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Sammanfattning 

Ett vanligt problem inom stålbranschen är att avlägsna grader från kapade stålrör och 

stänger. En metod för detta är avgradning med hjälp av ett ändlöst slipband. Sandvik 

Material Technology (SMT) tillämpar denna metod i Rörverk 50 i Sandviken. 

Slipmaskinens benämning är fingeravgradare. Vid avgradning roterar röret på ett 

varvtalsstyrt roterställ varvid fingeravgradaren slipar bort rörets grader.  

 

Rören har en varierande grad av krokighet vilket leder till problem. Hela rörets periferi 

avgradas inte då det tappar kontakten med slipbandet och slipkrafterna blir ibland så stora 

att slipbandet börjar slira på drivhjulet och går av. Avgradningshuvudet är den del i 

slipanordningen som slipbandet löper runt och slipar rörets kant. Idag är den fast 

positionerad och kan inte följa rörets rörelser som uppkommer. Arbetes syfte är att 

omkonstruerad avgradningshuvudet så att problemen elimineras.  

 

Olika konstruktionskoncept arbetades fram för att skapa rörelse hos avgradningshuvudet. 

Att konstruera avgradningshuvudet med ett vridcentrum för att skapa en rotationsrörelse 

blev det koncept som utvecklades.  

 

Ritningsunderlag erhölls över den nuvarande konstruktionen. Detta utnyttjades i 

AutoCAD Mechanical som är ett program för att skapa konstruktionsritningar i två 

dimensioner. Genom att mäta och fastställa kraftriktningar beräknades krafterna som 

påverkade avgradningshuvudet vid avgradning. Det gav underlag för att hitta 

vridcentrumets placering för att uppnå det uppsatta kravet på slipkraft. Inventor är ett 

CAD-program som användes till att konstruera och skapa en tre dimensionell modell över 

den nya konstruktionen. 

 

Arbetet resulterade i konstruktionslösning med en vridaxel placerat på 

avgradningshuvudet. Genom en rotationsrörelse hos avgradningshuvudet följs rörets 

kastningar och fullstädig avgradning sker med ökad slipbandslivslängd.  

 

Då den teoretiska utredningen inte alltid stämmer överens med verkligheten 

konstruerades lösningen justeringsmöjligheter. På så sätt kan man öka eller minska 

rotationen hos avgradningshuvudet och slipkraften kan enkelt justeras vid behov. 

  



Abstract 

A common problem in the steel industry is to remove burrs from cut steel tubes and rods. 

A method for deburring is with an endless abrasive belt. Sandvik Materials Technology 

(SMT) employ this method in the tube mill 50 in Sandviken. The machine is called 

fingeravgradare. When deburring, the tubes rotates at a speed controlled rotating device 

and the machine grind the burrs away.  

 

The tubes have a varying degree of curvature which leads to problems. The tube edge 

deburred not when it loses contact with the sanding belt and grinding forces become 

sometimes so large that the grinding belt starts slipping on the drive wheel and get off. 

Deburring head is the part of the grinding machine as the grinding belt runs around when 

grinding tube edge. Today it´s positioned and can´t follow the tube movements. The 

purpose is to redesigned deburring head so the problems are eliminated.  

 

Various design concepts were developed to create movement in deburring head. The 

concept of redesigned deburring head with a rotational axis to create a rotation movement 

was the concept that was developed.  

 

Drawings were obtained over the existing design. This fact was used in AutoCAD 

Mechanical which is a program for creating technical drawings in two dimensions. The 

forces that affected deburring head was calculated by measuring and determining force 

direction in the drawings. It provided a basis for finding the rotation shaft location to 

achieve the requirements of grinding force. Inventor is a CAD software that was used to 

design and create a model of the new construction. 

 

The work resulted in the design solution with a rotational axis located on deburring head. 

By a rotational movement of deburring head the pipe movements are followed and 

complete deburring occurs with increased life of the sanding belt. 

 

The theoretical investigations do not always match reality. Therefore, the solution was 

constructed with adjustment possibilities. In this way, motion change and grinding power 

can easily be adjusted if necessary. 
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1 Inledning 

Bergströms Konstruktionsbyrå AB 

(BEKAB) är ett helägt dotterbolag till 

Järnvågen AB.
1
 BEKAB är en ledande 

leverantör av tjänster inom 

maskinkonstruktion som i huvudsak riktar 

sig mot den mekaniska industrin.   

Ett vanligt problem inom stålbranschen är att 

avlägsna grader från kapade stålrör och 

stänger, se figur 1.
2
 En metod för detta är 

avgradning med hjälp av ett ändlöst slipband. 

Sandvik Material Technology (SMT) tillämpar denna metod i Rörverk 50 i Sandviken. 

Figur 2 visar slipmaskinen som används vars benämning är Fingeravgradare. Ett flertal 

problem uppkommer med den befintliga konstruktionen. Hela röret avgradas inte på 

grund av varierande grad av krokighet vilket leder till röret tappar kontakten med 

slipbandet. Andra problem som uppstår är att slipbandet går av. 

 
 

  

                                                      
1
 Http://bekab.com/bekab.asp, hämtat 2012-04-05 

2
 Ekberg Mikael, BEKAB, 2012-03.23 

 

Figur 1. Grader på kapade stålrör. [Tibnors 

Rörkatalog s.19.] 

Figur 2. Slipmaskinen SMT ändvänder vid 

avgradning av rör. 
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1.1 Beskrivning av nuvarande konstruktion 

Slipmaskinen är utrustad med en övre och en nedre slipanordning med ett flertal 

komponenter enligt figur 3. Dessa avgradar rörets inre respektive yttre periferi. En 

slipanordning består av ett drivhjul, tre styrrullar samt ett avgradningshuvud med två 

avgradningsfingrar. Runt detta löper slipbandet som spänns via en pneumatisk cylinder 

kopplad till en bandspännare. Komponenterna sitter monterad på en slipplatta av stål. Den 

är kopplad till en linjärstyrning som möjliggör rörelse i x-led via en pneumatikcylinder. 

Detta för att positionera slipanordningen i linje med rörets ände. Maskinen avgradar rör 

med ett dimensionsområde mellan 70-300 mm i diameter. Rörets godstjocklek varierar, 

dock minst 50 mm. Beroende på diameter sker avgradning i ett eller två steg. Vid en 

rördimension mellan 70-110 mm i diameter avgradas en periferi åt gången. Detta på 

grund av begränsning gällande rörelse i y-led. Från rördiamanter 110 mm upp till 300 

mm avgradas båda periferierna samtidigt. Dimensionsinställningen i y-led styrs med hjälp 

av motoriserade skruvdomkrafter. Det är denna rörelse som skapar slipkraften mot rörets 

kant. Vid avgradningsoperationen roterar röret på ett varvtalsstyrt roterställ varvid 

fingeravgradningsmaskinen slipar bort rörets grader. En fingeravgradningsmaskin är 

placerad i båda ändar av roterstället så att röret inte behöver vändas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pneumatikcylinder 
Avgradningshuvud  

Rör 

Bandspännare Drivhjul 

Figur 3. Övre och nedre slipanordningen med dess komponenter. 

Styrrullar 

Avgradningsfingrar 
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Avgradningshuvudet är fast positionerat på fästplattan som i sin tur infäst i slipplattan 

enligt figur 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Då avgradning sker roterar röret på det varvtalsstyrda roterstället. När röret är krokigt 

skapas oscillerande rörelse under rotationen varvid en längdförändring (ΔY) i vertikalled 

uppstår enligt figur 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När längdförändringen endast blir ett par millimeter uppstår problem. Kontakten mellan 

röret och slipbandet upphör vissa delar av rotationen när röret förflyttats vertikalt nedåt, 

se figur 6. Det medför att avgradningen inte blir fullständig. I och med den vertikala 

längdförändringen uppstår även problem när röret åker uppåt och tränger in mellan 

avgradningsfingrarna enligt figur 7. Slipkraften ökar varvid bandet nyper fast och börjar 

slira på drivhjulet. Rörets rotation fortsätter och rörets grader skär av slipbandet. 

  

Figur 5. Oscillationsrörelse. Den svarta ringen 

visar rörets utgångsposition. Röd ring visar rörets 

postion när det har roterats och förflyttats i 

förhållande till utgångspositionen.  

Slipplatta 

Avgradningshuvud  

Figur 4. Avgradningshuvudets infästning i slipplattan. 

Fästplatta 
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1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att omkonstruera det befintliga avgradningshuvudet, i 

den övre slipanordningen, så att hela rörets periferi avgradas samt att slipbandet i 

möjligast mån inte går av.  

1.2.1 Inledande frågeställningar 

I arbetes inledning uppkom två frågor som var tvungna att besvaras.  

 Hur kan avgradningshuvudet omkonstrueras för att hela rörets periferi ska 

avgradas? 

 Varför går slipbandet av? 

 

1.3 Målet med examensarbete 

Examensarbetets målsättning delas in i två olika typer av mål. Målet för produkten och 

resultatet av examensarbete är det så kallade produktmålet. Processmålet beskriver vad 

examensarbetet ska ha lett till gällande personlig utveckling. 

 

Produktmål är att omkonstruera avgradningshuvudet så att hela rörets periferi avgradas 

samt att de uppsatta kraven uppnås. 

 

Processmål är att öka den personliga kompetensen gällande produktutveckling, 

maskinkonstruktion och CAD (Computer Aidid Design) modulering. Att erhålla 

erfarenheter från arbetslivet genom att lösa en verklig arbetsuppgift åt ett företag. 

  

Figur 6. Kontakten mellan röret och 

slipbandet har upphört. 

 

 

Figur 7. Röret tränger in mellan 

avgradningsfingrarna. 
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1.4 Kravspecifikation och avgränsningar 

Krav: 

 Avgradningshuvudet ska konstrueras så att fullständig avgradning sker trots att 

röret vertikalt förflyttar sig upp till ± 6 mm under operation. 

 Omkonstruktionen ska utföras så fingeravgradningsmaskinen kan bearbeta 

tidigare krav gällande rördimensioner. Rördiameter från 70-300 mm, minsta 

innerdiametern 50 mm och rörgodstjocklek från 3-45 mm. 

 Omkonstruktionen ska inte minska slipbands livslängd. 

 Slipkraften mot rörets kant ska vara mellan 5-15 N vid avgradning. 

 

Önskemål: 

 Omkonstruktionen av avgradningshuvudet ska leda till fullständig avgradning 

trots att röret har en vertikal rörelse ± 10 mm vid avgradning. 

 Få ökad slipbandslivslängd. 

 

Avgränsningar: 

 Bidragande orsaker till kända problem utanför slipanordningen kommer inte att 

beröras. 

 Den nedre slipanordningen kommer inte att beröras.  

 Ritningar på konstruktionen kommer inte att utföras. 
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2 Metod och verktyg 

För att uppfylla arbetets syfte har ett flertal metoder använts. Dessa beskrivs i detta 

avsnitt. 

2.1 Intervjuer/observationer 

I inledningen av arbetet gjordes ett besök i Rörverk 50 där slipanordningen studerades. 

Flertalet frågor angående maskinens problem och funktion ställdes till operatören där 

svaren noterades. Fotodokumentation utfördes även på de aktuella komponenterna på 

maskinen. Dessa intervjuer och observationen var viktigt för arbetets fortskridande. 

2.2 Tidsplanering 

Arbetet pågick under 10 veckor under vårterminen 2012. Då tidsåtgången samt 

utvecklingen av arbetet var svår att förutspå gjordes endast en enklare tidsplanering.  

2.3 Pughmetoden 

Pughmetoden är till för att jämföra olika lösningsförslag och koncept med varandra i 

förhållande till erhållna krav och önskemål. Koncepten jämförs mot ett referenskoncept. 

Vid produktutveckling används ofta föregående konstruktion. Jämförelsen utförs med 

hjälp av en matris där kriterier och önskemål rangordnas efter vikt. Varje koncept 

presenteras i form av en bild och en kort beskrivning. Är konceptet bättre än referensen 

markeras detta med ett plustecken i matrisen, är det jämbördigt tilldelas ett S och är det 

sämre sätts ett minustecken. Resultatet sammanställs och ger en tydlig bild över vilka 

koncept som bör vidareutvecklas.
3
 Denna metod gav ett bra underlag för att 

vidareutveckla det valda konstruktionskonceptet. 

  

Några viktiga punkter att tänka på vid tillämpning av Pughmetoden: 

 

 Koncepten bör bli rättvist jämförda, detta kan åstadkommas genom att alla 

koncept är på samma detalj- och utvecklingsnivå. 

 Personliga aspekter bör ej vägas in i utvärderingen, såsom att uppkalla koncept 

efter den som har gjort de. 

                                                      
3
 Daniel Forsman, Konstruera med Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 Del 1. (Studentlitteratur AB 2009 s. 42). 
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2.4 Inventor 

Inventor är ett CAD-program som användes till att göra en tre dimensionell modell över 

konstruktionen.
4
 Programmet har underlättat simuleringar och snabba förändringar under 

arbetet. Realistiska illustationer har gjort det lättare att upptäcka problem och brister. För 

att visualisera konstruktionen samt visa idéer under arbetets gång har Inventor varit bra. 

 

2.5 AutoCAD Mechanical 

AutoCAD Mechanical är ett program för att skapa konstruktionsritningar i två 

dimensioner.
5
 Ritningar från den befintliga konstruktionen har utnyttjats i programmet för 

att mäta kraftriktningar och hävarmar. Ändringar har utförts i ritningarna för att skapa 

rörelseförändringar där följderna av detta har beräknats. Programmet har även använts för 

att skapa beskrivande bilder till rapporten. 

2.6 Mathcad 

Matematiska beräkningar har utförs på ett enkelt och strukturerat sätt med 

beräkningsprogrammet Mathcad.
6
 De flesta typer av beräkningar kan utföras. Från de 

allra enklaste beräkningarna till mer avancerade matrisuträkningar.   

  

                                                      
4
 Inventor, www.autodesk.se, hämtat 2012-05-14 

5
 AutoCAD Mechanical, www.autodesk.se, hämtat 2012-05-14   

6
 Mathcad, www.ptc.com, hämtat 2012-05-14 
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3 Teori 

I detta avsnitt redovisas den teori som har använts i examensarbete. 

3.1 Slipkrafter 

Krafterna som uppkommer vid slipning delas upp i en normalkraft (Fn) och en 

tangentialkraft (Ft). Tangentialkraften kan även benämnas effektkraft, det är den som 

belastar slipmaskinens motor. Normalkraften är alltid större än den tangentiella kraften 

vid slipning. Vid allmän slipning är normalkraften två till fyra gånger större än den 

tangentiella kraften.
7
 Vid grovslipning kan dock normalkraften vara upp till tio gånger 

större tangential kraften.
8
 Förhållandet mellan dessa krafter ger riktningen på den 

resulterande slipkraften (F) enligt figur 8. 

 

 

Figur 8. Förhållandet mellan kraften Fn och Ft ger riktningen på resulterande kraften F. Figuren visar 

riktningen på F då Fn fyra gånger större än Ft. 

 

Friktionskoefficienten vid slipning fås genom att dividera tangentialkraften med 

normalkraften enligt ekvation 1.
9 

 

             
  

  
                                                                           

                                                      
7
 Loan D. Marinesc och Boris Dimitrov. Tribology of Abrasive Machining processes. (New York 

William Andrew Inc 2004 s.148.) och Skärteknik. (Författarna och Industrilitteratur AB. Utgåva 4 
tryckning 4 2005. s.132) samt Parash Kalita. m.fl. Study of specific energy and friction coefficient 
in minimum quantity lubrication grinding using oil-based nanolubricants. (Journal of 
Manufacturing Process 2012. 
8
 Lennart Hågeryd, Stefan Björklund och Matz Lenner. Modern Produktionsteknik Del1. (Liber AB 

2002. s.293-294) 
9
 A. Jourani. m.fl. Effect of the belt grinding on the surface texture: Modeling of the contact and 

abrasive wear. (Wear 259 2005. S.1142.) 
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4 Produktutveckling 

Ett flertal konstruktionskoncept togs fram för att lösa problemen som uppkommer med 

den nuvarande konstruktionen av avgradningshuvudet. Avgradningshuvudet är idag fast 

positionerat och kan inte följa rörets vertikala rörelser som uppkommer under avgradning. 

Focus låg på att ta fram konstruktionskoncept där en rörelse skapas hos 

avgradningshuvudet och på så sätt följa röret. I figur 9 visas förenklade bilder på 

respektive koncept där de svarta pilarna visar rörelseriktningen hos avgradningshuvudet. 

 

Koncept 1:  

Konceptet baseras på att konstruera avgradningshuvudet på en linjärstyrning. 

Linjärstyrningen gör det möjligt för avgradningshuvudet att i vertikal led följa rörets 

rörelseförändring som uppkommer under avgradningen.  

 

Koncept 2: 

Baseras på att öka avståndet mellan avgradningsrullarna. Ingen rörelse förekommer hos 

avgradningshuvudet. Ökat avstånd mellan avgradningsrullarna kräver mindre kraft från 

röret för att skapa en inbuktning i bandet. Vid vertikal förflyttning hos röret minskar 

risken för att kontakten med slipbandet upphör eller att slipkraften skulle bli för hög så att 

bandet nyper fast. 

 

Koncept 3: 

Genom fyra leder skapa en vertikal rörelse på avgradningshuvudet och på så sätt följa 

röret under avgradning. Konceptet kan liknas en framvagnskonstruktion hos en bil.  

 

Koncept 4: 

Avgradningshuvudet konstrueras med ett vridcentrum. Genom en rotationsrörelse kan 

rörets följas. 

   

Koncept 5: 

En horisontell rörelse skapas via en linjärstyrning. Rörets kontakt med slipbandet 

förflyttas upp eller ned mot rullarna på avgradningsfingrarna i och med rörets 

rörelseförändring. 



10 

 

 

 

Figur 9. De fem framtagna konstruktionskoncepten.  

 

4.1 Utvärdering av koncept 

En Pughmatris upprättades för att skapa underlag för utveckling av det mest lämpade 

konceptet, se tabell 1. Referensen valdes till koncept 1då det var ett av de två koncepten 

som baserade sig på att skapa rörelsen med en linjärstyrning. Felsäker funktion valdes till 

det viktigaste kriteriet då kravet att åstadkomma fullständig avgradning är viktigare än 

exempelvis tillverkningskostnaden. Slitaget på konstruktionen och hur lätt den är att 

serva/reparera är kriterier som är av mindre vikt. 
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Tabell 1. Pughmatris där de fem koncepten jämförs med varandra i förhållande till uppsatta de 

kriterierna. 
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Pughmatrisen resulterade i att koncept 2 och 4 gav fyra plus och ett samma. Dessa var 

jämbördiga efter att ha utvärderats mot de uppsatta kriterierna. Genom att diskutera 

resultatet med personal på BEKAB och framhäva konceptens för och nackdelar föll valet 

att utveckla koncept 4 som baserades på att konstruera avgradningshuvudet med ett 

vridcentrum, se figur 10. Rörelsen sker lätt, kontrollerat och funktionen är enkel med en 

vridaxel. Koncept 2 utvecklades inte då osäkerheter förekom om den skulle fungera.  

 

Figur 10. Avgradningshuvudet med ett vridcentrum/vridaxel. Svart pil visar rotationsrörelse. 

 

4.2 Konceptutveckling 

Att fastställa krafterna som påverkar avgradningshuvudet under avgradning var det första 

steget i utvecklingen av konceptet. Då röret ska följas genom en rotationsrörelse hos 

avgradningshuvudet kommer krafterna att vilja vrida runt vridcentrumet/vridaxeln.  

 

4.2.1 Krafterna i slipbandet 

För att utreda vilka krafter som kan förekomma i slipbandet utfördes beräkningar på 

spännanordningen. Detta innefattar en Pneumatikcylinder kopplad till en bandspännare 

som via en spännrulle skapar de resulterande krafterna i slipbandet (Fslipband), se figur 

11. Bandkrafter i den nuvarande slipanordningen är okända.  
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Figur 11. Slipbandets spännanordning. Krafterna visas som röda pilar, svart pil visar slipbandets 

rörelseriktning. 

 

Pneumatikcylinder är en vanlig standardcylinder med magnetkolv. Kolvens diameter är 

32 mm och skapar en kraft på 415 N när kolven arbetar i riktning in i cylindern med 6 bar 

i arbetstryck. 

 

 Slipbandet är ändlöst med tejpad skarv och har beteckning RB 417 XY. Dimensionen är 

16·2000 mm. Slipmaterialet består av aluminiumoxid med kornstorlek 80 vilket är 

lämpligt till slipning av höghållfasta stålsorter.
10

 Vid slipning är bandhastigheten 15 m/s. 

 

För att utreda om det fanns rekommenderade slipbandskrafter kontaktades tillverkaren av 

slipbandet. Brottskraften uppgavs till 1300 N per 50 mm bandbredd för denna typ av 

slipband.
11

 Detta ger en brottskraft på 416 N. Rekommendation kring lämplig 

bandspänning kunde inte ges.  

 

Beräkningen på spännanordningen utfördes när pneumatikcylindern arbetade med 6 bars 

tryck. Bandets brottsgräns överstegs och gav en kraft i slipbandet på 478 N. Detaljerad 

beräkning av kraften i slipbandet finns i bilaga 1. För det fortsatt arbetet har ett antagande 

gjorts genom diskussion med BEKAB där krafterna i slipbandet har satts till 100 N. 

  

                                                      
10

 Skärtenik. s.127. 
11

 Peter Sjögren. Hermes Abrasives. 2012-04-12 
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4.2.2 Placering av vridcentrum 

För att åstadkomma det uppsatta kravet på slipkraft som är 5-15 N mot rörets kant är 

vridcentrumets placering på avgradningshuvudet en avgörande faktor. Med fastställda 

bandkrafter och ritningsunderlag i AutoCAD över det befintligt avgradningshuvud 

beräknades de resulterande krafterna som verkar i den övre och nedre rullen på 

avgradningshuvudet, se figur 13 där krafterna markeras med röda pilar. R2 kraften är av 

storleken 166 N respektive R3 79 N. För detaljerad beräkning av krafternas storlek och 

riktning hänvisas den intresserade till bilaga 2. 

  

När slipbandet går i ingrepp mot rörets kant uppstår slipkraften Rr vars riktning bygger på 

förhållandet mellan friktionskraften Ff och normalkraften Nn enligt figur 12. 

Normalkraften är vinkelrät mot friktionskraften. Friktionskraften ligger i linje med 

slipbandet och är riktad mot slipbandets rörelseriktning. Vid allmän slipning är 

normalkraften två till fyra gånger större än friktionskraften. I detta fall har ett antagande 

gjorts där normalkraften fyra gånger större än friktionskraften. I figur 12 har 

normalkraften ritats fyra gånger längre än friktionskraften. 

 

 

Figur 12. Förhållandet mellan normalkraften och friktionskraften ger riktningen på den resulterande 

slipkraften. 

 

Inbuktningen i slipbandet som i verkligheten uppstår där slipkraften Rr verkar har 

försummats i beräkningarna. Detta på grund av en hög bandspänning samt ett kort 

centrummått på 40 mm mellan avgradningsrullarna. Slipkraften på 5-15 N som 

eftersträvas skapar därför ingen nämnvärd inbuktning.   
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De tre verkande krafterna R2, R3 och Rr gav förutsättningar för att hitta vridcentrumets 

placering för att skapa rätt slipkraft Rr. Det är den kraft som rörets kant lär hålla upp 

slipbandet med för att erhålla jämvikt. Vid beräkning eftersträvades cirka 10 N, vilket är 

mitt i kraftintervallet 5-15 N som var kravet på slipkraft. Detta resulterade i ett 

vridcentrum placerat 30 mm från avgradningshuvudets överkant och 19,5 mm bakkanten 

enligt figur 13. För detaljerad beräkning av slipkraften 10 N se bilaga 3.  

 

Ett flertal beräkningar utfördes för att hitta placeringen. Vridcentrumet förflyttades endast 

i vertikalled när slipkraften 10 N eftersöktes. Ingen förflyttning gjordes i horisontalled. 

Den första placeringen av vridcentrumet gav en för hög slipkraft. Genom att ändra 

placeringen och utföra ny beräkningar drogs slutsatsen åt vilket håll vridcentrumet skulle 

flyttas för att uppnå den eftersträvade slipkraften.  

 

 

Figur 13. Vridcentrumet placering på avgradningshuvudet då 10 N i slipkraft erhålls. De röda pilarna 

visar de resulterande krafterna från avgradningsrullarna, den blå pilen visar slipkraften.  

 

Avgradningshuvudet är i figur 13 positionerad i mellanläget. Underkanten på 

avgradningshuvudet ligger då horisontellt. Det räknas som det mest förekommande läget 

under avgradning. Kravet på slipkraft är här störst. I ytterlighetslägena då röret vertikalt 

förflyttat sig ± 6mm från mellanläget är kravet på slipkraft inte lika stor. En slipkraft i 

utkanten av intervallet är då acceptabel.  
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Beräkningar utfördes i det övre läget då röret förflyttades 6 mm vertikalt uppåt vilket ger 

en rotations ändring på 4,3 grader mellan avgradningshuvudets underkant och den vågräta 

linjen, se figur 14.  De nya kraftriktningarna i det övre läget skapade en negativ slipkraft 

på -10,5 N. För detaljerad beräkning av den negativa slipkraften hänvisas den intresserade 

till bilaga 4. Med det menas att ingen kraft krävs från rörets kant för att hålla upp 

avgradningshuvudet. Slipkraften Rr blir då riktad i motsatt riktning jämfört med i figur 

14. Det krävs då en kraft i den riktningen för att uppnå jämvikt så att inte 

avgradningshuvudet roterar medsols. Man säger att ingen slipkraft erhålls. 

  

 

Figur 14. Avgradningshuvudet i det övre läget. Svart linje markerar rörcentrum, röd linjen visar 

rörcentrumet innan den 6 mm vertikala förflyttningen uppåt. 

 

Avgradningshuvudet roterades till det nedre läget då röret vertikalt flyttats 6 mm nedåt 

från mellanläget enligt figur 15. Med ändrade kraftriktningar gav det en för hög slipkraft 

på 32 N. Utförlig beräkning av slipkraften kan ses i bilaga 5. Rotationen hos 

avgradningshuvudet var även här 4,3 grader mellan avgradningshuvudets underkant och 

den vågräta linjen 
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Figur 15. Avgradningshuvudet i det nedre läget. Svart linje markerar rörcentrum, röd linje visar 

rörcentrumet innan den 6 mm vertikala förflyttningen nedåt. 

 

Inget av ytterlighetslägena skapade de slipkrafter mot rörkanten som kravspecifikationen 

tillåter. I det övre läget skapades ingen slipkraft mot rörkanten. I det nedre läget skapades 

en för hög slipkraft. För att konstruera avgradningshuvudet med ett vridcentrum och 

åstadkomma fullständig avgradning med acceptabel slipkraft krävs en yttre verkande 

kraft.  

 

Beräkningarna visade att slipkraften minskade proportionellt från det nedre läget. Genom 

en omplacering av vridcentrumet så att rätt slipkraft skapas i det nedre läget finns 

möjligheten att åstadkomma rätt slipkraft i de övriga två lägena. Med hjälp en dragfjäder 

som ökar kraften proportionellt kan den proportionellt minskade slipkraften tas upp. 

 

Beräkningar utfördes för att hitta placeringen då cirka 10 N i slipkraft skapades i det 

nedre läget. För detaljerad beräkning av slipkraften hänvisas den intresserade till bilaga 6. 

För att uppnå detta flyttades vridcentrum ner ytterligare 4 mm från avgradningshuvudets 

överkant från tidigare 30 mm till 34mm. Med vridcentrums nya position erhölls en 

negativ slipkraft på -16 N i mellanläget respektive -45,5 N i det övre läget. Dessa 

negativa slipkrafter ska tas upp av dragfjädern. För utförliga beräkningar av de negativa 

slipkrafterna se bilaga 7 och 8. 
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En hävarm placerades ut på vridcentrumet i det nedre läget där cirka 10 N i slipkraft 

erhölls. Hävarmens längd sattes till 60 mm och placerades vinkelrät mot 

avgradningshuvudets underkant. Från änden kommer den tänkta fjäderkraften att verka. 

En punkt placerades ut i ritningen för att symbolisera den andra fjäderinfästningen. 

Avståndet mellan hävarmen och fjäderinfästningen mätte 60,8 mm, se figur 16. 

 

Figur 16. Avståndet mellan hävarmen och fjäderinfästningen då avgradningshuvudet är i det nedre 

läget.  

 

Genom att rotera avgradningshuvudet till de övriga två lägena kunde längdförändringen 

mellan hävarmen och fjäderns infästning mätas. Rotationen till mellanläget mätte 65,1 

mm vilket är en längförändring på 4,3 mm. Vid rotation till det övre läget erhölls 

ytterligare en förlängning på 4,5 mm till 69,6 mm enligt figur 17.  

 

Figur 17. Avståndet mellan hävarmen och fjäderinfästningen då avgradningshuvudet är roterat till det 

övre läget.  

 

Genom den proportionellt ökade längdförändringen konstaterandes att en dragfjäder 

skulle fungera för att övervinna de negativa slipkrafterna. Med en tillkommande 

fjäderkraft kommer fyra krafter att verka runt vridcentrum enligt figur 18 där den lila 

pilen visar den tillkommande fjäderkraften. 
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Figur 18. Fyra krafter verkar runt vridcentrum där lila pil visar fjäderkraften . 

 

Med en tillkommande kraft och en hävarm på 60 mm utfördes beräkningar för att se 

vilken kraft dragfjädern måste verka med för att skapa rätt slipkraft mot rörets kant. En 

negativ slipkraft på -16 N erhölls i mellanläget. För att övervinna denna och skapa rätt 

slipkraft krävdes en fjäderkraft på 13,5 N. Detaljerad beräkning av fjäderkraften hittar 

den intresserade i bilaga 9. I det övre läget var slipkraften -45,5 N, fjäder måste då verka 

med 25,5 N för att skapa rätt slipkraft. För utförlig beräkning av fjäderkraften i det övre 

läget hänvisas den intresserade till bilaga 10.  

 

Genom att fastställt vilken fjäderkraft som skulle skapas på de tidigare undersökta 

längförändringarna kunde en lämplig fjäder eftersökas. Dragfjädrarnas kraft beräknades 

enligt ekvation 2 för att se om de skapade den kraft som behövdes där fjäderkraft 

betecknas        , förspänningskraft   , fjäderkonstant   och längförändring   . 

 

                    (2) 

 

Förspänningen är den kraft som krävs för att fjädern ska börjas dras isär. Med 

avgradningshuvudet i det nedre läget erhålls rätt slipkraft, fjädern ska här vara justerad så 

att den just ska till att spännas. Den ska inte inverka. Så fort avgradningshuvudet börjar 

rotera uppåt ska fjädern gå i ingrepp.  

 

En rostfri dragfjäder med de eftersökta egenskaperna valdes. Fjäderns förspänningskraft 

var 3,33 N och hade en fjäderkonstant på 2,39 N/mm
2
 . För detaljerade specifikationer av 

fjädern hänvisas den intresserade till bilaga 11. 
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 Kontrollberäkningar utfördes över vilken slipkraft som erhölls med fjädern då den inte 

exakt uppfyllde den fjäderkraft de tidigare beräkningarna angav. Dessa resulterade i en 

slipkraft på 10 N i mellanläget samt 8 N i det övre läget. För detaljerade beräkningar av 

dessa slipkrafter hänvisas den intresserade till bilaga 12 och 13.  

 

4.2.3 Konstruktion 

Efter att fastställt vridcentrumets placering på avgradningshuvudet och uppnått fullstädig 

avgradning med kravet på slipkraft konstruerades den nya lösningen.  

 

Avgradningshuvudet konstruerades med en axel enligt figur 19 med dimensionen 

17×72mm. Axeldiametern valdes för att den är standardiserad för muttrar, brickor och 

andra maskinelement. Axeln placerades 34 mm från avgradningshuvudets överkant och 

19,5 mm från bakkant som den framräknade positionen för vridcentrumet. 

 

 

 

 

För att skapa rotationsrörelsen krävdes lagring. Då rörelsen ska vara felsäker och ha låg 

friktion valdes två kullager av typen 61803-2RS1. Lagret är tätat från båda sidor vilket 

förhindrar slipspån från att tränga in och försämra dess funktion. Ett lagerhus med 

tillhörande fästplatta konstruerades då axelns och lagrens mått var kända. Figur 20 visar 

en genomskärning av lagerhuset där avgradningshuvudet och lagren är monterat. Den 

gröna hylsan mellan lagrens innerringar förhindrar att lagren dras ihop vid förspänning. 

 

Figur 19. Avgradningshuvudet med axel. 
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Figur 20. Genomskärning av lagerhuset där avgradningshuvudet, kullagren och den gröna hylsan är 

monterat. 

 

Lagerhuset placerades sedan på den röda fästplattan som via stycken M6 skruvar är infäst 

i slipplattan enligt figur 21. Fästplattan utnyttjades från den nuvarande konstruktionen. 

Centrummåttet i höjdled mellan de fyra skruvhålen till lagerhuset ökades endast ett par 

millimeter. 

 

 

Figur 21. Lagerhusets infästning i sliplattan. 

 

En hävarm konstruerades med fjäderkrok varifrån fjäderkraften kommer att verka. 

Hävarmen fästs med ett kilförband på avgradningshuvudets axel enligt figur 22. 

Hävarmens centrummåttet mellan hålet och fjäderkroken är 60 mm, lika som den hävarm 

som använts i beräkningarna av fjäderkraften. 
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Figur 22. Hävarmen (gul) fäst på avgradningshuvudets axel med ett kilförband.  

 

För att skruva fast komponenterna gängades avgradningshuvudets axel för att förspännas 

med mutter och bricka. För att förhindra uppgängning av muttern valdes en bricka och 

mutter med låsfunktion. Figur 23 visar en genomskärning av konstruktionen som 

tydliggör hur förspänningskraften fortplantar genom de olika delarna vid förspänning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23. Genomskärning av konstruktionen. Vid förspänning av muttern trycker den mot låsbrickan. 

Förspänningskraften fortplantar sig via hävarmens och dess hals till lagrets innerring. Kraften går 

vidare via den gröna hylsan som trycker mot det andra lagrets innerring. Slutligen går kraften via 

inneringen och stoppas mot axelns kant.  

Mutter 

Låsbricka 

Hävarm  

Kil 

Lager 

Hylsa 

Axel  

Lagerhus

hus 
Hävarmens hals  
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Den andra fjäderinfästningen konstruerades med en 8 mm plåt. Den fästs på den röda 

fästplattan som via en skruvögla skapar fjäderinfästningen enligt figur 24. Plåten svetsas 

fast på fästplattan. 

 

 

Figur 24. Fjädern monterad mellan fjäderinfästningarna. 

 

För att begränsa avgradningshuvudets rotation konstruerades två stoppklackar på 

lagerhuset. I stoppklackarna sitter det stoppskruv som ligger an mot hävarmen när 

avgradningshuvudet är positionerat i det övre och nedre läget. Avgradningshuvudet är i 

figur 25 positionerad i det nedre läget när stoppskruven begränsar rotationen. 

Stoppskruvarna är justerbara och låses fast med mutter.  

 

 

Figur 25. Stoppskruven ligger mot hävarmen och begränsar avgradningshuvudets rotation. 
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Resultatet av den nya konstruktionen har sammanställts och visas under 

avgradningsoperation i figur 26 då den avgradar ett rör.  

 

 

Figur 26. Den nya konstruktionen under avgradningsoperation. 

  

En sprängskiss med tillhörande stycklista över konstruktionen visas i figur 27. Som 

referensmått har yttermåtten på slipanordningen platta satts ut. Avgradningsfingrarna är 

inte med i sprängskissen eftersom de inte förändrades något i konstruktionsarbetet.  
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Figur 27. Sprängskiss med tillhörande styckelista över den nya konstruktionen.   
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5 Diskussion och slutsats 

Genom att konstruerat avgradningshuvudet på en vridaxel har en rotationsrörelse skapats. 

Rörets vertikala längdförändring på ± 6mm som uppkommer under avgradning kan då 

följas och fullstädig avgradning sker. Genom att beräknat fram vridaxelns placering och 

använt en dragfjäder med rätt egenskaper erhålls kravet på slipkraft i alla lägen. 

Slipkraften är 10 N i det nedre läget, 10 N i mellanläget och 8 N i det övre läget. Alla tre 

lägena håller sig inom det uppsatta kravet på 5-15 N. Att lösningen krävde en yttre 

verkande kraft för att uppnå kravet på slipkraft fanns till en början inte i åtanke. Att hitta 

en lösning på problemet var utmanande. Kontrollerad slipkraft i alla lägen minskar risken 

för att slipbandet nyper fast mellan avgradningsfingrarna och går av vilket ger ökad 

slipbandslivslängd 

 

Beräkningarna visade att den lilla rotationsförändringen hos avgradningshuvudet på ± 4,3 

grader gav stora skillnader i slipkrafter. Kan bandkrafterna minskas utan att slipbandet 

slirar ska man göra det. Ju mer man minskar bandspänningen, ju mindre blir skillnaden i 

slipkraft mellan det övre och nedre läget. Den yttre kraften, det vill säga fjädern, behöver 

då inte ha lika stor inverkan. Vid tillämpning bör man därför sträva efter att först 

fastställa bandspänningen.  

 

Vid det aktuella slipfallet var det svårt att veta förhållandet mellan normalkraften och 

friktionskraften. Detta förhållande gav riktningen och hävarmen till den resulterande 

slipkraften Rr som användes i beräkningarna. Då vetskapen om att teorin och 

verkligheten inte alltid överensstämmer utfördes dock konstruktionen med 

justeringsmöjligheter. Har ett felantagande gjorts kan det troligtvis enkels justeras med en 

annan fjäder.  

 

Ett önskemål från SMT var att uppnå fullstädig avgradning trots att röret hade en vertikal 

rörelseförändring på ±10 mm under avgradning. I examensarbetet testades aldrig detta, 

konstruktionens justeringsmöjligheter gör det dock möjligt att testa detta om den 

tillverkas. 

 

Då konstruktionen inte utsätts för några större krafter var det inte aktuellt att utföra några 

spänningsanalyser. De flesta komponenterna baseras på den tidigare konstruktionen där 

dimensionen är tilltagen.  
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Det känns fortfarande som att lösa rörelsen hos avgradningshuvudet med ett vridcentrum 

var det bästa konstruktionskonceptet. Inom produktutveckling när ett koncept är 

färdigutvecklat brukar det uppstå funderingar kring om tidigare bortvalda koncepten hade 

fungerat bättre. 
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Bilaga 1. Krafterna i slipbandet 
Den kraft bandspännaren påverkar slipbandet med beräknas genom att ställa upp en
momentekvation. Genom att fastställa denna kraft beräknas sedan de resulterande krafterna i
slipbandet. Figuren visar krafterna med dess hävarmar som används i beräkningarna. Krafterna är
markerad med röda pilar medan hävarmarna är markerad med blått. 

Momentekvation runt punkten B motsols:

En momentekvation ställs upp runt punkten B i figuren. Det är runt denna punkt krafterna vrider.
Kraften bandspännaren påverkar slipbandet med räknas ut.

Fcylinder 415N Vid 6 bars arbetstryck skapar
pneumatikcylindern en kraft på 415 N

Fcylinder 43.4 mm Fbandspännare 80.7 mm 0=

Fbandspännare

Fcylinder 43.4 mm

80.7mm
223N

En kraft på 223 N lär hålla emot bandspännaren för att erhålla jämnvikt.

Resulterande krafter i slipbandet:

Genom att ha fastställt kraften bandspännaren påverkar slipbandet med beräknas de resulterande
krafterna som uppkommer i slipbandet.

Fslipband

Fbandspännare

2 cos
153°

2








478N Kraften i slipbandet är 478 N

 

Figuren visar krafterna som använts i beräkningarna.



Bilaga 2. De resulterande krafterna i avgradningsrullarna

Slipbandet löper runt avgradningsrullarna och drar med lika stor kraft åt motsatt håll på grund av
bandspänningen. Dessa räknas ihop till en resulterande kraft som verkar i avgradningsrullen då
slipbandskrafternas storlek och riktning är kända.

Fslipband 100 N Kraften i slipbandet är 100 N

Resulterande kraft övre rulle:

Den resulterande kraften R2 som uppkommer i den övre avgradningsrullen räknas ut. Figur 1 visar
krafterna som använts i beräkningen.

R2 2 Fslipband cos
67.4 °

2






 166 N Den resulterande kraften R2 som uppkommer i
den övre avgradningsrullen är 166 N och får
riktningen enligt figur 1.  

 

Figur 1. Krafterna som verkar på den övre avgradningsrullen.

Resulterande kraft nedre rulle:

Den resulterande kraften R3 som uppkommer i den nedre avgradningsrullen räknas ut. Figur 2
visar krafterna som använts i beräkningen.

R3 2 Fslipband cos
133.6 °

2






 79 N Den resulterande kraften R3 som uppkommer i
den nedre avgradningsrullen är 79 N och har
riktningen enligt figur 2.  



 

Figur 2. Krafterna som verkar på den nedre avgradningsrullen.



Bilaga 3. Slipkraft mellanläget 
I denna bilaga beräknas slipkraften Rr fram då avgradningshuvudet är i mellanläget. Vridcentrumet
är placerat 30 mm från avgradningshuvudets överkant och 19,5 mm från dess bakkant. Först
beräknas de resulterande krafterna i avgradningsrullarna. Dessa baseras på kraften i slipbandet
som har antagits till 100 N och vinkeln slipbandet omger avgradningsrullen. Slipkraften Rr är den
ända kraft som är okänd i storlek. Riktningen är känd då den bygger på förhållandet att
normalkraften är fyra gånger större än friktionskraften. Hävarmen till vridcentrumet är därför känd.
En momentekvation ställs upp och kraften Rr löses ut ur ekvationen. Figuren visar de tre krafterna
och deras vinkelräta hävarmar till vridcentrumet som använts i beräkningarna.

Fslipband 100N Kraften i slipbandet är 100 N

Resulterande kraft övre rulle: Resulterande kraft nedre rulle:

R2 2 Fslipband cos
67°

2






 167N R3 2 Fslipband cos
133.5°

2






 79N

Momentekvation runt vridcentrum motsols:

Hävarmarna defineras.

r 27.6mm r2 33.8mm r3 68mm

Momentekvation motsols: 

R2 r2 R3 r3 Rr r 0=

Rr
R2 r2 R3 r3

r
9.7N

 

Detta ger en slipkraft Rr på cirka 10 N. 

Figuren visar de tre krafterna med deras vinkelräta
hävarm till vridcentrumet.



Bilaga 4. Slipkraft övre läget 
I denna bilaga beräknas slipkraften Rr fram då avgradningshuvudet är i det övre läget.
Vridcentrumet är placerat 30 mm från avgradningshuvudets överkant och 19,5 mm från dess
bakkant. Först beräknas de resulterande krafterna i avgradningsrullarna. Dessa baseras på kraften
i slipbandet som har antagits till 100 N och vinkeln slipbandet omger avgradningsrullen. Slipkraften
Rr är den ända kraft som är okänd i storlek. Riktningen är känd då den bygger på förhållandet att
normalkraften är fyra gånger större än friktionskraften. Hävarmen till vridcentrumet är därför känd.
En momentekvation ställs upp och kraften Rr löses ut ur ekvationen. Figuren visar de tre krafterna
och deras vinkelräta hävarmar till vridcentrumet som använts i beräkningarna.

Fslipband 100N Kraften i slipbandet är 100 N

Resulterande kraft övre rulle: Resulterande kraft nedre rulle:

R2 2 Fslipband cos
69°

2






 165N R3 2 Fslipband cos
130.5°

2






 84N

Momentekvation runt vridcentrum motsols:

Hävarmarna defineras.

r 24.5mm r2 34mm r3 70mm

Moment motsols:

R2 r2 R3 r3 Rr r 0=

Rr
R2 r2 R3 r3

r
10.5 N

 

Detta ger en negativ slipkraft Rr på -10,5 N. 

Figuren visar de tre krafterna med deras vinkelräta
hävarm till vridcentrumet.



Bilaga 5. Slipkraft nedre läget 
I denna bilaga beräknas slipkraften Rr fram då avgradningshuvudet är i det nedre läget.
Vridcentrumet är placerat 30 mm från avgradningshuvudets överkant och 19,5 mm från dess
bakkant. Först beräknas de resulterande krafterna i avgradningsrullarna. Dessa baseras på kraften
i slipbandet som har antagits till 100 N och vinkeln slipbandet omger avgradningsrullen. Slipkraften
Rr är den ända kraft som är okänd i storlek. Riktningen är känd då den bygger på förhållandet att
normalkraften är fyra gånger större än friktionskraften. Hävarmen till vridcentrumet är därför känd.
En momentekvation ställs upp och kraften Rr löses ut ur ekvationen. Figuren visar de tre krafterna
och deras vinkelräta hävarmar till vridcentrumet som använts i beräkningarna.

Fslipband 100 N Kraften i slipbandet är 100 N

Resulterande kraft övre rulle: Resulterande kraft nedre rulle:

R2 2 Fslipband cos
65.5 °

2






 168 N R3 2 Fslipband cos
137 °

2






 73 N

Momentekvation:

Hävarmarna defineras.

r 31 mm r2 35.5 mm r3 68 mm

Moment motsols:

R2 r2 R3 r3 Rr r 0=

Rr
R2 r2 R3 r3

r
31.8 N

 

Detta ger en slipkraft Rr på cirka 32 N.

Figuren visar de tre krafterna med deras vinkelräta
hävarm till vridcentrumet.



Bilaga 6. Slipkraft nedre läget flyttat vridcentrum

I denna bilaga beräknas slipkraften Rr fram då avgradningshuvudet är i det nedre läget.
Vridcentrumet är placerat 34 mm från avgradningshuvudets överkant och 19,5 mm från dess
bakkant. Först beräknas de resulterande krafterna i avgradningsrullarna. Dessa baseras på kraften
i slipbandet som har antagits till 100 N och vinkeln slipbandet omger avgradningsrullen. Slipkraften
Rr är den ända kraft som är okänd i storlek. Riktningen är känd då den bygger på förhållandet att
normalkraften är fyra gånger större än friktionskraften. Hävarmen till vridcentrumet är därför känd.
En momentekvation ställs upp och kraften Rr löses ut ur ekvationen. Figuren visar de tre krafterna
och deras vinkelräta hävarmar till vridcentrumet som använts i beräkningarna.

Fslipband 100N Kraften i slipbandet är 100 N

Resulterande kraft övre rulle: Resulterande kraft nedre rulle:

R2 2 Fslipband cos
66°

2






 168N R3 2 Fslipband cos
136.5°

2






 74N

Momentekvation runt vridcentrum motsols:

Hävarmarna defineras.

r 34mm r2 32mm r3 68mm

Moment motsols:

R2 r2 R3 r3 Rr r 0=

Rr
R2 r2 R3 r3

r
9.6N

 

Den resulterande kraften Rr är cirka 10 N. 

Figuren visar de tre krafterna med deras vinkelräta
hävarm till vridcentrumet.



Bilaga 7. Slipkraft mellanläget flyttat vridcentrum
I denna bilaga beräknas slipkraften Rr fram då avgradningshuvudet är i mellanläget. Vridcentrumet
är placerat 34 mm från avgradningshuvudets överkant och 19,5 mm från dess bakkant. Först
beräknas de resulterande krafterna i avgradningsrullarna. Dessa baseras på kraften i slipbandet
som har antagits till 100 N och vinkeln slipbandet omger avgradningsrullen. Slipkraften Rr är den
ända kraft som är okänd i storlek. Riktningen är känd då den bygger på förhållandet att
normalkraften är fyra gånger större än friktionskraften. Hävarmen till vridcentrumet är därför känd.
En momentekvation ställs upp och kraften Rr löses ut ur ekvationen. Figuren visar de tre krafterna
och deras vinkelräta hävarmar till vridcentrumet som använts i beräkningarna.

Fslipband 100 N Kraften i slipbandet är 100 N

Resulterande kraft övre rulle: Resulterande kraft nedre rulle:

R2 2 Fslipband cos
67.5 °

2






 166 N R3 2 Fslipband cos
133.5 °

2






 79 N

Momentekvation runt vridcentrum:

Hävarmarna defineras.

r 31 mm r2 30 mm r3 69.5 mm

Moment motsols:

R2 r2 R3 r3 Rr r 0=

Rr
R2 r2 R3 r3

r
16.1 N

Detta ger en negativ slipkraft Rr på cirka -16 N. 

Figuren visar de tre krafterna med deras vinkelräta
hävarm till vridcentrumet.



Bilaga 8. Slipkraft övre läget flyttat vridcentrum

I denna bilaga beräknas slipkraften Rr fram då avgradningshuvudet är i det övre läget.
Vridcentrumet är placerat 34 mm från avgradningshuvudets överkant och 19,5 mm från dess
bakkant. Först beräknas de resulterande krafterna i avgradningsrullarna. Dessa baseras på kraften
i slipbandet som har antagits till 100 N och vinkeln slipbandet omger avgradningsrullen. Slipkraften
Rr är den ända kraft som är okänd i storlek. Riktningen är känd då den bygger på förhållandet att
normalkraften är fyra gånger större än friktionskraften. Hävarmen till vridcentrumet är därför känd.
En momentekvation ställs upp och kraften Rr löses ut ur ekvationen. Figuren visar de tre krafterna
och deras vinkelräta hävarmar till vridcentrumet som använts i beräkningarna.

Fslipband 100 N Kraften i slipbandet är 100 N

Resulterande kraft övre rulle: Resulterande kraft nedre rulle:

R2 2 Fslipband cos
69 °

2






 165 N R3 2 Fslipband cos
130.5 °

2






 84 N

Momentekvation runt vridcentrum motsols:

Hävarmarna defineras.

r 28 mm r2 28.5 mm r3 71 mm

Momentekvation motsols:

R2 r2 R3 r3 Rr r 0=

Rr
R2 r2 R3 r3

r
44.6 N

 

Detta ger en negativ slipkraft Rr på cirka -44.5 N. 

Figuren visar de tre krafterna med deras vinkelräta
hävarm till vridcentrumet.



Bilaga 9. Fjäderkraft mellanläget
I denna bilaga beräknas det vilken kraft fjädern lär skapa för att erhålla 10 N i slipkraft med
avgradningshuvudet i mellanläget. 

En momentekvation ställs upp där den resulterande slipkraftkraften (Rr) sätts till 10 N. Efter detta
räknas det ut vilken kraft fjädern (Ffjäder) lär verka med för att att skapa denna slipkraft.

Beräkningen resulterade i att fjäder lär verka med 13,5 N. Figuren visar de fyra krafterna och
deras vinkelräta hävarmar till vridcentrumet som använts i beräkningarna. 

Definerar krafterna och avstånden:

Rr 10N r 31mm

R2 166N r2 30mm

R3 79N r3 69.5mm

Moment runt vridcentrum motsols:

R2 r2 R3 r3 10N r Ffjäder 60 mm 0=

Ffjäder

R2 r2 R3 r3 Rr r

60mm
13.5N

 

Figuren visar krafterna och deras vinkelräta hävarm till
vridcentrumet.



Bilaga 10. Fjäderkraft övre läget
I denna bilaga beräknas det vilken kraft fjädern lär skapa för att erhålla 10 N i slipkraft med
avgradningshuvudet i det övre läget. 

En momentekvation ställs upp där den resulterande slipkraftkraften (Rr) sätts till 10 N. Efter detta
räknas det ut vilken kraft fjädern (Ffjäder) lär verka med för att att skapa denna slipkraft.

Beräkningen resulterade i att fjäder lär verka med 25,5 N. Figuren visar de fyra krafterna och
deras vinkelräta hävarmar till vridcentrumet som använts i beräkningarna. 

Definerar krafterna och avstånden:

Rr 10N r 28mm

R2 165N r2 28.5mm

R3 84N r3 71mm

Moment runt vridcentrum motsols:

R2 r2 R3 r3 Rr r Ffjäder 60 mm 0=

Ffjäder

R2 r2 R3 r3 10N r

60mm
25.5N

Figuren visar krafterna med deras vinkelräta hävarm till
vridcentrumet.



Bilaga 11. Fjäderegenskaper 
 

Figuren visar den valda dragfjäderns egenskaper och dimensioner. Fjädern hittades i Sodemann 

Industrifjedre A/s onlinekatalog 2012-05-15. Artikelnumret E03600451120S. 

 

 

Dragfjäderns egenskaper och dimensioner 

 

 



Bilaga 12. Slutgitlig slipkraft mellanläget 
I bilagan beräknas den slutgiltiga slipkraften då avgradningshuvudet är i mellanläget. Detta för att
den valda fjädern inte exakt skapar den fjäderkraft på 13,5 N som krävs för att erhålla 10 N i
slipkraft. 

Den valda fjäderns kraft:

Kraften den valda dragfjädern skapar beräknas genom att multiplicera längförändringen med
fjäderkonstanten, sedan addera detta med förspänningskraften. Längdförändringen mellan fjäderns
infästningspunkter från nedre läget till mellanläget är 4,3 mm. Beräkningen resulterade i att fjädern
verkar med 13,6 N.

Förspänningskraft: Fjäderkonstant:

F0 3.33N R 2.39
N

mm


Ffjäder F0 4.3mm R  13.6N

Slutgiltig slipkraft mellanläget:

Då fjäder skapar 0,1 N större kraft än vad som behövs ställs en momentekvation upp för att beräkna
den resulterande slipkraften Rr som uppkommer. Det resulterade i en slipkraft på cirka 10 N. Den
0,1 N för starka fjädern påverkar inte slipkraften nämnvärt. Figuren visar de fyra verkande krafterna
som använts i beräkningen.

Definerar krafterna och avstånden:
R2 166N r2 30mm r 31mm

R3 79N r3 69.5mm

Momentekvation runt vridcentrum motsols:

 

R2 r2 R3 r3 Rr r Ffjäder 60 mm 0=

Rr
R2 r2 R3 r3 Ffjäder 60 mm

r
10.3N

Figuren visar krafterna med deras vinkelräta hävarm till
vridcentrumet.



Bilaga 13. Slutgitlig slipkraft övre läget 
I denna bilaga beräknas den slutgiltiga slipkraften då avgradningshuvudet är i det övre läget. Detta
för att den valda fjädern inte exakt skapar den fjäderkraft på 25,5 N som krävs för att erhålla 10 N i
slipkraft. 

Den valda fjäderns kraft:

Kraften den valda dragfjädern skapar beräknas genom att multiplicera längförändringen med
fjäderkonstanten, sedan adderas detta med förspänningskraften. Längdförändringen mellan
fjäderns infästningspunkter från nedre till det övre läget är 8,8 mm. Det resulterade i att fjädern
verkar med 24,4 N.

Förspänningskraft: Fjäderkonstant:

F0 3.33 N R 2.39
N

mm


Ffjäder F0 8.8 mm R  24.4 N

Slutgiltig slipkraft övre läget:

Då fjäder skapar 1,1 N mindre kraft än vad som behövs ställs en momentekvation upp för att
beräkna den resulterande slipkraften Rr som uppkommer. Det resulterade i en slipkraft på cirka
8 N. Figuren visar de fyra verkande krafterna som använts i beräkningen.

Definerar krafterna och avstånden:
R2 165 N r2 28.5 mm r 28 mm

R3 84 N r3 71 mm

Momentekvation runt vridcentrum motsols:

R2 r2 R3 r3 Rr r Ffjäder 60 mm 0=

Rr
R2 r2 R3 r3 Ffjäder 60 mm

r
7.7N

Figuren visar krafterna med deras vinkelräta hävarm till
vridcentrumet.


