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Sammanfattning 
Prosharp AB tillverkar portabla och automatiserade skridskoslip-

maskiner som används av professionella hockeyligor globalt. Slipningen 

utförs med en hög precision för professionella användare som kräver 

högsta kvalité. Användarna har observerat att skridskorna har glidit i 

maskinernas fästanordning. Syftet med detta arbete har varit att under-

söka orsaken till att inspända skridskor glider i infästningen samt 

generera ett förslag till ett problemlösande konstruktionskoncept för en 

fästanordning. En undersökning gjordes för att identifiera orsaken. 

Hypotesen var att fästanordningens klämstål förmedlar en ojämn kläm-

kraft i dess kontaktytor. Genom hypotesprövning i form av experiment 

med trådtöjningsgivare bekräftades hypotesen. Under arbetet 

genererades flera konceptidéer för en ny fästanordning med hjälp av 

systematiska designmetoder för maskinteknik. Koncepten som 

genererades hade kravet att dess klämstål skulle fördela klämkraften 

jämnt i dess kontaktytor så väl som andra önskvärda krav. Ett koncept 

vars klämstål hade rundade kontaktytor valdes ut med stöd av besluts-

matriser. Det konceptet vidareutvecklades till ett sammanställt fäst-

anordningskoncept för Prosharps slipmaskiner. Det slutgiltiga konceptet 

ansågs teoretiskt kunna eliminera att glidning uppstår i infästningen. 

Nyckelord: Skridskoslipmaskin, trådtöjningsgivare, fästanordning. 
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Abstract 
Prosharp AB is a manufacturer of portable and automated ice skate 

sharpening machines utilized by professional hockey leagues globally. 

The sharpening process is performed with high precision aimed at 

professional users requiring excellent quality. Recently, users observed a 

slipping of clamped ice skates in the machines clamping mechanisms. 

The purpose of this bachelor project has been to investigate the reason of 

ice skates slipping, as well as, propose a problem-solving concept of a 

new clamp device. An examination of the existing device was executed 

with the intent of identifying the reason. The hypothesis was that the 

clamping-steel caused an irregular force in its two contact surfaces. 

Through hypothesis testing, in the form of experiments with strain 

gauges, the hypothesis was confirmed. During the project, multiple 

conceptual ideas of a new clamp device were created with the support of 

systematical design methods for mechanical engineering. The generated 

concepts had the requirements of a clamping-steel that distributes an 

even force in its contact surfaces along with other desirable attributes. 

One concept that included a clamping-steel with rounded contact 

surfaces was chosen with the help of decision matrices. The details of the 

concept were further developed and compiled into a clamping device 

concept. The final concept was considered theoretically able to eliminate 

the sliding of an ice skate. 
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Terminologi 
Förkortningar och akronymer 

3d Tredimensionell. 

CAD Computer-aided design eller datorstödd design. 

FEM Finita elementmetoden. 

FOS Factor of Safety eller säkerhetsfaktor. 

ISO Internationell standard. 

Matematisk notation 

Symbol Beskrivning 

∆𝛿̅̅̅̅
Σ Totala medelvärdet av skillnad i mekanisk deformation 

för trådtöjningsgivare 1 gentemot 2. 

𝑅𝑒  Sträckgräns för ett material. 

𝑅𝑚  Brottgräns eller maximal spänningsbelastning för ett 

material. 

𝜎𝑚𝑖𝑛 Minimal uppnådd spänning i ett material. 

𝜎𝑚𝑎𝑥  Maximal uppnådd spänning i ett material. 

𝛿𝑚𝑎𝑥 Maximal uppnådd mekanisk deformation i ett material. 

𝑛𝑠,𝑚𝑖𝑛 Minsta värdet av säkerhetsfaktor. 

𝑛𝑠,𝑚𝑎𝑥  Maximala värdet av säkerhetsfaktor. 

 

 



Fästanordningskoncept för 

skridskoslipmaskin 

Viktor Morian 

1 Inledning 

2019-06-27 

 

 1 

1 Inledning 
Uppdragsgivaren Prosharp AB [1] är ett världsledande företag inom 

branschen för skridskoslipning. Prosharp tillverkar portabla och auto-

matiserade skridskoslipmaskiner. Deras maskiner används i 

professionella hockeyligor globalt och Prosharp är en partner till det 

svenska ishockeyförbundet. Maskinerna utvecklas i varierande storlekar 

och omfattning. Figur 1.1 illustrerar två modeller av maskiner. 

 
Figur 1.1: Två modeller av slipmaskiner från Prosharp. (Källa: [1].) 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Slipningen av skridskor utförs med en hög precision menad för 

professionella skridskoanvändare. Att slipningsprocessen utförs på 

korrekt sätt är vitalt för användare som kräver högsta kvalité.  

I dessa två slipmaskiner fästes en skridsko på plats med hjälp av en fäst-

anordning. Inspänningen av en skridsko utförs genom att användaren 

vrider på ett vred. Vredet är kopplat till en kraftöverförande mekanisk 

växel som utövar en fastklämning av skridskoskenan med två klämmor. 

Användarna samt tillverkarna av AS 1001 Portable och AS 2001 Allpro 

har uppmärksammat att skridskoskenan tenderar till att börja glida i in-

fästningen. En alternativ beskrivning av problemet är att fäst-

anordningens mekanism inte är tillräckligt optimerad. Att fast-

klämningen inte fungerar som önskvärt kan medföra negativ påverkan 

på slipningens kvalité.  

Uppdragsgivaren och producenten Prosharp föreslår att fästanordningen 

bör analyseras och genomgå tester för att belysa var och hur potentiella 

optimeringar kan åstadkommas 
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1.2 Syfte och mål med arbetet 

Projektets syfte är att undersöka varför en inspänd skridsko tenderar till 

att börja glida i den befintliga fästanordningen, samt generera ett förslag 

av ett problemlösande konstruktionskoncept för en fästanordning på en 

skridskoslipmaskin. 

Målet är att skapa ett förslag för ett konstruktionskoncept av en för-

bättrad fästanordning som eliminerar att glidning uppstår samt beaktar:  

i. Klämkraften som verkar på skridskoskenan under inspänningen. 

ii. Konstruktionstekniken av fästanordningens mekaniska växel. 

iii. Konstruktionens tillverkningsmaterial 
 

1.3 Avgränsningar 

Projektet utförs självständigt och omfattar 15 högskolepoäng. Arbetet ska 

rymmas inom ramen för en arbetsinsats på 400 timmar eller en tidsplan 

som motsvarar cirka 8 veckor exkluderat presentationer. I projektet om-

fattas endast slipmaskinernas fästanordning. Slipningsprocessen ingår 

inte inom ramen för detta arbete. Däremot är det maskinernas huvud-

funktion som kommer att utgöra en del av avgränsningarna för 

utformningen av ett konstruktionsförslag. Förslaget av konstruktions-

konceptet kommer att vara i formen av en digitaliserad 3d-modell 

(tredimensionell). Konceptet måste vara kompatibelt med Prosharps 

nuvarande maskiner. Uppdragsgivaren tillhandahöll med en arbetsyta 

visad i figur 1.2 som konceptet måste dimensioneras inom. 

 
Figur 1.2: Tillåtna dimensioner. 
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Fokus kommer främst att ligga på optimering av den befintliga fäst-

anordningen för att effektivisera arbetet samt generera en realiserbar 

lösning. Modellen kommer att utformas och analyseras med samma 

material som den befintliga fästanordningens. Detta görs för att öka 

uppdragsgivarens möjligheter att följa konstruktionsförslaget. 

1.4 Översikt 

I följande kapitel 2 redovisas arbetets underliggande teorier om den nu-

varande fästanordningen. Under kapitel 3 beskrivs de metoder som 

tillämpats i arbetet. I kapitel 4 presenteras resultaten från experimentet. I 

kapitel 5 presenteras informationen från analysen av anordningen, 

kravspecifikationer, konceptidéer, slutgiltiga lösningar, hållfasthets-

analyser och ett problemlösande konstruktionskoncept. De sista kapitlen 

[6, 7] tillägnas diskussion kring konstruktionsdetaljer, kritisk granskning 

av experimentresultat samt arbetets mål. I bilaga A finns information från 

marknadsundersökningen och bilaga B innehåller konstruktions-

underlag för det nya konceptet. 
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2 Teori 
Kapitel 2 innehåller information som ger en bättre bild av den nuvarande 

fästanordningens funktion, konstruktion och dynamik. Informationen 

innehåller en approximativ modell av anordningens mekanik med 

ekvationer som beskriver krafter. Det avsnittet följs av en beskrivning av 

den förutvarande versionen av anordning. Det sista avsnittet innehåller 

material från ett tidigare utfört examensarbete med Prosharp. 

2.1 Nuvarande fästanordning 

År 2018 utvecklade Prosharp den aktuella typen av fästanordning till 

slipmaskinerna AS 1001 och AS 2001. Anordningen illustreras i figurerna 

[2.3, 2.4]. 

 
Figur 2.3: Sido-vy av nuvarande fästanordning 

 
Figur 2.4: Undersidan av nuvarande fästanordning 

2.1.1 Funktion 

Inspänningen av en skridskoskena genomförs med hjälp ett vred som 

illustreras i figur 2.5. Då användaren vrider vredet med handstyrka så 

öppnas eller stängs två klämstål på undersidan av inspännings-

plattformen. 
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Figur 2.5: Reglering för hand med vred. (Källa: [3].) 

När klämstålen öppnats med vridningen av vredet placeras en skridsko 

längs med en spalt i en balanspunkt (pivot point) illustrerad i figur 2.6. 

Punkten indikerar skenans lägsta punkt eller mitten av en skena. 

 
Figur 2.6: Klämstålen i vy ovanifrån. (Källa: [3].) 

Efter att skridskon placerats i pivot point vrids vredet i motsatt håll för 

att fixera skenan i infästningen. Figur 2.7 illustrerar skedet då en skridsko 

fastspänns inför slipning med AS 1001. 
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Figur 2.7: Skridsko fixeras i slipmaskinen AS 1001. (Källa: [3].) 

2.1.2 Konstruktionselement 

Fästanordningens komponenter är till största del tillverkade i materialet 

rostfritt stål. En lista över komponenterna förtecknas i tabell 1. 

Tabell 1: Förteckning över komponenterna i fästanordningen 

Antal Namn Material 

1 Stjärnvred, M8 Teknopolymer 

1 Låsvredsbult, ASTR10x3 C45 / SS 1672 

1 Mutter, AS TR10x3 SS1912 

6 Spännbricka, fjäderbricka Rostfritt stål, plast 

2 Ledkonsol Rostfritt stål 

2 Bult, in-sex, cylindrisk, M8 Kolstål 

2 Klämstål, 6 mm Rostfritt stål 

4 Bult, in-sex, cylindrisk, M8 Kolstål 

4 Låsmutter, flänsad, nylonring, M5 Rostfritt stål 

4 Låsbricka, Nordlock Rostfritt stål 

4 Bricka, konisk Rostfritt stål 

4 Kullager, flänsat, gummitätt Rostfritt stål 

1 Dragplatta Rostfritt stål 

2 Bult, in-sex, kullrig, M5 Rostfritt stål 

2 Pinne, slät, cylindrisk Rostfritt stål 

2 Dragstål, 3 mm Rostfritt stål 

2 Kullager, flänsat, gummitätt Rostfritt stål 

2 Bricka, platt Polymer 

1 Inspänningsplattform Rostfritt stål 
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I figurerna [2.8, 2.9] synes en layout över anordningens huvud-

komponenter. 

 
Figur 2.8: Layout över komponenter från ett sidoperspektiv. 

 
Figur 2.9: Layout över komponenter på anordningens undersida. 

2.1.3 Konstruktionsteknik 

I fästanordningen har stjärnvredet och dragplattan skruvats på en lås-

vredsbult. Då bulten vrids med applicerad handkraft från vredet börjar 

plattan rotera kring två ledkonsoler på varsin sida. Se figur 2.10. 
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Figur 2.10: Bild av konstruktionstekniken ur ett sidoperspektiv 

Plattans rotation orsakar en dragande kraftrörelse på två dragstål. Drag-

stålen förflyttas i horisontell led längs plattformens undersida. För-

flyttningen av dragstålen pressar ihop två klämstål styrda i sneda lager-

banor som då utgör en klämning av skridskoskenan. Se figur 2.11. 

 
Figur 2.11: Bild på undersidan av inspänningsplattformen  

Klämstålen är själv-centrerande och innebär att de styrs mot en mittpunkt 

i spalten där skenan fixeras. Det förminskar antalet moment som krävs i 

slipprocessen då kalibrering av maskinen för skenans bredd inte är nöd-

vändig. Enligt den approximativa modellen i figur 2.12 beskrivs 

anordningens mekaniska krafter. Relaterade ekvationer härleds i kapitel 

2.3. I modellen tas inte hänsyn till friktionskrafter i låsvredsbultens 

gängor samt övriga fästelement på anordningen. 
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Figur 2.12: Approximativ modell av kraften i klämstålens kontaktytor. 

2.2 Tidigare examensarbete 

Föregående versionen av fästanordning som beskrivits mer i kapitel 2.4 

medförde också problem när skridskoskenor med komplexa former 

skulle inspännas. Till exempel har skridskor syftade för långdistans eller 

konståkning former av mer komplex karaktär. Då en konkav skridsko-

skena spändes in så förekom det ett glapp i infästningen [4]. Se figur 2.13 

för en visualisering av problemet. 

 
Figur 2.13: Glapp i infästningen på tidigare fästanordning. (Källa: [4].) 

Under våren år 2016 utfördes ett examensarbete [4] på kandidatnivå i 

samarbete med Prosharp. Syftet var att hitta en lösning till det problemet. 
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Studenten som utförde arbetet genererade ett förslag om en tilläggs-

modul som rätar upp skridskoskenan och håller den fixerad. Prosharp 

tog inspiration från den idén och utvecklade sedan en tilläggsmodul av 

mer primitiv form. Modulen som utvecklades med inspiration från ett 

tidigare examensarbete används idag med den nya fästanordningen då 

skenor av komplex form ska inspännas. Modulen ses i figur 2.14. 

 
Figur 2.14: Tilläggsmodulen. (Källa: [3].) 

2.3 Matematiska formler 

Tillämpningen av arbete- och energiekvationer i den approximativa 

modellen ger en ekvation för förlängningskraften i dragstålen. 

Antagandet om att klämstålen kan antas vara stela ger en ekvation för 

kontaktkraften på ett av klämstålen. 

Dragplattans initiala lutning 𝛳 när klämstålen är öppna beräknas med 

följande ekvation: 

 
𝛳 =  sin−1 (

𝑋𝐵

𝐿𝐵
) 

(2.1) 

där 𝛳 är dragplattans initiala lutningsvinkel; 𝑋𝐵 är den horisontella för-

flyttningen av punkt B; 𝐿𝐵 är avståndet från rotationspunkterna i led-

konsolerna till punkt B. 

Arbete 𝑊 uträttat av vridmomentet τ beräknas med följande ekvation: 

 𝑊 =
1

2
τα (2.2) 

där 𝑊 är uträttat arbete; τ är applicerat vridmoment från vredet; α är 

vridningsvinkeln. 



Fästanordningskoncept för 

skridskoslipmaskin 

Viktor Morian 

2 Teori 

2019-06-27 

 

 11 

Horisontella förflyttningen 𝑋𝐴 av punkt A som bulten belastar beskrivs 

med 

 
𝑋𝐴 =  

𝛼

2𝜋
𝑠 (2.3) 

där 𝑋𝐴 är den horisontella förflyttningen av punkt A; α är vridningen; 𝑠 

är låsvredsbultens gängstigning. 

Horisontella förflyttningen 𝑋𝐵 av punkt B beskriv då med ekvationen: 

 
𝑋𝐵 =  

𝐿𝐵

𝐿𝐴
∙

𝛼

2𝜋
𝑠 

(2.4) 

där 𝑋𝐵 är den horisontella förflyttningen av punkt B; 𝐿𝐴 är avståndet från 

rotationspunkterna i ledkonsolerna till punkt A. 

Ekvation (2.4) är också dragstålets förflyttning var av enligt förlängnings-

kraften i dragstålet 𝐹 kan skrivas: 

 
𝐹 =

𝐸𝐴

𝐿𝑆 
∙

𝐿𝐵

𝐿𝐴
∙

𝛼𝑠

2𝜋
 

(2.5) 

där 𝐹 är dragstålets förlängningskraft; 𝐸 är materialets elasticitetsmodul; 

𝐿𝑆  är dragstålets längd; A är dragstålets tvärsnittsarea. 

Töjningsenergin i dragstålet 𝐸𝑆 kan då skrivas: 

 𝐸𝑆 =
1

2
∙

𝐸𝐴

𝐿𝑆 
∙ (

𝐿𝐵

𝐿𝐴
∙

𝛼𝑠

2𝜋
)

2

 (2.6) 

Ekvationerna (2.2, 2.6) skrivs ihop för likheten av arbete och energi: 

 
𝑊 = 𝐸𝑆  

  

 
∴  

1

2
𝜏𝛼 =

1

2

𝐸𝐴

𝐿𝑆 
(

𝐿𝐵

𝐿𝐴
∙

𝑠

2𝜋
)

2
𝛼2                                                                     (2.7) 

Utifrån ekvation (2.7) formuleras vridningen 𝛼: 

 ∴ 𝛼 =
𝐿𝑆 

𝐸𝐴
∙ (

2𝜋

𝐿𝐵
∙

𝐿𝐴

𝑠
)

2

∙ 𝜏 (2.8) 

Ekvation (2.8) används i (2.5) som ger ett uttryck för förlängningskraften 

𝐹 med endast en okänd variabel 𝜏 för vridmomentet: 
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𝐹 = 2𝜋 ∙

𝐿𝐴

𝐿𝐵 ∙ 𝑠
∙ 𝜏 

(2.9) 

Normalkraften i en lagerbana på ett klämstål 𝑁 som orsakas av 

förlängningskraften från dragstålet kan beskrivas med ekvationen: 

 
cos(𝛽) ∙ 2𝑁 =  𝐹   

 
∴ 𝑁 =  

𝐹

2cos(𝛽)
 

(2.10) 

där 𝑁 är normalkraften i en lagerbana; 𝛽 är lagerbanans lutningsvinkel. 

Kraften i en kontaktyta på ett klämstål 𝑁𝐾 kan då formuleras tillsammans 

med ekvation (2.10): 

 
cos(𝛽) ∙ 2𝑁 = 2𝑁𝐾  

  

 

 ∴ 𝑁𝐾 =  
𝐹

2
=  

𝜋𝐿𝐴

𝐿𝐵𝑠
𝜏 (2.11) 

Säkerhetsfaktorn för dragstången (FOS) 𝑛𝑠 bestäms med ekvation: 

 

 

𝑛𝑠 =  
𝑅𝑒

𝜎𝐹
 (2.12) 

där 𝑛𝑠 är säkerhetsfaktorn; 𝑅𝑒 är materialets sträckgräns; 𝜎𝐹 är drag-

spänningen i stången. 

2.4 Tidigare fästanordning 

Innan år 2018 använde Prosharp en annan typ av fästanordning. 

Principen på den anordningen visas i figur 2.15. Klämstålen reglerades 

med hjälp av ett handtag som användaren vred 90 grader medurs. När 

handtaget vreds så klämdes skridskoskenan med en plan och central 

rörelse. Anordningen hade inte en själv-centrerande klämning. Då hand-

taget vreds så styrdes endast ett klämstål och utgjorde en klämning på 

det fixerade motstående klämstålet. 
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Figur 2.15: Principen för den tidigare fästanordningen. (Källa: [4].) 
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3 Metod 
Projektet genomförs med stöd av systematiska konstruktionsmetoder. 

Metoderna som valts tillämpar en vetenskaplig metodik och ger ett 

taktiskt angreppssätt på konstruktionsproblemet. Metodiken underlättar 

för tidsplanering av projektets uppgifter samt beslutsfattning om 

konceptidéer. Designmodellen som används under detta projekt beskrivs 

mer ingående i kapitel 3.3. Metodavsnittet ger också läsaren en nyanserad 

möjlighet att följa projekts genomgående tankegångar. 

3.1 Tidsplanering 

Ett systematiskt arbete kräver planering av projektets uppgifter. För ett 

relativt enkelt projekt är ett Gantt-schema passande. Schemat arrangeras i 

ett stapeldiagram där projektets uppgifter placeras över en tidsskala. För 

varje uppgift anges hur mycket tid som ska allokeras. Hur mycket tid som 

allokeras för varje uppgift bestäms utifrån aktivitetens eller konstruktion-

detaljens komplexitet samt svårighetsgrad. Till exempel kan en 

konstruktion med många delfunktioner anses vara mer komplex. Vidare 

beror projektets svårighetsgrad på vilken typ av teknologi som tillämpas, 

välkända teknologier till nya teknologier [5]. 

3.2 Experiment och utrustning 
Experimenten i detta projekt syftar till att besvara och bevisa eventuella 

frågeställningar samt hypoteser. Genomförandet av experiment ger stöd 

till analysen om den nuvarande fästanordningen som är av stor vikt för 

detta projekt. 

Experimentet kommer att belysa funktionen hos inspänningen. Då en 

skridskoskena spänns in med klämstålen ska den klämmande kraften 

analyseras. Analysen kommer att ge kännedom om hur kraften fördelas 

längs kontaktytorna under en klämning. Utförandet möjliggörs med 

användandet av två trådtöjningsgivare. Trådtöjningsgivarna [7] är 

elektriska komponenter som mäter töjning genom att omvandla 

mekanisk deformation till en elektrisk signal. Givarna leder elektricitet 

med ett visst motstånd (resistans) som varierar med anbringad kraft. 

Experimentet utförs med hjälp av två givare som limmas fast på ovan-

sidorna av vardera kontaktyta på anordningens ena klämstål. Se figur 

3.16 för en givares position.  
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Figur 3.16: Givarens position på klämstålets kontaktyta 

Givaren är av modellen KFG från tillverkaren Kyowa och har längden 

1,00 mm. Se figur 3.17 för illustrering av givarens layout. 

 
Figur 3.17: Layout av Kyowa KFG-1N-120-C1-23N30C2. (Källa: [8].) 

Efter att givarna limmats utövas klämningar utan och med en skridsko-

skena. Under två tidsspann på 10 och 15 sekunder utövas klämningarna 

och mätytorna utsätts för deformationer som ändrar givarnas resistans. 

De två givarna skickar utsignaler under ramen av tidsspannen och 

genererar mätdata. Givare 1 är placerad på kontaktytan närmast drag-

stålet och givare 2 är placerad på den bortre kontaktytan. Data från 

givarna behandlas i programvaran Matlab och kan sedan visualiseras i 

en graf. I figur 3.18 illustreras uppställningen av experimentet. 
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Figur 3.18: Uppställningen av experimentet 

Givarna positionerades med användningen av katalys och lim från 

tillverkaren Micro Measurements som ses i figur 3.19. Katalysen 

effektiviserar förberedningen av experimentet genom att snabba på 

torkningen av limmet. 

 
Figur 3.19: Katalys och lim från Micro Measurements 

Mätinstrumenten kalibreras så att givarnas signaler korresponderar till 

procentuella töjningar. Efter insamlingen av mätdata från givarna kan 

informationen relateras till kraftfördelningen i vardera kontaktyta på 

klämstålet. 

3.3 Designprocess 

Designprocessen enligt French [9] är en utvecklad variant av den 

standardiserade fyrstegsdesignprocessen som är baserad på maskin-

teknisk design.  
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Figur 3.20: Designprocessen enligt French. (Källa: [9].) 

Designprocessen är en mer kreativ metod som lämpar sig till utveckling 

av relativt enkla konstruktioner med lägre nivåer av komplexitet. I figur 

3.20 illustreras French designprocess. Processen är av simplare karaktär 

än till exempel VDI-modellen, mekaniska designprocessen enligt Ullman 

och Pahl & Beitz process. 

I schemat för designprocessen representerar cirklarna uppnådda steg och 

rektanglarna representerar aktiviteter. Aktiviteterna i processen är: 

i. Analys av problem 

ii. Konceptgenerering 

iii. Sammanställning av lösningar 

iv. Redogörelse för detaljer 
 

Processen initieras med den första aktiviteten som har syftet att analysera 

konstruktionsproblemet. Under aktiviteten utförs en förstudie av 

problemet, formuleringar av mål och avgränsningar, tidsplanering av 

projektets uppgifter och experiment. Efter denna aktivitet ska det finnas 

tillräckligt med information för förståelse av problemet. 

Den andra aktiviteten syftar till design av koncept. Under aktiviteten 

genereras flera konceptidéer systematiskt med metoder för idé-

generering. Genererade koncepten bygger på förståelsen för problemet 

från föregående aktivitet. Efter denna aktivitet ska det ha fattats beslut 

om vilket koncept som vidareutvecklas. 

Processens tredje aktivitet syftar till att sammanställa lösningar från före-

gående aktivitet. Sammanställningen görs genom att kombinera de bästa 

egenskaperna från konstruktionskoncepten. Sedan geometrimodelleras 

konstruktionslösningarnas detaljer för att genomgå hållfasthetsanalyser. 
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I den sista aktiviteten redogörs det för detaljer i konstruktionslösningen. 

Syftet med aktiviteten är att precisera detaljer för det slutgiltiga konceptet 

enligt resultaten av hållfasthetsanalyserna. 

Fullföljandet av alla ingående aktiviteter i designprocessen resulterar i ett 

färdigställt konstruktionsförslag. 

3.4 Katalogmetoden 

Katalogmetoden [6] är en av de mer primitiva metoderna för generering 

av koncept och är passande för individuellt problemlösningsarbete. 

Denna metod innebär och går ut på sökning av information om liknande 

konstruktionsproblem. Informationskällorna för denna aktivitet är intern 

företagsinformation, tidigare examensarbeten, produktkataloger och 

webbaserade källor. Då informationen granskats hämtas inspiration och 

idéer till hur konstruktionsproblemet ska lösas. 

3.5 Metoden av ytterligheter och inverser 

Metoden av ytterligheter och inverser [6] anses vara en mer kreativ och 

informell metod. Denna aktivitet innebär och går ut på att befintliga 

konstruktioner omvandlas genom ytterliga justeringar av dess 

konstruktionsdetaljer. Till exempel varieras dimensionerna för de 

ingående komponenterna till små eller stora och sedan granskas 

konsekvenserna av den justeringen. Metoden kan också utövas genom att 

konstruktionsdetaljer byter plats eller ordning. 

3.6 Elimineringsmatris 

Konceptgenereringen i projektet producerar ett flertal koncept som måste 

granskas. Koncepten sorteras efter för- och nackdelar och betygsätts efter 

hur väl de uppfyller vissa bestämda krav. Betygsättningen av koncept 

används vidare som underlag för beslutsfattande om vidareutveckling. 

Beslutsfattandet görs med hjälp av en elimineringsmatris uppfunnen av 

Paul & Beitz [6] illustrerad i figur 3.21. 
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Figur 3.21: Exempel av Paul & Beitz elimineringsmatris. (Källa: [6].) 

Koncepten undersöks och betygsätts för att kartlägga ifall de uppfyller 

matrisens bestämda krav: 

i. Löser huvudproblemet 

ii. Uppfyller kriterierna i kravspecifikationen 

iii. Kan realiseras i verkligheten 

iv. Håller sig inom kostnadsramen 

v. Är fördelaktiga säkerhet och ergonomi 

vi. Passar uppdragsgivarens produktkultur 
 

Elimineringskriterierna för utvärderingen i matrisen är: 

i. (+) Fullföljning och kravet har uppfyllts 

ii. (-) Eliminering och kravet är inte uppfyllt 

iii. (?) Behövs tilläggsinformation för att bestämma (+) eller (-) 
 

3.7 Mekaniska beräkningar 

I vidareutvecklingsfasen geometrimodelleras koncepten för att undergå 

mekaniska beräkningar i datorprogramvaran SolidWorks. Beräkningar 

av kraftflöden utförs med användning av finita elementmetoden (FEM). 

Då konstruktionskoncepten simuleras belyses lastfördelningen i form av 

deformationsfigurer och spänningsgrafer med nivåkurvor i färg. 

Resultatet av FEM-analysen kommer att ge en insyn i konstruktions-

konceptens strukturmekanik [6] och dess förmåga att bära mekaniska 

laster. Den brottsmekanism som i huvudsak testas är plasticering vid 
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statisk överlast som relaterar till sträckgränsen för konceptets valda 

material. 

Modellen tillsätts materialegenskaper som för rostfritt stål med värdet för 

sträckgränsen 𝑅𝑒 = 6,204 ∙ 108 𝑃𝑎 och värdet för brottgränsen 𝑅𝑚 =

7,238 ∙ 108 𝑃𝑎. I SolidWorks placeras fixeringar på konceptets modell. 

Storlekarna på lasterna som läggs på modellen bestäms med 

ekvationerna (2.5, 2.11) utifrån ett bestämt värde för applicerat 

vridmoment 𝜏 på stjärnvredet. Värdet bestäms utifrån en studie [15] om 

maximala uträttade vridmoment på en variation av handtag. Modellen 

nätindelas i finita element av storleken 2,779 mm. 
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4 Resultat från experiment 
Utifrån experimentet som beskrevs i kapitel 3.2 genererades en data-

insamling. Graferna representerar data från töjningsmätningarna i kläm-

stålen. I figurerna [4.22, 4.23] syns grafer från undersökningen. De två 

första mätningarna svarar mot en klämning utan skridskoskena. 

 
Figur 4.22: Data från första klämningen utan skena. 

I graferna från mätningarna korresponderar givare 1 till den blåa kurvan 

och givare 2 till den orangea kurvan. Datainsamlingen skedde under ett 

tidsspann på 10 sekunder. 

 
Figur 4.23: Data från andra klämningen utan skena. 
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De två andra mätningarna vars mätdata visas i figurerna [4.24, 4.25] svar-

ar mot en klämning med skridskoskena.  

 
Figur 4.24: Data från första klämningen med skena. 

Datainsamlingen från den andra klämningen med skena skedde under 

ett tidsspann på 15 sekunder. 

 
Figur 4.25: Data från andra klämningen med skena. 

Utifrån de grafiska presentationerna av datapunkterna kunde en 

differens observeras. Ett negativt värde på töjningen innebär att givaren 

indikerar en kompression. Mätdata från klämningarna visade att givare 
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1 registrerat en större grad av mekanisk deformation än givare 2. Detta 

påvisar att kraftfördelningen i klämstålen är ojämn. Den kontaktytan på 

klämstålen som var närmast dragstålens fästpunkt undergick en större 

deformation. 

De största absoluta mätvärdena av töjning från respektive givare för-

tecknades i tabell 2. I tabellen betecknas töjning med 𝛿 och beteckningen 

∆𝛿 motsvarar storleksskillnaden i töjning för givare 1 gentemot givare 2. 

Det totala medelvärdet mellan all mätdata från klämningarna visade att 

givare 1 indikerade en mekanisk deformation som var ∆𝛿̅̅̅̅
Σ = 47,35% 

större än vad givare 2 indikerade. Detta påvisar att mätytorna har olika 

kontaktförhållanden. 

Tabell 2: Mätdata från experimentet 

Undersökning Givare 1, 𝛿1 Givare 2, 𝛿2 ∆𝛿 ∆𝛿̅̅̅̅  ∆𝛿̅̅̅̅
Σ 

Klämning 

utan skena 1 
0,020% 0,014% 30,00% 

42,15% 

47,35% 

Klämning 

utan skena 2 
0,052% 0,024% 43,05% 

Klämning 

med skena 1 
0,035% 0,022% 35,80% 

52,55% 
Klämning 

med skena 2 
0,057% 0,017% 69,30% 
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5 Konstruktion 
Det första stycket i detta avsnitt är från undersökningen av den befintliga 

fästanordningen. Undersökningen genererade mät- och beräknings-

värden utifrån de matematiska ekvationerna samt teorin om fäst-

anordningen. Vidare presenteras en upprättad kravspecifikation så väl 

som en presentation av konceptidéer från idégenereringsaktiviteten. 

Informationen presenteras sedan enligt designprocessens ordning som är 

beslut om koncept och detaljering av slutgiltiga lösningar. Under detta 

kapitel presenteras även resultatet från hållfasthetsanalyser. I delkapitel 

5.7 visas det sammanställda fästanordningskonceptet för slipmaskinerna. 

5.1 Analysresultat för fästanordningen 

Ögonblicket när klämstålen var öppna så var dragplattan initialt ställd i 

en sned position vars lutning beräknades till 𝛳 = 8,37 ° med ekvation 

(2.1). När ett vridmoment τ applicerades med stjärnvredet på låsvreds-

bulten började plattan att rotera till ett vertikalt läge med lutningsvinkeln 

𝛳1 = 0 °. Bultens stigning uppmättes till 𝑠 = 3,00 𝑚𝑚. Momentets häv-

armar från rotationspunkten till punkt A och punkt B mättes till 𝐿𝐴 =

28,0 𝑚𝑚 och 𝐿𝐵 = 35,0 𝑚𝑚. Plattan utsatte dragstålen för en 

förlängningskraft 𝐹 som förflyttade dragstålen horisontellt i punkt B. 

Dragstålen var sammanskruvade med två klämstål som var styrda i 

sneda lagerbanor med en lutning som mättes till vinkeln 𝛽 = 45,0 °. 

Klämstålens förflyttningar horisontellt och vertikalt från ett initialt öppet 

läge tills dess att de klämdes mot varann uppmättes till sträckorna ∆𝑥 =

3,54 𝑚𝑚 och ∆𝑦 = 3,54 𝑚𝑚. Spalten som skridskoskenan placerades 

mellan hade en bredd som uppmättes till 𝑏 = 10,0 𝑚𝑚. I tabell 3 

registrerades mät- och beräkningsvärden.  

Tabell 3: Mät- och beräkningsvärden 

Mätvariabler Värden 

𝛳 8,37 ° 
𝑠 3,00 mm 

𝛳1 0 ° 
𝐿𝐴 28,0 mm 

𝐿𝐵 35,0 mm 

𝛽 45,0 ° 
𝑏 10,0 mm 

∆𝑥 3,54 mm 

∆𝑦 3,54 mm 
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5.2 Kravspecifikation 

Utifrån analysen av fästanordningen, resultaten från experimentet och 

uppdragsgivarens krav samt önskemål formulerades kravspecifikationer 

för konstruktionskonceptet. 

Resultaten från experimentet visade att de nuvarande klämstålens design 

orsakar en ojämn kraftfördelning. Antagligen är detta orsaken till att 

skridskoskenor började glida i infästningen. Därför formulerades ett krav 

angående detta. Den nuvarande fästanordningens klämstål själv-

centreras vid klämning. Denna funktion utgjorde ett krav. 

I tabell 4 visas kravspecifikationen för koncepten. Krav (K) var nöd-

vändiga kriterier och önskemål (Ö) är önskvärda kriterier.  

Tabell 4: Kravspecifikation för koncepten 

 Objektiv Kriterium K/Ö 

1. Eliminera den ojämna 

kraftfördelningen i 

klämstålen. 

1a. Designa klämstål som 

fördelar kraften jämnt. K 

2. Vara kompatibel med 

Prosharps nuvarande 

maskiner. 

2a. Dimensionera inom 

de tillåtna 

begränsningarna visade i 

figur 1.2. 

K 

3. Vara själv-centrerande. 3a. Designa en mekanism 

som tillämpar själv-

centrering. 

K 

4. Vara tillverkad i samma 

material som den 

nuvarande anordningen. 

4a. Vara tillverkad i 

materialet rostfritt stål. Ö 

 

5.3 Konceptidéer 

I designprocessens aktivitet konceptgenerering skapades koncept för 

fästanordningens delar. Koncepten kategoriserades för klämstål och 

mekanism. 

5.3.1 Klämstålkoncept 

Under arbetet genererades två skisser av realiserbara klämstålkoncept. 

Det första konceptet baserades på en kilklämma. I figur 5.26 ses en skiss 

över konceptet. 
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Figur 5.26: Klämstålkoncept A. 

I konceptet fungerade den grönfärgade delen som en fixerad styrnings-

del. Då dragstålen drog i den blåfärgade delen av klämstålen utgjordes 

en centrerad klämning. Genom användningen av en fixerad styrningsdel 

kunde teoretiskt en jämnt fördelad kraft att åstadkommas. 

Konceptet som illustreras i figur 5.27 hade två klämstål var av ett hade 

rundade kontaktytor och det andra klämstålet hade lämnats oförändrat. 

 
Figur 5.27: Klämstålkoncept B1. 
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Det nya klämstålets kontaktytor hade rundats med geometrin av en cirkel 

och kunde rotera fritt i den fixerade punkten. Rundningen av kontakt-

ytorna samt rotationsmöjligheten medgav att kontaktkraften vid en 

klämning balanserades ut på vardera sida. Enligt den teoretiska modellen 

i figur 5.28 blev det uppstådda momentets hävarm lika lång 𝐷1 = 𝐷2 när 

kontaktytorna rundats med samma radie 𝑅 och kontaktkrafterna blev lika 

stora 𝐹1 = 𝐹2. 

 
Figur 5.28: Teoretiskt modell av rundade kontaktytor. 

Men genom att fixera det ena klämstålen förloras själv-centreringen vilket 

är en kravfunktion. Klämstålkoncept B1 gick igenom flera design-

iterationer för att optimeras. I den andra iterationen genererades koncept 

B2 som illustreras i figur 5.29. 

 
Figur 5.29: Klämstålkoncept B2. 
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I koncept B2 drogs det nya klämstålet med ett förlängt dragstål. Kläm-

stålet styrdes i en lagerbana på en axel som det kunde rotera kring. 

Genom denna design tillämpades själv-centreringsfunktionen. Lager-

banan var placerad i inspänningsplattformen istället för i klämstålet. 

I den approximativa modellen i figur 2.12 samt i ekvation (2.5) som 

relaterar till förlängningskraften förutsattes att dragstålen har samma 

längd. Om dragstålen hade olik längd som i koncept B2 skulle kraften 

vara ojämn på respektive klämstål. Detta skulle medföra att klämmorna 

inte centreras i mitten av fästanordningens spalt där skridskoskenan 

placerades. I den tredje designiterationen genererades koncept B3 som 

illustreras i figur 5.30. 

 
Figur 5.30: Klämstålkoncept B3. 

I koncept B3 hade det ena dragstålet förlängts och dess fästpunkt på det 

oförändrade klämstålen omplacerades. Designen i koncept B3 medgav att 

kraften teoretiskt blev jämnt fördelad i klämstålens kontaktytor. 

5.3.2 Koncept för mekanismen 

Under konceptgenereringsfasen utformades två koncept för mekanismen 

som manövrerar klämstålen. 

Det första mekanismkonceptet som utformades var koncept C. Principen 

i koncept C var att klämstålen initialt var stängda. Användaren behövde 

trycka på ett handtag för att öppna klämstålen så att en skridskoskena 

kunde inspännas. Figur 5.31 illustrerar koncept C. 
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Figur 5.31: Mekanismkoncept C. 

Konceptet för mekanismen fungerade genom användningen av en för-

spänd torsionsfjäder. När handtaget släppts efter att det tryckts ned vill 

fjädern återgå till sitt ursprungliga läge som då återigen stängde kläm-

stålen. Handtaget var sammansatt med en dragplatta på en axel. Drag-

plattan manövrerade ett dragstål som hade två roterbara leder. 

Respektive led var sammankopplad med vardera klämstål. 

Det andra mekanismkonceptet var koncept D. Konceptet som illustreras 

i figur 5.32 var en modifiering av den nuvarande mekanismen. 
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Figur 5.32: Mekanismkoncept D. 

I konceptet hade ett större vred använts till skillnad från det nuvarande. 

Konceptet tillämpade en dragplatta som i koncept C och roterades på en 

ledkonsol. Mekanismen var en modifiering av den nuvarande med ett 

stjärnvred som vred en låsvredsbult för manövrering av dragstålen. 

5.4 Beslut om koncept 

Valet av vilket koncept som skulle vidareutvecklas grundades på 

resultaten från elimineringsmatriserna. Koncepten utvärderades i 

kategoriserade matriser för klämstål- och mekanismkoncepten. De två 

matriserna illustreras i figurerna [5.33, 5.34]. 

 
Figur 5.33: Elimineringsmatris för klämstålkoncept. 
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Figur 5.34: Elimineringsmatris för mekanismkoncept. 

Det klämstålkoncept som valdes för vidareutveckling var koncept B3. 

Designen i konceptet medgav en jämn kraftfördelning, hölls inom de 

tillåtna begränsningarna och tillämpade själv-centrering. Därmed upp-

fylldes alla de nödvändiga kraven. Det eliminerade klämstålkoncept A 

ansågs vara bra men också inneha en osäker funktionalitet. Mer 

information skulle krävas för att fastställa att A var realiserbar. 

Enligt resultatet från elimineringsmatrisen ansågs det att mekanism-

koncept D uppfyllde alla krav. Tillämpningen av ett större stjärnvred för-

bättrade användarvänligheten och vredets storlek gav upphov till ett 

större applicerat vridmoment. Koncept C ansågs uppfylla de viktigaste 

kraven men också ha en osäker funktionalitet. Det skulle krävas mer 

information för att fastställa dess realiserbarhet. 

5.5 Slutgiltiga lösningar 

Konceptlösningarna B3 och D vidareutvecklades och sammanställdes till 

slutgiltiga lösningar. Koncept B3 tillämpades i sin helhet och D genom-

gick mindre förändringar. Koncept C gick inte vidare i eliminerings-

matrisen men bidrog med en lösning som implementerades i de slut-

giltiga lösningarna. I följande underkapitel presenteras geometrimodeller 

av de sammanställda lösningarna. 

5.5.1 Klämstålet med rundade kontaktytor 

I konceptidé B3 genererades en lösning för ett nytt klämstål. Det nya 

klämstålet i figur (5.35) var en modifikation av designen på det nu-

varande klämstålet.  
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Figur 5.35: Bild av det nya klämstålet på undersidan av inspännings-

plattformen. 

Den modifierade designdetaljen på det nya klämstålet var rundningen av 

kontaktytorna. Enligt den teoretiska modellen i figur (5.28) skall 

rundningen resultera i att klämkraften på vardera kontaktyta fördelas 

jämnt. Klämstålet monteras med en insex-skruv i ett flänsat kullager som 

manövreras i en sned lagerbana visad i figur (5.36). 

 
Figur 5.36: Lagerbanan på ovansidan av inspänningsplattformen 

Lagerbanan placerades på ovansidan av inspänningsplattformen. 

Skruven som höll klämstålet i banan spändes fast med en killåsbricka och 

en låsmutter med nylonring för att motverka lossning. Genom att lager-

banan placerades i plattformen tilläts att klämstålet kunde rotera samt att 



Fästanordningskoncept för 

skridskoslipmaskin 

Viktor Morian 

5 Konstruktion 

2019-06-27 

 

 33 

klämningen blev själv-centrerad i mitten av spalten där en skridskoskena 

placerades. 

5.5.2 Dragplatta 

Lösningen från mekanismkoncept D illustreras i figur (5.37). I den 

lösningen tillämpades en singulär dragplatta som kunde rotera kring en 

ledkonsol. Plattan samt ledkonsolen centrerades mot spalten och 

monterades på en slät bult med en låspinne för att fixera rotationen. I 

lösningen tillämpades ett stjärnvred av en större dimension. Genom att 

vredet dimensionerades större kunde låsvredsbulten vridas med en 

teoretiskt större effektivitet vilket förbättrar användarvänligheten. 

 

 
Figur 5.37: Bild av dragplattan på ledkonsolen. 

5.5.3 Dragstål med roterbara leder 

Den här lösningen var resultatet av en vidareutveckling av koncepten. 

Lösningarna som presenterades i föregående underkapitel [5.5.1, 5.5.2] 

krävde varierande förutsättningar. Den första lösningen för de nya kläm-

stålen krävde att varsitt klämstål manövrerades av ett individuellt 

dragstål. Likvärdigt var den andra lösningen begränsande eftersom drag-

plattan endast kunde utgöra en dragkraft på en dragande komponent. 

Den slutgiltiga lösningen blev användningen av ett dragstål som bestod 

av flera rörliga komponenter. I figur (5.38) illustreras dragstålen som var 

kompatibla med de nya klämstålen och den singulära dragplattan. 
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Figur 5.38: Bild av dragstålens sammansättning 

Dragstålen designades i fyra styrdelar. De delarna som samman-

kopplades med klämstålen var identiska och var modifikationer av de 

nuvarande dragstålen. Modifikationen bestod av en förlängning som ut-

gjorde att dragstålen kunde sammankopplas i mitten av dragstålen. Även 

modifierades hålen för fästelementen. I den andra änden av de två 

identiska dragstålen fästes en led. På den leden kunde dragstålen rotera 

koncentriskt i fästelementens hål. Leden drogs av en andra styr-del som 

manövrerades av dragplattan. 

5.6 Hållfasthetsanalyser 

3d-modellerna av de slutgiltiga lösningarna genomgick hållfasthets-

analyser i programmet SolidWorks. I dragstålens roterbara leder 

definierades kontaktbultar som kunde simulera lederna. Fixeringarna i 

simulationen visas med gröna pilar. Lasterna lades på modellen i fyra 

positioner och illustreras med röda pilar. Placeringarna för lasterna var i 

klämstålens kontaktytor, i hålet på dragstålet som dragplattan drog samt 

i en punkt på dragplattan som låsvredsbulten belastade. Värdena för 

kraften i klämstålens kontaktytor 𝐹1, förlängningskraften i dragstålet 𝐹2 

samt kraften i dragplattan 𝐹3 uppskattades till närmsta femtiotal och för-

tecknades i tabell 5. I tabellen finns även värdet för applicerat vrid-

moment τ med längden för vredets radie. 

Tabell 5: Storheter som användes för simuleringarna 

Storheter Värden 

𝑟 40,00 𝑚𝑚 

𝜏 1,050 𝑁m 

𝐹1 450,0 𝑁 
𝐹2 900,0 𝑁 
𝐹3 1200 𝑁 
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I figur 5.39 illustreras nätindelningen av modellen för det slutgiltiga 

konceptet. 

 
Figur 5.39: Nätindelning av modellen 

Resultatet av den statiska belastningen av modellen syns i figur 5.40 där 

nivåkurvorna var plottade i von Mises-spänningar. 

 
Figur 5.40: Spänningsfigur för modellen 

Mestadels observerades en blå färg på modellen. Den blå färgen mot-

svarade för de minsta spänningarna. De maximala spänningarna kunde 

observeras i en av dragstålens stänger vid hålen för fästelementen. 

Utifrån simuleringen av modellen erhölls också URES-deformationen 

som illustreras i figur 5.41. 
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Figur 5.41: Deformationsfigur för modellen 

Den största deformationen som observerades var i dragstålens ände vid 

det rödfärgade området. Det området var belastat av förlängningskraften 

som orsakades av dragplattan.  

Då modellen belastades med de mekaniska lasterna erhölls en upp-

skattning av spänningarna i materialet. De simulerade spänningarna 

kunde användas i ekvation (2.12) för att bestämma säkerhetsfaktorer 

(FOS) för specifika detaljer i modellen. Simuleringen genererade en 

säkerhetsfigur av modellen som illustreras i figur (5.42). 
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Figur 5.42: Säkerhetsfigur för modellen 

I tabell 6 förtecknades de högsta- respektive lägsta värdena för spänning 

𝜎, säkerhetsfaktor 𝑛𝑠 samt det högsta värdet för töjning 𝛿. 

Tabell 6: Data från simulationen 

Storheter Värden 

𝜎𝑚𝑖𝑛 1,970 ∙ 103 𝑃𝑎 
𝜎𝑚𝑎𝑥 2,325 ∙ 108 𝑃𝑎 
𝛿𝑚𝑎𝑥 256,8 𝜇𝑚 
𝑛𝑠,𝑚𝑖𝑛 2,669 
𝑛𝑠,𝑚𝑎𝑥 3,149 ∙ 105 

 

5.7 Konstruktionskonceptet 
Utifrån konceptidéerna och vidareutvecklingen av lösningarna fram-

ställdes ett sammanställt fästanordningskoncept för skridskoslip-

maskinerna. I figur (5.43) visas konceptet efter behandling i dator-

programvaran Keyshot. 
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 Figur 5.43: Sammanställt fästanordningskoncept 

I figur (5.44) syns en sprängskiss av det slutgiltiga konceptet. 

 
Figur 5.44: Sprängskiss av konceptet 

I lista 1 förtecknades ingående konstruktionselement som numrerades i 

figuren. 
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Lista 1: Stycklista över konstruktionselement 

1. Låsmutter med nylonring 9. Låsvredsbult 

2. Kullager 10. Stjärnvred 

3. Killåsbricka 11. Ledkonsol 

4. Modifierat standardklämstål 12. Konisk bricka 

5. Förlängt dragstål del 1 13. Dragstål del 3 

6. Dragstål del 2 14. Rundat klämstål  

7. Låsvredsmutter 15. Inspänningsplattform 

8. Dragplatta   

 

I figur (5.45) visas en presentationsbild av det slutgiltiga konceptet. 

 
Figur 5.45: Presentationsbild av konceptet 
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6 Diskussion 
I detta kapitel förklaras viktiga aspekter i projektet. Viktiga 

konstruktionsdetaljer diskuteras och det görs en kritisk granskning av 

resultaten från experimentet. 

6.1 Syften, mål och avgränsningar 

I projektets start beskrev uppdragsgivaren ett problem. Informationen 

som gavs om problemet var ytlig och innehöll få tekniska detaljer. 

Uppdragsgivaren hade önskemål om att göra en undersökning av fäst-

anordningen för att belysa vad som kunde optimeras. Men projektets mål 

var oklara. Projektets syften och mål formulerades därför med ett större 

självständigt initiativ. Avgränsningarna för projektet bestämdes med en 

större grad av egen frihet. 

6.2 Toleranser 

Den nuvarande fästanordningens konstruktionsteknik är kreativ och 

innefattar en intressant mekanik. Men dess konstruktion innehåller 

många fästelement med många ingående produktionsdetaljer. Till 

exempel finns många hålborrningar och andra element vars dimensioner 

har ett stort inflytande på anordningens funktion. I dragplattan finns ett 

hål med toleransen H6/H7 där rotationsaxeln placeras. Toleransen H6/H7 

betyder att hålets diameter som var 8 mm kan borras med ett spel som är 

mellan 0,009 mm och 0,015 mm enligt ISO-toleranserna [17]. För att till-

verka anordningen krävs stor precision med små toleranser för att uppnå 

den funktionalitet som önskas. En sådan tillverkning är relativ dyr och 

anses vara onödigt omfattande för att fylla en sådan primitiv funktion. 

Konstruktionskonceptet som framtogs under projektet var en 

modifiering av den nuvarande anordningen och innehåller minst lika 

många eller fler toleranser än den nuvarande anordningens. Det mest 

optimala hade varit att försöka skapa en konstruktion vars funktionalitet 

inte är lika beroende av toleranser. Det skulle kunna göras genom att 

minska antalet tolerans-känsliga element. 

6.3 Experimentresultat 

De två trådtöjningsgivarna som användes i experimentet genererade 

positiv och negativ mätdata. Givare 1 som var lokaliserad närmast stjärn-

vredet indikerade negativ utdata i form av töjningsprocent. Givare 2 som 
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var lokaliserad på den bortre kontaktytan i klämstålet genererade en 

positiv töjning. Se figur (6.46) för givarnas positioner. 

 
Figur 6.46: trådtöjningsgivarnas positioner 

Anledningen till att mätvärdena skiljdes åt i positivt och negativt är på 

grund av Poisson-effekten [18]. När ett material töjs ut i en riktning dras 

det ihop i andra riktningar. Givare 1 indikerade negativ töjning vilket 

innebar att kompressionen från klämningen var större i givarens vinkel-

räta riktning. Givare 2 indikerade en positiv töjning som innebar att 

kompressionen var mindre i givarens vinkelräta riktning. Men mät-

värdena förändrade inte experimentets förväntade resultat. Mätvärdena 

kunde jämföras för att bekräfta hypotesen om att kraftfördelningen på 

vardera kontaktyta är ojämn. 
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7 Slutsats 
Undersökningens syften och mål som beskrevs i kapitel 1.2 anses ha  

uppfyllts. 

Hypotesen som framfördes efter analysen av den befintliga fäst-

anordningen var att en skridskoskena tenderade till att glida på grund av 

en ojämn kraftfördelning i klämstålens kontaktytor. Genom hypotes-

prövning i form av experiment med trådtöjningsgivare anses hypotesen 

vara bekräftad. Det framtagna konstruktionsförslaget anses kunna 

teoretiskt eliminera orsaken till den ojämna kraftfördelningen. 

Under framtagningen av förslaget beaktades faktorerna klämkraft, 

konstruktionsteknik och användarvänlighet. Det nya förslaget är 

kompatibelt med uppdragsgivarens nuvarande maskiner då det 

dimensionerats inom begränsningarna. Förslagets mekanism tillämpar 

också en själv-centrering av klämstålen. 

En potentiell framtida utveckling kan göras i förslagets mekanism. Det 

anses att denna del har stor potential till optimering. Förslagsvis kan 

konceptidé C i kapitel 5.3.2 undersökas vidare. Konceptidé C tillämpar 

en teknik som troligtvis skulle uppfylla flera önskemål. Dock är dess 

funktionalitet ännu obeprövad. 
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Bilaga A: Marknadsundersökning 
Produkt 1: SSM 

SSM Produkt AB är ett svenskt företag som har tillverkat skridskoslip-

maskiner sedan år 1979 [10]. En av deras produkter är TT-3 som 

illustreras i figur A.47. 

 
Bilaga A.47: Slipmaskinen TT-3 från tillverkaren SSM. (Källa: [10].) 

SSM:s maskiner tillverkas i varierande storlekar och slipar skridskor i en 

horisontell led. Skridskon spänns in parallellt maskinens slipskiva med 

hjälp av en fästanordning som illustreras i figur A.48. TT-3 tillämpar inte 

själv-centrering. Handtaget vrids och styr endast det ena klämstålet som 

kläms mot det andra fixerade klämstålet. 

 
Bilaga A.48: Fästanordningen på TT-3. (Källa: [10].) 

Fördelen med denna typ av anordning är att den är primitiv. Den har en 

enkel och effektiv konstruktion som medför en högre grad av användar-

vänlighet. Samtidigt är nackdelen att slipprocessen kräver fler moment 

därför att klämningen inte är själv-centrerande och slipskivan måste 
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genomgå kalibrering för skenans bredd. Figur A.49 illustrerar 

producentens lösningar för fästanordningar. 

 
Bilaga A.49: SSMs fästanordningar. (Källa: [11].) 

Produkt 2: Sparx 

Sparx är ett mindre amerikanskt företag som startade på finansierings-

plattformen Kickstarter. Företaget tillverkar en produkt som heter ES100 

Skate Sharpener. ES100 är en innovativ skridskoslipmaskin med 

komplexa funktioner och elektronik [12]. Figur A.50 visar slipmaskinen 

ES100. 

 
Figur A.50: Sparx skridskoslipmaskin ES100. (Källa: [12].) 

Fästanordningen på ES100 fungerar som illustrerat i figur A.51. In-

spänningen är relativt användarvänlig och sker på ett liknande sätt som i 

Prosharps maskiner. Anordningens klämmor är själv-centrerande och 

därmed kräver maskinen färre moment inför slipningsprocessen. 
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Figur A.51: Inspänning av skridsko på ES100. (Källa: [12].) 

Konstruktionstekniken för anordningen i ES100 kan ses i figurerna [A.52, 

A.53]. Klämmorna ligger i sneda lagerbanor som manövreras med drag-

stål. Mekaniken i anordningen på ES100 har likheter med Prosharps. 

 
Figur A.52: Klämmekanismen i ES100. (Källa: [13].) 

I figur A.53 synes en skärmdump av en Youtube-video som visar slip-

processen i ES100. I videon inspänns en skridskoskena med anordningen. 

Videon visade att då handtaget på anordningen trycks ned öppnas 

klämmorna från ett initialt stängt läge. Detta tydde på att konstruktionen 

tillämpar en fjäderteknik med spända fjädrar som ger ett tryck. 

Klämmorna var själv-centrerande och kunde även roteras i lagerbanorna. 

Dragstålen var sammankopplade och manövrerade vardera klämma 

separat. 
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Figur A.53: Insidan på Sparx slipmaskin. (Källa: [14].) 
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Bilaga B: Konstruktionsunderlag 
Dragplattan 
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Nya klämstålet 
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Modifierat standard klämstål 
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Inspänningsplattfrom del 1 
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Dragstål del 1 
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Dragstål del 2 
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Dragstål del 3 
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