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Sammanfattning  
 
Projektet har utförts hos skogmaskinbandstillverkaren Olofsfors AB och har gått ut på att ta fram 
en rigg för att simulera den nötning som uppstår i länksystemet på Olofsfors AB:s 
skogsmaskinband. Problemet är att länkkrokar i banden nöts ut först, ofta flera gånger snabbare 
än andra komponenter. Nu vill Olofsfors AB kunna testa denna nötning i kontrollerade miljöer. 
Syftet med nötningsriggen är att kunna avgöra vilken typ av nötning som verkar samt kunna göra 
materialoptimering för Olofsfors AB:s produkter.  
 
Projektet inleddes med en förstudie av olika typer av relevant nötning samt olika typer av färdiga 
metoder för att mäta och simulera nötning för att förstå problemet bättre. Efter detta gjordes en 
marknadsundersökning av befintliga maskiner och riggar som kan vara av intresse. Projektet 
fortsatte med konceptgenerering av nötningsriggar och nötningsmetoder. Efter utsållning gick 
projektet vidare med ett koncept till en 3D-prototyp. 
 
Från marknadsundersökningen konstaterades det att marknaden är väldigt smal med få 
leverantörer. Deras produkter är relativt dyra och kräver speciella provbitar. Rekommendationen 
till Olofsfors AB blir därför att konstruera en egen rigg. Marknadsundersökningen kan användas 
som underlag av Olofsfors AB om de vill expandera sin testverksamhet i framtiden. 
 
Projektet nådde de övergripande målen och levererade en prototyp som klarar av uppsatta krav. 
Detta innebär att projektet är i stort sett redo att gå vidare till konstruktion av en fysisk 
nötningsrigg. Vissa problem kvarstår, men dessa löses enklast under konstruktionsfasen. 
 
 
 

  



 

 

Abstract  
 
This project has been executed at the forestry machine track manufacturer Olofsfors AB and has 
been aimed at development of a rig for simulation of the wear that occurs in the linkage of 
Olofsfors AB forestry machine tracks. The problem is that link hooks in the tracks wears out first, 
often several times faster than other components. Olofsfors AB want to be able to test this wear 
in a controlled environment. The purpose of the wear rig is to distinguish what type of wear that 
is in effect as well as be able to optimize materials for Olofsfors AB: s products.  
 
The project began with an pilot study of different types of relevant wear and different types of 
complete methods of wear measurement and simulation to better understand the problem. 
After this a market screening of existing machines and rigs that could be of interest was done. 
The project continued with creation of concepts of wear rigs and methods of wear. After a 
selection process the project proceeded with one concept to a 3D prototype.  
 
From the market screening it could be found that the market is very thin with few suppliers. Their 
products are relatively expensive and need specially made test samples. The recommendation to 
Olofsfors AB will therefore be to construct a rig themselves. The market screening could be used 
by Olofsfors AB as a basis if they decide to expand their test activity in the future.   
 
The project reached the overall goals and delivered a prototype that passes the set demands. 
This means that the project is basically ready to move on to construction of a physical wear rig. 
There are still some problems to overcome but these will be easiest to solve during the 
construction phase.  
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1. Inledning  
 

1.1 Företagsintroduktion  
 
Olofsfors AB (benämns hädanefter Olofsfors) ligger i Olofsfors utanför Nordmaling i 
Västerbotten. Det är ett industriföretag som tillverkar olika stålprodukter till skogs och 
entreprenadmaskiner.  
 

 

 
Figur 1: Olofsfors tre produktionsdelar. Eco-tracks, Bruxite och Sharqedges. 

Olofsfors tillverkning består av tre delar, 1) ECO-tracks som är ett stålband till skogsmaskiner som 
förbättrar deras framkomlighet i svåra terränger, 2) Bruxite som är ett skopstål till grävmaskiner 
och 3) Sharqedges som är ett slitstål för plogar för att ta bort snö och is. Dessa kan ses i figur 1 
ovan. Tillverkningen är till stora delar automatiserad och Olofsfors strävar efter att hålla den 
högsta kvaliteten på marknaden med stor fokus på hållbarhet.  
 
Olofsfors som koncern har 6 bolag: två i Sverige, ett i Finland, ett i Canada, ett i Ryssland och ett i 
Tyskland. Bolaget har ca 150 anställda och hade 2017 en omsättning på ca 380 Mkr. [1] 

 

1.2 Bakgrund 
 
Olofsfors stålband, ECO-tracks, används vid körning i tuff terräng i skogen. Det innebär att bandet 
utsätts för stora krafter vid körning och det medför en förslitning. Banden är uppbyggda av ett 
flertal komponenter som kan ses i figur 2 nedan.  
 

  
Figur 2: De olika delarna på ett band. (1) tvärjärn, (2) sidostöd, (3) länk, (4) länkkrok och (5) brodd. 
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Av dessa komponenter är det länken och främst länkkroken som nöts snabbast, ofta flera gånger 
snabbare än resterande komponenter. Dessa två komponenter kan ses i figur 3 nedan. Delarna 
rör sig upp och ner i förhållande till varandra allt eftersom hjulen som de sitter på roterar. 
Samtidigt belastas de med stora laster i bandets riktning som dessutom varierar mycket. 
 

 
Figur 3: Bild på länk till vänster och länkkrok till höger. 

I figur 4 nedan syns den nötning som har uppstått på länkkroken efter användning samt en onött 
länkkrok som jämförelse. Nötningen som syns är från den kontakt som länken och länkkroken har 
vid körning monterad på skogsmaskin. 
 

 
Figur 4: Jämförelse mellan nött länkkrok, till vänster, och onött länkkrok, till höger. Där de röda pilarna indikerar 

nötningen. 

I dagsläget vet inte Olofsfors riktigt på vilket sätt länkarna och länkkrokarna slits och de har inte 
möjlighet att göra kontrollerade tester på kort tid. Det enda sätt som idag finns för att undersöka 
förslitningen är att kolla på band som suttit på en skogsmaskin som kört i skogen. Det tar cirka ett 
halvår att få resultat och det finns många olika variabler som spelar in på hur banden har nötts. 
Det kan till exempel vara mycket svårkontrollerade saker så som bandspänning, förare, terräng, 
väder med mera. Detta har inneburit att valen inom produktoptimering till stor del har grundats 
på den erfarenhet som finns i företaget.  
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1.2.1 Uppdragsbeskrivning. 
Olofsfors vill ha en typ av nötningsrigg som ska efterlikna de förhållanden som länkarna och 
länkkrokarna utsätts för vid körning av en skogsmaskin för på så sätt få fram nötningsresultat 
efter ett par timmar i stället för månader. Det kommer ge dem möjlighet kontrollerat och snabbt 
testa nya material och geometrier på produkterna, vilket gör utvecklingsprocessen mer effektiv 
och noggrann.   
 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med projektet är att ta fram en metod för att kunna testa skogsmaskinsband i 
kontrollerade miljöer under lika förutsättningar för varje test för att enkelt utvärdera 
komponenterna, samt göra utvecklingsprocessen effektivare och mindre grundad på empiri. 
 
 

1.4 Mål  
 

1.4.1 Övergripande mål 
Målet med projektet är att designa en testrigg för att kunna testa nötning och 
materialutmattning på Olofsfors länkar och länkkrokar till deras band, ECO-tracks, under 
kontrollerade förhållanden. Vid slutet av projektet ska det finnas underlag för att tillverka riggen. 
En marknadsundersökning av befintliga testriggar och maskiner som kan vara relevanta skall även 
genomföras.  
 

1.4.2 Effektmål 
Effekterna av avslutat projekt blir att Olofsfors får ett enkelt och effektivt sätt att utreda material 
och konstruktioner i deras produkter som kan leda till högre kvalitet och konkurrenskraft på 
marknaden. 
 

1.5 Avgränsningar och krav 
 
Arbetet ska genomföras under andra halvan av vårterminen. Krav som blev ställda i samband 
med projektplanen kan ses i tabell 1 nedan. 
 
Tabell 1: Kravspecifikation. 

Nr Krav Beskrivning 

1 Storlek Storleken på testriggen ska begränsas till en 
hanterbar storlek, ca en EUR pall (1200*800). 

2 Maximal cykeltid Den maximala cykeltiden för ett test ska vara 4 
timmar. 

3 Antal prover Testriggen ska köra en provbit i taget. 

4 ECO-tracks Testriggen ska anpassas för att kunna testa länkar 
och länkkrokar från ECO-tracks. 
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2. Teori  
 
Här presenteras information om relevant nötning och utmattning och dess karaktär. De olika 
nötningstyper som finns publicerade som kan vara av intresse och har använts som inspiration 
vid design av de egna nötningsmetoderna gås igenom. Formler som har använts listas. 
 

2.1 Tribologi 
 
Tribologi är vetenskapen om ytor i glidande eller rullande kontakt. Ordet kommer från grekiskans 
ord tribo som betyder gnida och omfattar ämnena friktion, nötning och smörjning. Det finns olika 
typer av utmattnings- och nötningsfenomen som kan leda till förslitning och brott hos mekaniska 
komponenter. Genom en allt mer utbredd forskning inom tribologi så har olika typer av 
utmattning och nötning sammanställts till 6 olika klasser enlig den internationella standarden ISO 
15243 [2] som kan ses i tabell 2 nedan. 
 

Tabell 2: Nötning- och utmattningskategorier enligt ISO 15243. 

1. Kontaktutmattning 
1.1 Inre kontaktutmattning 

1.2 Ytinitierad kontaktutmattning 

2. Nötning 
2.1 Abrasiv nötning 

2.2 Adhesiv nötning 

3. Korrosiv nötning 
3.1 Fuktkorrosion 

3.2 Friktionskorrosion 

4. Elektrisk erosion 
4.1 Överflödig spänningserosion 

4.2 Strömläckande erosion 

5. Plastisk deformation 

5.1 Överbelastning 

5.2 Fördjupningar från partiklar 

5.3 Fördjupningar från hantering 

6. Sprickor 

6.1 Forcerat brott 

6.2 Utmattningsbrott 

6.3 Värmesprickor 

 

 

2.1.1 Ytinducerad kontaktutmattning 
Kontaktutmattning sker vid cyklisk belastning av kontaktytorna (slag). Det kan ske vid relativt låga 
belastningar och är mycket vanligt vid rullande kontakter. Materialet kommer bli påverkat av 
både tryckspänningar och skjuvspänningar från ytan och en bit ner i materialet och är som störst 
precis under ytan. Vid denna typ av belastning kommer materialet att plastiseras. Vid 
upprepande cyklisk belastning och plastisk deformation så kan mikrosprickor bildas. 
Mikrosprickorna initieras oftast där spänningen är som störst. Sprickorna kan sedan sprida ut sig i 
materialet och flak liknande bitar kan lossna från ytan. Typiska kännetecken för ytutmattning är 
små gropar eller kratrar på ytan. [3] 
 
 

2.1.2 Abrasiv nötning 
Abrasiv nötning sker när en hård partikel på en yta av ett hårt material repar i ett mjukare 
material. Man skiljer på två- och trekroppsabration. Tvåkroppsabration är när de repande 
elementen består av en fast del av en yta, medan trekroppsabration är lösa hårda partiklar 
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instängda mellan ytorna, se figur 2. Vid tvåkroppsabration blir ytan på det mjuka materialet 
randigt med repor medan vid trekroppsabration så blir ytan mer gropig och ostrukturerad. [4] 
 

 
Figur 5: Tvåkroppsabration till vänster och trekroppsabration till höger.[5] 

 
 

Abrasiv nötning kan vidare delas in i fyra olika mindre kategorier efter deras 
deformationsmekanismer: [5] 
 

• Mikrospånbildning. Den abrasiva spetsen plöjer en skåra i det mjukare materialet och 
avverkar en spåna. Liknar mikroplogning men avverkar material istället för att trycka bort 
material i vallar på sidan.  

 

• Mikroplogning. Mikroplogning sker genom att det abrasiva element som verkar plöjer ett 
spår i det mjukare materialet och flyttar det materialet från spåret upp på sidorna likt 
plogvallar. I en ren mikroplogning sker ingen avverkning utan allt material läggs i vallar på 
sidorna.  

 

• Mikroutmattning. Vid abration kan de repande materialen medföra skjuvning i de 
materialskikten under nötningsytan. Vid upprepande nötning i samma region så kommer 
materialet utmattas vilket gör det sprödare och på så vis nöts lättare.  

 

• Mikroflagning. Kraftig abration kan medföra sprickbildning kring den repande spetsen som 
kan resultera i flagning. 
 

 

2.2 Nötningsmetoder 
 
För att testa nötning och utmattning på ett kontrollerat sätt har det genom tiden utvecklats ett 
flertal olika metoder och utrustningar. En del av testerna har standardiserats antingen på 
nationell eller internationell nivå. Vid de flesta tester används skillnaden i vikt eller volym före 
och efter testerna som indikation för nötningens påverkan på provmaterialet. Detta är också 
bland det enklaste sättet att mäta resultatet av nötning. Ett annat sätt för att mäta nötning är att 
mäta nötningsdjupet. Vid mätning av sprickor kan ett penetranttest genomföras. Ett 
ockultationstest med scanning electorn microscope bilder kan användas för att observera ytorna 
efter de flesta olika typer av nötning. Nedan listas några av de vanligaste relevanta 
testmetoderna. [6] 
 

2.2.1 Pin on disc 
Pin on disc är en testmetod för tvåkroppsabrasiv nötning och är den vanligaste metoden vid 
materialnötningstester följt av den liknande pin on flat metoden. Pin on disc fungerar så att en 
svarvad pinne av valt testmaterial med en bestämd spetsyta läggs an med en bestämd kraft mot 
en roterande disc av ett annat testmaterial eller ett referensmaterial med bestämt varvtal. Efter 
ett visst tidsintervall så har en nötning uppstått på pinnen och det avverkade materialet kan 
räknas fram och med det nötningsgraden på materialet. Pin on disc finns som internationell 
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standard enligt ASTM för olika nötningstester vid abrasiv nötning. Andra användningsområden 
vid pin on disc tester är friktion och nötningsegenskaper vid förhöjda temperaturer och 
kontrollerade atmosfärstryck. [6] 
 

2.2.2 Pin on drum 
Pin on drum är ett test som har standardiserat i ASTM vid en del tester för abrasiv nötning. Pin on 
drum är uppbyggt med en cylindrisk pinne som förflyttas över ett slippapper med ett tillräckligt 
tryck för att påbörja en nötning. Slippapperet sitter på en roterande trumma. Pinnen som testas 
förflyttas i sidled över trumman samtidigt som pinnen roterar för att på så sätt säkerställa att 
pinnen alltid utsätts för nytt opåverkat slippapper. Detta test används ofta för att simulera hur 
partiklar krossas och mals, till exempel vid krossande av sten. [6] 
 

2.2.3 Repeated impact wear test  
Repeated impact tester är ett samlingsnamn för olika typer av tester där ett rent slag är av 
intresse. Det finns flera variationer av detta. En av variationerna är en typ av kulor gjorda av det 
material som ska testas med tillräckligt stor massa för att ge ett kraftigt slag med endast 
gravitationen som hjälp. Kulorna lyfts upp i en hiss och släpps ner i ett rör. I röret ligger de 
tidigare släppta kulorna i en rad och träffar då således varandra i ett rent slag där den första 
kulan får störst slag och den sista kulan minst slag. Detta test användes för att framkalla en typ av 
spallning från ett slag. En annan version av detta test är ett så kallat ball on block test där kulorna 
släpps på ett fastmonterat block istället på raden av kulor. I detta test är det möjligt att använda 
block i olika material för att jämföra slagbeständigheten. Fördelen med ett ball on block test är 
att man får endast ett rent slag för varje kula som faller ner på test biten då blocket monteras i 
en vinkel. Vinkeln gör att kulorna studsar åt sidan efter den första träffen. Ball on block är också 
att föredra om man är ute efter ett odämpat slag, till skillnad mot då kulorna ligger i rad som ger 
viss dämpning. Ett annan typ av repeated impact test är då en typ av metallhammare släpps på 
en plastprofil för att se de dämpande egenskaper som plasten besitter. [6] 
 

2.2.4 Block on ring test 
Detta test består av ett block i det material som ska undersökas samt en ring i ett 
referensmaterial. Blocket läggs an på ytterkanten av ringen med en bestämd last tillräckligt stor 
för att en nötning ska inledas. Ringen roterar med ett konstant varvtal. Efter en tid monteras 
blocket bort och vägs. Skillnaden i vikt innan och efter testet ger ett resultat för hur mycket 
nötning som har skett. Testet kan genomföras med olika tryck, hastigheter, atmosfärstryck, 
temperaturer och olika grader av smörjning. Block on ring kan till viss del liknas med det mer 
vanliga pin on disc testet. Detta test finns även standardiserat i ASTM. [6] 
 

2.2.5 Dry sand rubber wheel test 
I denna metod så mäts ett materials abrasiva egenskaper och dess motstånd mot repor av 
kvartssand. Den är uppbyggd med en platta eller block av ett material som ska testas och ett 
stort hjul där ytan är belagt med gummi. Hjulet ligger an mot provbiten och roterar med ett 
konstant tryck och hastighet. Kvartssand sprutas sedan in mellan provbiten och gummihjulet. 
Kvartssanden fastnar i gummit och dras sedan över provbiten vilket repar den. Detta test är 
intressant då man vill kolla material som ska användas i smutsiga och blöta miljöer till exempel 
grävmaskiner, stenkrossar och skogsmaskiner. Denna metod är också standardiserad i ASTM. [6] 
 

2.2.6 Taber test 
Taber testet är en metod för att mäta ett materials eller en ytbeläggnings abrasiva 
nötningsbeständighet. Det består av en roterande skiva där en platt provbit monteras. Två hjul 
ligger an mot provbitens kanter där rotationshastigheten är stor. Hjulen roteras åt olika håll för 
att nöta både med och emot provbitens rörelseriktning. Hjulen kan antingen vara belagd med 
slippapper eller med gummi, vid gummibeläggning så används abrasiva partiklar för att repa ytan 
på provbiten likt dry sand rubber wheel metoden. Testet är sker under låga tryck vilket gör att 
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testet kan vara trekroppsabration då de hårda partiklar som fastnar mellan ytorna inte går 
sönder eftersom det är för lågt tryck utan repar då ytorna istället. [6] 
 

2.2.7 Charpy och Izod slagtest 
Dessa test är standardiserade metoder vid slagprovning för att testa ett materials 
slagbeständighet som utvecklades kring förra sekelskiftet av Edwin Gilbert Izod i England och 
Charles Charpy i Frankrike. Det är uppbyggt med en pendel med en typ av hammare i änden som 
faller mot en fastspänd provbit. Hammaren slår av provbiten och mängden energi som 
absorberas av slaget registreras och på så sätt kan slagbeständigheten för provbiten bestämmas. 
Det som skiljer sig mellan Charpy och Izod metoderna är fastspänningarna av provbitarna som i 
sin tur ger olika slag mot biten. [7][8] 

 

2.3 Formler 
 

Vid abrasiv nötning mellan två metalliska material så används sambandet nedan [9]. 

𝑓 = 𝑘 ∗ 𝑝 ∗ 𝑠     (1) 
Där f är nötningsdjupet i mm, k är en materialkonstant som för nötning mellan två metaller är 
10−8 vid torrfriktion och minskar vid ökande smörjning till 10−10, p är yttrycket i N/mm2 och s är 
glidsträckan i mm. 
 
Formel för friktionskraft mellan två ytor. Där F är friktionskraft, N är normalkraften på ytan och µ 
är en friktionskonstant. Friktionskonstanten får två metalliska material är µ = 0,15. [10]  
 

𝐹 = 𝑁 ∗ µ       (2) 
 

Formel för beräkning av momentkraft.  Där M är momentet, F är kraften vinkelrät mot hävarmen 
och L är hävarmens längd. [10] 

 
𝑀 = 𝐹 ∗ 𝐿     (3) 
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3. Metod  
 
Tillvägagångssättet för detta examensjobb hur utgått från den problemformulering som ställdes 
av Olofsfors i början av våren. Det vill säga hur nötningen på deras band ser ut och på vilket bästa 
och enklaste sätt kan man börja undersöka detta. Man vill få ett resultat som kan grundas i 
kontrollerade tester samt bredda kunskapen om deras material och säkra platsen som 
världsledande inom stålband till skogsmaskiner.  
 

3.1 Arbetets upplägg 
 
Arbetet började med ett besök hos Olofsfors med en omfattande rundtur i deras anläggning. 
Verksamheten gicks igenom allt från hur tillverkningen ser ut till materialegenskaper och 
möjlighet till egna konstruktionsmöjligheter för en provrigg. Problemet diskuterades med 
handledaren Mats Frangén, Johan Westlinder och Christoffer Sandgren, som alla jobbar på 
produktutvecklingsavdelningen för band. Efter detta lades arbetet upp i stora drag som följande.  
 

• Konceptgenerering: Olika idéer för en nötningsrigg ska tas fram utifrån det problem som 
har formulerats och den nötningstyp som är aktuell för Olofsfors. När ett antal olika koncept 
har tagits fram väljs en eller möjligtvis ett par som ska gå vidare och designas i CAD i samråd 
med Olofsfors.  

• Marknadsundersökning: En sökning på marknaden ska göras efter befintliga testriggar som 
kan användas för att simulera den nötning som kan vara av intresse för Olofsfors. Detta ska 
sammanställas och presenteras. 

• Design: Prototypriggen designas i CAD-programmet Autodesk Inventor och stäms av allt 
eftersom med handledare på Olofsfors och på Umeå universitetet. Komponenter som kan 
användas skrivs upp och sammanställs. Även viss beräkning för nötning görs för att kunna 
dimensionera riggen för att få fram en tillräcklig nötning för deras produkter inom en rimlig 
tid. 

• Rapportskrivning: Detta görs kontinuerligt under arbetets gång. 

• Presentation: I slutet av arbetet så kommer det presenteras i form av en 
powerpointpresentation den 4 eller 5 juni på Umeå universitet och runt samma tidpunkt 
hos Olofsfors. 

 
Under hela arbetet har kontinuerliga avstämningsmöten hållits med handledarna på universitet 
och Olofsfors. Arbetet har utförts på plats på Olofsfors, på Umeå universitet och till viss del 
hemifrån.  
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4. Genomförande 
 
 

4.1 Konceptgenerering 
 
I början av projektet så lades stor tid ner på att undersöka tidigare nötningsstudier och rapporter 
om nötningsprovning och metoder för att få inspiration för en egen lösning på en nötningsrigg. 
Med hjälp av de studier och tidigare exjobb som finns inom ämnet så uppnåddes en djupare 
förståelse om vad som är viktigt för att få ett bra resultat vid nötning.  
 
Olofsfors var främst intresserad av abrasiv nötning och slaginducerad ytutmattning (som kan ses i 
tabell 2 kategori 1.2 och 2.1) efter resultat från egna studier som gjordes på Luleå universitet 
[11]. I och med detta kommer arbetet rikta in sig på dessa två olika typer av utmattning och 
nötning. 
 
Av den information som samlades in så arbetades det fram och presenterades slutligen 7 koncept 
för nötningsriggen efter en egen utsållning.  
 

4.1.1 Koncept 1 
Det första konceptet är abrasiv nötning mellan två provbitar. Den ena provbiten kommer vara ett 
plattjärn från länkkroken alternativt en hel länkkrok som ligger fast inspänt på ett bord. Bordet i 
sin tur kommer att röra sig linjärt efter spår med drivnig av en elmotor eller hyudraulcylinder. 
Den andra provbiten är länken eller en utskuren provbit med bestämd dimension. Denna provbit 
kommer spännas fast på en hävarm med en last applicerad på änden. Detta kommer generera ett 
tryck mellan provbitarna som ger en abrasiv nötning. Ett tillägg på detta kocept är kylning med 
fläkt eller vatten. Ett annat tillägg är abrasiva partiklar som kan sprutas på bitarna eller läggas i 
ett bad med abrasiva partiklar och vatten under testets gång. Se figur 6 nedan för bild över 
koncept 1. 
 

 
Figur 6: Bild på koncept 1. Där ett tryck genereras av ett viktstativ eller en hydraulcylinder mellan två provbitar som 

sedan gnids fram och tillbaka med hjälp av en elmotor eller hydraulcylinder. 

4.1.2 Koncept 2 
Detta koncept är också abrasiv nötning mellan två provbitar, alternativt en provbit och en 
referensbit. Den ena provbiten fästs i en roterande chuck som har ett bestämt varvtal. Den andra 
provbiten sitter fast i en hållare och läggs an mot den roterande biten med ett bestämd tryck. I 
detta konept så kan ett viktstativ eller hydrualcylinder användas för att åstakomma trycket , likt 
det som är i det första konceptet. Figur 7  nedan illustrerar koncept 2. 
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Figur 7: Bild på koncept 2. Tryck genereras mellan en roterande provbit och en provbit som läggs an. Nötning uppstår 

mellan de två. 

 

4.1.3 Koncept 3 
Det tredje konceptet som kan ses i figur 8 nedan är ett koncept som ska generera ett slag för att 
simulera slaginducerad utmattning. Det består av en hävarm som har en typ av hammare 
monterad en bit upp på armen. Hammaren kan vara av ett provmaterial eller ett 
referensmaterial och ska slå på en platt provbit som ligger monterad under hammarens 
slagområde. Hävarmen lyfts upp med hjälp av en roterande kamaxel som har sådan utformning 
att hammaren får ett fritt fall för att sedan fångas upp av kammen igen efter slag emot 
provplattan.  
 

 
Figur 8: Bild på koncept 3. En hammare slår mot en provbit med drivning av en elektriskt driven kamaxel som repeterat 

lyfter och släpper hammaren. 

4.1.4 Koncept 4 
Det fjärde konceptet, som kan ses i figur 9 nedan, som togs fram var med insperation av ett test 
som kallas ball on block. Det fungerar så att hårda stålkulor lyfts upp i en hiss och faller sedan ner 
i ett rör. Under röret så sitter en provbit monterad i en vinkel. Kulorna träffar biten i ett rent slag 
och studsar sedan undan då träffen är vinklad. Efter träffen så lyfts kulorna upp på nytt och 
proceduren upprepar sig till ett resultat har uppnåtts.  
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Figur 9: Bild på koncept 4. Stålkulor lyfts upp med en hiss och släpps sedan på en snedställd provbit. 

4.1.5 Koncept 5 
Detta koncept som ses i figur 10 nedan är ett koncept för en slagrigg. Den fungerar så att två 
provbitar används, alternativt en provbit och ett referensmaterial används. Den ena provbiten 
sitter fast inspänt i ett skruvstycke eller dylikt. Den andra provbiten sitter fastspänd på en balk. 
Balken i sin tur sitter monterad på två vertikala guideskenor. Balken är placerad rakt ovanför den 
första provbiten. Balken lyfts upp längsmed skenorna med hjälp av någon drift till exempel 
elmotor med kedjedrift eller en hydraulcylinder. Vid en viss höjd så kommer balken släppas och 
träffas provbiten som ligger fastspänd nedanför. Balken kan släppas med en mekanisk avtryckare 
som aktiveras vid rätt höjd eller med en elektromagnetisk anordning. En lösning för att minska 
efterstudsningar ska också finnas. Det kan vara en typ av mekanism som fångar balken efter 
första studsen eller möjligtvis någon typ av dämpning som minskar påverkan på slaget efter den 
initiala träffen. Detta för att kunna kontrollera att slagen blir lika varje gång.  
 

 
Figur 10: Bild på koncept 5. En balk går efter två vertikala skenor och lyfts upp för att sedan släppas. På balken så sitter 

en hammare monterad som slår i en provbit monterad under hammaren. 

4.1.6 Koncept 6 
Det sjätte konceptet som genererades var med en kombinerad nötning. Det innefattade abrasiv 
nötning, slag och till viss del partikelerosion. Den är uppbyggd med en roterande trumma som 
drivs av en elmotor. Trumman kan ha provbitar monterade runt kanterna på insidan av trumman, 
som paddlar i mitten av trumman eller en kombination av båda. Trumman kommer fyllas till viss 
del med ett nötande element, till exempel kvartssten eller liknande, samt eventuellt vatten. 
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Trumman kommer förslutas med ett lock. Då trumman roterar så kommer nötning uppstå mellan 
partiklarna och de monterande provnitarna. En annan lösning som ger mer blandning av 
partiklarna och mer nötning är om provbitarna som är monterade som paddlar från mitten 
roterar åt motsatt håll gentemot trumman. Illustration över konceptet kan ses i figur 11 nedan.  
 

 
Figur 11: Bild på koncept 6. En roterande trumma har provbitar monterad på insidan. Trumman fylls med ett nötande 

medium och nöter på provbitarna. 

4.1.7 Koncept 7 
Det sista konceptet som togs fram var liknande koncept 2. I detta koncept så skulle dock den 
roterande provbiten ha ett ej cirkulärt tvärsnitt. Detta skulle i teorin ge en kombinerad nötning 
med abrasiv nötning och ett regelbundet slag. Det måste dock användas en stabil motor och 
eventuellt någon typ av dämpning. Se figur 12 nedan för illustration. 
 

 
Figur 12: Bild på koncept 7. En roterande provbit av icke cirkulärt tvärsnitt och en provbit som läggs an. Detta generar 

en nötning. 

 

4.2 Val av koncept 
 
Efter en presentation av koncepten för handledarna på universitetet och på Olofsfors så 
bestämde vi oss för att gå vidare med koncept nummer 1. Koncepten gicks igenom utförligt och 
för- och nackdelar diskuterades. Några av de viktigaste punkter som vägdes vid val av koncept var 
som följer.  
 

• Kontrollerbara testcykler, att testen som ska genomföras i testriggen ska vara kontrollerade 
med avsikt på tryck, tid, hastighet, provbitarnas geometri och material. Det ska gå att göra 
ett test som inte avviker för mycket från önskade inställningar.  
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• Enkel konstruktion, Olofsfors ville helst att riggen skulle kunna byggas av dem själva och 
inte behöva för mycket specialbyggda delar. De delar som kan behövas ska antingen kunna 
byggas på plats eller beställas som en standarddel.  

 

• Enkla provbitar, Olofsfors vill helst kunna göra sina tester utan för mycket förarbete. 
Bitarna ska helst kunna tas direkt från produktionen. Det funkar även med enklare provbitar 
som de själva klarar av att göra på plats med den utrustningen som finns.  

 

• Repeterbarhet, testerna som ska utföras i provriggen ska bli lika varje gång för att kunna 
göra korrekta antaganden om nötningens karaktär och för att kunna jämföra olika tester 
med varandra. Detta innebär också att testriggen ska vara stabil och inte nötas själv då 
detta kommer att påverka resultatet.  

 
Konceptet valdes till fördel mot de andra då det uppfyllde flest önskemål. En sak som vi 
konstaterade är att det är endast ett nötningsfall som kommer testas med denna rigg dvs. abrasiv 
nötning. Det är dock inget problem då det blir som följd lättare att kontrollera ett nötningsfall i 
taget och man behöver inte fundera på vilken nötning som verkar om det hade varit ett koncept 
med kombinerad nötning som i till exempel koncept 6 och 7. Vi resonerade så att man får börja 
med abrasiv nötning för att se dess påverkan på Olofsfors produkter för att sedan eventuellt 
konstruera en rigg som jobbar med enbart slag för att se dess påverkan.   
 
Konceptet valdes även att konstrueras med ett enkelt viktstativ som ska kunna lastas manuellt 
med vikter för att generera önskat nötningstryck. 
 

4.2.1 Problem kring valt koncept 
Det kom upp några frågor i samband med valet av detta koncept. Hur stort tryck måste uppnås 
för att ge tillräcklig nötning inom en rimlig tid? Detta löses genom beräkningar. Hur påverkar 
vinkeln som en hävarm medför på nötningen? Varje test ska starta med hävarmen i horisontellt 
läge och den vinkel som följer allt eftersom nötningen ökar försummas i detta fall. Hur stor 
skillnad i nötningstid bir det med ett härdat stål gentemot ett ohärdat? Detta löstes genom att 
man utgår från beräkningar på det ohärdade stålet och dimensionerar riggen att klara betydligt 
högre tryck för att kunna motverka det hårdare provmaterialet och/eller testa mindre provbitar. 
 
 

4.3 Nötningsberäkningar 
 
Eftersom koncept 1 valdes så behövdes ett lämpligt test tänkas igenom. Det som behövdes ta i 
hänsyn är provbitens tvärsnitt, testets tid och tryck. För att uppskatta detta gjordes ett antal 
beräkningar med hjälp av ekvation (1) och sammanställdes i en tabell som kan ses i bilaga 1. 
Denna tabell har sedan används för att dimensionera riggen och provbiten för att få tillräckligt 
stor nötning på en rimlig tid. Beräkningarna är dock gjorda på obehandlat stål vilket innebär att 
för härdat stål som Olofsfors jobbar med kommer det krävas mer kraft eller tid för att uppnå 
dessa värden. Efter kontakt med Olofsfors stålleverantör Ovako (2019-04-03) så fick jag 
information om att deras härdade stål kan stå emot nötning upp till 6 gånger bättre. Detta gör i 
sig inte så mycket då beräkningarna är väl tilltagna och en sjättedel mindre avverkning kommer 
ändå att vara tillräckligt för att få bra mätbara resultat.  
 

4.4 3D-prototyp 
 
Modelleringen av nötningsriggen skedde i CAD programmet Autodesk Inventor. Riggen utgår från 
de krav som ställdes och de nötningsberäkningar som har gjorts. Vid modelleringen så har ett 
flertal färdiga komponenter använts så som elmotor, lager skruvar mm. I dessa fall har 
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leverantörernas egna 3D-modeller används. Dessa komponenter sammanställs i bilaga 2 för enkel 
möjlighet till att beställa vid konstruktion av nötningsriggen. I komponentlistan finns även andra 
komponenter som kan behövas samt uppskattat pris. 
 
Vid denna tidpunkt hade utifrån nötningsberäkningarna ett beslut tagits om att använda 
provbitar istället för hela länkar och länkkrokar. Det framgår av beräkningarna att en väldigt stor 
kraft skulle ha krävts vid så stora nötningsytor som en hel länk hade inneburit för att få resultat 
inom en rimlig tid. Detta betyder att mindre provstavar skall kapas ut ur länken och användas. 
Sedan beslutades att plattjärn från produktionen skall användas istället för en hel länkkrok. 
Plattjärnet tas från steget innan den böjs till en länkkrok och härdas som den är. Detta medför en 
enklare provbit att spänna fast och ligga still vid nötningsprovningen samt ger en längre 
nötningssträcka än en länkkrok.  
 
Nedan kommer prototypens delar och arbetsgång gås igenom. Problem och lösningar tas upp 
samt fortsatt arbete innan konstruktion. Färdig 3D-prototyp kan ses i bilaga 3. 
 

4.4.1 Bord 
Då riggen skulle vara i en rimlig storlek och gärna i en enkel arbetshöjd vid laddning av provbitar 
så valdes ett bord som bas för själva nötningsmekanismen. Bordet är i prototypen gjord av stål. 
Den har även maskinfötter för att kunna justera nivån på bordet så den hamnar i våg samt för att 
minska vibrationer. Bordskivan är förberedd med hål för montering av resterande delar. Se figur 
13 nedan för bordet. 
 

 
Figur 13: Bild på bord för nötningsrigg. 

 

4.4.2 Hävarm och viktstativ 
Enligt valt koncept så skall endast abrasiv nötning testas. Detta skall ske med ett enkelt manuellt 
lastat viktstativ. En hävarm som sitter monterad med glidlager i rotationscentrum användes i 
detta fall. Hävarmen belastas sedan med vikter som hänger fritt under hävarmen i dess ände. 
Denna kas ses i figur 14 nedan.  
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Figur 14: Bild på hävarm med viktstativ. 

Hävarmen tillverkas av en fyrkantig balk i kraftigt gods för att klara av belastningen av proven 
samt inte slitas ut i förtid. I bakkant på hävarmen sitter ett kalibreringshjul som används för att 
ställa hävarmen i jämnvikt kring rotationscentrum. Det görs för att enkelt veta den belastning 
som råder vid nötningstestet då det endast blir vikterna som lastas på som kommer ge utslag för 
trycket på provbiten. Viktskivorna bör vara kalibrerade för att få korrekt tryck på nötningen. 
Hävarmen har även ett 1 till 3 förhållande mellan rotationscentrum för hävarmen och centrum 
för provbitens infästning samt viktstativets infästningspunkt på hävarmen. Detta gör att mindre 
last kan användas för att uppnå ett högt tryck. 
 
Hävarmen sitter monterad på en bas som har lagerhus och glidlager som håller hävarmen på 
plats. På andra sidan sitter ett stöd likande hävarmsbasen. Detta stöd har glidplattor monterade 
på insidan. Detta medför att hävarmen kommer kunna röra sig fritt i höjdled men kommer vara 
orörlig i nötningsmekanismens riktning. Glidlager och glidplattor valdes då det är relativt stora 
krafter men väldigt lite rörelse. Både hävarmsbasen och stödet är i prototypen gjord i aluminium. 
Figur 15 nedan visar hävarmsbasen med lager och stödet med glidplattor ser ut. 
 

 
Figur 15: Bild på bas med glidlager och stöd med glidplattor. 
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4.4.3 Höjdjustering och provbitsstycke. 
Då en hävarm används så kommer nötningen medföra en vinkel på armen. Denna vinkel ger i sin 
tur en annan yta på provbiten. Om provbitarna inte startar parallellt mot varandra så kan 
skillnaden i ytan allt efter som testningen pågår skilja väldigt mycket, till exempel om en provbit 
startar på endast ett hörn så nöts denna mycket snabbare än en som har full anläggning. För att 
ge provbitarna samma startvillkor att de ska vara parallella med varandra så implementerades en 
höjdjustering på hävarmen. Denna hävarm består av en färdig kulskruv med skruvar som kan låsa 
fast den i ett bestämt läge i hävarmen. Se figur 16 för bild och höjdjusteringsfunktion. 
 

 
Figur 16: Bild på höjdjusteringens funktion. 

Provbitens fästningsmekanism är en enkel konstruktion liknande ett skruvstycke som är monterat 
så att spännkrafterna i skruvstycket är i samma riktning som friktionskraften från 
nötningsmekanismen. Se figur 17 nedan. 
 

 
Figur 17: Bild på skruvstycke för provbit. 



 

18 
 

 

4.4.4 Linjärskenstyrning och nötningsbord 
Själva rörelsen som skapar den önskade nötningen är en vev och vevstake monterad på en 
elmotor. Den omvandlar elmotorns roterande rörelse till en linjär. Den linjära rörelsen styr sedan 
ett bord monterat på två vagnar som går på en linjärskena. Linjärskenan och dess vagnar är en 
färdig komponent som går att beställa. Bordet har flertal gängade hål på ovansidan som 
möjliggör ett flertal fastspänningar av den andra provbiten, dvs plattjärnet. På sidan av bordet är 
det förberett för att montera sidor och ett tak runt nötningsprocessen om man skulle vilja göra 
sina tester men vatten eller en partikelblandning utan att spilla massor utanför. Det saknas någon 
typ av lagring på vevstaken och veven för att rörelsen ska gå att göra. Se figur 18 nedan för bild 
på vevmekanismen och linjärskenan.  
 

 
Figur 18: Bild på vevmekanismen med monterat plattjärn till vänster och linjärskenan med vagnar till höger. 

Vevstaken har möjlighet att justera sin slaglängd genom att man flyttar var på veven man skruvar 
fast vevstaken. Detta är en fördel om man vill prova olika långa plattjärn. Slaglängden kan variera 
mellan ca 155mm och 70mm. Den är dock anpassad för att köra med ett plattjärn som är 305mm 
långt. Det är längden av plattjärnet från en av deras vanligaste länkkrokar. Figur 19 nedan 
illustrerar ändlägena för vevmekanismen sett uppifrån. 
 

 
Figur 19: Nötningsbordets ändlägen vid maximal slaglängd. 

4.5 Elmotor 
 
Den elmotor och växel som kommer att behövas kommer att dimensioneras utifrån den 
friktionskraft som uppstår mellan de två provbitar som används samt den hastighet som provet 
skall köras med. I de tidigare beräkningar som gjordes för att se en ungefärlig kraft för nötningen 
så valdes en mindre provbit samt lite längre provtid än vad som först hade tänkts. Provbiten bör 
vara 100 mm2 eller mindre. Vikterna som skall lastas på uppskattas vara max 100 kg. Detta ger en 
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kraft på ca 3000 N på provbiten enligt formel (3). Det innebär att enligt formel (2) så blir 
friktionskraften mellan provbitarna ca 15 % av det, dvs. ca 500 N. Elmotorn har en vev som vid 
maximal slaglängd kräver ca 50 Nm i vridmoment vid 500 N i kraft.  
 
Den hastighet som elmotorn skall ha beror på den nötningshastighet som man vill ha. Denna 
uppskattas ligga mellan 1 m/s och 0,035 m/s. Den övre gränsen fås vid maximal slaglängd dvs. 
155mm. Det ger ett varvtal på ca 200 rpm. Den nedre gränsen fås vid den minsta slaglängden 
dvs. 70mm. Det ger ett varvtal på 15 rpm. 
 
Elmotorn skall alltså klara ett moment på över 50 Nm och ett varvtal på 15 till 200 rpm. Det skulle 
till exempel vara en tre fas elmotor med en frekvensomriktare för att justera varvtalet samt en 
kuggväxel för att göra den starkare och hamna i rätt varvtalsområde. Detta bör helst 
överdimensioneras för att stå emot slitage i förtid vilket kan påverka resultatet på provningen. 
 

4.6 Marknadsundersökning 
 
En marknadsundersökning gjordes i samband med detta exjobb för att se om det kunde finnas 
färdiga produkter som kan användas vid nötningstester som är relevant för Olofsfors. 
Undersökningen är lite bredare än den specifika nötning som efterfrågades i början av projektet 
då detta kan vara som underlag om Olofsfors i framtiden vill expandera sin testverksamhet. Här 
listas de testriggar och testmaskiner som finns tillgängliga på marknaden och information om 
dessa. Priserna som anges är ungefärliga priser som har fåtts vid offertförfrågan som kan ändras 
beroende på valuta då de är utomlands. Sedan tillkommer troligen kostnader för tillval, dator 
som ska driva maskinerna och eventuella maskiner som kan behöva köpas in för att tillverka 
provbitar som kan användas. 
 

4.6.1 Hoytom 750 J Charpy Pendulum Impact tester. 
Denna maskin är en slagprovare som mäter ett materials slagbeständighet enligt de 
standardiserade metoderna Charpy eller Izod. Maskinen jobbar helt automatisk och kan 
genomföra ett flertal tester i följd då den har ett provbitsmagasin. Denna maskin kan vara till 
nytta om man vill veta ett materials förmåga att absorbera energi vid plastisk deformation. 
Ungefärligt pris för en sådan maskin som kan klara av slagtester upp till 750 Joule är 49 500 €. 
Återförsäljare är Kvalitest Industrial AB. [12] 
 

4.6.2 Hoytom dragprovare 
Dessa maskiner utför dragprov av provbitar för att bestämma ett materials egenskaper gällande 
brottgräns, flytgräns och kompressionsmotstånd. De kan även användas för att mäta 
böjmotstånd i balkar mm. Maskinerna finns både med hydraul och elektromagnetisk drivning. 
Den stora skillnaden mellan elektromagnetisk och hydraulisk drivning är storleken, underhållet 
och priset. Där den elektromagnetiska är betydligt mindre och lättare och lättare att underhålla 
men är istället dyrare. Maskinerna finns i storleksordningen 5 till 2000 KN beroende på 
användningsområde. Priset för dessa maskiner är ungefär 157 500 € för en elektromagnetisk 
dragprovare med 1000KN kapacitet och ca 117 500 € för en hydraulisk dragprovare med 1000 KN 
kapacitet. Återförsäljare är även här Kvalitest Industrial AB. [13][14] 
 

4.6.3 TE 37 Bowden-Leben machine 
Denna maskin är en enkel abrasions testare som liknar nötningsfallet vid en traditionell pin on 
disc maskin men arbetar i linjära rörelser istället för cirkulära. Den används för att testa 
nötningsmotståndet i olika material vid abrasiv nötning och kan köras både torrt och vått.  
Maskinen tillverkas av Phoenix tribology i England. Priset för denna maskinen är ca 108 500 £. 
[15] 
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4.6.4 TE 38 Long stroke low load reciprocating rig  
Denna maskin som också är från Phoenix tribology liknar den tidigare nämnda TE 37. Den jobbar 
med linjära rörelser och nöter abrasivt. Den stora skillnaden är att denna maskin justerar trycket 
med en servomotor och TE 37 använder en luftcylinder. Detta gör att den här maskinen kan 
jobba på mindre marginaler med finare inställda lastfall men kan dock inte köra med lika tunga 
laster som TE 37. Denna maskin kan enbart köras torrt. Priset är ungefär 68 500 £. [16] 
 

4.6.5 TE 67 Microprocessor controlled pin on disc machine 
Detta är en klassisk pin on disc maskin som har uppgraderats med bättre styrning och möjlighet 
att köra flera olika lastfall för abrasiv nötning. Den har flera extra komponenter för att byta ut till 
önskat fall. Den kan både köras med en roterande rörelse eller som en linjärrörelse. Någon typ av 
extra maskin kan dock behövas för att tillverka egna provbitar. Maskinen har en inbyggd lastcell 
och nötningsmätare. Tillverkas av Phoenix tribology och priset för denna maskin är 68 000 £ med 
möjlighet att köpa till fler komponenter för olika driftsituationer och lastfall för totalt ca 80 000 £ 
extra. [17] 
 

4.6.6 TE 99 Universal wear machine  
En enklare maskin med manuell lastning av vikter för lastrycket. Den kan användas som en 
enklare pin on disc maskin eller som en linjär nötningsmaskin för abrasiv nötning. Tillverkas även 
denna av Phoenix Tribology och kostar ungefär 75 000 £. [18] 
 

4.6.7 Multi Function Tribometer MFT-5000 
Detta är en nyutvecklad tribometer från rtec industries i USA. Den klarar av flera olika typer av 
abrasiv nötning så som pin on disc, ball on block, linjär nötning, höghastighets nötning mm. Den 
kan även användas vid extrema temperaturer, -120 till 1200 °C. Detta kan inte någon av de 
tidigare maskinerna. Det går även ändra fukthalt med hjälp av en sluten kammare. Något annat 
unikt är möjligheten till kontinuerligt foto under nötningsprocessen. Det ger en tydlig bild på 
nötningsförluster och topografi på provbiten. Denna maskin är nog den dyraste maskinen i 
slutändan. Med ett startpris på 80 000 € för basmodellen så kan priset öka rejält vid tillval. Den är 
dock den modernaste och troligen den bästa för allmän nötningstestning. [19] 
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5. Resultat 
 
Resultatet av arbetet är att det övergripande målet är i stort sett uppfyllt. En rigg har designats 
för att kunna testa nötning av Olofsfors produkter. Underlag för faktorer som krävs för att 
åstadkomma tillräcklig nötning har undersökts och tagits fram. En marknadsundersökning har 
gjorts och sammanställts. Vid överlämnande av resultatet så kommer alla filer och ritningar på 
riggen att finnas till hands. 
 

5.1 3D-prototypen  
 
Den slutgiltiga prototypen kan ses i Figur 20 nedan. Prototypen har fyllt kraven angående storlek, 
antal provbitar och att den är anpassad till Olofsfors produkter. Kravet angående cykeltid kan 
inte ännu fastställas då det kräver att riggen kan testköras. Enligt de underlag som tagits fram 
gällande nötningstider i bilaga 1 så skall det dock vara möjligt att justera faktorerna provbitsarea, 
testhastighet och nötningstryck för att klara ett test inom 4 timmar.  
 

 
Figur 20: Färdig 3D prototyp. 

5.2 Sammanfattning av marknadsundersökningen 
 
Det som kan konstateras från marknadsundersökningen är att det finns en liten marknad inom 
nötningsprovning och enbart en fåtal leverantörer. De produkter som finns är ofta väldigt 
specifika och kräver oftast små precisionsskurna provbitar. Maskinerna är också väldigt dyra med 
startpriser runt 1 miljon kronor där det ofta krävs mer pengar för att få önskad produkt. 
Rekommendationen till Olofsfors blir att tillverka en egen testrigg för att testa sina produkter. 
Detta kan motiveras med att det blir billigare att tillverka en egen rigg då den kan göras relativt 
enkel för att nå önskat resultat. Deras provbitar blir lättast att ta fram om de kan likna deras 
färdiga produkter då de inte behöver införskaffa nya maskiner för tillverkning av speciella 
provbitar som många färdiga nötningsriggar kräver.  
 
På sikt bör Olofsfors fortsätta att fundera på att köpa in olika maskiner om de ska utöka deras 
laborationer inom materialhållfasthet. Då skulle jag rekommendera Rtec industries MFT-5000 
med de tillbehör som kan tänkas behövas för nötningsprovning. En dragprovare skulle även 
kunna vara av intresse om man vill veta fler egenskaper hos olika material så som sträck och 
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brottgräns. Ett alternativ kan vara att kontakta Phoenix tribology för att få en skräddarsydd 
lösning som kan passa eller som nu försöka ta fram en egen maskin som kan komplettera. 

6. Diskussion 
 

6.1 Resultatet 
 
Resultatet är jag nöjd över. Det har uppnått ungefär de mål och förväntningar jag hade i början 
av examensarbetet. Det finns en del saker som kan behövas ändras eller läggas till innan man kan 
gå vidare med projektet. Den större delen av arbetet är gjort och många av de problem som finns 
kvar löses nog lättast under byggprocessen. Detta då det är ett sådant specifikt projekt och man 
får troligen prova sig fram vid konstruerandet av riggen med hjälp av den information som jag 
tagit fram. 
 
 

6.2 Projektets genomförande 
 
Arbetet har inte varit några större problem att genomföra. Jag hade i början av projektet 
planerat noga hur jag skulle ta mig an arbetet och ungefär hur mycket tid jag kunde lägga på 
varje del. Detta innebar att jag kunde fokusera på vissa delar fullt ut för att sedan släppa det och 
gå vidare något som har hjälpt arbetet att rulla på. Den arbetsmetod som jag har haft har även 
gjort att jag blivit klar i god tid. 
 
Jag var även tidig med att börja skriva på min rapport. Detta skedde parallellt med själva arbetet 
vilket innebar att området som jag arbetade med just då var färskt i minnet då det hamnade i 
rapporten.  
 
En del som blev mindre optimalt var att jag inte hittade någon bra information om hur mycket 
kraft och tid som krävs för att uppnå en nötning i början av projektet. Jag hade börjat på 
prototypen när Leif hänvisade till en formel om nötning för ett vanligt stål. Detta blev grunden till 
dimensioneringen av riggen. Det som kom fram i slutet var att härdade stål kunde ha upp till 6 
gånger så bra nötningsbeständighet. Det blev i slutändan inget stort problem. Jag hade detta i 
åtanke vid konstruktionen och överdimensionerade nötningskapaciteten vid 
nötningsberäkningarna. Man kan även justera faktorer så som provbitens area, nötningstryck 
mm för att nöta hårdare. Dock så hade det sparat tid och blivit enklare om jag hade haft bättre 
koll på detta innan jag började med att designa riggen.  
 

6.3 Fortsatt arbete 
 
Det som i stort är kvar att göra är att bygga själva riggen. I detta så ingår det att beställa 
komponenter som kan behövas, då kan min komponentlista vara en bra grund att börja med. De 
flesta andra material som behövs bör Olofsfors kunna plocka och tillverka från deras egna lager.  
 
Vid byggnationen av riggen så rekommenderar jag att man utgår från den prototyp jag har tagit 
fram men gör ändringar allt eftersom byggprocessen framskrider. Det kan finnas delar som kan 
byggas enklare än vad min design visar. Bland annat så kan stöden för hävarmen säkert göras 
enklare. Vid köp av komponenterna så bör leverantörer kontaktas för att se vad som kan vara 
optimalt. Glidskensmodulen kan eventuellt utökas med en till skena för att fördela lasten över ett 
bredare område. Det kan vara gynnsamt för att undvika sidokrafter på skenornas vagnar, de tål 
nämligen krafter bäst vertikalt. 
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Driften av riggen är ett område som jag inte har satt mig in i så mycket. Det jag har kollat upp är 
ungefär vilken typ av motor och växelkombination som kan vara lämplig. Dock så tror jag att man 
bör utgå från de slutgiltiga driftsfallen för att dimensionera motor och växel. Det vill säga kolla 
hur stor provbit man ska testa, vilken arbetsbelastning motorn kommer att ha samt hastighet och 
cykeltid. Då man vet dessa faktorer så kan en återförsäljare hjälpa med val av motor, växel och 
frekvensomriktare för att justera hastighet.  
 
Riggen kommer även behöva någon typ av styrning. En PLC som är enkel att justera parametrar 
för cykeltid, hastighet mm är nog lämpligt. En typ av driftstoppsanordning kommer troligen att 
behövas. Om provbiten nöts snabbare än tänkt, om provbiten börjar skära istället för att nöta 
eller om den skulle gå av så bör maskinen stanna. Detta skulle kunna lösas med en övre gräns för 
belastningen på motorn, ett ändlägesstopp på hävarmen eller provbitens skruvstycke.  
 
Ett stänkskydd runt provbiten är ett tillägg som jag har förberett för men själva vagnen kan 
behöva ändras för att lyckas montera ett sådant på ett stabilt och bra sätt. Detta är tänkt att 
användas vid våta tester när man vill ha ett nötande medium eller kylning.  
 
Riggen har i detta skede inte några genomgående hållfasthetsberäkningar gjorda. Detta är något 
som kan vara i intresse att göra i framtiden. Alternativt överdimensionera belastade 
komponenter för enkelhetens skull. 
 
Men på det stora hela så bör mitt arbete ligga som en bra grund till fortsatt arbete och de 
problem som finns kvar att lösa är relativt små och enkla. 
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Bilaga 1 sid 1 (1)  

                B1 
 

Bilaga 1 Tabell över nötningskraft vid olika tider, area och 
avverkning. 
 

Kraft i N för att uppnå 1mm avverkning vid 0,5m/s avverkningshastighet 

Provbit area. 2 timmar 4 timmar 8 timmar 24 timmar 48 timmar 96 timmar 

Rundstav d=25mm, 

A=490mm2
13612 N 6806 N 3400 N 1132 N 568 N 283 N

A=250mm2 6945 N 3473 N 1735 N 578 N 290 N 145 N

A=100mm2 2778 N 1389 N 694 N 231 N 116 N 58 N

A=50mm2 1389 N 694 N 347 N 116 N 58 N 29 N

Kraft i N för att uppnå 2mm avverkning vid 0,5m/s avverkningshastighet 

Provbit area. 2 timmar 4 timmar 8 timmar 24 timmar 48 timmar 96 timmar 

Rundstav d=25mm, 

A=490mm2
27224 N 13612 N 6806 N 2269 N 1134 N 567 N

A=250mm2 13890 N 6945 N 3473 N 1158 N 579 N 289 N

A=100mm2 5556 N 2778 N 1389 N 463 N 231 N 116 N

A=50mm2 2778 N 1389 N 694 N 231 N 116 N 58 N

Kraft i N för att uppnå 5mm avverkning vid 0,5m/s avverkningshastighet 

Provbit area. 2 timmar 4 timmar 8 timmar 24 timmar 48 timmar 96 timmar 

Rundstav d=25mm, 

A=490mm2
68110 N 34055 N 17028 N 5676 N 2838 N 1419 N

A=250mm2 34750 N 17375 N 8688 N 2896 N 1448 N 724 N

A=100mm2 13900 N 6950 N 3475 N 1158 N 580 N 290 N

A=50mm2 6950 N 3475 N 1738 N 579 N 290 N 145 N



 Bilaga 2 sid 1 (1) 

 B2 
 

Bilaga 2 Komponentlista 
 

Komponent Beteckning/Leverantör Antal Uppskattat totalt pris 

Elmotor med växel Bevi rak kuggväxel typ HU 
70 utväxling 1:5–1:70, 
100Nm + lämplig elmotor. 

1st  Ca 12000 kr  

Linjärskena med 
vagnar 

Aluflex MSB30TE 500mm 
skena med två st vagnar. 

1 st ca 2500 kr 

Glidplatta Bimex Glidplatta 8013 075 
125  

2 st ca 890 kr 

Glidlager DE bearings 25mm glidlager 
25/28/35X25 WF-WB800  

2 st ca 150 kr 

Kulskruv Aluflex kulskruv SFS2505-
3.8 FK20 MGD25  

1 st ca 1500 kr 

Maskinfot. Aluflex 0.0.635.49 Knuckle 
foot D60, M10x75 

4 st ca 1200 kr 

Övriga 
komponenter som 
kan behövas t.ex 
Lager, bultar, PLC, 
strömbrytare mm.  

  Ca 4000 kr 

      Total uppskattat pris: 
22240 kr 
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B3 
 

Bilaga 3 3D prototyp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


