för att få en så verklighetstrogen simulering 

som möjligt.  

Värmestrålningen från arbetsbordet räknas ut med hjälp av ekvation 5, 

Bolztmanns lag, där 

  = emissionsförhållande 

  =Boltzmanns konstant  

 =Area 

  =Yttemperatur 

  =Omgivande temperatur 

                = 0,26 

  = 5.6703 10
-8

 [W/m
2
K

4
] 

           =0,25 [m
2
] 

  =873   

  =293   

                     
    

   

                                              

          =2113,638 [W] 
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Följande värden räknades tidigare fram och återfinns i Bilaga 5. Dessa 

värden förs in i CAD-programmet: 

         = 7,776 W/m
2
K, värmeövergångskoefficient vid lodräta väggar 

        = 12,4 W, värmeflöde från isoleringsvägg 

          = 15,065 W/m
2
K, värmeövergångskoefficienten vid vågräta väggar 

        = 301,2 W, värmeflöde från isoleringens undersida 

 =18 W/mK, värmeledningsförmåga för rostfritt stål 

Isoleringens yttemperatur beräknades till Tisolering=323  . Se Figur 88. 

 
Figur 88 Värmepåverkan på isoleringsyta 

Temperaturen undertill beräknades till Tundertill=192  . Se Figur 89. 

 
Figur 89 Värmepåverkan under stödplatta 
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De satta parametrarna för kulskruv 1 är att den är mottaglig för 

värmestrålning från arbetsbordet som avger en effekt på 2113 W. 

Temperaturen på nämnda ställe är T1=101  , se Figur 90. 

 
Figur 90 Värmepåverkan kulskruvar 
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BILAGA 13 Tester 

Test 1 

Nedböjning av balk vid verktygsfäste 

Syfte 

Syftet med testet är att simulera en verklig situation där den tvärgående 

balken bär upp en vikt på 20 kg. Denna vikt ska motsvara vikten av ett 

verkligt verktyg och balken ska inte böjas ner mer än 0,1 mm för att hålla 

toleransgränsen. 

Laborationsutrustning 

- Komplett konstruktion  

- Digital höjdmätare 

Utförande 

Utgångsläge: Balken är obelastad och testriggen befinner sig i 

rumstemperatur 

I Figur 91 kan den tvärgående balken åskådliggöras, där följande test 

kommer att mäta upp hur mycket balken böjs ned när en last appliceras på 

dess centrum. 

1. Mätverktyget nollställs vid balkens ändar/infästning  

2. Avvikelse i z-led mäts upp vid balkens centrum 

3. En vikt på 20 kg appliceras på mitten av balken. Avvikelse i z-led mäts 

återigen upp vid balkens centrum. 

4. Testet upprepas 5 gånger. 

      Bilaga 13 
Figur 91 Nedböjning av tvärgående balk 



 

Test 2  

Kulskruvstest, i rumstemperatur 1 

Syfte 

Testet görs för att kontrollera om maskinen kan hålla en tolerans på 0,1 mm 

när den körs i rumstemperatur. Testet kommer att upprepas genom att 

applicera olika vikter på arbetsbordet. Dessa vikter ska motsvara ett 

extruderat material. 

Laborationsutrustning 

- Komplett konstruktion 

- Digital höjdmätare 

Utförande 

Utgångsläge: Stödplattan är endast belastad med det 40 kg tunga 

arbetsbordet, detta tillstånd ses som obelastat.  

Figur 92 visar att den digitala höjdmätaren appliceras i arbetsbordets 4 hörn 

där kulskruvarna är placerade. Här mäts höjden mellan rälsen och 

arbetsbordet. 

1. När arbetsbordet är i toppläge nollställs den digitala höjdmätaren och 

maskinen är redo att startas. 

2. De 4 inkopplade motorerna startar, som i sin tur får kulskruvarna att rotera, 

och med detta förs arbetsplattan neråt i z-led. 

3. Arbetsplattan stannar 4 gånger på vägen ner och en mätning i varje hörn 

av arbetsbordet görs för att kolla hur stor variationen i z-led är mellan 

kulskruvarna. 

4. Testet körs totalt 6 gånger. 

5. En tyngd på 25 kg appliceras på arbetsbordet och testet upprepas 

ytterligare 6 gånger. 

6. En tyngd på 50 kg appliceras på arbetsbordet och testet upprepas 

ytterligare 6 gånger. 
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Figur 92 Applicering av höjdmätare vid kulskruvstest 

Test 3 

Kulskruvstest, i arbetstemperatur 

Syfte 

Syftet med detta test är att skapa en situation som påminner om den 

arbetsmiljö maskinen förväntas att fungera i. I en verklig situation kommer 

ett 600   varmt material appliceras på arbetsbordet och därefter ska 

arbetsbordet kunna föras ner i z-led och samtidigt hålla toleranskravet på 0,1 

mm. 

För att imitera denna arbetsmiljö kommer arbetsbordets ovansida värmas 

upp med hjälp av en gasolbrännare tills att en jämn yttemperatur på 600   

uppnås. I denna arbetstemperatur förväntas maskinen hålla toleransen på 0,1 

mm vid användning. 

Laborationsutrustning 

- Komplett konstruktion  

- Gasolbrännare 

- Digital höjdmätare 

- Pyrometer och kontakt-termometer 

- Skyddshandskar, skyddsglasögon, skyddsdräkt 
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Utförande 

Utgångsläge: Omgivande konstruktion och maskinkomponenter isoleras för 

att skydda mot lågan från gasolbrännaren, som kan påverka omgivningen 

och ge inkorrekta mätresultat. Ett lager med aluminiumfolie appliceras på 

balkkonstruktionen som skydd för värmestrålning. Anledning är att polerat 

aluminium har lägre emissionsförhållande än det rostfria stålet (mer om 

emissionsförhållande i kap 3.5.3) och bör därför reflektera bort en del av den 

strålningsvärme som strömmar från arbetsplattan. Testet utförs i ett cirka 20 

kvadratmeter stort, slutet rum med ventilation. 

I Figur 93 går det att se hur arbetsbordet värms upp med en gasolbrännare 

samt hur isoleringen har applicerats under uppvärmningsfasen. 

1. Mätverktyget nollställs när bordet står i startläge. 

2. Arbetsbordet hettas upp med gasolbrännare. 

3. Första mätningen i z-led görs för att undersöka om konstruktionen har 

ändrat form under uppvärmningen. 

4. De 4 inkopplade motorerna startar, som i sin tur får kulskruvarna att 

rotera och med detta förs arbetsplattan neråt i z-led. 

5. Arbetsbordet stannar 3 gånger på vägen ner och en mätning i varje hörn 

av arbetsbordet görs för att kolla hur stor variationen i z-led det är 

mellan kulskruvarna. 

6. Testet körs totalt 3 gånger. 

 
Figur 93 Uppvärmning av arbetsbord 
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Test 4 

Värmetest balkar 

Syfte 

Syftet med värmetest för balkar är att undersöka hur väl en isolering 

bestående av keramisk fiberull och aluminium skyddar mot värmepåverkan i 

balkkonstruktionen. 

Laborationsutrustning 

- Arbetsbord 

- Gasolbrännare 

- Pyrometer och kontakttermometer 

- Skyddshandskar, skyddsglasögon, skyddsdräkt 

 

Utförande 

Utgångsläge: En av de två rostfria stålbalkarna kläs först in med ett 2 mm 

tjockt lager keramiskt fiberull på 3 av dess 4 sidor, på den 4:e sidan ska 

linjärrälsen sedan placeras och där kan ej något skydd appliceras. Därefter 

appliceras ett lager med aluminiumfolie utanpå isoleringen, se Figur 94. 

Testet utförs i ett cirka 20 kvadratmeter stort, slutet rum med ventilation. 

Uppvärmningsområdet isoleras under uppvärmningen för att dels få en 

snabbare uppvärmning och dels för att skydda balkarna från gaslågan. 

Arbetstemperaturen på 600   uppnås med hjälp av en gasolbrännare med 

reservation av en fluktuation på 20-30  . Temperaturen mäts upp med hjälp 

av en pyrometer och en kontakttermometer. Temperaturen mäts i centrum på 

arbetsbordet och ute vid sidorna på arbetsbordet. Figur 95 visar hur 

testriggen ser ut, de röda markeringarna visar var temperaturuppmätningen 

görs. 

1. De två stycken rostfria stålbalkarna placeras 50 mm ovanför arbetsbordet. 

2. Arbetsbordet värms upp med gasolbrännare undertill tills en jämn 

yttemperaturer på 600   uppnås på bordets ovansida, se Figur 95. 

3. Arbetsplattan hålls varm under 60 minuter och skillnaden i 

temperaturökning mellan de två balkarna mäts upp. 
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Figur 94  Rostfri stålbalk med isoleringsmaterial och aluminiumfolie 

 

 
Figur 95 Testrigg för värmetest av balkar 
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Test 5 

Kulskruvstest, i rumstemperatur 2 

Syfte 

Testet görs för att kontrollera om maskinen kan bibehålla en tolerans på 0,1 

mm efter att den en gång har brukats i arbetstemperatur.  

Laborationsutrustning 

- Komplett konstruktion  

- Digital höjdmätare 

Utförande 

Utgångsläge: Stödplattan är endast belastad med det 40 kg tunga 

arbetsbordet, detta tillstånd ses som obelastat.  

1. När arbetsbordet är i toppläge nollställs den digitala höjdmätaren och 

maskinen är redo att startas. 

2. De 4 inkopplade motorerna startar, som i sin tur får kulskruvarna att rotera, 

och med detta förs arbetsplattan neråt i z-led. 

3. Arbetsplattan stannar 4 gånger på vägen ner och en mätning i varje hörn 

av arbetsbordet görs för att kolla hur stor variationen i z-led det är mellan 

kulskruvarna. 

4. Testet körs totalt 6 gånger. 
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Etapp 
Avvikelse vid 0 kg pålagd last 
(µm) 

    
  

[mm] Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Medelavvikelse Standardavvikelse 

 
10 20 10 0 10 10 

  

 
0 30 40 10 50 20 

  

 
70 40 100 30 20 20 

  

 
20 60 0 30 20 10 

  
50 25  38  38  18  25  15  26  10  

 
70 0 0 10 10 0 

  

 
10 50 50 20 30 40 

  

 
50 50 70 0 70 40 

  

 
20 20 20 0 10 10 

  
100 38  30  35  8  30  23  27  11  

 
80 10 40 10 10 30 

  

 
0 40 90 10 20 20 

  

 
20 70 60 90 20 70 

  

 
10 60 20 0 10 10 

  
150 28  45  53  28  15  33  33  13  

 
0 30 10 20 0 0 

  

 
40 10 80 20 30 10 

  

 
50 70 80 10 30 20 

  

 
60 50 10 20 10 40 

  
200 38  40  45  18  18  18  29  13  

       
29  12  
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Etapp 
Avvikelse vid 25 kg pålagd 
last (µm) 

    
  

(mm) Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Medelavvikelse Standardavvikelse 

 
10 0 0 0 70 20 

  

 
0 40 50 10 10 30 

  

 
50 10 20 110 20 0 

  

 
10 0 10 20 30 0 

  
50 18  13  20  35  33  13  22  10  

 
70 0 10 20 10 20 

  

 
30 20 30 10 0 40 

  

 
30 50 30 80 20 120 

  

 
30 0 20 20 40 20 

  
100 40  18  23  33  18  50  30  13  

 
20 20 10 10 60 20 

  

 
40 0 50 10 10 10 

  

 
60 30 30 110 40 110 

  

 
20 0 40 30 40 20 

  
150 35  13  33  40  38  40  33  10  

 
30 20 0 20 40 10 

  

 
0 20 40 10 10 10 

  

 
20 0 30 110 40 80 

  

 
0 30 20 0 20 20 

  
200 13  18  23  35  28  30  24  8  

       
27  10  
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Etapp 
Avvikelse vid 50 kg pålagd 
last (µm) 

    
  

(mm) Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Medelavvikelse Standardavvikelse 

 
10 30 10 10 30 10 

  

 
20 0 40 40 20 0 

  

 
10 10 30 50 20 60 

  

 
90 40 20 10 0 30 

  
50 33  20  25  28  18  25  25  5  

 
20 40 10 10 20 40 

  

 
10 10 40 10 10 40 

  

 
20 40 60 10 30 20 

  

 
70 40 10 30 10 70 

  
100 30  33  30  15  18  43  28  10  

 
10 30 30 30 30 30 

  

 
20 10 50 50 20 50 

  

 
30 30 10 10 10 20 

  

 
180 60 30 20 10 60 

  
150 60  33  30  28  18  40  35  14  

 
0 20 40 30 40 30 

  

 
10 0 50 10 10 10 

  

 
0 40 10 20 20 10 

  

 
210 40 20 20 10 40 

  
200 55  25  30  20  20  23  29  13  

       
29  11  
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Etapp Avvikelse vid förhöjd värme 600°C (µm)   

(mm) Test 1 Test 2 Test 3 Medelavvikelse Standardavvikelse 

 
10 70 40 

  

 
40 150 30 

  

 
0 10 40 

  

 
70 30 80 

  
0 30  65  48  48  18  

 
50 0 20 

  

 
110 40 50 

  

 
20 100 0 

  

 
100 140 120 

  
25 70  70  48  63  13  

 
110 60 210 

  

 
70 230 250 

  

 
190 220 170 

  

 
110 240 40 

  
50 120  188  168  158  35  

 
10 10 180 

  

 
0 70 240 

  

 
60 100 80 

  

 
50 190 10 

  
75 30  93  128  83  49  

    
88  29  

 

Bilaga 13 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

 A
vv

ik
e

ls
e

 (
µ

m
) 

Position på axel (mm) 



 

 

Tid [min] Med isolering [  Tid [min] Utan isolering 

0 35 0 65 

10 43 10 77 

20 48 20 120 

30 55 30 145 

40 55 40 157 

50 85 50 160 

60 100 60 205 
 
    

 

 
Nedböjning av tvärgående 
balk i rumstemperatur [  ]     

Test Vänster  Center Höger Last [kg] 

1 0 -0.06 0 0 

     2 0 -0.07 -0.01 20 

     3 -0.01 -0.07 0 20 

     4 0 -0.07 0 20 

     5 0 -0.08 0 20 

     6 -0.01 -0.08 0 20 
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