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Förord 
Den här rapporten innehåller ett examensarbete på 15 högskolepoäng för maskiningenjör med 

inriktning produktutveckling. Arbetet har utförts och skrivits vid Högskolan i Borås under 2018.  

Arbetet har utförts på uppdrag hos Hofpartner AB lokaliserat i Åmål och skrivet i samarbete 

med Miljöbron. 

Vi skulle vilja tacka Miljöbron som försett oss med denna möjlighet och varit mellanhand 

mellan oss och företaget. 

Ett stort tack till våran handledare på Högskolan i Borås Sunil som varit ett enormt hjälpmedel 

vid skrivningen av denna rapport.  

Även ett stort tack till Hofpartner AB och till deras VD samt vår handledare Richard Holmström 

som har varit involverad i arbetet och hjälpt oss på vägen. 

  



 

 

Sammanfattning 

Denna rapport innefattar produktutvecklingen av en expansionsring till en friktionsaxel. En 

expansionsring har enligt design en inre sliryta som skall glida mot en spinnande axel samtidigt 

som en yttre friktionsyta skall greppa en papphylsa. 

Utvecklingen av expansionsringen är sedan tidigare påbörjad av uppdragsgivaren, men behövde 

utvecklas mer för att eliminera de problem som uppstått. 

Syftet med det här arbetet är att förbättra och utveckla den nuvarande prototypen till en 

miljövänlig och priseffektiv produkt som håller under acceptabel livslängd. 

Tidigare prototyper från uppdragsgivaren hade samtliga problem av olika typer. Dessa problem 

innebar att ett påspänt material lossnade och trasslade in sig i friktionsaxeln. Ett annat 

betydande problem uppstod när lösningen var att limma fast ett material vilket ledde till en stark 

odör för operatören. 

Här påbörjades projektet med en ny produktframtagning där de äldre prototyperna sågs över 

tillsammans med en generering av nya idéer där både material och design revideras. 

Material väljs utifrån de kriterier uppdragsgivaren satt för priseffektivitet och miljöpåverkan 

men även för att matcha designkonceptets funktionalitet. Därefter görs analyser för att se över 

prototypens duglighet på en teoretisk nivå. När analysen var klar kördes prototypen genom 

praktiska tester för att se om designen och materialet höll och var redo att produceras för kund. 

Efter forskning inom materialalternativ, valdes PET-NATUR som det material som teoretiskt 

skulle kunna klara av de krav som sattes för expansionsringen. 

En produktframtagningsspecifikation och konceptutvärderingsmatris användes för att 

säkerställa att designen som vidareutvecklades matchade arbetsgivarens kriterium. Den 

slutgiltiga prototyp var en enhetlig ring vars sliryta och friktionsyta bestod av samma material. 

Detta vinnande koncept innebar en förenklad och därmed priseffektivare tillverkning samt 

monteringsprocess. 

Analysen av detta koncept gjordes med åtanke på resultaten hos både materialvalet samt 

designutvecklingen. Funktionalitet bevisades med hjälp av illustrationer samt 

beräkningsexempel på krafter i systemet och de termiska värdena beräknades. Båda dessa 

resultat påvisade vidareutveckling i form av praktiska tester. 

När de praktiska testerna kunde genomföras gjordes tre stycken tester på ringen. Testerna mätte 

temperaturer, dragkraft av material och lufttryck i systemet. Dessvärre visade sig att IR 

termometern som hade som syfte att kontrollera exakta temperaturer var felkalibrerad. Detta 

innebar opålitliga resultat. Dessutom var framtagningen av prototyperna långt ifrån perfekt 

vilket också ansågs påverka resultaten. Ringarna påvisade ändå en god funktionalitet i drift med 

stabila värden i dragkraft, vilket innebar att designen var funktionärlig. Slutsatsen blev trots 

detta att lösningen inte gav tillräckligt goda resultat för produktion. Efter testerna kunde tydlig 

formändring iaktas vilket innebar att den önskade livslängden inte kunde garanteras. Alltså 

behöver antingen materialet eller designen utvecklas vidare. 

  



 

 

Abstract 
This thesis contains the product development of an expansion ring for a friction shaft. An 

expansion ring has according to design an inner surface to slide against the friction shaft and an 

outer friction surface to grip the socket. 

The development of the expansion ring has previously been started by the employer but needs 

more improvement to eliminate the problems that has previously been shown.  

The intention with this project is to improve and develop the current prototype to an 

environmentally friendly and price-efficient product that last for an acceptable lifespan. 

Previous prototypes from the employer all had different types of issues. These problems meant 

that the material fasten above the rings loosened and got caught into the friction shaft. Another 

significant problem arose when the solution was to glue the friction material to the slide 

material, which led to a strong odor for the operator.  That is why a new development of 

prototypes was started where old prototype were looked over, and new ideas generated where 

both the material and design was revised.  

The material to use is chosen in consideration of the employer’s criteria for price-efficiency and 

environmental impact as well as to match the design concepts functionality. Thereafter, 

analyzes were made to review the capability at a theoretical level. When the analysis was 

complete, the prototypes were run through practical tests to see if the design and materials are 

in order and ready for producing toward customers. After research in material alternatives, PET-

NATUR was chosen as the material that theoretically meet the requirements set. A product 

development specification and a concept evaluation matrix were made to ensure that the design 

matched the employer’s criteria. The final prototype was a uniformed ring whose slide surface 

and friction surface consisted of the same material. This concept meant a simplified and 

therefore a more cost-efficient manufacturing and assembly process. The analysis of this 

concept was made with the results of both the material selection and design development in 

mind. Functionality was demonstrated by means of illustrations and examples on forces in the 

system, and the thermal values was calculated. Both these results showed value in further 

practical tests. In the tests, three tests were made, the tests measured temperature, pulling force 

of material and air pressure in the system. unfortunately, the IR-thermometer that was used to 

control the temperature wasn´t calibrated correctly. This meant that the results were unreliable. 

In addition, the production of prototypes wasn´t correctly made which was also considered to 

affect the results. The rings still showed good functionality during use, with stable values in the 

pulling force which meant that the design was functional. However, the conclusion was made 

that the solution did not produce enough result for production. After the tests were made, a clear 

change of the shape been observed which meant that the desired life expectancy couldn’t been 

guaranteed. Therefore, either the material or design need further development.  
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1. INLEDNING 
Utveckling av nya produkter är något som har funnits i årtusenden. Det är idag viktigt att sätta 

mål som förminskar påverkan hos miljön och bereder vägen för en hållbar utveckling vid 

tillverkning av nya produkter. Samtidigt skall det som tillverkas fortfarande kunna hålla en hög 

standard när det kommer till livslängd och funktionalitet. För att kunna göra en så bra 

produktutveckling som möjligt är det viktigt att ha detta i åtanke. 

Därför har denna produktutveckling skett med hjälp av etablerade verktyg och arbetssätt. 

Projektet har haft mål och syfte att sköta en utveckling från något svårtillverkat och kostsamt 

till något simpelt och miljöbesparande utan att uppoffra funktionaliteten. 

Denna rapport har strukturerats på ett sådant sätt att läsaren skall få en god möjlighet att följa 

utvecklingsarbetets händelseförlopp. Efter detta inledningskapitel presenteras därför först den 

förkunskap som har rättfärdigat det utvecklingsarbete som utförts i en teori sektion tillsammans 

med några verktyg. Sedan förklaras och motiveras samtliga metoder som utnyttjats. Resultaten 

av dessa metoder läggs sedan fram vilket leder till den prototyp som arbetet producerat. 

1.1 Bakgrund 

Hofpartner AB är ett företag lokaliserat i Åmål som specialiserar sig främst på tillverkning och 

utveckling av verktyg inom pappersindustrin. Deras produkter är bland annat lyfthjälpmedlet 

Liongrip, specialiserade chuckar och olika typer av rullaxlar. En rullaxel används för 

upprullning av material såsom papper och plast ovanpå hylsor och finns i många olika typer 

(figur 1). 

 
Figur 1. Typisk rullaxel 
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Inom industrin används ofta expanderande axlar och Hofpartners orginal är det egna varumärket 

AMAL-SHAFT®. En av dessa typer av expanderande axlar är en så kallad friktionsaxel. 

 

Friktionsaxlar eller differentialaxlar används vid upprullning 

av flera banor eller rullar. De har egenskapen att de tar upp de 

skillnader i längd som uppträder över materialbanans bredd. 

Utan en friktionsaxel, kommer några av banorna få slack med 

kasserad rulle som följd. Axeln roteras med några procents 

överhastighet och rullarna ”slirar” på axeln. Det finns många 

olika principer för hur detta går till. På de enklare varianterna 

slirar rullens hylsa mot expanderelementen på friktionsaxeln. 

På de sofistikerade varianterna slirar istället hylsor på själva 

axeln. 

(Hofpartner 2018) 

 

Det är alltså med hjälp av expansion som upprullningshastigheten av materialet kan kontrolleras 

genom slirning. Den skiftande längden över materialbanans bredd är en konsekvens som är 

vanlig när materialet beskärs och sedan lagras. Under lagringen torkar ofta pappersbaserat 

material upp i ytterkanterna vilket leder till att det drar ihop sig. En illustration av detta kan 

synas i figur 2. 

 
Figur 2. Illustration längddifferens i material efter torkning  
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Upprullningshastigheten påverkar hur spänt materialet blir över hylsan vilket benämns som 

banspänning. Friktionsaxeln rullar upp material med hjälp av friktionskraft. I motsatt riktning 

erhålls en spännkraft beroende på hur spänt materialet är. Detta innebär att ett kortare material 

får en högre spännkraft. Summan av dessa två krafter erhåller den dragkraft som påverkar 

materialets upprullningshastighet, vilket görs individuellt för varje rulle och på så sätt fås en 

jämn banspänning oavsett materiallängd (figur 3). 

 
Figur 3. Friktionsaxel med olika upprullningshastigheter 

Hofpartner själva har tidigare påbörjat utvecklingen av en ny typ av friktionsaxel som skulle 

vara billigare att tillverka än de på marknaden tillgängliga. Denna utveckling riktar sig mot 

varianten som nyttjar sig av ett expanderelement mellan axeln och hylsan. Detta 

expanderelement har som syfte att lätt kunna slira mot axeln samtidigt som det skall greppa 

hylsan utvändigt. Arbetet kom relativt långt och gav lovande resultat genom en jämn 

banspänning, men nya problem uppkom i form av materialval och designfel. Sedan har 

projektet lagts på is i flera år på grund av hög arbetsbelastning. 

Richard Holmström1 berättar om detta utvecklingsarbetet där en av de första prototyperna på 

expanderelement hade en greppande yta som var limmad ovanpå det slirande materialet. Vid 

tester framkom en doft vid hög temperatur som ansågs vara en hälsofara för operatören. En ny 

variant gjordes i hårdplast med en gummi o-ring spänd inuti en skåra som greppande yta. O-

ringen gav goda resultat i banspänningen men hade designproblem som ledde till att den 

hoppade ur sin skåra vid på- och avmontering av hylsan och kilade fast. 

Idag finns en fast beslutsamhet att göra klart projektet trots resursbristen. Projektet är viktigt 

för Hofpartner då det skulle erbjuda en ny typ av rullaxel till marknaden, samtidigt som det 

höga anseendet inom industrin bibehålls. Projektet kommer hantera åtgärdandet av 

designproblemen hos den tidigare prototypen samt materialvalet för en miljövänlig samt 

kostnadseffektiv produkt som möjligt. 

För tillfället är ofta dessa friktionsaxlar och expanderelement mekaniska och därmed 

kostsamma att tillverka, detta på grund av att det innebär många små detaljer som är komplexa 

                                                 
1 Richard Holmström VD Hofpartner AB, möte den 23 januari 2018 
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att tillverka och montera. Som tidigare var nämnt upptäcktes en rad nya problem under 

utvecklingen av den nya friktionsaxel. Det önskas att bortse från en mekanisk lösning och att 

istället utnyttja expansionen från den inre rullaxeln direkt mot hylsan. Därför har tidigare 

prototyper bestått av en ring som har en mindre friktionsgrad mot rullaxeln än mot hylsan. 

1.2 Problemformulering 

Problemen i dagens läge är att lösningen till en friktionsaxel är metalliska ringar (figur 4 & 5) 

och består av många detaljer, därför blir tillverkningen kostsammare än önskvärt. Den 

metalliska ringen fungerar genom att mekaniskt trycka ut små hjul mot hylsan när den inre 

kontaktytan vrids med axeln på grund av ökat tryck, orsakat av expansion. 

 

 
Figur 4. Metallisk ring ovan 

 
Figur 5. Metallisk ring sidan 

Planen är att göra en mindre komplex expansionsring gjord av material som naturligt kan 

expandera elastiskt med rullaxeln. Ett starkt alternativ skulle därför vara hårdplast i 

kombination med en o-ring vilket innehar de naturliga egenskaperna som eftersträvas. 

För att kunna etablera en jämförbart godkänd banspänning måste prototypen kunna uppnå en 

dragkraft på minst 100 𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛 vilket skall mätas vid hylsans ytterdiameter. Eftersom 

standarden på miljövänlighet är hög prioriteras även att den nya produkten skall vara så 

miljövänlig som möjligt att tillverka och användas. Krav på livslängden hos ringarna har även 

uttryckts som 12 månader under 8 timmar per dygn i drift. I tidigare prototyper vilket har haft 

goda testresultat har nya problem upptäckts. Materialet har till exempel inte hanterat hög 

temperatur väl och o-ringen har hoppat ur sitt spår. Det gör att materialen som krävs för ringarna 

måste kunna vidstå höga temperaturer samtidigt som de måste vara framtagna utan kemikalier 

som skadar närmiljön vid tillverkningen och användningen av produkten. 

Prototypen måste alltså 

• kunna uppnå en dragkraft på 100 Newton vid hylsans ytterdiameter 

• kunna elastiskt expandera tillsammans med axeln 

• vara simpel att tillverka och använda 

• inte ge ifrån sig något skadligt vid drift eller ökad temperatur 

• vara helt återvinningsbar 

• ha en livslängd på 2000 arbetstimmar. 

Målsättningen för produkten har varit att ha en 100% återvinningsbarhet. Detta innebar att allt 

material måste vara helt återvinningsbart och samtliga delar lätt skall kunna plockas isär för 

källsortering  

Den skall inte kunna utge starka dofter under användning som kan vara farlig för både 

användaren och närmiljön. Materialet som väljs skall alltså ha en god kemisk hållfasthet i höga 

temperaturer. 
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1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete var att förbättra och utveckla den nuvarande prototypen till en 

miljövänlig och priseffektiv produkt som håller under acceptabel livslängd. 

1.3.1 Forskningsfrågor 

● Hur kan produktionen och användningen av en friktionsaxel påverka luftrenligheten i 

dess direkta omgivning? 

● Kan en jämn banspänning uppnås hos ett material vid upprullning med 

expansionsringar? 

● Hur påverkas tillverknings- och driftkostnaden per ring när de metalliska ringarna byts 

till de expanderande? 

1.4 Avgränsningar 

Projektgruppen har valt att avgränsa sig från att jobba på den inre axeln. Detta är på grund av 

att arbetsgivaren redan har en fungerande design som är önskvärd att behålla. Istället kan 

projektets mål uppnås genom att utveckla det expanderelementet som slirar på axeln. 

Projektet har redan påbörjats och kommer därför delvis baseras på de tidigare framtagna 

prototyperna, vilket innebär att designen kommer inte börjas från nytt utan endast korrigeras. 

Miljömässigt avgränsar sig gruppen från framtagning och lägger allt fokus på miljösäkerheten 

under användning samt återvinning av materialet. 

Det har valts att inte undersöka möjligheter till förbättring av den nuvarande metalliska 

lösningen utan fokuserar helt på den nya prototypen. 
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2. TEORI 
Då projektet har påbörjats sedan tidigare finns det redan prototyper. Men även om de gett 

möjligheten för förbättrat resultat har de även inneburit nya problem som beskrivs i kapitel 1.1. 

Dessa problem kan undersökas om nya smarta lösningar finns för att kringå dem, skulle det inte 

vara möjligt bör prototypen elimineras. Prototypen som utvecklas har valts att kallas 

expansionsring och består av en inre sliryta som glider ovanpå friktionsaxeln och en yttre 

friktionsyta som greppar hylsan (figur 6). Under det tidigare projektets gång har materialvalen 

gjorts med hjälp av experter hos materialleverantörer. 

 
Figur 6. Typisk friktionsaxel med expansionsring 

2.1 Material 

Expansionsringarna skall slira mot plattor i axeln som pressas ut när lufttryck introduceras i 

axeln. Plattorna är tillverkade i aluminium med en tufram beläggning. Denna beläggning består 

av aluminiumoxid keramik och proprietära polymerer för att ge aluminium förbättrad hårdhet, 

nötningsgrad, korrosionsskydd samt permanent smörjning (Material ConneXion 2018). Detta 

ger att expansionsringarna lättare slirar mot axeln som tar mindre skada under användning. 

Det finns flera olika material som har använts och testats med olika prototyper, den senaste 

expansionsringens sliryta är tillverkad i POM-plast. POM är en hårt polymer med låg friktion 

och god nötningsgrad (Nordbergs Tekniska AB 2004). Materialet går även att formspruta vilket 

gör det lätt att tillverka komplexa detaljer. 

Friktionsytan som användes var gjord av gummi. Gummi har en hög friktionsgrad och 

elasticitetsmodul men en låg utmattningsstyrka enligt Niklas Nilsson2. 

  

                                                 
2 Niklas Nilsson säljare National Gummi, telefonsamtal den 26 mars 2018 
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2.2 Design 

Produktutvecklingsprocessens faser som illustreras av Johannesson, Persson och Pettersson 

(2013 s.115 Figur 4.7) har använts som en guide för utvecklingsarbetet av prototypens design. 

Detta medför en klar struktur och spårbarhet i utvecklingsarbetets framgång som ansågs väldigt 

värdefullt. 

Arbetet startade därför med en förstudie vilket innebar en förutsättningslös problemanalys och 

framtagning av bakgrundsmaterial om design och teknik (Johannesson , Persson & Pettersson 

2013). Detta inkluderade undersökning av föregående produkt, tidigare prototyper och en 

brainstorming session. Därefter togs det fram en produktspecifikation i from av en PFS. 

Johannesson, Persson & Pettersson (2013) förklarar i sin bok att en produktspecifikation är 

uppgiften att upprätta VAD som skall åstadkommas som ett resultat av 

produktframtagningsprocessen och att det handlar om att fånga in och beskriva alla kriterier 

som är relevanta för den produkt som skall utvecklas. 

Konceptgenerering utvecklar brainstormingens idéer genom att dimensionera och förtydliga 

koncept för en tydligt jämförelse. Enligt Johannesson, Persson och Pettersson (2013) skall en 

god konceptgenerering innehålla en första ansats till lösning av ett konstruktionsproblem 

genom att erhålla 

• en överslagsmässig preliminär produkt-layout med utrymmesuppskattningar 

• en preliminär kostnadsuppskattning 

• beskrivningar av den tekniska lösningens egenskaper i förhållande till 

produktspecifikationen 

• motiv för valet av ingående dellösningar 

• en sammanställning av genomförda överslagsberäkningar, analyser och experiment med 

erhållna resultat. 

Nästa fas i utvecklingsprocessen var utvärderingen av koncept och att göra ett konceptval. 

Därför ställdes de upp i en så kallad konceptutvärderingsmatris med syfte att finna vilket 

koncept som visade bäst potential att uppfylla produktspecifikationens kriterium. Här beskriver 

Johannesson, Persson och Pettersson (2013) ett antal svårigheter som är förknippat med denna 

fas som följande: 

• Värdet hos en lösning påverkas av många olika egenskaper 

• Olika egenskaper har olika relativ betydelse 

• Olika intressenter värderar egenskaperna olika 

• Vissa egenskaper kan mätas kvantitativt, medans andra måste bedömas kvalitativt 

• Fullständig information om lösningsalternativen saknas då beslut måste fattas. 

När matrisen pekat ut ett koncept vidareutvecklas den till en mer detaljerat prototyp som tillslut 

kan konstrueras. Vidareutvecklingen innebär att granska konceptet noggrant och göra teoretiska 

analyser för att kontrollera funktionalitet. När analysen var gjord var nästa steg att göra en 

prototypframtagning. Johannesson, Persson och Pettersson (2013) nämner att det finns olika 

typer av fysiska prototyper: 

• Mock-up, som visar form, ytegenskaper och färg 

• Funktionsprototyp, som provas i laboratorium för att verifiera en ny teknisk lösning 

• Nollserie, kompletta prototyper som är anpassade för serieproduktion och som kan 

fältprovas 

• Prototyp för “slaktprov”: maskinen överbelastas och misshandlas till haveri. 
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2.4 Analys 

Följande formler och tillvägagångssätt utnyttjas för att testa koncept på en teoretisk nivå. 

2.4.1 Krafter 

Expansionsringen som utvecklas skall spinna med en konstant hastighet och måste därför ligga 

i momentjämvikt. Detta innebär att vridmomentet 𝑀𝑖𝑛 som drar med sig ringen och därmed 

påverkar ringens rörelse i positiv riktning, är lika stor som det vridmoment 𝑀𝑢𝑡 som bromsar 

in ringen. 

𝑀𝑖𝑛 = 𝑀𝑢𝑡 (2.1) 

Detta illustreras nedan i figur 7 där expansionsringen har frilagts med momentjämvikt. 

 
Figur 7: Momentjämvikt frilagd expansionsring 

Vridmoment kan beräknas genom att ta den kraft 𝐹 som är vinkelrät mot axeln och multiplicera 

med dess hävarm som i detta fall blir radien 𝑟 till kraften. 

𝑀 = 𝐹 × 𝑟 (2.2) 

Den kraft som utnyttjas i detta läge är en friktionskraft 𝐹𝑓𝑟 som är en resultant av normalkraften 

som påverkar materialen och dess friktionskoefficient 𝜇. Normalkraften kan tas fram genom att 

slå ut trycket 𝑝 i lufttrycket som pressar mot axelns expanderande plattors insida med arean 𝐴. 

𝐹𝑁 = 𝑝 × 𝐴 (2.3) 

𝐹𝑓𝑟 = 𝐹𝑁 × 𝜇 (2.4) 

Friktionskoefficienten är ett dimensionslöst tal som beskriver hur svårt två material kan glida 

ovanpå varandra. För att systemet skall vara funktionerligt krävs det att expansionsringen slirar 

på sin invändiga sida och greppar på sin utvändiga. Detta innebär att friktionskoefficienten 

måste vara lägre på insidan än på utsidan. Friktionskoefficienten kan påverkas av olika faktorer 

så som om ytan är smort eller beroende på dess gemotri. Ett material som är grovt har högre 

friktionskoefficient än ett material som är slätt. Eftersom produkten inte tillåter smörjmedel kan 

detta uteslutas tidigt som en lösing för att påverka friktionskoefficienten. Detta styr arbetet till 

att påverka friktionskoefficienten genom material eller geometri. 

Det finns två olika typer av friktionskoefficient, en statisk och en kinetisk. Den statiska 

friktionen är den som måste övervinnas för att få föremålet i rörelse, medan den kinetiska 

friktionen finns när materialen är i rörelse mot varandra (Fysikguiden u.å). 
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Den statiska friktionskoefficienten inkluderas inte i detta arbete eftersom axeln roteras med 

övervarv för att få expansionsringarna att slira, vilket innebär att de är i rörelse. Istället beräknas 

friktionskrafterna med tanke på materialens kinetiska friktionskoefficient. 

Projektet har även en specifikation av att kunna uppnå en dragkraft på 100 𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛 vid hylsans 

ytterdiameter. Ifrån kan de vridmoment som erhålls i hela systemet bestämmas med hjälp av 

formel 2.2. 

 
Figur 8: Momentjämvikt friktionsaxel 

Hela systemet kommer sedan att ligga i momentjämvikt (figur 8) enligt det vridmomentet tills 

dess att trycket justeras för att erhålla en justerad upprullningshastighet. När detta sker kommer 

delarna att för en kort tid ligga ur jämvikt tills dess att det pådrivande vridmomentet återigen 

matchar det bromsande. Under denna tid kommer hastigheten därför att antingen öka eller 

minska tills jämvikten återigen är uppnåd vilket gör den konstant. 

2.4.2 Temperatur 

Det är viktigt att få en uppskattning av vilka temperaturer som uppnås i systemet för att veta 

om konceptet är både hållfast och säkert. Temperaturförändringar i systemet uppstår från 

tillförsel av värmeenergi. I en friktionsaxel kommer den betydande värmetillförsel från 

friktionsarbetet mellan axeln och expansionsringen. Friktionsarbete är den sträcka ett material 

slirar över en annan under påverkan av en friktionskraft som försöker jämställa de två ytornas 

hastigheter (figur 9). I detta scenario drar friktionskraften med sig ringen och arbetet vilket mäts 

i Joule (J) är sträckan den slirar ovanpå. Eftersom hylsan skall följa med ringen utsätts inget 

arbete här och därmed ingen värmeutveckling. Det är också värt att tillägga att normalkraften 

mellan axeln och expansionsringen är kontrollerbar under drift för att få en önskvärd 

upprullnings takt. Denna funktion bortses från i följande beräkningar för att få fram ett resultat 

som efterliknar ett scenario med maximal slirning. 
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Figur 9 är endast menad som en demonstration över betydelsen av friktionsarbete och är inte 

enligt skala för projektets produkt. 

 
Figur 9. Illustration friktionsarbete 

Fomlerna i detta kapitel är gjorda med syfte av att ta reda på vad för temperatur systemet kan 

tänkas uppnå under drift. 

De massor varpå temperaturförändringen beräknas är: 

• Expansionsringarna 

• De expanderande aluminiumplattorna 

• Den roterande stål axeln 

• Hylsan. 

Exkluderade massor i denna analys är: 

• Materialet som rullas på. 

Materialet exkluderas på grund av att det kan skifta och att det progressivt läggs till i systemet. 

Med detta i åtanke kan inte en noggrann analys som omfattar samtliga scenarion göras i teorin 

om det inkluderas. Därför beräknas istället ett extremfall ut där all värme koncentreras i de 

massor som konstant inkluderas i systemet med följande situation: 

• Maximal drifttid på 20 min 

• Maximal slirgrad på 10%. 

Slirgraden betecknar vilken andel av axelns rörelse som expansionsringen slirar. Den slirande 

kontaktytan hos axeln består av fem stycken tuframlegerade aluminiumplattor som slirar emot 

expansionsringarna. Plattorna sitter på den spinnande axeln som är gjorda av stål. Eftersom 

temperatursförändringen ses som jämn hos dessa fyra material beräknas den med formel 2.5 

(Ahlström 2017). 

∆𝑇 =
𝑊𝑓𝑟

𝑚𝑎𝑥𝑒𝑙 ∗ 𝑐𝑎𝑥𝑒𝑙 + 𝑚𝑝𝑙𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑐𝑝𝑙𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟 + 𝑚𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 ∗ 𝑐𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 + 𝑚ℎ𝑦𝑙𝑠𝑎 ∗ 𝑐ℎ𝑦𝑙𝑠𝑎
 (2.5) 

𝑚 är den massa varpå temperaturförändringen beräknas och 𝑐 är materialets specifika 

värmekapacitet. 
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Friktionsarbetet tas som tidigare nämnt fram genom att beräkna friktionskraften mellan ytorna 

och den sträcka materialen slirar. 

𝑊𝑓𝑟 = 𝐹𝑓𝑟 × 𝑠 (2.6) 

Sträckan 𝑠 i formel 2.6 är den längd materialen slirar ovanpå varandra under påverkan av denna 

friktion. För att ta fram detta beräknas först den bestämda största slirgraden 10% av den 

maximala ythastigheten 𝑉𝑚𝑎𝑥 (𝑚
𝑚𝑖𝑛⁄ ) vid hylsans ytterdiameter. 

𝑉𝑠 = 𝑉𝑚𝑎𝑥 × 10% (2.7) 

Eftersom expansionsringen endast slirar över plattorna och inte över hela axeln måste detta 

också inkluderas i analysen. Slirningen sker dock inte ute vid hylsan så nästa steg är därför att 

beräkna om ythastigheten till varvtal 𝑛 (𝑣𝑎𝑟𝑣
𝑚𝑖𝑛⁄ ) vilket är likgiltigt, oavsett diameter. 

Slirningens varvtal beräknades med hjälp av följande formler: 

𝑛 =
𝑉𝑠

𝐷 × 𝜋
 (2.8) 

Här står 𝐷 för diametern ut till systemets yttersta punkt. Eftersom ringarna endast har kontakt 

med plattorna skall detta sedan slås ut mot de fem plattornas summerade bredd 𝐵 över ett varv 
för att beräkna fram slirlängden per minut. 

𝐵 = 5 × 𝑏 (2.9) 

𝑠 = 𝑛 × 𝐵 (2.10) 

Materialens egenskaper såsom massa och dess specifika värmekapacitet tas fram genom 

litteraturstudier och granskning av CAD designen. 

2.5 Programvaror 

Under projektets gång har en rad olika programvaror utnyttjats. Ett av de mer frekventa var 

Creo Parametric 3.0 (PTC 2014) vilket användes som hjälpmedel för framtagning, illustrering 

och mätning av designen. Creo har alltså använts för att ta fram en noggrann design baserad på 

skisserna från brainstormingen. Sedan har dessa designer nyttjats som de illustrationer som ses 

i figurer 17-22 samt för framtagning av ritningar som använts för materialbeställning. 

En variation av olika program från Microsoft Office (Office 2013) har även kommit till 

användning. Microsoft Word nyttjades för sammanställning av denna rapport, Microsoft Visio 

för att illustrera brainstorming sessioner. Microsoft Excel användes för att samla data till PFS, 

konceptutvärderingsmatris och materialforskning. Den information som tillförskaffats har 

presenterats med hjälp av Microsoft Powerpoint. 

Adobe Acrobat Reader DC (Adobe 2018) har kommit till användning genom läsning och 

korrigering av rapporten samt läsning av ritningarna vars allihop blev sparade i portable 

document file (PDF) formatet. 

Adobe Illustrator 2015 utnyttjades för att skapa rapportens grafiska illustrationer (Adobe 2015). 
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3. METOD 
Arbetet inleddes med förstudier av både material och design för att ta fram olika alternativ på 

lösningar som var lämpliga att använda sig av. 

Valet av material baserades sedan på litteraturstudier och information som erhölls av 

materialleverantörer. 

Produktframtagningspecifikation (PFS), Konceptutvecklingsmatris och 3D-CAD är några av 

de produktutvecklingsverktyg som utnyttjats för att nå fram till en design. 

Det slutglitiga materialet och designen sammanställdes sedan till en framtagen prototyp som 

testades under arbetsförhållanden. 

3.1 Materialstudie 

Valet av material inleddes alltså med en förstudie och brainstorming session för att få fram ett 

brett urval av alternativ. Efter brainstormingen gjordes en realistisk uteslutning så att en mer 

komprimerad lista av forsknings alternativ återstod. Kontakt med materialleverantörer 

användes för att få ut mer specifik data om de materialen som stod kvar efter uteslutningen. 

Vidare forskning via vetenskapliga artiklar följdes därefter. 

3.1.1 Förstudie 

För att få en bra grund att börja på gjordes en förstudie genom att kolla på de tidigare 

materialens egenskaper och dess fördelarna och nackdelarna för att kunna göra ett adekvat val 

i idégenereringen. 

I idégenereringen användes verktyget brainstorm för att få fram ett stort urval av idéer. Under 

idégenereringen finns det fyra viktiga regler som måste följas (Adam 1986). 

• Det finns ingen kritik, utvärdering, dom eller försvar av idéer 

• Improvisation och fritänkande uppmuntras 

• Kvantitet är viktigare än kvalitet 

• Att bygga vidare på idéer. 

Den första regeln handlar om att inte kritisera idéer som tas fram, detta för att uppmuntra att 

fler idéer kan komma fram och ge dem inblandade en trygghet. 

Den andra regeln är att låta alla som medverkar att tänka fritt för att få fram nya idéer. Det 

underlättar den tredje regeln med att få fram ett så kvantitativt urval som möjligt. 

Det är viktigare att få fram ett kvantitativt urval av alternativ istället för kvalitativa, detta för att 

inte begränsa tänkandet och samtidigt ge rum för den fjärde regeln. 

Att bygga på idéer som tagits fram till nya kombinationer som annars kanske inte hade kommits 

på. 

Efter idégenereringen skall ett mer användbart alternativ fås fram genom att sålla bort idéer 

som inte skulle fungera och kvar är de alternativ som skall arbetas vidare med. 

3.1.2 Litteraturstudie 

Efter idégenereringen skall de material som tagit fram studeras. För att hitta relevant 

information om materialens egenskaper har en sökning av tillgänglig litteratur och databaser 

gjorts. Under litteraturstudien var det viktigt att se hur miljövänligt materialen är, dem får alltså 

inte kunna släppa ifrån sig farliga gifter och de skall vara helt återvinningsbara. 
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3.1.3 Kontakt 

För att få fram mer information om alternativen som kvarstod kontaktades materialleverantörer. 

Denna kontakt gjordes som en semistrukturerad intervju via telefon och mail. Leverantörens 

materialexpert fick information om expansionsringens funktion och materialkriterier och fick 

därifrån utifrån egen kunskap om tillgängliga alternativ göra förslag. Experten fick även 

tillgång till de alternativ som kvarstod efter litteraturstudien samt vad för material som nyttjats 

i tidigare prototyper. På så sätt kunde även information om förbättringsalternativ fås fram. Den 

information materialexperter bidragit med anses trovärdiga och ger säker data att använda sig 

av. 

3.2 Designutveckling 

Prototyputvecklingen gjordes i flera faser som följde Johannesson, Persson och Petterssons 

(2013) produktutvecklingsprocess. Först i form av en förstudie där tidigare prototyper 

analyserades och sedan genererades nya koncept med hjälp av ytterligare en brainstorm. 

En produktframtagningsspecifikation togs därefter fram för att hålla utvecklingen på rätt spår. 

Sedan framtogs illustrationer på de lösningar som tagits fram i 3D-CAD för att lättare kunna se 

problem och fördelar. När det var gjort sattes koncepten upp i en konceptutvärderingsmatris i 

enlighet med PFSen för att få fram den lösning som klarade kriterierna bäst. Det vinnande 

konceptet vidareutvecklades sedan och framställdes först i en 3D utskrivning och sedan 

tillverkad för tester. 

3.2.1 Förstudie 

I förstudien undersöktes först de tidigare prototyperna tillverkade i polymer och gummi. Det 

analyserades om var problemen låg någonstans, hur de gick att förbättra, samt hur de var 

konstruerade. Detta gjordes för att lättare förstå sig på problemen och vad som tidigare har 

testats. Därefter gjordes en brainstorm där nya idéer kunde tags fram. Brainstormingen här 

följde samma regler som den beskriven för material (kapitel 3.1.1.) med skillnad i 

presentationen. Eftersom designlösningar är svåra att tydligt beskriva i ord jämfört med bilder 

presenteras istället de idéer som uppkom här i form av skisser. 

3.2.2 Produktframtagningsspecifiktation 

Under produktspecifikation var uppgiften att upprätta en riktlinje över vad som skall 

åstadkommas som ett resultat av produktframtagningsprocessen (Johannesson, Persson & 

Pettersson 2013). Alla kriterier ställdes upp tillsammans med specifika mätbara egenskaper som 

produkten skall eller bör ha. Specifikationen användes sedan som styrdokument under hela 

utvecklingsprocessen. Kraven som ställdes mot produkten listas i en PFS 

(produktframtagningsspecifikation). Enligt Johannesson, Persson och Pettersson (2013) finns 

det vissa kriterier som sätter gränser för produkten, dessa kriterier kan delas in i två 

huvudkategorier.  

• Kriterier som är relaterade till produktens förväntade funktion  

• Kriterier som i vid mening sätter gränser för vilka produktionslösningar som är tillåtna.  

En till uppdelning som skall göras är av konstruktionskriterier, som också delas in i två 

huvudkategorier. 

• Krav 

• Önskemål. 

Krav är kriterier som alltid måste vara fullständigt uppnådda, en konstruktion måste således 

alltid uppfylla alla ställda krav fullständigt för att kunna vara ett möjligt alternativ. Medans 

önskemål kan tillåtas bli uppfyllda mer eller mindre fullständigt av olika 
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konstruktionslösningar, kan dessa önskemål uppfyllas i olika grad (Johannesson, Persson & 

Pettersson 2013). 

I PFSen benämns alla kriterium som krav (K) eller önskemål (Ö), samt om det är en funktion 

(F) eller en begränsning (B). Genom att använda sig utav en PFS är det simpelt att gå tillbaka 

och kolla på kriterierna för att hålla projektet på rätt spår under hela processen. 

3.2.3 CAD Utveckling 

När kriterierna var satta gjordes en konceptgenerering, där idéerna från brainstormingen skulle 

jämföras mot PFSen. För att lättare kunna avgöra om koncepten skulle klara av kriterierna 

framtogs dessa idéer i 3D-CAD programmet Creo (PTC 2014). Genom att använda sig utav 

3D-CAD erhölls en presentation fram som gav möjligheten att hitta problematik och 

möjligheter med varje koncept som inte var möjlig innan. Varje koncept som gjordes 

kontrollerades mot PFSen för att få en uppfattning av potentialen. Dessa koncept framtogs i 

skalenliga mått som skulle passa på axeln.  

3.2.4 Konceptutvärderingsmatris 

För att nå fram till ett bra koncept var det viktigt att analysera alternativen som tagits fram emot 

specifikationerna. 

Utvärderingen innebar att alternativ skulle analyseras med avsikten att bestämma dess 

värde/kvalitet i förhållande till de krav och önskemål som formulerats i produktspecifikationen 

(Johannesson, Persson & Pettersson 2013). Genom att använda sig av en 

konceptutvärderingsmatris identifierades sambanden mellan koncepten och specifikationerna 

vilket värdesätts efter hur viktiga de är till slutprodukten. I denna matris har gruppen själv valt 

vilka kriterier från den tidigare produktframtagningsspecifikationen som prioriteras och 

beskrivs där hur de jämförs. Matrisens värdesättning ligger på mellan 1-3 poäng. Matrisen 

organiserar stora mängder information så att de logiska sambanden mellan olika element kan 

åskådliggöras grafiskt (Bergman & Klefsjö 2014). Varje koncept jämförs mot den senaste 

prototypen framtagen av Hofpartner och får ett betyg av plus (+), noll (0) eller minus (-). Ett 

plus innebär att konceptet uppfyller och klarar kriteriet bättre och tilldelas värdet som angivits, 

noll betyder att ingen skillnad kan upptäckas och inga poäng tilldelas. Ett minus betyg pekar på 

att den klarar kriteriet sämre än den senaste prototypen och får då poängen subtraherad. Efter 

koncepten värdesatts på samtliga inkluderade kriterier summerades resultatet ihop vilket gav 

ett vinnande koncept med högst poäng. Skulle det finnas två vinnande koncept ses dem över 

om de går att kombinera eller så väljs det som anses kommer vara det bättre alternativet. 

3.2.5 Vidareutveckling 

Med ett vinnande koncept valt för vidareutveckling var nu syftet att framställa den till en 

fungerande prototyp som uppfyller kraven satta i PFSen (Johannesson, Persson & Pettersson 

2013). Det gjordes genom att tillverka prototypen i enstaka exemplar för analys och test. I detta 

arbete ingår att detaljkonstruera och konfigurera produkten som Johannesson, Persson och 

Pettersson (2013) listar upp som följande: 

1. Dimensionera och välja ut standard mått 

2. Konstruera nya, unika detaljer och välja rätt material i dessa 

3. Definiera produktens arkitektur 

4. Beskriva produktens layout. 

För att dimensionera produkten användes Creo (PTC 2014). När måtten var satta tillverkades 

de med 3D utskrivning i enstaka exemplar för kontroll av passform.  

När måtten var kontrollerade och ett slutval från materialstudien gjord valt var tillverkningen 

av en riktig prototyp redo. 
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Att definiera prototypens arkitektur avser hur konceptet är uppbyggd, funktionsrelaterade 

lösningar, hur prototypen samverkar och dess gränssnitt. 

Produktens layout indikerar hur produkten olika delar arrangeras i förhållande till varandra. 

3.3 Praktiska mätningar 

Det sista steget i produktutvecklingsprocessen innebar framtagning av konceptet för praktiska 

tester. Detta görs också efter att produkten ansetts vara duglig i teorin. Testet utförs med 

friktionsaxeln inklusive prototypen uppsatta för drift med hylsor trädda ovanpå. Band fästs 

mellan hylsorna och en stolpe. På detta sätt rullas banden aldrig upp och prototypen har en 

total slirning. Därför justeras varvtalet med detta i åtanke så prototypen inte skall slira mer än 

tänkt. Ett av de upprullade band på hylsan är fäst till en elektronisk våg som mäter dragkraften 

i bandet från axeln. För att stresstesta prototypen körs dem i 30 minuter och under testet 

undersöks ringarnas duglighet i olika områden. 

• Fungerar ringarna med målet att slira invändigt och greppa utvändigt? 

• Vilket temperatur uppnås i systemets olika områden? 

• Kan ringarna dömas klara målet med acceptabel livslängd?  

För att säkerställa att prototypen fungerar som den är designad görs omdömen och kontroller 

flytande under hela testet. 

Temperaturen kontrolleras med hjälp av en IR-termometer vid axelns mitt och utkanter vid 

minut 1, 5, 10, 20 och 30. 

Efter testerna kontrolleras prototyperna visuellt för att få ett omdöme angående utslitningstakt 

och om resultatet innebär en godkänd produkt. 
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4. RESULTAT 
Resultatet består av fyra delar. Första delen beskriver det material projektet slutligen beslutat 

sig att använda. Den andra delen beskriver design framtagningen med fokus på det utvalda 

konceptet 6. Den tredje delen analyseras dessa två faktorer tillsammans i en kraftanalys och 

temperaturberäkning för att kontrollera prototypens teoretiska funktionalitet. Slutligen testades 

prototypen genom att göra praktisk mätningar.  

4.1 Materialstudie 

Materialstudien följer händelseförloppet beskrivet i kapitel 3.1. 

4.1.1 Förstudie 

Efter en genomgång av de tidigare prototypernas material och en studie i dess egenskaper 

startades idégenereringen med en brainstorm. Detta var utan begränsningar om vad för material 

som skulle kunna användas till prototypen. Under idégenereringen följdes de fyra reglerna som 

beskrivs i kapitel 3.1.1. Figur 10 visar den tankekarta som resulterades efter brainstormen. 

 
Figur 10. Brainstorm tankekarta 

 

När varje material granskades efteråt kunde en första gallring ske. De orimliga och av andra 

anledningar mindre trovärdiga alternativen sållades bort. 

4.1.2 Litteraturstudie 

För att se vilka av de kvarvarande materialen som skulle kunna fungera skedde en undersökning 

om vilka som uppnår de krav som finns för projektet. De faktorer som jämfördes främst var 

friktion, maximal användningstemperatur, nötningsgrad och framtagningsmetod. För att få 

fram en priseffektiv tillverkningsmetod är det viktigt att produkten kan effektivt 

massproduceras. Med dessa faktorer i åtanke kunde gallringen snabbt landa på att bäst potential 

för slirytan återfanns hos plast. Därför gick undersökningen vidare med att titta på olika 

alternativ av plast (även känt som polymermaterial) som används inom industri och vilka som 

passade bäst in på de krav och mål projektet satt upp. 

Efter den första gallringen och efterföljande forskningen återstod det tre olika kandidater för 

slirytan (tabell 1). 
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Tabell 1. Jämförelse material för sliryta 

Plast 
sort 

Återvinningsbarhetsgrad Smälttemp(°C) 
Elasticitet 

(GPa) 
Formbarhet Tillverkningskostnad 

POM 100% 165 2.7 God Låg 

PPS Till stor grad 220 4 Medel Låg 

PBT till viss grad 217 3 God Medel 

 

Data till de material i tabell 1 är funnen hos följande källor SpecialChem (2018), DIC (2018) 

och Georgescu, Stefanescu, Botan och Deleanu (2012).  

Forskningen av friktionytans material pågick på samma sätt som slirytan, men den tillgängliga 

informationen som krävdes för ett informerat val och uteslutning efter första gallringen ansågs 

otillräcklig. Därför valdes det att kontakta experter inom området för att få bättre förståelse om 

materialens egenskaper för att kunna göra ett adekvat beslut. 

4.1.3 Kontakt 

När förslag på slirytans material tagits fram kontaktades olika materialleverantörer för att få 

fram mer data från experter inom polymerområdet såsom Jonas Stålhandske3. Men för att göra 

informativt val var designen tvunget att bli klar. Detta eftersom det ansågs vara betydande att 

veta exakt hur materialet kommer påfrestas och behöva formas. 

Som alternativ för friktionsyta sållades gummi bort efter samtal med Niklas Nilsson4 och 

ersattes med termoplastisk elastomer (TPI), ett polymeriskt material som har liknande 

egenskaper som gummi med högre utmattningsgrad (tabell 2). 

 
Tabell 2. Termoplastisk elastomer för friktionsyta 

Sort Återvinningsbarhetsgrad Smälttemp(°C) 
Elasticitet 

(GPa) 
Formbarhet Tillverkningskostnad 

TPI Till stor grad 406 3.7 God Hög 

4.2 Designutveckling 
Varje fas följer metoderna som beskrivs i kapitel 3.2. 

4.2.1 Förstudie 

Under det tidigare utvecklingsarbetet utformades den första prototypen som en ring med 

överlappande ändar för att möjliggöra expansion, därefter limmades en gummiring fast som 

friktionsyta. Det blev ett bra resultat i användningen men gav efter ett tag ifrån sig en stark odör 

för användaren under drift. Då ändrades designen för exkludera lim, istället designades slirytan 

till en tvådelad ring som monterade med hjälp av klickmontering. Ovanpå denna ring fanns en 

skåra som en gummi o-ring kunde spännas in i och hållas på plats. Denna gång visade sig ett 

problem vid på- och avmonteringen av hylsan. Här följde o-ringen med hylsan ur sin skåra och 

var problematisk att få tillbaka då den kärvade fast mellan hylsan och ringarna. 

Baserat på denna information påbörjades en brainstorm för att ta fram alternativ som kunde 

kringå eller lösa dessa tidigare problem. I denna brainstormingen följdes metodiken som 

beskrivs i kapitel 3.2.1. Sex koncept togs fram och skisserna för dessa illustreras i figur 11-16 

                                                 
3 Jonas Stålhandske Palovaara Marknadschef Carlsson & Möller, mailkontakt den 9 april 2018 
4 Niklas Nilsson Säljare National Gummi, telefonsamtal den 26 mars 2018 
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Figur 11. Skiss koncept 1 

 
Figur 12. Skiss koncept 2 

 
Figur 13. Skiss koncept 3 

 
Figur 14. Skiss koncept 4 

 
Figur 15. Skiss koncept 5  

Figur 16. Skiss koncept 6 
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4.2.2 Produktframtagningsspecifikation 

För att analysera och utvärdera koncepten valdes det att först ställa upp de kriterium som 

produkten skall ha i en PFS (produktframtagningsspecifikation) (tabell 3). I en PFS benämns 

samtliga kriterium som krav (K) eller önskemål (Ö) samt om det räknas som en funktion (F) 

eller som en begränsning (B), se kapitel 3.2.2 för en full förklaring av dessa kategoriers 

innebörd. Syftet med dessa benämningar är för att underlätta framtagningsprocessen. 

 
Tabell 3. Produktframtagningsspecifikation (PFS) 

Produktframtagningsspecifikation PFS 2018-03-28 

No. Kriterium Beskrivning K/Ö F/B 

1 Livslängd Upp till 2000h i drift K B 

2 Funktion Expanderbar > 3mm i diameter K F 

3 
Prestanda 
Material 

Värmetålig för max temp. under drift K B 

4 MIljökrav Återvinningsbar K B 

5 Säkerhet Inga miljöfarliga gifter i materialet K B 

6 Tillverkning Inga kostsamma anvisningar. Som t.ex lim K B 

7 Målkostnad Tillverkningskostnad < Tidigare produkter Ö B 

8 Storlek 
Smalast möjliga expansionsringar. Diametermått på 74mm och 

149mm imploderat 
Ö B 

9 Prestanda Friktion mot rullaxel < Friktion mot hylsa K F 

10 Design Minsta möjliga marginal mellan expansionsringar Ö F 

11 Säkerhet Inga lossnande hela bitar. Inget lossnande material i gasform K B 

12 Skötsel Lätt att plocka av rullaxel för underhåll Ö F 

13 Leveranssätt Levereras omonterad Ö B 

14 Material Icke metalliskt K B 

15 Montering Klick montering Ö F 

16 Dokumentkrav Instruktionsmaterial, materialförteckning Ö F 

17 Demontering Plockas isär för källsortering Ö B 
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4.2.3 CAD Utveckling 

Efter PFSen var gjord sågs varje brainstorming koncept över och framställdes i Creo (2014). 

Detta gav en 3D vy över koncepten som tillät en noggrannare granskning och förklaring på hur 

idén var tänkt att fungera.  

4.2.3.1 Koncept 1: Räfflad utåt  

Koncept 1 som valts att kallas Räfflad utåt, har designändringen legat främst på friktionsytan. 

Här valdes det att lägga till material utåt så den blev räfflad. Vilket ger sämre grepp i sidled, då 

förhoppningsvis hylsan skulle kunna träs av utan att friktionsytan hoppar ur sin skåra. Slirytan 

använder fortfarande samma metod som den tidigare med en klickmontering och friktionsytan 

spänns fortfarande på (figur 17). 

 
Figur 17. CAD illustration Koncept 1: "Räfflad utåt" 

4.2.3.2 Koncept 2: Räfflad inåt 

Det andra konceptet som togs fram valdes att kallas Räfflad inåt och hade en liknande lösning 

som koncept 1. Skillnaden mot första konceptet var att material skulle tas bort från friktionsytan 

och på så vis bilda räfflor. Räfflorna som greppar mot hylsan skulle bli större men fortfarande 

förhindra att hylsan skulle lossna utan att friktionsytan följde med. Slirytan här använder sig 

fortfarande av klickmonteringen (figur 18). 

 
Figur 18. CAD illustration Koncept 2: "Räfflad inåt" 
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4.2.3.3 Koncept 3: Rundad ner 

Det tredje konceptet, Rundad ner, fokuserade på slirytans skåra. Här formades skåran med en 

profil som skulle kunna ge bättre mothåll när friktionsytan dras ur. Friktionsytan formades även 

så att den skulle passa i skåran. Med detta tilkommer dock en ökad risk att friktionsytans profil 

går sönder vid den försvagade sektionen mellan skåran och yttersidan. Ingen ändring har gjorts 

mot klickmonteringen av de två delarna i slirytan och friktionsytan kommer fortfarande spännas 

på. (figur 19) 

 
Figur 19. CAD illustration Koncept 3: "Rundad ner" 

4.2.3.4 Koncept 4: Fyrkantig 

Det fjärde konceptet, fyrkantig, ändrades både utformningen på på fästet och funktionen med 

friktionsytan. Skåran gjordes fyrkantig för att ge ett ännu större mothåll riktat uppåt i jämförelse 

med koncept 3. Med den kantiga profilen kan dock inte friktionsytan spännas över utan är 

tvungen att monteras på i samma skede som slirytan. Detta eliminerar chansen att friktionsytan 

följer med hylsan av, men kraftigt ökar chansen att är svårare att montera ihop (figur 20). 

 
Figur 20. CAD illustration Koncept 4: "Fyrkantig" 
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4.2.3.5 Koncept 5: Rundad upp och ner  

Det femte konceptet ,Rundad upp och ner, var en variant av det tredje konceptet. Genom att 

använda sig av en rundad profil även utåt. Med detta skulle material sparas in och en mindre 

yta utåt hoppades minska risken att materialet drogs ur skåran vid montering.  

Ringen använder sig fortfarande av klick montering som den tidigare prototypen och 

friktionsytan spänns över (figur 21). 

 
Figur 21. CAD illustration Koncept 5: "Rundad upp och ner" 

4.2.3.6 Koncept 6: Enhetlig ring 

Det sista konceptet som togs fram, Enhetlig ring, fick sitt namn från faktumet att den består av 

endast ett material till skillnad från de tidigare altenativen. På så vis togs två komponenter ner 

till en vilket drastiskt förenklar monteringen. Funktionsmässigt var tanken att utrusta konceptet 

med piggar som friktionsyta som skall gräva in sig i den mjuka hylsan och därmed greppa 

utvändigt. Till skillnad mot de resterande koncepten fokuserar alltså denna på att påverka 

friktionskoefficienten genom dess geometri. Detta skulle eliminera problemet som uppstod 

under monteringen av hylsorna helt och hållet. Montering av själva konceptet ovanpå axeln 

skulle också förenklas då den inte behöver träs på. Istället kan de spännas på direkt på grund av 

att ringen är överlappad och öppen. Dock uppstår ett högre krav på termisk hållbarhet och 

stabilitet eftersom detta material skulle ta upp all värmeenergi, istället för att ha en överföring 

av värmeenergi från slirytan till friktionsytan. En annan nackdel kan komma att bli materialets 

styvhet. En elastisk ring ovanpå bidrog till denna styvhet och utan den tänks det att konceptet 

löper en risk att tappa sin styvhet på grund av slitage (figur 22). 

 
Figur 22. CAD illustration Koncept 6: Enhetlig ring" 
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4.2.4 Konceptutvärdering 

De sex alternativen jämfördes mot varandra i en konceptutvärderingmatris (tabell 4) 
Tabell 4. Konceptutvärderingsmatris 

Konceptutvärderingsmatris 

                          Koncept 
 
   Kriteritum 

Värde 
Räfflad 

utåt 
Räfflad 

inåt 
Rundad 

ner 
Fyrkantig 

Rundad 
upp och 

ner 
Enhetlig 

Expanderbar i över 3mm 
diameter 

3 0 0 0 0 0 0 

Värmehantering 2 + + 0 0 + - 

Minsta möjliga bredd 1 - - 0 0 0 + 

Minsta möjliga antal detaljer 1 0 0 0 0 0 + 

Enkel att montera/avmontera 
på axel 

1 0 0 0 0 0 + 

Enkel på och av montering av 
hylsa 

3 + + + + + + 

Lätt att underhålla 1 0 0 0 0 0 + 

Inget lossnande material i 
gasform 

2 0 0 0 0 0 0 

Inga lossnande smådelar 2 - - 0 0 - - 

Produkten skall vara hållbar 
för sitt syfte 

1       

Enkel tillverkning 1 - - 0 - 0 - 

Ej skaderisk av produkt vid 
hantering 

1 + - - - - + 

E + 6 5 3 3 5 8 

E - 4 5 1 2 3 5 

E 0 8 8 14 13 10 5 

Summering 2 0 2 1 2 3 

Ranking 2 3 2 4 2 1 

Vidareutveckling? Ja/Nej NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA 

 

Efter summeringen och rankning av matrisen diskuterades resultaten och det valdes att fokusera 

på vidareutveckling av koncept 6, “Enhetlig ring”. Detta med tanke på dess simpla design vilket 

medför en mer sparsam tillverkning och större alternativt utbud av materialval. I denna design 

skall alltså både slirytan samt friktionsytan bestå av samma material och det är med hjälp av en 

specifikt designad utsida som ger en högre mothållskraft. 
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4.2.5 Vidareutveckling 

Med koncept 6 valt som slutgilitigt koncept vidareutvecklades den i Creo (PTC 2014) så att 

samtliga mått stämde med vad som eftertraktades. Nedan i figur 23 syns expansionsringens 

iöverlappande ändar där den går ihop, det är för att ringen skall kunna spännas över axeln och 

följa med när axeln expanderar. Med hjälp av denna överlappning kan även en simplare 

montering säkerställas vilket är ett viktigt steg för att minska tillverknings- och driftkostnaden 

i jämförelse med de metalliska ringarna. Tidigare behövdes axelns sida demonteras av för att 

trä på och av de metalliska ringarna. Med denna design kan de enkelt spännas på direkt utan 

någon demontering. Piggarnas syfte är att försäkra att expansionsringen greppar hylsan. 

 
Figur 23. Slutgiltig prototyp "Enhetlig ring" 

När CAD designen var gjord beställdes en 3D utskriven detalj.  Anledningen till att 

en prototypframtagning med hjälp av 3D utskrivning används var för att säkerhetsställa att 

prototypen hade rätt mått och på så vis undviks eventuella dyra ombeställningar av material och 

framtagningsarbete. När den 3D utskrivna detaljen kunde bekräfta att måtten stämde, var den 

redo att beställas för att kunna göra de praktiska testerna. Ritningen på detta koncept kan ses i 

Bilaga 1. 

Den nya prototypen påverkar tillverkningskostnaden: 

• positivt genom att vara uppgjord av endast en del, vilket eliminerar tillverkningens 

monteringskostnader. 

Den nya prototypen påverkar driftkostnaden: 

• positivt genom att kunna spännas direkt ovanpå axeln utan någon typ av demontering 

• negativt genom att vara tillverkad i plast, vilket ger en minskad nötningsgrad i 

jämförelse med metalliska ringarna. 

4.3 Analys 

Med en designkoncept vald tillkom nya krav på materialet. Då designen inte använde sig av en 

o-ring som spänns ovanpå ökar kravet på styvhet i materialet. För att kontrollera vilka material 

som kan anses vara bäst lämpade för det nya konceptet kontaktades materialleverantörerna 

ytterligare en gång. Med deras hjälp kunde alternativen för expansionsringen fås till tre nya 

polymera material. PE-UHMV Bemalon 1000 FG NATUR, PET-NATUR och PET. 
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Från datablad (se bilagor 2-4) som erbjöds av materialleverantörer kunde en tabell framställas 

där materialen ställdes mot varandra (tabell 5). 
Tabell 5. Material alternativ 

Plastsort 
Återvinnings- 
barhetsgrad 

Maximal 
temperatur(°C) 

Sträck- 
gräns 

(%) 

Brott- 
töjning 

(%) 
Formbarhet 

Dragmodul 
(MPa) 

Nötnings- 
grad 

PET 100% 160 4 15 God 3500 God 

PET- 
NATUR 

100% 160 4 5 God 3300 God 

PE-
UHMV 

Till stor grad 120 15 50 God 750 God 

 

PE-UHMV avgjordes först inte vara lämpat på grund av sin låga dragmodul. Det ansågs vara 

för mjukt för att kunna erbjuda den styvhet som behövs för att stabilt spänna konceptet rund 

axeln. 

Mellan PET och PET-NATUR var det svårt att urskilja vilken som skulle vara bäst. Eftersom 

den ena endast är en modifiering av den andra, har de väldigt lika egenskaper, dessutom var 

skillnaden på tillverkningskostnaden oansenlig. Det som gjorde differensen var den förbättrade 

nötningsgraden vilket gjorde att PET-NATUR fick bli det slutgiltiga materialet. 

Polyethylene terephthalate (PET) är ett hårt, hållbart, kemiskt och termiskt stabilt material. Det 

har en låg gaspermeabilitet vilket innebär att det har en realativt bra täthet mot flytande och 

gasforms kemikalier. Det är även lätt att bearbeta och hantera vilket gör att plasten är bra att 

använda inom industrier (Webb 2012). 

Materialet innehåller inte några farliga kemikalier som utsöndras med tiden vilket eliminerar 

hälsorisker vid användning. Med tanke på detta anses påverkan av närmiljön begränsad och 

inom målsättningen. 

Detta anses därför besvara och lösa en av de mål och frågeställningar som arbetet utgick från. 

Används PET-NATUR som prototypens material skulle luftrenligheten ej påverkas. 

PET är väldigt resistent mot biologisk nedbrytning och orsakar därmed många och varierande 

miljösynpunkter i samband med dess ackumulering (Webb 2012). Därför är det viktigt att 

källsortera PET när den slängs för att inte förorena miljön. Görs dock detta korrekt är PET helt 

återvinningsbar och miljövänlig. 
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4.3.1 Krafter 

Följande figur 24 och figur 25 illustrerar ett snitt på prototypen innan och efter expansion skett 

och hur kraftfördelningen skiljer sig mellan de två scenarierna. I figur 24 har axeln ännu inte 

expanderat vilket innebär att inget tryck ligger på hylsan. Därför fås ingen jämn normalkraft 

runt om hylsans innerdiameter och de krafter som ändå går ut är så små att de försummas. Att 

hylsan måste ligga löst ovanpå ringen innan start är helt enkelt för att tillåta en smidig och snabb 

montering. Tanken är aldrig att köra systemet oexpanderat i drift eftersom hylsorna då skulle 

vara fria att röra sig i längdled på axeln. Designen innebär alltså att tryckluften skall expandera 

axeln efter monteringen av hylsorna men innan start av upprullning. Men för att illustrera de 

väsentliga piggarnas syfte, presenteras figur 24 som att axeln spinner tillsammans med ringarna 

innan expansionen skett. 

 
Figur 24. Sidosnitt av friktionsaxel innan expansion 

Som kan synas i figur 24 är axelns varvtal 𝑛𝑎𝑥𝑒𝑙 lika stor som expansionsringens varvtal 𝑛𝑟𝑖𝑛𝑔 

på grund av att friktionskraften 𝐹𝑓𝑟𝑎𝑥𝑒𝑙
 som drar med sig den friliggande ytan inte ännu har 

någon spännkraft från materialet.  
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Figur 25. Sidosnitt av friktionsaxel efter expansion 

I figur 25 finns en expansion hos axeln vilket direkt är djupet som piggarna grävt in sig i hylsan. 

Här erhålls därför endast en mothållskraft som piggarna utför vinkelrät mot axeln och på så sätt 

påverkas friktionskoefficienten geometeriskt till att bli betydligt högre. Eftersom de ligger i 

direkt mothåll kan inte hylsan slira fritt över ringarna och därför dirigeras all dragkraft som inte 

tas upp av piggarna ner till närmaste friliggande yta. Detta är därmed slirytan mellan 

expansionsringen och axeln. Av denna anledningen kommer expansionsringen och hylsan 

konstant ha samma varvtal. 

4.3.2 Temperatur 

Följande analys är gjord för att försäkra termisk hållfasthet i den slutgiltiga prototypen. 

Analysen är gjord med teoretiska värden tagna från pålitliga källor samt några uppskattningar 

grundade i vetenskaplig undersökning med referenser samt motiveringar i texten. 

Axeln har ett kontrollerbart lufttryck som ställs in på 0,3 𝑀𝑃𝑎. Denna tryckluft pressar på 

innersidans area 𝐴𝑝𝑙𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟 av de 5 stycken plattor som trycker på expansionsringen. Som tidigare 

nämnt skattas friktionskoefficienten 𝜇 vara 0,2. De dimensionsmått på delar som är inkluderade 

i följande beräkningar är tagna från den slutgiltiga prototypens ritningar.  

𝐴𝑝𝑙𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟 = 14208 𝑚𝑚2  

𝐹𝑓𝑟 = 0,2 × 0,3 × 14208 = 852,48 𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛 (2.3)(2.4) 

Slirgraden sätts som 10% vilket är högt men därmed garanteras analysen att inte blir lägre än 

praktiken. Axelns maximala ythastighet 𝑉𝑚𝑎𝑥 vid hylsans ytterdiameter 𝐷 är dessutom 

500 𝑚
𝑚𝑖𝑛⁄ . Hylsans ytterdiameter mättes och plattornas individuella bredd 𝑏 är tagna från 

tillhörande ritningar. 
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10% = 0,1 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 500 𝑚
𝑚𝑖𝑛⁄  

𝐷 =  90 𝑚𝑚 
𝑏 =  15,7265 𝑚𝑚 

 

𝑠 =
𝑉𝑚𝑎𝑥 × 0,1

𝐷 × 𝜋
× 5 × 𝑏 ≈ 13,9 𝑚/𝑚𝑖𝑛 (2.7)(2.8)(2.9)(2.10) 

Eftersom plattorna och axeln inte funnits tillgängliga individuellt och fysiska prototyper av 

ringarna inte ännu var framställda i väntan på denna analys, så togs istället massan fram genom 

att nyttja sig av volym och individuell densitet 𝜌. 

𝑚 = 𝑉 × 𝜌 (4.1) 

Densiteten är bestämd från vilket material delen är uppgjord av och volymen togs från 

tillhörande ritningar. Plattorna är gjorda av aluminium, ringarna är gjorda av PET, axeln är 

gjord i stål. Hylsans massa är framtagen med hjälp av en våg och en fysisk hylsa av rätt mått. 

𝑉𝑝𝑙𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟 = 76,727 𝑐𝑚3  

𝜌𝑝𝑙𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟 = 2,7 
𝑔

𝑐𝑚3⁄  (Alphonce, Björk, Brolin & Pilström 2011)  

𝑚𝑝𝑙𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟 = 76,727 × 2,7 ≈ 0,21 𝑘𝑔 (4.1) 

𝑉𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 = 69,82835 𝑐𝑚3  

𝜌𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 = 1,34 
𝑔

𝑐𝑚3⁄  (Crow 2018)  

𝑚𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 = 69,82835 × 1,34 ≈ 0,094 𝑘𝑔 (4.1) 

𝑉𝑎𝑥𝑒𝑙 = 845,454 𝑐𝑚3  

𝜌𝑎𝑥𝑒𝑙 = 7,8 
𝑔

𝑐𝑚3⁄  (Alphonce et al. 2011)  

𝑚𝑎𝑥𝑒𝑙 = 845,454 × 7,8 ≈ 6,6 𝑘𝑔 (4.1) 

𝑚ℎ𝑦𝑙𝑠𝑎 = 0,2 𝑘𝑔  

Den specifika värmekapaciteten 𝑐 är materialets kapacitet att ta upp värmeenergi och har därför 

en enhet av 
𝐽

𝑘𝑔 × ℃⁄ . 

𝑐𝑝𝑙𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟 = 900 
𝐽

𝑘𝑔 × ℃ ⁄  (Alphonce et al. 2011)  

𝑐𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 = 219 
𝐽

𝑚𝑜𝑙 × ℃⁄  (Crow 2018)  

𝑐𝑎𝑥𝑒𝑙 = 460 
𝐽

𝑘𝑔 × ℃⁄  (Alphonce et al. 2011)  

𝑐ℎ𝑦𝑙𝑠𝑜𝑟 = 1400 
𝐽

𝑘𝑔 × ℃⁄  (Hultén 2011)  
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Eftersom den specifika värmekapaciteten hos PET mäts i enheten 
𝐽

𝑚𝑜𝑙 × ℃⁄  var det 

nödvändigt att beräkna fram hur många 𝑚𝑜𝑙 som ingick i ringarnas totala massa. En mol kallas 

även ett materials substansmängd och är ett mått på antalet systemelement med enheten 
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

𝑚𝑜𝑙𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎⁄  (Alphonce et al. 2011). 

𝑚𝑜𝑙 =
𝑚

𝑀
 (4.2) 

Alltså utnyttjas PETs specifika molmassa 𝑀𝑃𝐸𝑇  vilket är 192,17 
𝑔

𝑚𝑜𝑙⁄  (Crow 2018). 

𝑚𝑜𝑙𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 =
94

192,17
≈ 0,5 𝑚𝑜𝑙 (4.2) 

Efter detta kunde den slutgiltiga temperaturskillnaden per minut beräknas. 

∆𝑇 =
852,48 ∗ 13,9

6,6 × 460 + 0,21 × 900 + 0,5 × 219 + 0,2 × 1400
≈ 3,28 ℃

𝑚𝑖𝑛⁄  (2.5)(2.6) 

Systemet antas operera i rumstemperatur vilket ger starttemperaturen T1=20℃. Slås sedan detta 

tillsammans ut på den maximala drifttiden 20min fås en maximal temperatur till: 

𝑇𝑚𝑎𝑥 = 20 ℃ + 3,36 ℃
𝑚𝑖𝑛⁄  × 20 𝑚𝑖𝑛 = 85,6 ℃ (Ahlström 2017) (4.3) 

Eftersom PET har en maximal temperatur på 160 ℃ (se bilaga 4) kan systemet anses vara 

användbart om denna temperatur koncentreras här. Dock måste andra maximala temperaturer 

tas i åtanke när det kommer till det praktiska. Hylsan och upprullningsmaterialet är båda ofta 

gjorda i papper och vid en för hög temperatur blir då systemet brandfarligt. Dessutom finns 

gummislangar och annat smältbart material inuti axeln. Det slutgiltiga resultatet hänger alltså 

på hur väl ringarna samt plattorna isolerar och skyddar annat material. 

4.4 Praktiska mätningar 

De praktiska mätningarna startade med att ställa in korrekt varvtal 𝑛 på maskinen. I testerna 

skulle ringarna göra en total slirning, vilket innebar att rullhastigheten var tvungen att matcha 

den maximala slirningen. Detta har tidigare etablerats som: 

500 ∗  0,1 

0,09 × 𝜋
≈ 177 𝑣𝑎𝑟𝑣/𝑚𝑖𝑛 

(2.7)(2.8) 

Ringarna till testet framtogs med hjälp av vattenbeskärning efter måtten i bilaga 1. De 

tillverkades i det beslutade materialet PET-NATUR. 

Som beskrivet i kapitel 3.3 kommer temperatur mätas vid axelns mittpunkt samt kanter under 

testets gång. 

I det första testet introducerades ett relativt högt lufttryck på 0,6 𝑀𝑃𝑎 i axeln för att uppnå 

tillräcklig dragkraft och för att få en referens på hur högt tryck som kunde behöva uppnås (tabell 

6). 
Tabell 6. Praktiskt test 1 

T Temp. Vänster Temp. Mitten Temp. Höger Dragkraft 

1min 38℃ 23℃ 40℃ 15,7kg 

5min 74℃ ~100℃ ~130℃ 22kg 

 

Redan efter 5 minuter märktes en alldeles för hög temperatur av IR termometern så testet 

avbröts tidigt för säkerhet. Sedan gjordes kontroller på alla delar och det anmärktes en 

betydande värmeskillnad. Däremot var denna värmeskillnad inte så extrem som termometern 

antytt då inga delar vara för varma för att säkert kunna vidröras för hand. Dragkraften blev hög 
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vid detta test och dessutom ökar den successivt. Detta beror trorligen på grund av att vid första 

mätningen hade expansionen fortfarande inte uppnått sitt max. Hylsornas pappmaterial kan vara 

orsaken till detta eftersom den mjuka materialegenskapen skulle leda till en långsam ökning i 

expansion istället för ett stumt motstånd. När piggarna sedan trycks djupare in i hylsorna fås en 

större mothållskraft och som resultat en ökad dragkraft. 

Med detta resultat tillhands gjordes ett andra test med ett sänkt lufttryck på 0,39 𝑀𝑃𝑎. Under 

följande test valdes det att sikta på att hålla ett lufttryck som gav en kraft på 8 𝑘𝑔 (tabell 7). 
Tabell 7. Praktiskt test 2 

T Temp. Vänster Temp. Mitten Temp. Höger Dragkraft 

1min 66℃ 48℃ 74℃ 7,8kg 

5min 96℃ 70℃ 76℃ 8,4kg 

 

Detta test startades med högre temperaturer då det var kort inpå det tidigare och återigen fick 

testet brytas vid 5 minuter på grund av höga temperaturmätningar. Även denna gång var inte 

några delar för varma för beröring under en längre tid men en betydande temperatur kunde ändå 

kännas av. 

Dessa mätningar ansågs nu ge tydliga tecken på att termometer utrustningen inte var korrekt 

kalibrerad och beslutet togs att göra ett eget omdöme om värmen utöver vad termometern 

anvisade i ett ytterligare test. Denna gång ställdes lufttrycket initialt på 0,32 𝑀𝑃𝑎 med 

möjligheten att justeras för att ligga på en kraft mellan 8 − 8,5 𝑘𝑔 på den elektroniska vågen 

(tabell 8). I test 3 kommer alltså temperaturerna och lufttrycket vara variablar och dragkraften 

ses som testets konstant. Dragkraften exkluderas därför i tabellen nedan då den alltid ligger 

mellan 8 − 8,5 𝑘𝑔. 
Tabell 8. Praktiskt test 3 

T Temp. Vänster Temp. Mitten Temp. Höger Lufttryck 

0min 36℃ 34℃ 38℃ 0 

1min 45℃ 50℃ 59℃ 0,32MPa 

5min 60℃ 85℃ 85℃ 0,32MPa 

10min 67℃ 99℃ 83℃ 0,32MPa 

20min 75℃ 78℃ 73℃ 0,31MPa 

30min 78 ℃ 82℃ 88℃ 0,31MPa 

 

Det som tydligt visade sig här var att trots att termometern visade höga temperaturer tidigt, 

ökade de inte efter ett tag. De snarare sjönk och stannade kvar vilket skulle kunna anses bero 

på kyleffekten från omgivningen. Men eftersom det var stora variationer av temperatur i mitten 

mellan 10 minuter och 20 minuter anvisade detta med säkerhet att termometern inte gav 

trovärdiga resultat. Därför har det slutgiltiga beslutet angående duglighet inte tagit dessa värden 

till hänsyn. 
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Dock ansågs att den elektroniska vågen återgav pålitliga värden. Målet med prototypen var att 

kunna hålla en jämn dragkraft på minst 100 𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛. Detta mål anses ha uppnåtts då första 

testet nådde en dragkraft på 22 𝑘𝑔 vilket är cirka 220 𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛. Under de senare testerna 

sänktes lufttrycket och en stabil dragkraft kunde hållas där den aldrig skiftade med mer än 

6 𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛. Den nya prototypen anses alltså kunna hålla en jämn banspänning. 

 

Efter de tre testen hade gjorts togs samtliga ringar av och analyserades. Axeln var märkbart 

varm vilket inte ansågs konstigt med tanke på de tätt på varandra följande tester, men återigen 

var den inte för varm för att kunna beröra. En koncentration av värme anmärktes dock vid änden 

där tryckluften introducerades. Expansionsringarna svalkades snabbt av efter avmonteringen 

och denna process gick som förväntat väldigt smidigt och fort. De hade dock synliga 

brännskador invändigt (figur 26). Anledningen till just denna brännskada bedömdes vara det 

första testet då lufttrycket visade sig vara alldeles för högt som resulterade i en dragkraft på 

22 𝑘𝑔. Det spekulerades även att de imperfekta jobb som utförts vid vattenbeskärningen av 

expansionsringarna kunde spela en större faktor. Som figur 26 anvisar var den rundade slirytan 

långt ifrån perfekt med en väldigt låg upplösning. 

Brännskadorna visar tydligt att beskärningen gjorts med en viss lutning eftersom endast en 

sida av ytan är påverkad, vilket hade gett en högre påfrestning. 

 

 
Figur 26. Märken på prototyp efter tester 

Hylsorna visade tydligt slitage från piggarna vilket var förväntat och ansågs ej vara en 

betydande faktor. Ingen utvändig slirning mellan expansionsringarna och hylsorna har 

observerats under testerna. Därmed kan piggarnas funktionalitet att garantera invändig slirning 

säkerställas. De märken som visas i figur 27 kommer endast som konsekvens av den 

deformation och kraft som piggarna påfrestar under drift. 

 
Figur 27. Märken på hylsa efter tester 
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När en expansionsring som använts under testerna jämfördes med en obrukad blev resultatet 

tydligare. Ringen hade under påverkan av höga krafter och ökad temperatur formändrats och 

därmed tappat en del av sin styvhet som bidrar till en stabil fastspänning över axeln (figur 28). 

 
Figur 28. Formändring av prototyp efter tester, vänster oanvänd, höger använd 

På grund av detta beslutades att denna lösning för en ny typ av friktionsring inte var 

användningsbar. Vidareutveckling behövs i det fallet i form av ett härdigare material eller en 

översikt av design. Projektgruppen anser att en perfekt framtagen prototyp hade gett godare 

resultat under testerna men på grund av den betydande formändringen under endast kort 

användning kan inte den acceptabla livslängden garanteras. Därför krävs vidareutveckling och 

tester för att göra produkten lämplig. 
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5. DISKUSSION  
Under projektets fortgång har en rad olika problem och svårigheter stötts på. Dessa motgångar 

har varierat i typ och svårighet att lösa men har också gett med sig en viss typ av lärdom. 

Under materialstudien insågs det tidigt att de flesta materialen hade specifika varianter hos olika 

leverantörer. Detta ledde till en svårighet att komma med noggranna värden att jämföras. Till 

slut bestämdes det att med produktens ändamål i tanke att kontakta några av dessa 

materialleverantörer för att få en djupare kunskap, säkra värden och hänvisning från de som 

tillverkar materialen. Denna kontakt var nyttig när den var aktiv, dock var det flera tillfällen 

som svar via mail tog längre än önskat. 

Metoden hur materialet togs fram kändes bra på efterhand men inledningsvis var det svårstartat. 

Som en lärdom för framtiden vore det bättre att spendera mindre tid att leta efter ett specifikt 

material på egen hand och tillförlita detta på experterna som är tillgängliga. Den egna tiden 

skall ligga på att hitta vilken typ av material som eftertraktas i breda drag så att en specifikation 

kan delges med dessa experter. Eftersom kontakterna kunde ta lång tid hade det även varit bättre 

tillfördela denna sektion mer tid.  

Början av designutvecklingen fortlöpte utan några svårigheter med hjälp av de ritningar och 

tidigare konceptidéer som Hofpartner utvecklat. På så sätt kunde den vidare idégenereringen ha 

god kunskap och fantasi att starta på. Lärdomen kom när projektet kändes svårt att ta vidare på 

grund av en överproduktion av nya idéer. Därför bör det i framtiden alltid sättas en begränsad 

tid för idégenereringen och sedan utveckla endast koncepten som framkommit innan nya 

alternativ kan tas fram.  

Den produktutvecklingsprocess som följts under arbetet har också underlättat genom att erbjuda 

en klar vägledning genom utvecklingens olika faser. Den metod som kändes mest användbar 

var produktframtagningspecifikationen eftersom den ger en klar riktlinje längs med målet. 

3D-utskriften av prototypen var betydelsefull då det gav chansen att korrigera måtten på ringen. 

Problematiken med denna metod var dock tillgängligheten. Det finns bra verktyg tillgängliga 

på konsumentmarknaden men användandet av detta innebar förlorad tid på inväntan av 

leverans. Väldigt mycket tid kunde sparats genom att ha direkt tillgång till en skrivare på 

arbetsplats.  

Det största hindret som upptäcktes under den analytiska sektionen var faktumet att det var svårt 

att bestämma sig på vilket sätt beräkningarna skulle ställas upp för en god analys. Detta var den 

del som ansågs mest utmanande. Svårigheten upptäcktes när något praktiskt skulle tolkas 

teoretiskt. Gruppen har haft störst erfarenhet inom att beräkna teoretiska problem som kommer 

med ideala och bestämda omständigheter, något som skiljer sig mot praktiken. Därför var det 

problematiskt att bestämma vilken beräkningsmetodik som kunde best anpassas för situationen. 

Beräkningarna som gjort har därför inte kunnat inkludera alla faktorer. Till exempel har det inte 

tagits hänsyn till pappret som rullas upp eller den kylande faktorn av omgivningstemperaturen. 

Ytterligare en bortsedd faktor är spridningen och koncentrationen av värme då all värmeenergi 

introduceras på samma yta och sprids därifrån. Men med en konstant förändring av inre och 

yttre temperatur på samtliga involverade ämnen var det osannolikt att en noggrann teoretisk 

uppskattning av värmeflödet var möjlig. 

Värdena som använts anses pålitliga då de har tagits ur säkra källor, de har även jämförts med 

alternativa källor i efterhand för bekräftelse.  

Största problemet inom de praktiska testerna landade på tillgänglighet av korrekt utrustning. 

Mätinstrumentet för temperaturen som gruppen själv fått förse sig med visade sig vara 

felkalibrerad och gav opålitliga svar. Dessutom kördes testerna på en axel som skilde sig mot 

den tufram-aluminium friktionsaxel som projektet baserat sig på. Lärdomen av detta är att ha 

dessa tester planerade med betydligt större framhållning i framtiden. På så sätt kan tillräckligt 

med tid tillges för att kontrollera tillgångar av utrustning och material. Framtagningen av 
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prototyp expansionsringarna var även icke perfekta då de hade beskurits med en vinkel och 

kantiga kurvor. 

Gruppen känner sig till stor del nöjda med de teoretiska resultaten. Designen som valts kändes 

som korrekt då det söktes en produkt som var simpel att operera och tillverka. Materialet visade 

sig inte klara arbetet till en önskad prestanda i praktiken men anledningen till detta kan 

spekuleras vara som resultat av testerna. 

Resultatet av de praktiska testerna levde tyvärr inte upp till gruppens förväntningar. I efterhand 

känns att testerna kunde gjorts bättre. Som tidigare nämnt saknades viss utrustning. Men det 

första testet nådde till en väldigt hög dragkraft vilket kan ha orsakat formändringen hos 

expansionsringarna. Den imperfekta beskärningen av expansionsringarna gav även en 

koncentrerad sliryta istället för en jämnt fördelad vilket utvecklingen räknat med. 

Med projektets syfte i åtanke uppnåddes inte alla målen, ringens livslängd som var tänkt att 

klara 2000 timmar i drift kunde efter de praktiska testerna inte uppnås. Men ringen som 

utvecklades kunde hålla målet att vara miljövänligare än sin motpart då hela ringen är lätt att 

tillverka och återvinna. Målet med en förbättrad priseffektivitet har enligt projektet uppfyllts då 

expansionsringen är både simpel att tillverka och lättare att montera än den tidigare prototypen. 

Skulle ett material upptäckas som klarar av prototypens påfrestningar utan att ge ifrån sig sin 

styvhet, skulle nästa steg i utvecklingen vara att göra en konkret kostnadsjämförelse med de 

tidigare produkterna. Detta skulle bidra med en klar bild på potentiell vinst och pris för produkt 

ute på marknaden. En sådan jämförelse skulle behöva innehålla faktorer såsom materialkostnad, 

tillverkningskostnad och driftkostnad. 
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6. SLUTSATS  
Följande forskningsfrågor var ställda ingående i projektet och har blivit besvarade. 

● Hur kan produktionen och användningen av en friktionsaxel påverka luftrenligheten i 

dess direkta omgivning? 

✓ Vid produktion och använding av PET-plast, vilket är ett helt återvinningbart och 

kemisk stabilt material, kan påverkan av luftrenligheten i dess direkta omgivning 

betydligt begränsas. 

● Kan en jämn banspänning uppnås hos ett material vid upprullning med 

expansionsringar? 

✓ Under de praktiska testerna uppnåddes en tillräcklig dragkraft vilket påvisar att en jämn 

banspänning är möjlig med expansionsringar. 

● Hur påverkas tillverknings- och driftkostnaden per ring när de metalliska ringarna byts 

till de expanderande? 

✓ Tillverknings- och driftkostnaden påverkas positivt genom att de nya 

expansionsringarna är tillverkade av endast en part som kan monteras direkt omvanpå 

axeln utan någon demontering. Driftkostnaden påverkas negativt på grund av att PET 

har en högre nötningsgrad jämfört med de metalliska ringarna? 

Projektet har ändå kommit fram till att kombinationen av en enhetlig ring design med materialet 

PET-NATUR inte är en duglig lösning. Med ett material som är mottaglig för formändring efter 

endast en kort session tester så kan inte den önskade livslängden av 2000 arbetstimmar 

specifierad i produktframtagningsspecifikationen uppnås. Dock anses det att resultaten gett en 

klar bakgrund för vidareutveckling av liknande lösningar då prototypen visar tecken på hög 

funktionalitet.  
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