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Sammanfattning 
Värmealstring vid kraftupptagande friktion skapar en temperaturökning som ställer till 

problem hos olika maskinelement som till exempel bromsar och kopplingar. Vid hög 

temperatur påverkas konstruktionsmaterialens egenskaper vilket kan skada 

maskinelementen. Problemet återfinns hos fiskerullars överlastkoppling. Syftet med 

arbetet var att minska risken för skador på fiskerullar orsakad av hög temperatur utan att 

förändra dimensionerna på fiskerullar. 

 

En utredning av vilka parametrar som temperaturökningen beror av vid friktion ställdes 

upp. Parametrarna undersöktes i en litteraturstudie med avseende på hur de påverkar 

temperaturökningen. De parametrar som inte krävde dimensionsförändringar var de 

materialberoende. Dessa parametrar var värmekapacitet, värmeledningsförmåga, 

friktionstal och densitet.  

 

Fiskerullen av modell Daiwa Saltiga användes som referensmodell. Konstruktionen hos 

fiskerullens överlastkoppling analyserades. Analysen användes för att utvärdera om det 

går att anpassa de materialberoende parametrarna med ett materialbyte i referensrullens 

överlastkoppling, för att optimera fiskerullar mot temperaturskador. Materialdatabasen 

CES EduPack användes för att jämföra materialen i referensmodellens överlastkoppling, 

som består av rostfritt stål, mot andra material. Analyser visade att vid ett materialbyte 

ansågs nickel teoretiskt kunna optimera referensmodellen ur arbetets syfte. Nickel har 

högre värmekapacitet per volymenhet samt högre värmeledningsförmåga än 

referensmaterialet rostfritt stål. Det skapade även ett likvärdigt friktionstal vid direkt 

byte av det befintliga materialet i referensmodellen. Arbetets vidare undersökningar 

fann att nickel och rostfritt stål erhåller olika hårdhet varpå nötningen kommer 

påverkas. Ett förslag för att lösa detta skulle kunna vara att belägga nicklet med samma 

sorts rostfritt stål som finns i referensmodellen. Vilket skulle göra nötningen opåverkad 

fram till beläggningen slitits ned. Hur nötningen påverkas vid materialbyte mot nickel 

eller om en beläggning är tillämpbart samt hur friktionstalet förändras vid olika 

temperaturer har inte undersökts utan anses vara ett vidare arbete. 

  



 

 

Abstract 
Heat energy generated by friction causes problem in machine elements such as breaks 

and clutches. This is an effect of the high temperatures which affect the material and 

increases the risk of damage to the components. This is for example a problem in 

overload clutches in fishing gear. This study aims to decrease the risk of damage to 

fishing gear which is caused by high temperature from the clutch, without changing the 

dimensions. 

 

A research was used to determine which parameters affect the temperature change 

during friction. These parameters were analyzed using a literature study regarding how 

they affect temperature rise. The study finds that the parameters that weren’t depending 

on dimensions were dependent on materialdata. The parameters were heat capacity, heat 

conductivity, constant of friction and the density.  

 

The fishing reel Daiwa Saltiga is used as a reference model and the overload clutch in 

this reel was analyzed. This was later used to examine if the parameters could be altered 

to improve the clutch´s resistance to damage caused by overheating. The material 

database CES EduPack was used to compare different material to the stainless steel 

disks in the reference model. One material was found that has both higher heat capacity 

per unit volume and higher thermal conductivity. The material also has an equal 

constant of friction.  

 

The material is nickel and it was considered to be able to improve the performance of 

the overload clutch. Even though nickel is better out of some perspective it is softer then 

stainless steel. This could lead to different rates of wear. One suggestion to solve this is 

to laminate the nickel with the same stainless steel found in the reference model. Which 

would lead to the same wear until the laminate is worn off. If this is possible to retain 

the wear rate or how the constant of friction is affected by temperature has not been 

analyzed in this study, this is considered as a further study. 
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1. Inledning 

Friktionens förmåga att höja temperaturen påverkar förutsättningarna vid konstruktion 

av olika maskinelement. Detta eftersom konstruktionsmaterialens fysikaliska 

egenskaper, till exempel hållfastheten, beror av temperaturen materialen erhåller [1]. 

Det kan till exempel handla om någon form av broms eller koppling som uppnår för hög 

temperatur vid användning i olika applikationer. Temperaturökning är svår att undvika 

eftersom principen vid kraftupptagande friktion bygger på att rörelseenergi omvandlas 

till värmeenergi som ackumuleras i friktionsmaterialen [2]. En metod att minska 

temperaturökningen är att utveckla friktionselementen så att de får en effektivare 

värmeöverföring av den ackumulerade värmeenergin till omgivningen. Detta kräver 

oftast dimensionsändringar vilket innebär att varje konstruktion måste omkonstrueras. 

 

En komponent vars temperatur orsakar problem är överlastkopplingen som vanligtvis är 

monterad i fiskerullar där den påverkar fiskerullarnas materialegenskaper negativt. 

Värmeenergin som alstras då överlastkopplingen, även kallad slirbroms, slirar visas i 

figur 1. I det specifika fallet smälte förspänningsmekanismen till överlastkopplingen 

varpå bromsverkan uteblev. 

 

 
Figur 1 visar till vänster en fiskerulle med överhettad överlastkoppling som till höger är fotograferad 

med en värmekamera. 

 

Enligt en undersökning 2013 gjord av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, bedrivs 

fritidsfisket av 1,6 miljoner svenskar som tillsammans omsätter 5,8 miljarder svenska 

kronor per år. Fritidsfisket definieras enligt dem som allt fiske som inte är licensierat 

yrkesfiske [3]. Omsättningen visar på att det finns en stor marknad för fiskeutrustning i 

Sverige vilket skapar motiv för detta arbete. 
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1.1 Syfte och mål 

Syftet är att minska risken för skador på fiskerullar orsakade av hög temperatur från 

överlastkopplingen. 

 

Målet är att utreda vilka parametrar som påverkar temperaturökning vid friktion. Därtill 

tillämpa parametrarna för att optimera överlaskopplingen i fiskerullar. 

 

Frågeställning 

 Vilka parametrar påverkar temperaturökningen vid glidande friktion? 

 Vilka av ovanstående parametrar kan påverkas för att minska risken för 

överhettning hos överlastkopplingar monterade i fiskerullar vid samma 

energiupptag? 

 

 

1.2 Avgränsning 

Dimensionerna på överlastkopplingar är begränsade utifrån fiskerullarna de tillhör. 

Arbetet begränsas därför till att inte behandla dimensionsförändringar hos 

överlastkopplingar.  

 

Endast en fiskerulle används som referensmodell i detta arbete. Fiskerullen var av 

modell Daiwa Saltiga. 
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2. Teoretisk referensram 
Grundprincipen för friktion är ett deformationsarbete där ojämnheter i form av yttoppar 

på friktionsytorna skjuvas av och deformeras mot varandra på grund av ytornas relativa 

rörelse. Deformationen orsakar vibrationer hos atomstrukturen i materialen vilket 

motsvarar en ökning av temperaturen [2]. Denna temperaturökning är i stort sett 

proportionerlig mot den rörelseenergin friktionskraften motverkar [4]. Vid friktion 

mellan metaller omvandlas cirka 95-98 procent av rörelseenergin till värmeenergi. Den 

resterande energin går åt vid bildning av sprickor och skapande av nötningsfragment 

och anses vara försumbar vid beräkningar och mätningar [2], vilket används vid 

temperaturmätningar av Wu Wei et al. [5]. Värmealstringen sker endast en mycket kort 

tid då topparna i friktionsytorna möter varandra. Tiden för detta uppskattas från 10
-6

 till 

10
-4 

sekunder [2]. Temperaturen uppgår i dessa kontaktpunkter nära smältpunkten vilket 

bekräftas av G. Sutter och N. Ranc i deras mätningar gjorda med värmekamera vid 

torrfriktion mellan stålytor [6]. Denna höga temperatur i friktionsytor sker under mycket 

kort tid och benämns som blixttemperatur inom tribologin. 

 

Vid beräkningar antas all rörelseenergi ackumuleras till värmeenergi vid friktion och 

uttrycket för den värmeeffekt, P som alstras i friktionsytorna skrivs 

 vNP   , (1) 

där N är normalkraften,  är friktionstalet och v är den relativa hastigheten mellan 

friktionsytorna [2]. Friktion vid höga temperaturer leder till att materialet i 

friktionsytorna släpper ifrån sig vätskor och eller gas. Konsekvenser av fenomenet är att 

friktionstalet mellan ytorna minskar varpå bromsverkan påverkas. Huang et al. påvisar 

detta i ett experiment gjort på, vad artikeln kallar, mikrobromsar. Experimentet visar 

även att bildandet av vätska och gas ökar med stigande temperatur [7]. Friktionstalet 

kan även påverkas med olika metoder. Exempelvis kan friktionstalet sänkas med blöt 

eller torrsmörjning av friktionsytorna[2]. När denna typ av smörjning inte är möjlig kan 

friktionstalet förändras genom att skapa en yttextur på glidytorna. I en annan artikel 

skriven av Wu Wei et al. [8] bekräftas detta experimentellt för fyra olika yttexturer på 

samma material. Även Sorin-Cristian Vlădescu et al. visar i deras artickel att med spår i 

friktionsytorna kan friktionstalet sänkas med upp till 70 procent [9]. 

 

Värmeledning sker när atomers oscillerande rörelseenergi diffunderar från ett område i 

ett fast material med hög rörelseenergi till ett område med låg rörelseenergi hos 

atomerna. Denna oscillerande rörelseenergi mäts i Kelvin och är ett mått på 

temperaturen i materialet. Hur lätt rörelserna diffunderar i ett material är ett mått på hur 

bra värmeledningsförmåga materialet har. Värmeledningsförmågan,  återfinns i 

formeln för värmeledning som beräknas i effekt, P enligt 

 

L

TA
P





, 
(2) 

 

där A är tvärsnittsarean mellan de två temperaturområdena, ∆T är temperaturdifferensen 

i Kelvin och L är avståndet mellan temperaturområdena [10]. 
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En temperaturökning går inte att undvika i konstruktioner som tar upp krafter med 

friktion. På grund av som tidigare nämnts bygger principen med kraftupptagande 

friktion på att rörelseenergi omvandlas till värmeenergi, vilket ackumuleras i 

komponenterna i form av förhöjd temperatur [11]. Ett mått på hur mycket värmeenergi, 

Q som ackumuleras i ett material vid en viss temperaturdifferens beskrivs 

 TcmQ  , (3) 

där m är materialets massa och proportionalitetskonstanten, c är en materialparameter 

som beror av materialets specifika värmekapacitet [11]. Ekvation 3 ovan visar att vissa 

material via dess specifika värmekapacitet tar upp mer värmeenergi vid samma 

temperaturökning. Eftersom massan beror av volymen och densiteten visar ekvation 3 

att två material med likvärdig densitet innehåller olika mängd värmeenergi vid samma 

temperatur. Ett exempel på detta är zink och tenn med likvärdig densitet. Zink med en 

värmekapacitet på 390 J/kg·K innehåller nästan dubbelt så mycket värmeenergi jämfört 

med tenn som har en värmekapacitet på 220 J/kg·K vid samma temperatur. 

 

Det finns studier som undersökt metoder att minska värmealstringen vid friktion. I en 

artikel skriven av Wu Wei et al. [5] påvisar de genom friktionsmätningar utförda i 

laboratorier hur temperatur, nötning och friktionstalet förhåller sig till olika yttexturer 

på friktionsytorna av metall vid torrfriktion. Resultatet av deras mätningar påvisade att 

en yttextur med mindre kontaktyta gav en lägre temperaturökning utan att friktionstalet 

ändrades betydelsefullt. Resultatet återges i figur 2 där temperaturkurvan för materialet 

med 55 procent yttextur är lägre jämfört med en slät. 

 

 
Figur 2 visar till vänster att materialet med en yttextur som ger en kontaktarea på 55 procent erhåller en 

lägre temperaturökning vid glidande friktion än materialet utan yttextur till höger. Figur 2 visar även hur 

friktionstalet påverkas av yttexturen för de båda fallen [5]. 

 

Friktionsytan med en yttextur påvisade en 20 procent högre nötning. I artikelns slutsats 

menade författarna att den minskade temperaturökningen troligen uppstod då yttexturen 

bidrog till en bättre värmeavledning till omgivningen. 

 

I en annan artikel simulerar Qing-rui Meng [12] normalkraftens inverkan på 

värmealstringen i en skivbroms vid olika lastvariationer. Simuleringen utfördes i 

ANSYS Workbench och visar temperaturen i en roterande bromsskiva då bromsbelägg 

pressas mot dem med olika normalspänningar. Tre olika fall simulerades enligt figur 3. 
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En konstant normalspänning på 1 MPa. En varierad normalspänning likt en sinusvång 

där den genomsnittliga normalspänningen var 0,8 MPa. Samt en gradvis ökande 

normalspänning upp till 1 MPa. 

 

 
Figur 3 visar hur temperaturen ökar i en bromsskiva vid tre olika kontakttryck hos bromsbelägget under 

en 20 sekunders inbromsning [12]. 

 

I slutsatsen av artikeln skriver författaren att en pålagd last likt en sinuskurva skapar en 

lägre värmealstring jämfört med om normalspänningen mellan bromsskivan och 

belägget är konstant. 
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3. Metod  
Utifrån schemat som visas i figur 4 har arbetet utförts och en sammanfattning över 

metoden beskrivs i stycket nedan.  

 

En grundläggande litteraturstudie skapade den teoretiska referensramen.  

Referensmodellens överlastkoppling analyserades för att samla data för jämförelse ur 

optimeringssynpunkt. Utifrån informationen i den teoretiska referensramen hittades 

parametrar som påverkar temperaturen under friktion. Parametrarna undersöktes i en 

parameteranalys som återger hur de påverkar temperaturen samt metoder för att variera 

dem. Slutligen jämfördes de materialberoende parametrarna i materialdatabasen CES 

EduPack för att undersöka om det finns ett material vars egenskaper optimerar 

referensmodellens överlastkoppling mot temperaturökning vid ett materialbyte. 

 

 

 

  

 

3.1 Analys av referensmodell 

En överlastkoppling använder sig av friktion för att skydda komponenter mot överlast 

och består av ett antal lameller uppträdda på en axel med en hylsa över enligt figur 5. 

 

 
Figur 5 visar principen hos en överlastkoppling där de mörkare lamellerna roterar med hylsan och de 

ljusare lamellerna roterar med axeln. När lamellerna pressas mot varandra skapas friktionskrafter som 

motvekar rotation mellan hylsa och axel. 

 

Varannan lamell är låst från att rotera mot axeln och resterande är låst från att rotera mot 

hylsan. När lamellerna pressas mot varandra skapas friktionskrafter som motvekar 

Figur 4 visar ett översiktsschema av metoden som användes i detta arbete. Till vänster visas med fet 

text huvudmomenten som bildar rubriker i metoden och till höger om dem visas de underliggande 

delmomenten.  

Grundläggande  

litteraturstudie 

Analys av 

referensmodell 

Påverkande 

parametrar 

Parameteranalys 

Friktionsvärme 

Värmeledning 

Överlastkoppling 

Materialberoende 

parametrar 

CES EduPack 

jämförelse 

Litteraturstudie 

Litteraturstudie 

Experiment 
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rotation mellan hylsa och axel. Lamellerna motverkar rotation med kraften, Ff som 

skapas av normalkraften och friktionstalet mellan dem enligt 

  NFf . (4) 

Normalkraften, N är den kraft lamellerna pressas samman med och friktionstalet, µ 

beror av materialet, ytans egenskaper och omgivande miljö [11].  

 

Referensmodellen, figur 6, som användes i arbetet var en haspelrulle av märket Daiwa 

Saltiga i storlek 7000. En sprängskiss över fiskerullen återfinns i bilaga 1. 

 

 
Figur 6 visar referensmodellen som användes i arbetet med fiskerullens överlastkoppling och 

förspänningsmekanism avmonterad till höger. 

 

Fiskerullens lameller enligt figur 7 anläggs inte direkt emot varandra utan brickor av 

materialet Carbontex används som friktionsytor mellan lamellerna. Carbontex är ett 

kolfibermaterial som ger ett friktionstal med medelvärdet 0,17 mellan ytorna i 

överlastkopplingen enligt bilaga 2. Brickor i kolfiber används för att skapa en mjuk 

bromsverkan hos fiskerullen enligt Daiwa [13]. Vilket tolkades som att brickorna gör så 

att differensen av värdet mellan det statiska och dynamiska friktionstalet blir liten. 

 

 
Figur 7 visar referensmodellens överlastkoppling med de blanka kraftöverförande stållamellerna och de 

mörka friktionsmaterialen i kolfiber.  

 

Metallamellernas material utreddes i ett svepelektronmikroskop med EDS funktion, 

energi dispersiv spektrometer, av modell Hitachi S-3000N för att fastställa vilka 

grundämnen lamellerna bestod av. Instrumentet läser av vilka grundämnen ett material 

består av med röntgen och ger ett provsvar, enligt bilaga 3, i procentuell vikt. Höga 

halter av krom, nickel och mangan visade på att materialet var ett rostfritt stål. 

 

3.2 Påverkande parametrar 

Effekt kan göras om till en energimängd genom att bestämma tiden effekten verkar 

över. Utifrån ekvation 1 skapades ett uttryck för den värmeenergimängden, Q som 

alstras vid friktion 
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 tvNQ   . (5) 

Temperaturökningen, T som denna värmeenergi bildar i ett specifikt material återfinns 

i ekvation 3. Kombineras ekvation 3 med ekvation 5 kan värmeenergin, Q elimineras 

 TcmtvN   . (6) 

Ett uttryck över vilka parametrar som påverkar temperaturökningen, T i ett visst 

material under ett bestämt tidsintervall, t vid friktion skapades ur ekvation 6 

  

cm

tvN
T







 

(7) 

 

 

3.3 Materialberoende parameteranalys 

Nedan beskrivs parametrarna i den framtagna ekvation 7 som visar hur dessa påverkar 

temperaturändringen vid friktion. Beskrivningen skapar en bild av vilka parametrar som 

kan påverkas för att minska risken för skador på fiskerullar orsakad av hög temperatur 

från överlastkopplingar. 

 

Produkten av normalkraften, N och friktionstalet, µ skapar friktionskraften. 

Normalkraften definierades i detta arbete som förspänningen hos en överlastkoppling 

vilket beror av dimensionerna hos förspänningsmekanismen. Dessa dimensioner ansågs 

bero av friktionstalet mellan lamellerna i överlastkopplingen som bestämts utifrån att 

skapa en önskad friktionskraft. Friktionstalet är en parameter som beror av vilka 

material friktionsytorna består av och eventuell smörjning [14]. Andra sätt att ändra 

friktionstalet är genom att ändra sammansättningen i materialen. Till exempel kan 

friktionsytan behandlas med fasta smörjmedel som grafit eller molybdendisulfid vilket 

skapar smörjande egenskaper [2]. Yttexturen kan även förändras för att påverka 

friktionstalet mellan två ytor med lasergraverade spår [9]. 

 

Den relativa hastigheten, v för en anläggningspunkt i friktionsytan mellan två slirande 

lameller hos en överlastkoppling bestäms av produkten av vinkelhastigheten och radien 

ut till anläggningspunkten. För att påverka hastigheten krävs en dimensionsändring hos 

överlastkopplingen som påverkar radien. 

 

Tiden, t är ett mått på hur lång tid glidning sker mellan lamellerna i en överlastkoppling. 

Tiden definierades i detta arbete som den tid det tar för rörelseenergi att omvandlas till 

värmeenergi i överlastkopplingen. Vid en given energimängd beror tiden av 

normalkraften, friktionstalet och hastigheten enligt ekvation 5. 
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Massan, m och värmekapaciteten, c för ett material är direkt proportionellt mot hur 

mycket värmeenergi ett material kan ackumulera vid en given temperaturändring enligt 

ekvation 7, se föregående sida. Massan beror av produkten av volymen och materialets 

densitet. En volymförändring påverkar dimensionen medan densiteten och 

värmekapaciteten är materialberoende. 

 

Den ovanstående parameteranalysen visar att parametrarna som kan påverkas utan 

dimensionsändring hos en överlastkoppling beror av materialet. För att undersöka om 

det gick att finna ett material som minskar temperaturökningen i överlastkopplingar 

användes materialdatabasen CES EduPack tillsammans med beräkningar och en 

experimentell undersökning. 

 

I CES EduPack skapades figur 8 över produkten av densiteten och värmekapaciteten för 

samtliga material i databasen. Motivet för denna uppställning var att den högsta 

produkten av massan och värmekapaciteten bidrar till den lägsta temperaturökningen 

enligt ekvation 7. 

 

 
Figur 8 visar tolv material som enligt CES EduPack med den högsta produkten av densiteten och 

materialens värmekapacitet. 

 

Figur 8 visar de tolv material med den största produkten av densiteten och 

värmekapaciteten. Produkten ger ett mått på värmekapaciteten per volymenhet istället 

för massenhet vilket förenklar materialjämförelsen då samtliga material erhåller samma 

volym vid samma dimension. 



 

10 

 

 

Eftersom överlastkopplingar kan komma i kontakt med vatten när de används i 

fiskerullar, gav detta motivet att välja bort material med låg korrosionsbeständighet 

varpå de resterande materialen återfinns i tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1 visar de sju  korrosionsbeständinga materialen som enligt CES EduPack har högst produkt av 

densiteten och värmekapaciteten. 

Nickel 

Rostfritt stål 

Volframkarbid 

Nickel-krom legeringar 

Nickelbaserade superlegeringar 

Koppar 

Brons 

 

För att se den potentiella förbättringen av ett materialbyte med avseende på hur mycket 

värmeenergi, Q som ackumuleras vid en temperaturökning, T användes ekvation 3. 

Den procentuella skillnaden i värmeenergi två material erhåller vid samma 

temperaturökning skrivs 

 

Tcm

Tcm

Q

Q






22

11

2

1 . (8) 

 

Massan skrivs om till volymen, V och densiteten,  där volymen är samma för båda 

materialen och förkortas därför bort tillsammans med temperaturökningen 
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c

c

Q

Q








. (9) 

 

Kvar återstår ekvation 9 som visar skillnaden i värmekapaciteten per volymenhet mellan 

två olika material vid samma temperaturökning. Resultatberäkningar för de sju 

korrosionsbeständig materialen i tabell 1 ovan återges i tabell 3, sida 13. 

 

En hög värmeledningsförmåga hos ett material är fördelaktigt då den höga 

blixttemperaturen snabbt leds djupare in i ytan och vidare ut i omgivningen, vilket 

minskar temperaturens inverkan på friktionsytan vid kraftupptagande friktion i 

bromsande maskinelement [15].  Värmeledningsförmågan ingår i ekvationen för 

värmeledning och beräknas enligt ekvation 2. 
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Utifrån detta skapades figur 9 i CES EduPack som presenterar värmeledningsförmågan 

hos de material som tagits fram i tabell 1, föregående sida. 

 

 
Figur 9 visar värmeledningsförmågan för sju korrosionsbeständiga materialgrupper. 

 

Figur 9 visar att nickelbaserade superlegeringar och nickelkromlegeringar har sämre 

värmeledningsförmåga än rostfritt stål och motiverades därför bort som lämpliga 

material. Kvar återstod fem material som visas i tabell 2 nedan. 

 

Tabell 2 visar tillsammans med rostfritt stål fyra material med högre värmeledningsförmåga än 

rostfrittstål. 

Koppar 

Nickel 

Volframkarbid 

Brons 

Rostfritt stål 

 

Under tiden en temperaturökning sker vid friktion uppstår även en värmeöverföring av 

den ackumulerade värmeenergin i friktionsmaterialet till omgivningen, på grund av 

temperaturdifferensen som skapas. För att ge en bild av den potentiella förbättringen ett 

materialbyte skulle skapa användes ekvation 2. Den procentuella skillnaden i 

värmeledning mellan två material vid samma temperaturdifferens skrivs 

 1
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Eftersom dimensionerna och temperaturdifferensen är densamma förkortas arean, A och 

längden, L tillsammans med temperaturdifferensen bort. 

 

2

1

2

1






P

P
. (11) 

 

Resultatberäkningar för jämförelse mellan materialens, i tabell 2, 

värmeledningsförmåga återges i tabell 4, sida 14. 

 

Utifrån antagandet att referensmodellen dimensionerats med avseende på friktionstalet 

mellan rostfritt stål och Carbontexbrickorna ställdes ett experiment upp för att 

undersöka de olika materialens friktionstal, ur tabell 2, mot brickorna. Resultatet av 

experimentet svarar på om något av materialen har liknande friktionstal vilket innebär 

att materialet direkt kan bytas ut, utan att påverka överlastkopplingens bromsverkan. 

Friktionstalet är beroende av materialet och undersöktes via ett friktionsvinkeltest [16]. 

Ett specifikt material valdes ur varje materialgrupp och friktionsvinkeltestet utfördes 

enligt bilaga 2. Resultatet från friktionsvinkeltestet visas i tabell 5, sida 14.  

 

Vid glidande kontakt mellan två fasta material sker nötning. Nötning sker dels när 

yttoppar i den ena ytan plöjer ner i motstående friktionsyta. Vid olika hårdhet på 

friktionsytorna kommer den hårdare materialytan deformera den mjukare [2]. Ett 

antagande gjordes att ett material med likvärdig hårdhet som rostfritt stål innebär 

mindre påverkan av nötningen vid materialbyte i referensmodellen. Hårdhetsdata för 

samtliga material samlades in med CES EduPack och visas i tabell 6, sida 14. I 

ekvationen för volymen, V som nöts bort vid glidande kontakt  

 

H

NSK
V


  (12) 

ingår materialhårdheten, H glidsträckan, S normalkraften, N mellan glidytorna och 

nötningskoefficienten, K. Nötningskoefficienten är dimensionslös och måste mätas upp 

experimentellt för att nötningsekvationen ska kunna tillämpas. 
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4. Resultat 
De parametrar som påverkar temperaturökningen vid kraftupptagande friktion är enligt 

ekvation 7, normalkraften, friktionstalet, hastigheten, tiden, volymen, densiteten och den 

specifika värmekapaciteten. Samtidigt som temperaturen ökar under den tid glidning 

sker i en överlastkoppling skapas en värmeavledning på grund av temperaturdifferensen 

som uppstår emot omgivningen. Värmeavledningen beror av parametrarna 

värmeledningsförmåga, area, temperaturdifferens och längd enligt ekvation 2. 

Densiteten, värmekapaciteten, friktionstalet och värmeledningsförmågan är beroende av 

materialet och kan påverkas för att minska risken för överhettning hos fiskerullar. De 

resterande beror av dimensionerna.  

 

Resultatet av de undersökningar som svarar på om ett materialbyte är tillämpbart 

representeras nedan. All data i tabellerna nedan bygger på medelvärden mellan de olika 

spridningsmått varje materialgrupp innehåller i CES EduPack. Tabell 3 nedan visar de 

sju material med den högsta värmekapaciteten per volymenhet. De är 

korrosionsbeständiga och anses ur detta perspektiv inte påverkas av vatten. Enligt tabell 

3 är nickel det enda material som erhåller högre värmekapaciteten per volymenhet 

jämfört med rostfritt stål. 

 

Tabell 3 visar densiteten och värmekapaciteten samt produkten av dem för sju olika material. En 

procentuell jämförelse mellan materialen och rostfritt stål visas även. 

 

Material 

 

Densitet, ρ 

[kg/m
3
] 

 

Värmekapacitet, c 

[kJ/kgK] 

 

ρ·c 

[kJ/m
3
K] 

Jämförelse 

mot rostfritt 

stål 

[%] 

Nickel 8890 0,456 4054 5,3 

Rostfritt stål 7850 0,490 3847   0 

Volframkarbid 15600 0,238 3713 -3,5 

Nickel-

kromlegeringar 

8400 0,440 3696 -3,9 

Nickelbaserade 

superlegeringar 

8200 0,435 3567 -7,3 

Koppar 8940 0,380 3397 -12 

Brons 8750 0,387 3386 -12 

 

Efter att materialen i tabell 3 utvärderats med avseende på värmeledningsförmåga 

återstod de fem materialen rostfritt stål, nickel, volframkarbid, brons och koppar enligt 

tabell 2, sida 11. Vidare jämförelser av dessa fem material visas i den resterande delen 

av resultatet. 
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Tabell 4 nedan visar skillnaden i värmeledningsförmåga mellan de fem materialen och 

rostfritt stål. Resultatet i tabell 4 visar att rostfritt stål erhåller lägre 

värmeledningsförmåga med upp till 15 gånger jämfört med de andra materialen. 

 

Tabell 4 visar värmeledningsförmågan samt den procentuella jämförelsen i värmeledningsförmåga 

mellan fem material mot rostfritt stål. 

Material Värmekonduktivitet  

[W/m∙K] 

Jämförelse mot rostfritt 

stål 

Koppar 275 15,3 

Nickel 79 4,4 

Volframkarbid 72 4 

Brons 57 3,2 

Rostfritt stål 18 1 

 

Tabell 5 nedan visar resultatet av friktionsvinkeltestet, bilaga 2,och visar friktionstalet 

vid rumstemperatur mellan de fem materialen mot Carbontexbrickorna. Tabell 5 visar 

att nickel är det material vars friktionstal skiljer sig minst från friktionstalet de befintliga 

lamellerna i rostfritt stål skapar mot brickorna. Material med närliggande friktionstal 

kan anpassas med lasergraverade spår för att ge likvärdigt värde [8], [9]. 

 

Tabell 5 visar friktionsvinkeln samt friktionstalet som beräknats utifrån vinkelns värde för fem material 

mot Carbontex vid rumstemperatur. 

Material Vinkel, ϕ Friktionstal, µ 

Nickel 9,2 0,16 

Befintliga lamellskivor i rostfritt stål 9,7 0,17 

Koppar 12,0 0,21 

Brons 14,1 0,25 

Volfram 23,3 0,43 

 

För att skapa en bild av hur nötningen påverkas i referensmodellens överlastkoppling 

vid ett materialbyte mot materialen de fem materialen, togs värdena över hårdheten 

fram och visas i tabell 6 nedan. Tabellen visar att samtliga material skiljer sig mot de 

befintliga skivorna. Vilket innebär att vid ett materialbyte kommer nötningen att 

påverkas ur detta avseende. 

 

Tabell 6 visar hårdheten hos fem olika material. 

Material Vickers hårdhet 

Volfram 2900 

Rostfritt stål 350 

Nickel 190 

Brons 150 

Koppar 112 
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5. Diskussion 
Forskare har tidigare försökt finna en lösning för hur värmealstringen kan minskas vid 

kraftupptagande friktion. Men då friktionsvärmen är omvandlad rörelseenergi kan den 

enbart minskas genom att minska den rörelseenergi som omvandlas till värmeenergi likt 

artikeln skriven av Q. Meng [12]. Där författaren påstås minskat temperaturökningen 

genom att variera lasten, medan författaren egentligen minskat det genomsnittliga 

anläggningstrycket mellan friktionsytorna. Denna minskning leder till att mindre 

rörelseenergi omvandlas och en längre inbromsning krävs för att bromsa upp samma 

mängd rörelseenergi. 

 

Resultatet av att värmealstringen inte kan minskas gör att en vanlig lösning på 

problemet är att skapa en större bortledning av den ackumulerade värmeenergin med 

exempelvis kylflänsar. Högre bortledning av värmeenergin gör att mer rörelseenergi kan 

bromsas upp utan att friktionsmaterialet når för hög temperatur. Ett exempel på detta är 

artikeln skriven av Wu Wei et al. [5]. Detta arbete bekräftar att en optimering av 

bortledningen av den ackumulerade värmeenergin i ett kraftupptagande friktionselement 

är en tillämpbar lösning. Då examensarbetet syftade mot att hitta en generell lösning 

utan dimensionsförändringar är förslaget att byta material till ett med högre 

värmeledningsförmåga. 

 

Andra materialberoende parametrar som påverkar temperaturökningen vid friktion är 

densiteten, värmekapaciteten och friktionstalet. Varpå dessa djupare undersöktes hos de 

material som valts ut för att bekräfta att ett materialbyte är tillämpbart utan att påverka 

funktionen hos överlastkopplingen i referensmodellen. 

 

Problembeskrivning är svår att verifiera men överhettning hos fiskerullar är ett känt 

fenomen inom fritidsfiske vid höga belastningar. För att bekräfta problemet testades 

hypotesen praktiskt och resulterade i figur 1, sida 1, som visualiserar den 

temperaturökning vilken byggs upp i fiskerullar vid hög belastning. Testet medförde att 

förspänningsmekanismen till överlastkopplingen smälte. Vilket resulterade i utebliven 

bromsverkan. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Användning av endast en fiskerulle som referensmodell kan anses vara otillräckligt. 

Fiskerullen är en av Daiwas mest utvecklade haspelrullar för fiske vid höga 

belastningar. Vilket tillsammans med författarnas egna erfarenheter medförde att endast 

denna referensmodell ansågs tillräcklig, då materialet i fiskerullens överlastkoppling 

ansågs vara ett av de mer fördelaktiga på marknaden. Utifrån antagandet ger en 

optimering av överlastkopplingen en generell utveckling av fiskerullars 

överlastkopplingar.  
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Carbontexbrickorna i Daiwa Saltigas överlastkoppling behandlas inte då brickornas 

uppgift antogs vara att minska skillnaden mellan det statiska och dynamiska 

friktionstalet, vilket Daiwa beskriver som att de ger en jämn bromsverkan hos 

fiskerullen [13]. 

 

Valet att använda en litteraturstudie och materialdatabasen CES EduPack för 

informationsinsamling i detta arbete anses i efterhand varit tillräcklig för att svara på 

frågeställningen. Vid ett eventuellt vidarearbete där det mest optimala materialet ska 

hittas anses en mer specialiserad materialkälla än CES EduPack vara lämpligare att 

använda. Då CES EduPack endast jämför materialgrupper. 

 

Energi kan inte förstöras utan enbart omvandlas och eller förflyttas. Vilket användes för 

att kritiskt reflektera över om ekvation 7 svarar på hur stor temperaturökningen blir i ett 

friktionsmaterial. Ekvation 6 beskriver att den rörelseenergi som bromsas upp vid 

friktion är lika med den värmeenergi som friktionselementets temperaturökning ger. 

Ekvationen behandlar dock inte den energi som går åt till att skapa sprickor och 

nötningsfragment. Men denna energi kan däremot försummas vilket används av 

forskare som Wu Wei et al. [5] vilket gör att ekvation 7 anses trovärdig förutsatt att 

ingen värmeavledning sker under tiden.  

 

Värmeöverföring kan ske på tre olika sätt. Via ledning, konvektion och strålning. I 

fiskerullens fall är kopplingen inkapslad för att minska risken för kontakt med vatten. 

Inkapslingen leder till att atmosfären inte är i kontakt med överlastkopplingen. Vilket 

hindrar värmeenergin från att direkt överföras till atmosfären via konvektion. Vid 

analysen av referensmodellen fann författarna att samtliga delar i överlastkopplingen 

även är i kontakt med varandra, vilket utesluter strålningsvärme. Utifrån ovanstående 

har endast värmeledning behandlats i detta arbete. För att behandla effektens storlek vid 

värmeledning användes ekvation 2. När ekvationen tillämpades återfanns det att om 

inga dimensionsändringar görs är det endast materialets egenskaper som påverkar 

värmeledningen. Valet att snabbt leda bort värmeenergin hävdar Eriksson och Folkeson 

[15] vara fördelaktigt vid kraftupptagande friktion. Hög värmeledningsförmåga bidrar 

till att blixttemperaturer snabbare emitterar in i materialet vilket leder till att ytan inte 

påverkas negativt av den höga blixttemperaturen i samma utsträckning. Det finns 

applikationer där syftet är att ackumulera mycket värmeenergi i en isolerad broms för 

att sedan leda bort värmeenergin långsamt. Sådana applikationer används i bromsar hos 

passagerarflygplan för att skydda däcken från överhettning. Applikationen kräver att 

bromsen isoleras från däcken och att friktionsmaterialet tål höga temperaturer upp mot 

1200 grader Celsius [14]. Flygplanens bromssträcka är mycket väl definierad vilket 

möjliggör att denna applikation går att tillämpa. I fallet för fiskerullar är det inte möjligt 

att bestämma bromssträckan varpå hög värmebortledning anses fördelaktig. 
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Vid beräkningarna användes medelvärdet för det data som CES EduPack genererat. 

Detta kan ha gett ett missvisande resultat för de värden som visas i tabell 3 och tabell 4, 

sida 13 och 14. Eftersom medelvärdet skapar en generell bild av materialgruppen och 

inte tar hänsyn till specifika materialsammansättningar. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Den stora frågan utanför frågeställningen har varit om det finns fler parametrar som 

påverkar temperaturökningen vid friktion än det som hittats under arbetet. Frågan har 

undersökts i litteraturstudier utan att finna någon ytterligare parameter. Eftersom 

friktion är ett mycket utforskat område, är det svårt att studera all forskning som gjorts. 

Lämpligare metoder att påverka parametrarna kan alltså finnas, trots detta anses de 

metoder som beskrivs i detta arbete vara tillämpbara. 

 

Vid ett materialbyte hos referensrullens metallameller anses nickel vara ett material som 

optimerar överlastkopplingen mot överhettning. Förslaget bygger på data taget ur tabell 

3, tabell 4 och tabell 5 och visar att nickel tar upp mer värmeenergi vid samma 

temperaturökning och har en högre värmeledningsförmåga än referensrullens 

metallameller tillverkade av rostfritt stål. Ett materialbyte till nickel påverkar inte 

friktionstalet vilket medför att bytet kan tillämpas utan att påverka överlastkopplingens 

bromsverkan. Ur avseendet att ingen viktad värdering mellan maximalt 

värmeenergiupptag och värmeledningsförmåga har gjorts, anses nickel vara det mest 

fördelaktiga optimeringsförslaget trots att till exempel koppar har mycket högre 

värmeledning men lägre värmeenergiupptag. Värden över hårdheten hos materialen i 

tabell 6, sida 14, visar att nickel skiljer sig från rostfritt stål. Skillnaden i hårdhet 

tillsammans med materialbytet, som påverkar nötningskoefficienten, kommer förändra 

nötningen mellan Carbontexbrickorna och metallamellerna. Vid fortsatt arbete kan en 

experimentell undersökning med nickellameller i referensmodellen visa hur nötningen 

påverkas i överlastkoppling av materialbytet. Experimentet ger i så fall svar på om 

materialbytet är tillämpbart. Att ytskiktsbelägga nickel med rostfritt stål kan vara ett 

lösningsförslag utifall nötningen påverkas negativt. Skiktet skulle ge en oförändrad 

nötning fram till ytbeläggningen slits ned. 

 

Värdet på friktionstalen som enligt friktionsvinkeltestet varit för stort kan minskas 

genom att ansätta en textur i friktionsytan hos materialet enligt Wu Wei et al. [8] och S.-

C. Vlădescu et al. [9]. Detta gör det möjligt att använda samtliga material i tabell 5, sida 

14. Hur en yttextur påverkas av nötning över tid har inte undersökts utan kräver vidare 

arbete. Friktionstalen bestämdes även i rumstemperatur vilket medför att temperaturens 

påverkan på friktionstalet inte har undersökts likt artikeln skriven av Huang et al. [7], 

vilket anses som ett vidare arbete.  
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6. Slutsats 
För att bidra till utvecklingen av fiskeutrustning inom fritidsfisket skrevs detta 

examensarbete. I arbetet bestäms de parametrar som påverkar temperaturökningen vid 

friktion. Av dessa var de parametrar som påverkas av materialet de parametrar som kan 

tillämpas för att optimera fiskerullar mot skador orsakade av hög temperatur från 

överlastkopplingen. Resultatet visar att ett byte från rostfritt stål till nickel i 

referensrullens överlastkoppling ger en högre värmeavledning samt större innehåll av 

värmeenergi vid samma temperaturökning utan att bromsverkan påverkas. Vidare 

studier krävs för att bekräfta om ett materialutbyte är praktiskt tillämpbart. Eftersom 

hårdheten mellan nickel och rostfritt stål skiljer sig tillsammans med att materialbytet 

påverkar nötningshastigheten hos överlastkopplingen.  
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Bilaga 1 – Sprängskiss av fiskerulle modell Daiwa Saltiga 
 

 

 
Referens: http://daiwafishing.com.au/wp-content/uploads/2015/03/SALTIGA-7000H-DF.pdf  

                 2016-06-13 
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Bilaga 2 – Test av friktionstal 
 

Materialen som användes i testet av friktionstal var 

 Nickel 

 Rostfritt stål - EN1.4301 (SS2333) 

 Koppar  -  (SS5015-02) 

 Brons - Mora klockbrons, Cu 87-90 %, Sn 10-13 % 

 Volframkarbid - Svarvskär yT15 P30 

 Metallamellerna från fiskerullen Daiwa Saltigas överlastkoppling. 

 

Friktionstalet undersöks med friktionsvinkeltest vid rumstemperatur. Testet baseras på 

att friktionstalet mellan två material mäts genom att öka vinkeln på underlaget till dess 

att glidning sker. Det ena materialet låses från att glida mot underlaget medan det andra 

placeras ovanpå det låsta det låsta materialet. Underlaget ställs långsamt med en 

succesivt brantare vinkel tills att material som placerats ovanpå börjar glida. Vinkeln 

vid påbörjad glidning markeras och testet upprepas för att fastställa ett pålitligare 

resultat. Metoden kräver att materialen som ska testas insamlas samt att en ställning 

som ger pålitliga resultat riggas. 

 

 
Figur 10 visar instrumentet som används för att bestämma friktionsvinkeln, . 

 

Instrumentet består av en stålskiva, en vinkelskiva samt två aluminium profiler. Alla 

komponenter sammanfogas med epoxi, se figur 1.  

 

Testet baserats på teorin för uppmätning av friktionstalet,  skriven av Apazidis och 

Nicholas i boken Mekanik Statik och partikeldynamik [1] med tillhörande ekvation 

  tan . (1) 

Vinkeln ϕ är vinkeln där glidning påbörjas.  

 

Kolfiberbrickorna var relativt mjuka och böjliga detta bidrog till att lamellerna fick liten 

anläggningsyta mot underlaget. För att undvika detta användes en vikt på 200 gram 

placerad på kolfiberlamellen för att skapa en större anläggningsyta.  

 

Utförande av friktionstest 
Ställningen som visas i figur 1 testas med referensmaterialen stål och aluminium. 

Friktionstalet mellan dessa två material är 0,63 [2] och friktionstalen prövas för att 

fastsätta att ställningen ger troliga resultat. Kan ställningen påvisa likvärdigt fritkionstal 

kan testerna fortskrida.  
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Materialen kommer i olika former alla test utgår från samma metod. Kolfibern kan både 

agera underlag och glidmaterial. För att ge ett pålitligt resultat testas varje material tio 

gånger och ett snittvärde beräknas. 

 

Resultat och diskussion friktionstest 
Testresultaten presenterar ett snitt värde i tabell 1. I tabellen har ett friktionstal mot 

kolfiberbrickorna beräknats för varje material och utifrån detta kan slutsatser dras om 

hur friktionstalet skiljer sig mellan de olika materialen.  

 

Tabell 1 visar resultatet av friktionsvinkeltestet 

Material Vinkel (ϕ) Friktionstal (µ) 

Stål mot aluminium 32,3 0,63 

Befintliga lamellskivor 9,7 0,17 

Rostfritt 9,2 0,16 

Nickel 9,2 0,16 

Koppar 12,0 0,21 

Brons 14,1 0,25 

Volfram 23,3 0,43 

 

Experimentet syftade till att bestämma friktionstalet mellan kolfiberbrickor och sex 

olika material med ett friktionsvinkeltest. Resultatet av experimentet uppvisade 

konsekventa värden på friktionsvinkeln, ϕ. Trots möjligheten för påverkan av den 

mänskliga faktorn då friktionsvinkelns värde ökades manuellt. 

 

För att verifiera att friktionsvinkeltestet gav tillförlitliga värden användes 

referensmaterialen aluminium mot stål där friktionstalet är 0,61 enligt. Friktionstalet 

som mättes upp i experimentet var 0,63 vilket avviker från de data angivet av [2]. Detta 

antas dock vara inom acceptabla marginaler. 

 

 

Referenser 

[1] N. Apazidis, Mekanik: statik och partikeldynamik. Lund: Studentlitteratur, 2004. 

[2] Thorvald Eriksson, Anders Folkeson, Maskinelement. Mekanismer, tribologi, vol. 

___2002. Institutionen för maskinkonstruktion, Kungl. Tekniska högskolan. 

 

  



 

4 

 

Bilaga 3 – EDS materialprov på lamell i överlastkoppling 
 

 
Figuren är framtagen tillsammans med Thomas Carlsson på Högskolan i Gävles verkstad. 

 


