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Sammanfattning 
ProSharp AB tillverkar och säljer automatiserade slipmaskiner för skrid-

skoskenor. Slipmaskinerna är uppbyggda av ett antal komponenter, 

bland annat en infästningsanordning som studerats närmare i projektet. 

Infästningens uppgift är att låsa fast skridskoskenan i ett rätvinkligt läge 

för att möjliggöra en jämn och rak slipning. Denna infästning är anpas-

sad för att låsa fast skenor som har en plan sidoyta men det börjar 

komma skenor som har mer komplexa sidoytor, exempelvis konkava. 

Problemet när dessa skenor skall fästas är att det skapas en fästpunkt 

istället för en fästyta mellan skenan och infästningen vilket medför att 

skenan går att vicka på i sidled. Syftet med arbetet är att undersöka möj-

ligheten för att skapa en infästning som kan låsa fast dessa skenor utan 

att detta problem uppstår. Designprocessen är den metod som legat till 

grund för projektet och en slutgiltig CAD-konstruktion togs fram i 3D-

modelleringsprogrammet Solidworks. Den kraft som behövdes för att 

räta upp skenan bestämdes samt om det med hjälp av enbart hand-

styrka går att vrida en knapp tills denna kraft uppstår mellan två kläm-

block. Det resultatet som erhölls var att det krävs minst 20 N för att räta 

upp skenan och att det utan svårigheter gick att uppnå denna kraft med 

enbart handstyrka. Utifrån dessa resultat kunde kraftsimuleringar i pro-

grammet Solidworks göras där resultaten visade hur stor utböjning 

klämblocket hade vid den framtagna lasten. Detta resultat kunde sedan 

analyseras för att utesluta självlåsning. En prototyp togs sedan fram och 

testades, resultatet visar att vidare utveckling krävs för att konstruera en 

väl fungerande infästning. Ett ändringsförslag för prototypen togs fram 

där de analyserade problemen har lösts genom konstruktionsändringar. 

Projektet har visat att det är möjligt att skapa en tilläggsmodul som löser 

problemet med glappande skena. 

Nyckelord: Infästning, slipmaskin, konstruktionsarbete, designproces-

sen, Solidworks, CAD. 
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Abstract 
ProSharp AB manufactures and sells automatic sharpening machines for 

skate blades. The sharpening machines are structured of different com-

ponents and one of these is an attachment device which this project will 

study closer. The role of the attachment device is to lock the skate blade 

in a perpendicular position and ensure a level and straight sharpening. 

This attachment device is suited to lock blades with a level side edge, 

but skate blades with more complex side edges, for example concave, is 

now starting to appear. The problem when these blades get locked in is 

that a lock point is created between the blade and the attachment device 

instead of a lock surface and the blade can wiggle sideways. The pur-

pose of the project is to examine the possibility to create an attachment 

device that can lock these blades without the appearance of this prob-

lem. The design process is the method that has laid the base of the pro-

ject and a definitive CAD-construction was made in the 3D modulating 

program Solidworks. The force needed to straighten the blade to a 

square position was determined and if it was possible to turn a knob 

with hand strength to achieve this force between two clamp-blocks. The 

result that was achieved was that a force minimum of 20 N was needed 

to straighten the blade to a square position and that there were no diffi-

culties to do this with hand strength. From these results a force simula-

tion could be made in the program Solidworks were the result showed 

how much the bending of the clamp-blocks was at the achieved force. 

That result could then be analyzed to exclude self-locking. A prototype 

was created and tested, the result shows that further development is 

needed to create a well-functioning attachment device. An engineering 

change proposal for the prototype was made were the analyzed prob-

lems has been solved with construction changes. The project has con-

firmed the possibility of creating an add-on module to solve the prob-

lem with a blade that wiggles. 

Keywords: Attachment device, sharpening machine, construction, de-

sign process, Solidworks, CAD. 
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1 Inledning  
Rapporten redogör för resultatet av ett examensarbete på kandidatnivå 

inom civilingenjörsutbildning i teknisk design.  

Detta kapitel innehåller bakgrund, problemmotivering, övergripande 

syfte, avgränsningar, konkreta och verifierbara mål, samhällsetiska 

aspekter och översikt. Dessa delar beskrivs nedan. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

ProSharp AB är ett företag beläget i Njurunda som ligger i Västernorr-

lands län. Företaget tillverkar och säljer automatiserade slipmaskiner för 

skridskoskenor och har i dagsläget tillverkat slipmaskiner i över 30 år. 

Dessa maskiner innehåller flera olika komponenter, en av dessa är en in-

fästningsanordning som kommer att studeras i detta projekt. [1] 

Infästningsanordningen har till uppgift att göra skenan fast inspänd i 

vertikalt- och horisontellt led så att slipskivan kan göra en jämn och rak 

slipning på skenans undersida. Den anordning som sitter monterad på 

slipmaskinen i dag är utvecklad för att fästa skridskoskenor med plana 

vertikala sidoytor, men det börjar att dyka upp nya skentyper på mark-

naden som har mer komplexa former på sidoytorna. Problemet som 

uppstår när dessa skentyper skall monteras fast i slipmaskinen är att 

skenan blir glappande i infästningen(se figur 1 nedan för visuell förkla-

ring), och resultatet av slipningen blir ej tillfredsställande.  
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Figur 1: Problembeskrivning av den glappande skenan. 

 

Projektet kommer undersöka möjligheten att skapa en universell infäst-

ning som kan låsa fast olika typer av skridskoskenor utan att ett glapp 

uppstår.  

1.2 Övergripande syfte 

Det övergripande syftet med projektet är att ta fram och leverera un-

derlag för konstruktion av en infästning till ProSharp AB som passar 

samtliga av marknadens skridskoskenor. 

1.3 Avgränsningar 

Projektet har en iterationsbegränsning på ett komplett varv i designpro-

cessen samt en tidsbegränsning på 15 högskolepoäng. ProSharp tillver-

kar fem stycken slipmaskiner, projektet kommer avgränsas till två av 

dessa. 

1.4 Konkreta och verifierbara mål  

Konstruktionen skall klara:  

 

 Att fästa skenan med tillräcklig kraft att skenan är fast inspänd 

både vertikalt och horisontellt under hela slipprocessen. 

 Skenan skall vara centrerad över slipstenen efter låsningen. 

 Uppfylla de punkter som står listade i kravspecifikationens skall-

krav(se kapitel 4.1). 
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1.5 Samhällsetiska aspekter 

Då projektets slutgiltiga mål är att få konstruktionen i produktion kom-

mer vissa etiska aspekter att hamna i fokus. Då en produkt tillverkas 

styrs maskinerna av produktionsanställda, för att dessa personer ska 

kunna utföra sitt arbete på ett säkert och bra sätt är det viktigt att företa-

get följer de arbetes- och miljöriktlinjer som gäller för produktionsföre-

tag. Bestämmelser kring arbetsförhållanden med arbetstider, löner och 

mänskliga rättigheter är viktiga att ha i åtanke då företaget väljer under-

leverantör av produkten, speciellt om de väljer att producera i lågavlö-

nade länder. Samhälleliga aspekter som måste angripas är att konstrukt-

ionen håller ute hos användaren och att den ej utgör någon skaderisk. 

Om konstruktionen ej är tillräckligt utvecklad innan produktion kom-

mer kunderna att drabbas då maskinen ej fungerar korrekt, detta kan 

medföra både ekonomiska som fysiska problem. 

1.6 Översikt  

Efter inledningen i rapporten redovisas de teorier som ligger bakom 

projektet, vidare presenteras de metoder som använts för 

genomförandet samt simuleringar, experiment, resultat, diskussion och 

slutsats. 
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2 Teori 

2.1 ProSharps slipmaskiner 

ProSharp tillverkar i dag fem olika slipmaskiner, men endast två av 

dessa(AS-1001-Portable samt AS-2001-Allpro) kommer förklaras när-

mare i denna rapport då det är dessa som den slutgiltiga konstruktionen 

skall fästas på. Dessa maskiner är övergripligt uppbyggda på samma 

sätt då endast storleken på vissa ingående komponenter skiljer de åt. 

2.1.1 Övergripande uppbyggnad och funktion 

Slipmaskinerna är automatiserade vilket betyder att släden där skrid-

skon sitter monterad förs över slipstenen med hjälp av en inbyggd elmo-

tor. En annan elmotor driver slipstenen som sitter monterad i maskinens 

centrum. Slipstenens höjd kan manuellt bestämmas med hjälp av ett 

reglage på maskinens framsida eller med hjälp av slipprofiler som mon-

teras på släden. Om en slipprofil monteras kommer slipstenen att följa 

samma form som profilen innehar. På maskinens framsida finns det en 

kontrollpanel bestående av fyra knappar och en nödstopp. Knapparna 

ger användaren möjlighet att bestämma antal körningar, slipintervall, 

rivning av slipskiva samt att manuellt styra släden. På maskinens ovan-

sida sitter infästningsoken som fäster skridskoskenan i släden monterad. 

På baksidan sitter en reglageknapp som bestämmer var slipskivans 

centrallinje skall vara beroende på hur tjock eller smal skridskoskena 

som skall slipas. 

I figur 2 visas en bild på slipmaskinen AS-2001-Allpro där de olika kom-

ponenterna är utpekade. 
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Figur 2: Bild på AS-2001-Allpro med komponentkarta(Figurkälla [1]). 

 

2.1.2 Infästningens uppbyggnad och funktioner 

Den nuvarande infästningen består av två metallplattor(infästningsok) 

som kläms ihop centralt över skridskoskenan. Dessa metallplattor har 

en plan fästyta och endast en av dessa är rörlig under 

infästningsprocessen(se figur 3), den andra metallplattan är fast inspänd 

på motsvarande sida av släden.  

 

 
Figur 3: Plattornas rörelse under infästningsprocessen. 
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Infästning skapar en bred fästyta över en skena med motsvarande plan 

sidoyta(se figur 4) och fixerar då skenan under slipningen.  

 

 

Figur 4: Fästyta vid infästning av skena med plan sidoyta. 

 

När en skena med mer komplex sidoyta skall fixeras i denna infästning 

kommer de plana metallplattorna att skapa en fästpunkt istället för en 

fästyta och det uppstår en möjlighet att röra skenan med ett visst 

vinkelutslag(se figur 5). Detta glapp måste elimineras för att skenan 

skall vara fast inspänd under slipningen. 

 

 

Figur 5: Fästpunkt vid infästning av skena med komplex sidoyta. 
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2.2 Kravspecifikation 

En kravspecifikation lägger grunden för ett projekt och skrivs för att ge 

de inblandade(uppdragsgivare, leverantörer, myndigheter etc.) en 

tydlig bild över produkten eller tjänsten. Kravspecifikationen innehåller 

ett syfte, bakgrund, kravställningar i form av skall- och bör-krav samt 

tillvägagångssätt för att verifiera de listade kravställningarna. [2][3] 

 

2.3 Monteringsmiljö 

Den nya infästningen har en begränsad yta att utnyttja när den skall 

monteras vilket påverkar dimensionering och utformning av konstrukt-

ionen. Då konstruktionen skall sitta monterad på slipmaskinens släde är 

endast ovansidan samt den vänstra sidoytan lämpliga områden för 

montering då slipskivan samt andra komponenter befinner sig på slä-

dens undersida. För att säkerställa monteringsytan gjordes längdmät-

ningar med olika skenor fastspända och minimum samt maximum mått 

erhölls. De olika måtten för monteringsmiljön presenteras nedan i figur 

6 och figur 7:  

 

 

Figur 6: Monteringsmiljön sett från sidan. 
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Figur 7: Monteringsmiljön sett från ovansidan. 

 

2.4 Tidigare arbete 

ProSharp AB har tagit fram tillfälliga lösningar för att låsa fast de kom-

plexare skenorna temporärt, men ej gjort något större arbete på infäst-

ningen för att anpassa den efter de komplexare skenorna.  

Konkurrenter till företaget har tagit fram lösningar på problemet men 

dessa har ej varit fullständiga eller passande för ProSharps automatise-

rade slipmaskiner utan varit anpassade för maskiner där skridskon ma-

nuellt förs mot- och över slipstenen.  

2.5 Solidworks 

Solidworks är en mjukvara som erbjuder kompletta 3D-

programvaruverktyg för att skapa, simulera, publicera och hantera data. 

Programmet används oftast till att skapa 3D-modeller, 

konstruktionsritningar och simuleringar. [4] 
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2.5.1 Simuleringar i Solidworks 

Med hjälp av Solidworks Simulation går det att förutsäga beteendet för 

en konstruktion i verkliga förhållanden. Detta för att upptäcka problem 

och åtgärda dem innan konstruktionen går till prototyptillverkning eller 

produktion vilket bidrar till en mycket mer konstandseffektiv och 

hållbar produktutveckling. Det går att utföra linjära och olinjära 

hållfasthetsanalyser, rörelseanalyser, flödesanalyser, termiska 

beräkningar, utmattningstester med mera. [5] 

2.6 FEM – Finita element metoden 

För att kunna beräkna utböjningar, spänningar eller andra påfrestningar 

hos en godtycklig 3D-modell utförs ofta en FEM-analys där användaren 

simulerar hur modellen reagerar på olika ansatta yttre påfrestningar. 

Dessa påfrestningar kan vara spänningar, krafter, laster, temperaturänd-

ringar, vridningar etc. [6] 

2.6.1 3D-modell 

För att en simulering skall kunna genomföras i Solidworks måste de 

komponenter och eventuella miljömodeller som skall ingå 3D-modele-

ras med hjälp av CAD. Detta är det första steget när en simulering skall 

utföras. 

2.6.2 Definiering av simuleringstyp 

När 3D-modellen är färdig genereras den till en mesh, som kan översät-

tas till ett beräkningsnät för de ingående elementen. När detta görs be-

räknar programmet modellens geometri och bygger upp den av små tri-

anglar istället för solida kroppar. Ju finare beräkningsnät användaren 

väljer att beräkna desto noggrannare resultat kommer simuleringen att 

presentera. Det sista steget är att ansätta randvillkor, materialparamet-

rar och vilken/vilka typer av påfrestningar som modellen skall utsättas 

för. Utifrån dessa bestämmelser kommer programmet att approximera 

ett antal differentialekvationer vilka kommer att användas för att nume-

riskt beräkna ett resultat. De resultat som kommer ut från simuleringen 

presenteras oftast i färgskalor som ger användaren en bra överblick över 

hur modellen har reagerat och vart till exempel kritiska punkter har 

uppstått. [6] 
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2.7 Hållfasthetssamband 

Nedan förklaras de benämningar och symboler som använts vid håll-

fasthetsberäkningar. 

2.7.1 Matematiska symboler 

I tabell 1 nedan förklaras de matematiska symboler som förekommer 

tillsammans med symbolernas SI-enhet. 

 

Tabell 1: Definieringar av de symboler som använts. 

 

 

 

 

 

 

2.7.2 Töjning 

När en kropp utsätts för yttre laster kan en längdförändring(δ, deform-

ation) ske i ett innan bestämt geometriskt led(x, y, z). Med hjälp av 

denna längdförändring och kroppens ursprungliga längd i samma geo-

metriska led kan en töjning(ε) för kroppen bestämmas(se ekvation 1 och 

2).[7] 

 

Vid små deformationer (δ << 𝐿0) gäller: 

ε =  
δ

𝐿0
                  (1) 

För att beräkna den maximala töjningen, ε𝑚𝑎𝑥 används följande uttryck: 

ε𝑚𝑎𝑥 =  
δ𝑚𝑎𝑥

𝐿0
      (2) 

Symbol SI-enhet 

δ = längdförändring(deformation) [mm] 

𝐿0= ursprungslängd [mm] 

ε = töjning 
 

𝑢 = utböjning [mm] 
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2.7.3 Utböjning 

Utböjningen, u(x, y, z) för en kropp med angivet material kan med hjälp 

av töjningen, ε bestämmas genom integrering i ett bestämt geometriskt 

led(x, y, z) över ett givet längdintervall. 

2.8 Självlåsning 

En självlåsning(även kallad självhämning) uppstår när den totala frikt-

ionskraften mellan två kroppar är större än den/de drivande krafterna 

som systemet producerar. Detta omöjliggör den drivning som systemet 

skall utföra. I vissa fall som till exempel skruvförband och frihjul är 

självlåsning en eftersökt funktion, i andra fall som till exempel snäck-

växlar eller bromssystem kan en oönskad självlåsning uppstå vilket är 

problematiskt. [8] 
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3 Metod 
Projektet kommer innefatta en modifierad designprocess, rapport och 

presentation. Designprocessen kommer genomgå sex stycken faser(se fi-

gur 8), normalt sker det tillbakagångar mellan de olika faserna men i 

projektet avgränsas processen till en komplett iteration. De olika faserna 

presenteras mer detaljerat nedan: 

 

 

Figur 8: Designprocessens struktur. 

 

3.1 Förundersökning  

Litteraturstudie. Detta steg ska lägga grunden för projektet och ge 

kunskap för hur olika typer av infästningar, låsanordningar och likande 

mekaniska lösningar fungerar. Hur FEM-analyser i Solidworks 

genomförs(laster, gränsvärden, materialval) och vilka metoder som 

programmet använder för att genomföra simuleringen(finita element 

metoder, matematiska modeller, tolkning av resultat och mätvärden). 
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Förstudie. Analysering av den befintliga lösningen och andra 

lösningskoncept. Se över nuvarande och lediga utrymmen på maskinen 

för dimensionering och montering av den nya infästningen. Insamling 

av mätvärden och konstruktionsunderlag för nuvarande infästning. 

 

3.2 Koncept och visualiseringar  

Olika konceptförslag tas fram och visualiseras i form av handritade 

skisser och cad-modeller framtagna i datorprogrammet Solidworks.  

 

3.3 Utvärdering och konceptval 

De framtagna koncepten utvärderas utifrån olika prioriteringar. Ett eller 

ett antal koncept väljs och fortsatt utvecklingsarbete sker på dessa. 

 

3.4 Justering och genomförande  

Vidareutveckling av konceptet görs och en CAD-modell över 

konstruktionen tas fram. 

 

3.5 Analys 

3.5.1 Simulering 

En simulering av den slutgiltiga konstruktionen genomförs i 

programmet Solidworks och dess inbyggda simuleringsverktyg. 

Ansättning av laster och andra krafter på infästningarna under 

simulering bestäms och vilka mätdata som samlas in. Resultatet 

presenteras i grafer, tabeller, figurer eller annan nödvändig grafik. 

 

Resultaten kommer att tolkas för att se om dessa är rimliga och 

eventuella förbättringar(konstruktion, materialval, simuleringsmiljö) 

kommer att presenteras i rapporten. 

 

3.5.2 Uppskattning av laster 

För att uppskatta de laster som konstruktionen måste klara av kommer 

två experiment utföras. 
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3.6 Uppföljning och utvärdering 

En sammanställning på vidare utvecklings- och förbättringsförslag 

presenteras. 

 

3.7 Rapport 

Alla delar och resultat från de ingående momenten kommer att 

sammanställas i en teknisk rapport. 

 

3.8 Presentation  

En tidsbegränsad muntlig presentation på 25-30 minuter kommer att 

hållas där det nödvändigaste från rapporten kommer presenteras i en 

Powerpoint. 
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4 Resultat 

4.1 Kravspecifikation 

En kravspecifikation sammanställdes utifrån de mallar och instruktioner 

som fanns tillgängliga på Kungliga tekniska högskolans hemsida(se 

källhänvisning [3]). I bilaga A kan den fullständiga kravspecifikationen 

innehållande syfte, bakgrund, kravställningar och verifiering av krav 

läsas. Nedan följer de kravställningar som gjorts: 

 

Skall-krav: 

 

 Fixera skridskoskenan i rätvinkligt läge. 

 Kunna användas för olika typer av skridskoskenor(hockeys-

kenor, bandyskenor och konståkningsskenor) oberoende av stor-

lekar och sidoytors utformning. 

 Fungera med den befintliga slipmaskinen utan större modifikat-

ioner av denna(mindre modifikation är till exempel skärande be-

arbetning i befintliga komponenter). 

 Det skall ej krävas mer än handstyrka för att använda konstrukt-

ionen. 

 

Bör-krav: 

 

 Kräva tre eller färre moment vid användning. Med tre moment 

menas de momenten som måste utföras från det att användaren 

har konstruktionen i sin hand. 

 Utnyttja befintliga delar som finns hos ProSharps monterings-

verkstad i dagsläget. 

 Samtliga komponenter skall vara utbytbara. 
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4.2 Förstudie av fästanordningar 

En studie av olika typer av fästanordningar(domkrafter, balkklämmor, 

klädnypor etc.) har genomförts där de olika anordningarnas funktioner 

har analyserats. 

 

Balkklämmor har studerats lite extra då dessa innehar en funktion som 

möjliggör för användaren att få en centrerad klämning, det vill säga att 

båda klämblocken rör sig in mot klämpunkten med likvärdig sträcka(se 

bild 8). Denna skruvfunktion underlättar även då delar med olika typer 

av bredd skall klämmas fast och något bestämt klämläge ej behöver 

sättas. Dessa funktioner har till stor del legat grund för koncepten som 

presenteras i kapitel 6.2. 

 

 

 

Figur 9: Balkklämma från företaget Svero Liftning, modell 50. (Figurkälla [2]) 
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4.3 Koncept och visualiseringar 
 

 

Figur 10: Bild på olika konceptskisser. 

Olika typer av konceptlösningar skissades utan att ta hänsyn till 

begränsningar som kostnad, rimlighet, produktionsvänlighet eller andra 

konstruktionsaspekter. Några av dessa koncept visas i figur 10 och 

innefattar lösningar som skapar magnetfält i skridskoskenan genom 

inducering av ström, olika lösningar för fästytor som formas efter 

skridskoskenans utformning eller hängare för hela skridskon. 

Ytterligare ett antal konceptlösningar som ej presenteras visuellt i 

rapporten skissades och togs med i utvärderingen. 

 

För att lämna stadiet där skisserna tagits fram utan begränsningar 

utvärderades konceptskisserna och ett antal valdes bort på grund av att 

dessa var orealistiska att genomföra eller skulle innebära en allt för 

komplicerad konstruktion. De koncept som gick vidare från detta stadie 

gick vidare till en andra utvärdering. 
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4.4 Utvärdering och konceptval 

 

 

Figur 11: Skisser över koncept 1 och 2. 

Efter utförd analys av den befintliga infästningen togs ett beslut om att 

ej ta bort eller modifiera denna och på så sätt begränsades valet av 

koncept ytterligare. Då den befintliga infästningen kommer att behållas 

kommer en tilläggsmodul att konstrueras och koncept 1 och 2 (se figur 

11) valdes för vidare analysering. Då projektet har en begränsning på en 

iteration i designprocessen har även koncept 2 valts bort med följande 

motiveringar: 

 

 Koncept 2 centrerar och låser fast skridskoskenan genom att fästa 

skon i ett vertikalt och horisontellt läge med hjälp av tre stycken 

regleringar. En som pressar skon nedåt och två som trycker fast 

skridskon på vardera sidan av skon. Efter att ett antal skridskor 

har studerats har det visat sig att de flesta skor har två olikt for-

made sidoytor och försvårar därför centreringen. Koncept 2 krä-

ver även väldigt mycket utrymme på höjden vilket försvårar 

montering och användandet av konstruktionen. 

 

 Koncept 1 har två regleringar som går att utföra, en för att cen-

trera anordningen och en för att spänna fast skridskoskenan mel-

lan två block. Då dessa monteras på skridskoskenans kortsidor 

kommer de att kräva mindre monteringsutrymme samt färre in-

gående komponenter. Detta koncepts funktionalitet bygger 

mycket på den förstudie som gjordes om balkklämmor(se kapitel 

4.1). 
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En första CAD-modell(se figur 12) över det valda konceptet skapades i 

programmet Solidworks. 

 

 

Figur 12: Tidig CAD-modell över koncept 1. 

 

4.5 Justering och genomförande  
För att börja vidareutvecklandet av det valda konceptet gjordes mer 

detaljerade skisser(se figur 13) utifrån den CAD-modell som skapats i 

Solidworks.  

 

 

Figur 13: Vidareutvecklade skisser av koncept 1. 
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En analys av koncept 1 resulterade i att följande justeringar listades: 

 

 Byte från kugghjulslösning till lösning med gängade stänger 

då gängade stänger kräver mindre avancerade tillverknings-

metoder. 

 Av/påtagbar regleringsknapp för centrumlinje. Detta då mon-

teringsutrymmet är begränsat på släden. 

 Standardiserat dimensioneringen av hål och stänger för att 

underlätta vid produktion. 

 Regleringsknappen för centrumlinjen placeras på sidan av 

modellen istället för på baksidan. Denna justerings görs då 

det finns mer utrymme för användaren att vrida en knapp på 

sidan av konstruktionen än vad det gör på baksidan, speciellt 

om det är en längre skena som skall fästas. 

 Utnyttjat de knappar som finns idag hos ProSharp för kon-

struktionen och på så sätt minska antalet specialbeställda de-

lar. 

 

4.5.1 Funktionsmodell 1 

Utifrån den lista med justeringar som togs fram från den första analysen 

av koncept 1 gjordes en ny CAD-modell.  

En första funktionsmodell togs fram(se bild 14) med hjälp av den nya 

CAD-modellen som exporterades till en fräsmaskin där en 6 mm 

fräsborr var monterad (se figur 15). Modellen är konstruerad i grön 

skumplast och användes för att få en skalenlig uppfattning om 

konstruktionen samt underlätta för utvärderingen av 

monteringsutrymmet på slipmaskinen. 
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Figur 14: Funktionsmodell 1 framtagen i grön skumplast. 

 

 

Figur 15: Fräsmaskin med en 6 mm borr monterad. 
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För att kunna montera skenorna på ett korrekt sätt i den lösmonterade 

släden byggdes en träställning som tillät att skenorna monterades med 

rätt djup innan grönskumsmodellens storlek testades och analyserades. 

Efter mätningar på den komplett monterade slipmaskinen hos ProSharp 

lästes ett maximalt djupmått på 14 mm ut och träställningen kunde 

dimensioneras.  

 

 
Figur 16: Testanordning för funktionsmodell 1. 

 

Efter att funktionsmodell 1 placerats på släden tillsammans med 

skridskoskenorna och träställningen(se figur 16) utfördes en analys av 

funktionsmodellen. Utifrån denna analys kunde en ny lista med 

justeringspunkter att göras: 

 

 En större höjddimensionering kunde tillåtas. 

 Större fästblock som skapar fler alternativa fästpunkter mo-

dellerades. 

 Tjockare gods på vissa delar kan behövas för att underlätta 

produktion samt för att ytterligare stabilisera konstruktionen. 

 De spår som fästblocken fixeras i bas-delen med måste göras 

enklare att tillverka. 
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4.5.2 Funktionsmodell 2 

Efter att de justeringar som listats ovan genomförts på CAD-modellen 

skapades en andra funktionsmodell med hjälp av en 3D-printer(se bild 

17). 

 

Figur 17: 3D-printer och funktionsmodell 2. 

Modellen utvärderas på samma sätt som för funktionsmodell 1 när det 

gällde storlek och placering på släden(se figur 16). Efter att tillsammans 

med Linus Berglund(produktionschef och projekthandledare på ProS-

harp) analyserat denna funktionsmodell listades ytterligare utvecklings-

punkter: 

 Istället för att sätta två medar under modellen kommer två hål 

att borras och två metallstänger att slås in. Detta för att kunna 

borra placeringshål i släden istället för att fräsa ut två spår. 

Släden kommer under sin montering att svetsas och detta 

medför godsspänningar som kan skapa deformationer på 

eventuella frässpår som gjorts innan svetsningen. För att 

undvika detta bör extra arbete på släden utföras efter 

svetsningen enligt Linus på ProSharp och då är det lättare att 

borra hål än att fräsa ut spår. 

 Knappen som drar samman blocken vid infästning byts ut 

från en plastknapp till en knapp i stål, detta då ProSharp på 

sitt lager har ett större parti med dessa knappar som ej 

kommer att användas i produceringen av slipmaskiner och 

således bara blivit liggandes. Dock kommer denna knapp att 

kunna bytas ut till den ursprungliga plastknappen när detta 

parti har förbrukats. 
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 De sprintarna som håller centrum- och topp-axeln på plats har 

bytts ut från solida splintar till fjädrande rörpinnar med en 

monteringsdiameter på 1,5 mm. 

 

4.6 Slutgiltig konstruktion 

Den slutgiltiga konstruktionen(se figur 18) 3D-modelerades i Solid-

works utifrån de justeringar som tagits fram efter analysen på funkt-

ionsmodell 2.  

4.6.1 Uppbyggnad för den slutgiltiga konstruktionen 

Den slutgiltiga konstruktionen innehar 12 stycken komponenter och två 

regleringsknappar som tillsammans ger konstruktionen två stycken 

funktioner. Dessa komponenter är; två klämblock, ett centrumblock, en 

bas-del, en toppaxel, en centrumaxel, två styrpinnar, två fjädrande 

rörpinnar, en spårbricka och ett inlägg för centrumaxelns reglageknapp. 

Funktionerna som konstruktionen har är centrering av klämcentrum och 

föra samman de två klämblocken i en klämfunktion(se figur 18). Rit-

ningar för dessa komponenter ses i bilaga B till I. 

 

Figur 18: Renderad bild över den slutgiltiga konstruktionen. 
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Komponenternas uppbyggnad beskrivs mer detaljerat nedan: 

Klämblock 

Konstruktionen består av två stycken klämblock, ett vänster- och ett hö-

gerblock(se figur 19). Klämblockens syfte är att vid infästning av skrid-

skoskena föras samman med hjälp av toppaxeln som de är monterade 

på och därmed fixera skridskoskenan i ett rätvinkligt läge. Klämblocken 

är uppbyggda med en solid kropp som har ett M6-gängat hål med stan-

dardstigningen 1,0 mm.[9] Långt ned på kroppen är en utstickande kant 

gjord som kommer passa in i den motsvariga utskärningen som åter-

finns på basdelen. Denna kant kommer att ge extra stöd samt leda 

blocken i en rak horisontell linje vid infästning. De två klämblocken är 

uppdelade i ett högerblock och ett spegelvänt vänsterblock. Det M6-

gängade hålet på varje block är höger respektive vänstergängade för att 

blocken skall röra sig symmetriskt mot och ifrån centrum vid infästning. 

 

 

Figur 19: Höger klämblock. 
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Centrumblock 

Centrumblocket är uppbyggd med en solidkropp, ett M6-högergängat 

hål med stigning 1,0mm, ett plant hål med diametern 6mm där 

bearbetningstoleransen är satt till ISO-286-2 H7-standard(-

0/+0,012mm)[10] och ett plant hål med diametern 1,5mm där en 

fjädrande rörpinne skall föras in(se figur 20). Centrumblocket förs över 

toppaxeln och fästes med hjälp av den fjädrande rörpinnen. Det 

gängade hålet gängas samman med centrumaxeln. När vridning av 

centrumaxeln sker kommer centrumblocket att justeras i sidled och leda 

till att konstruktionens klämcentrum ändras. Denna funktion gör att 

användaren kan anpassa klämcentrumet efter tjockleken på 

skridskoskenan som skall slipas och säkerställa att skenan kommer låsas 

fast i en vinkelrät position.  

 

 

Figur 20: Centrumblock. 

 



Infästning till slipmaskin för 

skridskoskenor – 

Utvecklingsunderlag för en 

tilläggsmodul 

Karl Rimér Högberg 

 

Resultat 

2016-06-10 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg an. 

33 

Bas-del 

Bas-delen är uppbyggd med en solidkropp, en utskärning för 

centrumblocket, en utskärning för den utstickande kanten från 

klämblocken, ett plant hål med diametern 4 mm, ett plant hål med 

diametern 6 mm, ett plant hål med diametern 1,5 mm där en fjädrande 

rörpinne förs in och två plana hål med diametern 5 mm i botten(se figur 

21). Bas-delen monteras ihop med centrumblocket via centrumaxeln 

som förs in i de plana hålen och fästes med hjälp av den fjädrande 

rörpinnen. Klämblocken som är monterade på toppaxeln kommer att 

glida mot bas-delens fram- och ovansida och fixeras i utskärningen som 

finns på bas-delen. I de två hålen som finns på undersidan av basdelen 

kommer två styrpinnar med motsvarade diameter att monteras fast. 

 

 

Figur 21: Bas-del. 
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Toppaxel 

Toppaxeln(se figur 22) utgår från en stång med diametern 6 mm som 

bearbetas tills den har en ände som har en diameter på 4 mm, en 

utskärning för spårbrickan, en utskärning för den fjädrande rörpinnen 

som förs in i centrumblocket, två ytor med M6-gänga(en högergängad 

och en vänstergängad) och en yta med M4-gänga(standardstigning på 

0,8 mm)[9]. Toppaxeln gängas samman med de två klämblocket och 

fästes i centrumblocket med den fjädrande rörpinnen. Längst ut på den 

M4-gängade änden monteras en av reglageknapparna fast. 

 

 

 

Figur 22: Toppaxel. 
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Centrumaxel 

Centrumaxeln(se figur 23) utgår från en stång med diametern 6 mm och 

bearbetas ned tills den har en ände som har en diameter på 4 mm, en 

utskärning för den fjädrande rörpinnen som förs in i bas-delen, en yta 

med M6-gänga och en utskärning som fungerar som hona för det inlägg 

som en av reglageknapparna kommer att monteras fast med. 

Centrumaxeln förs in i det M4 och M6-hål som finns på bas-delen och 

gängas samtidigt fast i centrumblocket, axeln låses sedan fast med hjälp 

av den fjädrande rörpinnen som monteras i bas-delen. När 

centrumaxeln vrids kommer centerblocket att justeras i sidled. 

 

 

Figur 23: Centrumaxel. 
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Styrpinnar 

De två styrpinnarna(se figur 24) köps in från Wiberger AB via ProSharp 

och går under namnet ”rostfri cylindrisk pinne DIN 7”[11]. Storleken 

som skall användas är en diameter på 5 mm och en längd på 10 mm. 

Styrpinnarna monteras fast på bas-delens undersida och kommer att 

vara den delen som förs ner i slädens utborrade hål för att fixera 

konstruktionen i horisontellt led vid användning. 

 

 
 

Figur 24: Styrpinne från Wiberger AB. (Figurkälla [3]) 

 

Fjädrande rörpinnar 

De två fjädrande rörpinnarna(se figur 25) köps in från Wiberger AB via 

ProSharp och går under namnet ”fjädrande rörpinne DIN1481, ISO 

8752”[12]. Storleken som skall användas är en monteringsdiameter på 

1,5 mm och en längd på 5 mm. Rörpinnarna monteras i centrumblocket 

för att låsa fast toppaxeln och i bas-delen för att låsa fast centrumaxeln. 

 

 

 
 

Figur 25: Fjädrande rörpinne från Wiberger AB. (Figurkälla [4]) 
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Spårbricka 

Spårbrickan(se figur 26) passar för stänger som har en diameter på 4 

mm och köps in från Sifvert[13] via ProSharp. 

 

 

Figur 26: Spårbricka från Sifvert. 

Reglageknapp för toppaxeln 

Reglageknappen för toppaxeln(se figur 27) skruvas fast på den ände av 

toppaxeln som har en M4-gängad yta. Denna knapp kommer att vridas 

för att föra samman eller sära på klämblocken som fixerar 

skridskoskenan. Knappen är tillverkad i stål och är framtagen av 

ProSharp till en tidigare slipmaskin men har ej använts då 

konstruktionen behövde ändras. Det parti med knappar som finns i 

lager kommer att användas tills dessa tar slut och då kommer en 

plastknapp med samma gängstorlek att ersätta stålknappen.  

 

 
Figur 27: Reglageknapp för toppaxeln. 
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Reglageknapp för centrumaxeln 

Reglageknappen för centrumaxeln(se figur 28) sätts samman med ett 

inlägg där en motsvarande han-del för centrumaxelns utskärning finns. 

Knappen är framtagen till en av ProSharps slipmaskiner där den 

används för att justera slipskivas centrumlinje beroende på vilket 

tjocklek skridskoskenan som slipas har. Denna reglageknapp kommer 

att ha en liknande funktion på konstruktionen då den förs samman med 

centrumaxeln och vrids kommer klämcentrumet att ändras beroende på 

skenbredd. Knappen har ett markerat intervall på utsidan som går 

mellan 2,6 till 4,6 mm, detta intervall visar hur tjock skena som skall 

slipas och justeras efter denne. 

 

 

Figur 28: Reglageknapp för centrumaxeln. 
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Inlägg för centrumknapp 

Inlägget för centrumknappen(se figur 29) är en nedbearbetat M8 stång 

som har bearbetats ner till två ändar med diametern 6 mm. På den ena 

änden har han-delen för centrumaxelns hon-del bearbetats fram. Han-

delen och hon-delen förs samman innan reglering av klämcentrumet 

kan göras och de omöjliggör att användaren sätter in reglageknappen på 

fel skenbredd vid av- och påmontering. 

 

 

Figur 29: Inlägg för centrumknapp. 
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4.7 Analys 

4.7.1 Experiment 

De båda experimentens uppställningar och ingående komponenter pre-

senteras nedan. 

Experiment 1: Räta upp skena  

Frågeställning 

Hur stor kraft krävs det för att räta upp skridskoskenan med komplex 

sidoyta som är fast inspänd i släden. 

 

Utrustning 

 Släde. 

 Skridskoskena med komplex sidoyta. 

 Dynamometer med intervallet 10 – 20 N. 

 Två stycken tvingar. 

Uppställning 

För att testet skulle ge ett sådant bra resultat som möjligt valdes den 

skridskoskena som gav störst vinkel vid grundmontering. 

Skridskoskenan monterades fast i släden som i detta läge var fixerad i 

bordet med hjälp av två tvingar. Skridskoskenan befann sig i startläget 

vinklad åt den bortre sidan av släden på grund av dess komplexa 

sidoyta och behövdes således dras mot motsatt riktning för att hamna i 

ett rätvinkligt läge. För att mäta storleken på den kraft som detta krävde 

sattes en dynamometer med intervallet 10 – 20 N fast på tre olika 

testpunkter av skenan(se figur 30 nedan).  

 

 

Figur 30: Uppställning experiment 1 samt testpunkterna. 
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Experiment 2: Vridstyrka 

Frågeställning 

Klarar användaren med handstyrka att vrida en knapp som sitter fast i 

en konstruktion där två block sammanförs med den kraft som krävs för 

att räta upp skenan. 

 

Utrustning 

 En fräs där funktionen med vridknapp och sammanförande block 

återfinns. 

 En dynamometer med intervallet 10 – 20 N. 

 En stålställning. 

 

Uppställning 

Dynamometerns ena ände monterades fast i stålställningen och den 

andra änden i de block som dras ihop inuti fräsen(se figur 31). Sedan 

sattes ett uppskattat startvärde på dynamometern. Knappen som 

justerar dessa block vreds sedan till att dynamometern visade den 

eftersökta kraftstorleken. 

 

 

 
Figur 31: Uppställning för experiment 2. 
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Experimentsresultat 

Nedan följer de resultat som erhölls från de två experimenten som ut-

förts.  

Experiment 1: Räta upp skena 

Följande resultat erhölls: 

 

Tabell 2: Resultat från experiment 1. 

Punkt 1 𝑭𝟏 𝑴𝒊𝒏 = 𝟏𝟓 𝑵 

Punkt 2 𝐹2 𝑀𝑖𝑛 = 18 𝑁 

Punkt 3 𝐹3 𝑀𝑖𝑛 = 20 𝑁 

 

 

De avvikelser som finns mellan resultaten berodde till största del av hur 

högt respektive lågt på skenan som dynamometern monterades då en 

viss hävarm uppstod. Slutsatsen att minst 20 N krävs för att räta upp 

skenan från det ursprungliga läget till ett rätvinkligt läge kan erhållas. 

 

Experiment 2: Vridstyrka 

Ett startvärde på 15 N sattes på dynamometern. Det gick utan problem 

att vrida knappen tills blocken hade dragit ihop sig med 20 N vilket 

visar att användaren med handstyrka kan uppnå den kraft som krävs 

för att räta upp skenan.  

 

Då diametern på knappen som användes under experimentet avviker 

ytterst lite( <2mm) från den som kommer vara monterad på 

konstruktionen utfördes experimentet med ett likvärdigt vridmoment 

och någon vidare justering av detta är ej nödvändigt. 

 

Summering av experimenten 

Genom att utföra dessa två experiment kunde en uppskattning av den 

last som konstruktionen måste klara av bestämmas till 20 N samt att 

användaren med handstyrka kan utföra den vridning som krävs. 
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4.7.2 Simulering 

Samtliga simuleringsuppställningar och villkor presenteras nedan. 

Ingående komponenter och villkor 

Simuleringen kommer att ske på ett av de två klämblocken som ingår i 

konstruktionen då dessa är de komponenter som är mest kritiskt utsatta 

för deformation vid användning. Tre simuleringar kommer att utföras 

på blocket där den uppskattade kraften från experimenten kommer att 

angripa blocket på tre olika punkter; en hög punkt, en låg punkt och 

över en längre sidoyta(se figur 32). Detta görs för att få ett resultat som 

visar hur blocket regerar när skenor med olika typer av utformning och 

storlek kommer att låsas fast. Det resultatet som kommer vara intressant 

är hur utböjningen av blocket kommer att bli för de tre olika fallen. Re-

sultatet kommer analyseras för att se om självlåsning kommer att ske 

vid ansatt last. 

 

 

Figur 32: De tre punkterna som kommer angripas av den uppskattade kraften, a) en 

hög punkt, b) en låg punkt och c) en längre sidoyta. 
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Blocket kommer att fixeras i det gängade hålet då det är här som blocket 

kommer att vara fastmonterat i konstruktionen och eventuell utböjning 

kommer att ske relaterat till denna fixtur(se figur 33 nedan). 

 

Figur 33: Fixeringsyta på blocket under simulering. 

Materialegenskaper för blocket som använts vid simuleringen presente-

ras i tabell 3.  

De villkor som ej varierats mellan de tre simuleringarna är: 

 Material på blocket. 

 Fixerade ytor. 

 Storlek på lasterna. 

 Simuleringsmiljön. 

 

Tabell 3: Materialegenskaper. 

Komponent Material Elasticitetsmodul (𝑬) Sträckgräns (𝑹𝒆) 

Klämblock Kolstål 2.1 ∗ 108 𝑘𝑃𝑎 220594 k𝑃𝑎 

 

Alla tre simuleringarna kommer att göras med samma upplösning på 

beräkningsnätet som är satt till ”fin” på Solidworks standardupplös-

ningsskala. Den kraft som kommer användas för simuleringarna har ta-

gits fram med de två experimenten som återfinns i kapitel 4.7.1. 
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Simuleringsresultat 

Simuleringsresultatet för de tre simuleringarna(angreppspunkter: hög 

punkt, låg punkt och sidoyta) presenteras nedan i form av en tabell(ta-

bell 4) och visualiseringar som visar klämblockets utböjningar(se figur 

35, 36 samt 37). Se avsnittet innan detta för mer detaljerade uppställ-

ningar av simuleringarna samt de randvillkor som ansattes för simule-

ringarna. 

Tabell 4 visar storleken på den maximala utböjningen som skapades då 

blocket utsattes för ansatt kraft på de tre angreppspunkterna. 

 

Tabell 4: Maximal utböjning 

Simulerings-

fall 

Angrepps-

punkt 

Last, 

F(N) 

Maximal utböjning, 

𝐮𝐦𝐚𝐱(mm) 

a) Hög punkt 20 N 1,8 ∗ 10−3 

b) Låg punkt 20 N 3,3 ∗ 10−3 

c) Sidoyta 20 N 1,1 ∗ 10−3 

 

Utifrån tabell 4 går det att utläsa den maximala utböjningen(umax), som 

klämblocket får vid lasten 20 N. Denna utböjning uppstod vid 

simulering b), det vill säga när angreppspunkten har en låg placering. 

Det maximala utböjningsvärdet läses då till 3,3 ∗ 10−3 mm vilket kan 

avrundas till 0,0033 mm. På visualiseringarna nedan ses hur 

klämblocket har reagerat när de ansatta krafterna har påverkat 

strukturen och vart de maximala utböjningarna uppstod.  
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Simulering a) 

I figur 34 presenteras visuellt resultatet efter simulering a) där 

klämblocket har utsatts för en hög punktlast på 20 N. Den maximala 

utböjningen erhölls i angreppspunkten. Färgskalan bredvid klämblocket 

visar hur storleken på utböjningen varierar i modellen. 

 

 
 

Figur 34: Utböjningsresultat från simulering a). 
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Simulering b) 

I figur 35 presenteras visuellt resultatet efter simulering b) där 

klämblocket har utsatts för en låg punktlast på 20 N. Den maximala 

utböjningen erhölls även här i angreppspunkten. Färgskalan bredvid 

klämblocket visar hur storleken på utböjningen varierar i modellen. 

 

 
 

Figur 35: Utböjningsresultat från simulering b). 
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Simulering c) 

I figur 36 presenteras visuellt resultatet efter simulering c) där 

klämblocket har utsatts för en last längs med en sidoyta på 20 N. Den 

maximala utböjningen erhölls i den lägsta angreppspunkten. Färgskalan 

bredvid klämblocket visar hur storleken på utböjningen varierar i 

modellen. 

 

 
 

Figur 36: Utböjningsresultat från simulering c). 
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4.8 Självlåsning 

Om en för stor utböjning sker på klämblocket finns det en risk att 

självlåsning(se teorikapitel 2.9 för mer detaljerad beskrivning av 

självlåsning) uppstår mellan klämblocket och bas-delen då dessa har en 

hon- och han-del som glider mot varandra(läs mer om dessa 

komponenter under kapitel 4.6.1). Om utböjningen i klämblocket 

överskrider den distans som finns mellan dessa delar finns det en risk 

att låsning sker när klämblocken förs samman. Om detta uppstår 

kommer konstruktionen ej att kunna fästas kring skridskoskenan 

korrekt och förslitningar på gängorna som finns på klämblocket och 

toppaxeln kommer att ske. 

 

Den uppmätta maxdistansen(𝑑𝑚𝑎𝑥) mellan klämblockets hane och bas-

delens hona är 0,2 mm och visualiseras i figur 37 nedan: 

 

 

 

 

Figur 37: Distans mellan klämblock och bas-del. 
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Från tabell 4 har det maximala utböjningsvärdet på 0,0033 mm erhållits 

från simuleringsfall b). Med enkel subtraktion kan säkerhetsmarginalen 

för självlåsning vid lasten 20 N beräknas: 

 

 
𝑆ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑁=20 =  𝑑𝑚𝑎𝑥[𝑚𝑚] − 𝑢max[𝑚𝑚] 

 

 
𝑆ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑁=20 =  0,2 −  0,0033 

 

 
𝑆ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑁=20 =  0,1967 𝑚𝑚 

 

 

 

𝑆ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑁=20 =  
𝑆ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑁=20[𝑚𝑚]

𝑢max[𝑚𝑚]
 

 

 

𝑆ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑁=20 =  
0,1967

0,0033
 

 

 
𝑆ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑁=20 ≈ 60  

 

Då säkerhetsfaktorn för självlåsning vid lasten 20 N är cirka 60 gånger 

större än den maximala utböjningen kan slutsatsen att lasten skulle 

kunna ökas 60 gånger innan självlåsning skulle börja uppstå göras. Att 

kraften skulle ökas med den faktorn är osannolikt och det går att ute-

sluta självlåsning i konstruktionen. 
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4.9 Prototyp 

För att ta fram en prototyp kontaktades Mats Vestin som är 

verkstadsansvarig på Västermalms gymnasieskola. Efter ett första möte 

med honom där konstruktionslösningen övergripande sågs över togs 

ritningsunderlag(se bilaga B till H) för den slutgiltiga konstruktionens 

komponenter fram tillsammans med Linus Berglund på ProSharp. De 

toleranser som sattes på ritningarna gällde framförallt på de hål som 

skulle göras och då följdes standardtoleranserna för måttsättning av hål 

utifrån ISO-286-2 H7 [10]. De sammanställda ritningarna lämnades 

sedan över till Mats för produktion. 

Uppföljning 1 

Klämblocken var framtagna i fräsmaskinen, någon borrning och gäng-

ning var ej utfört. 

Uppföljning 2 

Bas-delen och centrumblocket var framtagna. Viss dimensioneringsänd-

ring gjordes på bas-delen. Justeringsavståndet för centrumblocket öka-

des med 0,4 mm då fräsborren som användes hade skapat spår i stålet 

vilka frästes bort. Godstjockleken på bas-delens baksida var måttsatt till 

2,0 mm men ändrades till 4,0 mm. 

Uppföljning 3 

De sista ingående komponenterna färdigställdes och kunde monteras 

ihop till en slutgiltig prototyp. 
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Tester och utvärdering 

När prototypen var sammansatt och två placeringshål borrats i släden 

kunde ett test med skena göras. Resultatet av detta test blev att vidare 

utveckling av modulen krävs innan alla krav är uppfyllda då visst oöns-

kat glapp uppstod mellan komponenter och prototypen ej fungerade 

som tänkt. Det var två större glapp som gjorde att konstruktionen ej fun-

gerade som önskat, ett glapp mellan styrpinnarna och släden samt ett 

glapp mellan klämblocken och bas-delen(se figur 38 och 39 för visuell 

förklaring).  

 

 

Figur 38: Glappet mellan styrpinnarna och släden. 

 

Det glapp som fanns mellan styrpinnarna och släden berodde av att 

styrpinnarnas passform i basdelen blev sned samt att placeringshålen i 

släden ej höll samma hålavstånd som styrpinnarna. När konstruktionen 

klämdes mot den sneda skenan lyftes styrpinnarna upp ur släden och 

både skena och modul gick att röra på vilket ej var önskvärt.  
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Figur 39: Glappet mellan klämblocken och bas-delen. 

 

Det andra glappet mellan klämblocken och bas-delen berodde till största 

del på för stora toleranser i fästet mellan toppaxeln och centrumblocket 

samt för stor tolerans mellan klämblocken och bas-delen. När skenan 

klämdes fast mellan klämblocken gjorde detta glapp att skenan ej vart 

fast inspänd i ett rätvinkligt läge. Modulen gav dock till en del ett öns-

kat resultat då klämfunktionen med den dubbelgängade stången funge-

rade som tänkt och skenan rätades till viss del upp som önskat. 

Ett annat problem som uppmärksammades vid testet var att justeringen 

av centrumblocket var väldigt oprecist och gjorde det svårt att justera 

klämcentrumet efter skenans bredd.  
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4.9.1 Ändringsförslag av slutgiltig konstruktion 

Utifrån de problem som uppmärksammades från testerna av prototypen 

har ett första ändringsförslag tagits fram(se figur 40 nedan).  

 

 

Figur 40: Ändringsförslag på slutgiltiga konstruktionen. 

 

För att lösa problemen gjordes följande justeringar: 

 Bas-delen byggdes om där två utstickande delar på baksidan la-

des till. På dessa delar gjordes ett M6-gängat hål som övergick 

till ett ogängat hål. I dessa hål har en stång med en M6-gängad 

del och en ogängad del monterats, och på denna stång har en ju-

steringsknapp satts fast. Dessa stänger gör att användaren vid 

användning kommer att kunna gänga fast modulen i släden och 

på så sätt förhindra det glapp som uppstod vid användandet av 

styrpinnar. 

 

 



Infästning till slipmaskin för 

skridskoskenor – 

Utvecklingsunderlag för en 

tilläggsmodul 

Karl Rimér Högberg 

 

Resultat 

2016-06-10 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg an. 

55 

 Klämblocken och centrumblocket konstruerades om. De bygg-

des ut på baksidan så att de hakas över bas-delen även på baksi-

dan. Det gjordes även ett ogängat M4-hål i dessa utbyggnader 

där en styrstång sattes in. Dessa åtgärder skall förhindra det 

glapp som uppstod mellan klämblocken och bas-delen och styr-

stången kommer även att stärka upp konstruktionen mot utböj-

ning ytterligare. 

 Centrumaxeln förlängdes så att den löpte genom hela basdelen 

och en stoppring fästes i dess ände för att förhindra horisontell 

rörelse av axeln. För att öka precisionen av centrumblockets ju-

stering sattes två vågfjädrar in mellan basdelen och centrum-

blocket och justeringen blev på så vis fjäderbelastad. Detta med-

för att centrumblocket kan justeras noggrannare och minimera 

ett glapp i konstruktionen. För att detta skulle kunna läggas till 

ökades avståndet i justeringsintervallet på bas-delen med den 

längden som de hoptryckta fjädrarna bidrar med. 
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5 Diskussion 
För vidare utvecklingsarbete av tilläggsmodulen bör dimensioneringen 

av de ingående komponenterna ses över då resultatet från simulering-

arna visar att konstruktionen utan problem håller för de krafter som 

krävs för att räta upp och hålla skridskoskenan på plats. Ett vidare ar-

bete med detta kan visa att godstjockleken på vissa av dessa komponen-

ter är överdimensionerade. Vid neddimensionering av konstruktionen 

kan materialåtgången minskas och då även kostnaden för detta, det går 

dock inte att direkt dra en parallell från detta till en lägre produktions-

kostnad då bearbetningen av mindre komponenter kan kräva dyrare 

och mer precisa bearbetningsmetoder. För att ta reda på detta skulle ett 

mer ingående arbete kring produktionsmetoder och framtagning av 

konstruktionen behöva göras. Utifrån de justeringar som gjorts på kläm-

blocken, centrumblocket och tillägget med styrpinnen i ändringsförsla-

get har konstruktionen stabiliserats ytterligare mot utböjning och även 

detta kan bidra till minskade godstjocklekar. En ny simulering med den 

nya utformningen skulle behöva utföras för att se hur mycket styvare 

konstruktionen blir med dessa tillägg. Det skulle även vara intressant att 

se över valet av material för komponenterna då de krafter som verkar 

på modulen är så pass låga att det skulle kunna vara aktuellt att till-

verka denna i hårdplast istället för metall. Ytterligare simuleringar och 

tester av en prototyp skulle kunna besvara detta och även visa om ut-

formningen är lämpad för att tillverkas samt bearbetas i hårdplast. 

Resultatet av de utförda experimenten och simuleringarna visar att den 

framtagna konstruktionen med tillhörande funktioner utan problem har 

en hållfasthet för att klara den kraft som krävs för att spänna fast skrid-

skoskenan. Testandet av den framtagna prototypen resulterade i ett an-

tal punkter som måste vidareutvecklas för att kunna erhålla en fullt fun-

gerande infästning. I ändringsförslaget gjordes justeringar och kon-

struktionsändringar för att eliminera de problem gällande glapp och 

precisioner som hittades vid testandet av prototypen. Då prototypen ej 

fungerade som planerat var det svårt att med säkerhet bekräfta alla de 

krav och mål som var uppsatta för projektet. Att det med handstyrka 

går att fästa fast skenan mellan klämblocken visades i experimenten och 

kunde även bevisas med hjälp av prototypen.  
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Att den passade för olika typer av skenor gick även det att bevisas med 

hjälp av prototypen tillsammans med tre olikt formade skenor. I änd-

ringsförslaget har tilläggsmodulen en funktion där den skruvas fast i 

släden med hjälp av två justeringsknappar för att fixeras och motverka 

glappande rörelse, för att denna skall fungera måste det göras M6-gäng-

ade hål i släden. Då det till prototyptestningen borrades hål med 5 mm 

diameter på släden utan större problem kan en slutsats dras att det ej 

kommer vara någon större bearbetning av släden då dessa gängade hål 

görs. Många av de ingående komponenterna som har använts finns re-

dan i ProSharps monteringsverkstad, andra delar har standardiserats 

och går att beställa färdiga från tillverkare. Detta gör att många av de-

larna går att byta ut vid eventuella slitage eller skador och medför att 

det finns möjlighet att reparera en skadad infästning. För att med säker-

het kunna bekräfta alla krav som är satta på konstruktionen måste en ny 

prototyp utifrån det ändringsförslag som gjorts tas fram och testas. När 

en ny prototyp är framtagen skulle även ett användartest behöva utfö-

ras. 

Det har ej gjorts några tester för hur tilläggsmodulen ställer sig emot 

upprepad användning när det gäller gängförslitningar, detta skulle vara 

ett område som behöver ses över innan konstruktionen sätts i tillverk-

ning för att säkerställa en viss livslängd och garanti. 

När modulen monterades fast på slipmaskinens släde placerades dess 

styrpinnar i utborrade justeringshål på släden. Detta visade sig ej vara 

en bra lösning då den var väldigt beroende av att det var minimala tole-

ranser mellan släden och styrpinnarna. I ändringsförslaget har en lös-

ning där modulen skruvas fast i gängade hål som gjorts på släden. Med 

denna lösning kommer modulen att sitta fast inspänd i släden och ingen 

rörelse kommer att uppstå. Här finns det två stycken saker som närmare 

borde ses över; hur släden reagerar på den bearbetning som görs efter 

att slädens två delar blivit hopsvetsade och om det sker någon form av 

deformation i släden på grund av dessa gängade hål. För att göra detta 

skulle ytterligare tester behöva utföras och om ett negativt resultat er-

hålls måste denna lösning ses över och eventuellt justeras. 

Vidare skulle konstruktionens ytor behöva ses över närmare för att se 

om det behövs någon extra bearbetning av de ytor som glider mot 
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varandra för att minimera friktioner och skapa en bättre helhetskänsla. 

Det kan även vara av intresse att studera om det uppstår någon form av 

slitage mellan dessa ytor efter en längre tids användning och i sådana 

fall vilken eller vilka av delarna som erhåller störst slitage. Utifrån dessa 

studier kan eventuella materialbyten för de angripna delarna vara aktu-

ellt. 

Då testandet av prototypen ej gick som förväntat går det ej att med sä-

kerhet bestämma om det räcker med att ha en tilläggsmodul eller om 

det behövs två för att spänna in skenan i rätvinkligt läge. Detta skulle 

behöva utvärderas med hjälp av en ny modell där de nya ändringsför-

slagen är implementerade. 

Konstruktionen med de nya ändringsförslagen kommer att kräva fler 

moment vid användning än den tidigare slutgiltiga konstruktionen för 

att förhindra de problem som uppstod. Eftersom det krävs fler använd-

ningsmoment för att lösa dessa problem kan detta bör-krav tas bort eller 

ändras till att fler antal godkänns. 
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6 Slutsatser 
Då prototypen visade sig innehålla ett antal brister kunde inte alla mål-

sättningar och krav i projektet med säkerhet att uppfyllas under denna 

projekttid men en bra grundstudie för fortsatt utveckling har lagts och 

vidare arbete utifrån denna rapport går att göra. Projektet har visat och 

analyserat de problematiska delarna med att rätvinkligt fästa de kom-

plexa skenorna och även vad som är viktigt att tänka på vid vidare ut-

veckling av infästningen. Det har även visats att det med två klämblock 

är möjligt att skapa den extra fästpunkten som behövs för att eliminera 

det glapp som uppstod när de komplexa skenorna låstes fast. 
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Bilaga A: Kravspecifikation 
 

Syfte 
Det övergripande syftet med projektet är att ta fram och leverera 

underlag för konstruktion av en infästning till ProSharp AB som passar 

samtliga av marknadens skridskoskenor. 

 

Bakgrund 
ProSharp AB är ett företag beläget i Njurunda som ligger i 

Västernorrlands län. Företaget producerar och säljer slipmaskiner för 

skridskoskenor och har i dagsläget tillverkat slipmaskiner i över 30 år. 

Dessa maskiner innehåller flera olika komponenter och en av dessa är 

en infästningsanordning som kommer att studeras och vidareutvecklas i 

detta projekt. 

Infästningsanordningen har som uppgift att göra skenan fast inspänd i 

vertikalt- och horisontellt led så att slipskivan kan göra en jämn och rak 

slipning på skenans undersida. Den anordning som sitter monterad på 

slipmaskinen i dag är utvecklad för att fästa skridskoskenor med plana 

vertikala sidoytor, men det börjar nu att dyka upp nya skentyper på 

marknaden som har mer komplexa former på sidoytorna. Problemet 

som uppstår när dessa skentyper skall monteras fast i slipmaskinen är 

att skenan blir glappande i infästningen och resultatet av slipningen blir 

ej tillfredsställande.  

 

Kravställningar 
 

Skall-krav 

 Fixera skridskoskenan i rätvinkligt läge. 

 Kunna användas för alla olika typer av skridskoskenor obero-

ende av storlekar och sidoytors utformning. 

 Fungera med den befintliga slipmaskinen utan större modifikat-

ioner av denna(Mindre modifikation är till exempel skärande be-

arbetning i befintliga komponenter). 

 Det skall ej krävas mer än normal handstyrka för att använda 

konstruktionen. 
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Bör-krav 

 Kräva 3 eller färre moment vid användning.  

 Utnyttja befintliga delar som finns hos ProSharps monterings-

verkstad i dagsläget. 

 Samtliga komponenter skall vara utbytbara. 

 

Verifiering av krav 
Kraven kommer att verifieras genom simuleringar i Solidworks, utförda 

experiment och genom testning av framtagen prototyp om denna tas 

fram inom projektets tidsavgränsning på 15 högskolepoäng. 
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Bilaga B: Ritning höger klämblock 
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Bilaga C: Ritning vänster klämblock 
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Bilaga D: Ritning centrumblock 
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Bilaga E: Ritning bas-del 
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Bilaga F: Ritning toppaxel 
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Bilaga G: Ritning centrumaxel 
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Bilaga H: Ritning centrumblock 
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Bilaga I: Ritning inlägg 
reglageknapp 

 

 


