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Abstract

Linjärstyrning för aluminiumprofiler

Linear guidance for aluminum profiles

Oskar Holmberg

This thesis describes the development of 
a linear guidance system suited for 
NORCAN's aluminium profiles. The work 
took place at LP Innovation, a small 
technical consulting company, located in 
Uppsala

The work started with gathering and 
searching for information. A lot of the
information was found in product 
catalogs, but my supervisor was also a 
great source
of knowledge, as well as the other 
engineers at the company. I also had the
opportunity to work with the real 
profiles, to get a feeling and greater 
understanding how they were supposed to 
be used.

With the use of sketching and CAD, a 
number of concepts were generated. One 
of
those concepts, that me and my 
supervisor thought, looked good were 
later on made
into a prototype. The prototype was 
tested and the results were compared to 
one of
the current solutions.

An experimental design was applied to 
the prototype to look for improvements.

When a working solution was made, some 
examples of applications were given, for
example two different height adjustable 
tables.
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Sammanfattning 
Detta examensarbete beskriver processen att ta fram en ny lösning för linjär glidstyrning, 
anpassad för att monteras med NORCANs aluminiumprofilsystem. Arbetet utfördes hos LP 
Innovation som är svensk generalagent för detta profilsystem. 
 
För att få en bra grund att stå på och en ordentlig uppfattning om vad som skulle krävas för 
att göra detta arbete, blev första steget att samla in så mycket data som möjligt. 
Produktkataloger studerades, handledare rådfrågades, övriga konstruktioner användes för 
hjälp och stöd. Och framförallt studerades de aluminiumprofiler och nuvarande 
glidanordningar som fanns att känna på i den egna verkstaden. 
 
Med hjälp av skissande och modellering med CAD togs ett flertal koncept fram för att ge 
alternativ till en lösning som samtliga parter trodde på. Detta ledde till att en prototyp togs 
fram som sedan testades. Det som undersöktes var friktionen som uppstod när två profiler 
monterades samman och drog längst med varandra. Även glapp i de olika riktningarna 
uppmättes. Detta jämfördes sedan med en befintlig lösning. 
 
För att se om det fanns möjlighet att förbättra den prototyp som tagits fram genomfördes 
en mindre försöksplanering, där fyra andra varianter testades och resultaten analyserades. 
 
Efter att ha funnit en linjärstyrning som fungerade bra gavs två tänkbara 
användningsområden som innefattade höj- och sänkbara arbetsbord. Dessa två lösningar 
modellerades med hjälp av Creo/Elements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: CAD, konstruktion, tester, prototypframtagning, försöksplanering. 
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Förord 
Den här rapporten är det resultat som uppnåtts i samband med mitt examensarbete som 
har gjorts i samarbete med LP Innovation, Uppsala våren 2012. Detta examensarbete är det 
sista steget i min utbildning inom Maskiningenjörsprogrammet vid Uppsala Universitet. 
 
Jag vill tacka mina två handledare, Lars Fagrell och Lars-Anders Larsson, som har bidragit 
med mycket hjälp och stöd, men även ett stort kunnande som jag hoppas kunna ha nytta av i 
ett framtida ingenjörsarbete. Andra personer jag vill tacka är övriga kolleger på LP 
Innovation. Machinova för hjälp med tillverkning av prototyper och min ämnesgranskare 
Lars Degerman. 
 
Uppsala i maj 2012 
 
Oskar Holmberg 
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Inledning 
LP innovation är ett litet teknikkonsultföretag som är beläget i Uppsala, de arbetar som 
generalagent till aluminiumprofilfirman NORCAN. Deras profilsystem är väldigt flexibelt, men 
i dagsläget anses det från LP innovation att det finns utrymme att förbättra deras lösning för 
höj- och sänkbara arbetsbord, då det nuvarande inte är tillräckligt flexibelt. Deras 
standardlösningar för glidstyrningar är inte optimerade för monteras i ett lodrätt glidplan, 
utan är bättre anpassat för att glida i horisontalplanet. Detta leder till att användandet av 
dessa skulle leda till ett alltför stort glapp och därmed en väldigt ostadig arbetsyta. 
 
Den uppgift som fanns att lösa var att utveckla en väl fungerande linjärstyrning för höj- och 
sänkbara arbetsbord med NORCANs produkter. Det arbetades fram förslag på två olika 
lösningar för applicering av linjärstyrningen i form av två olika bord. Höjden på dessa 
önskades att regleras med ett elektriskt ställdon. De två olika varianterna av bordet 
modellerades upp med hjälp av Pro Enginering/Creo, det ena bordet som kan liknas vid ett 
vanligt skrivbord som består av två lite bredare ben, där ställdonen bakas in i benen. Benen 
får sedan en svepplåt runt sig för att kapsla in ställdonet. Det andra alternativet var ett 
enbent bord, som kan liknas vid ett kraftigare stativ. Även i detta fall så kommer ställdonet 
att gömmas innanför benet som kommer att bestå av profiler, och en svepplåt för att skydda 
både ställdon och användare. 
 

NORCANS produkter 

Det profilsystem som NORCAN erbjuder är anpassat för att monteras med M8-skruv och 
mutter. De erbjuder en rad olika dimensioner, den minsta profil de erbjuder har 
dimensionen 18x31,5 och den största mäter 180x90 och kan kapas till önskad längd. 

 
Figur 1 - Aluminiumprofil 45x45 

De glidprofiler som beskrivs i produktkatalogen (NORCAN, 2012) är idag inte anpassade för 
den typen av glidning som krävs för att använda vid höjdjustering av bord, utan de är snarare 
anpassade för att kunna glida i horisontalplanet, i lösningar som skjutdörrar och 
verktygsupphängning. Den för nuvarande bäst lämpade lösningen för den tänkta 
tillämpningen är enligt bild nedan, vilken erbjuder låg friktion och ett litet glapp i den 



2 
 

riktning som går att justera med skruven och möjlighet till låsning vilket gör att de två 
profilerna som är tänkta att glida mot varandra inte kan dras isär. Däremot blir det ett alltför 
märkbart glapp i sidled trots att bara en liten kraft läggs på. 

 
Figur 2 - linjärstyrning N1363 

En annan lösning som har testats nere i verkstaden är en H-profil som skruvas fast i profilen, 
sedan låter man förslagsvis en skjutdörr löpa fritt på andra sidan. Denna anordning kräver 
att ovansidan också ser ut på detta vis, då inte skjutdörren hålls fast med något utan spänns 
fast i över och underkant. Denna lösning skulle erbjuda ett relativt litet glapp i sidled, men 
skulle inte fungera då profilerna skulle ramla isär även av den minsta kraften i fel riktning. 

 
Figur 3 - N1362 H-styrning 

Den produkt som idag kan erbjudas från NORCAN är en färdig lösning med en hel bordssida 
som har en maximal slaglängd på 300 mm (NORCAN, 2012), vilket enligt min uppdragsgivare 
är något för litet, då det ofta efterfrågas större slaglängder. I benen med teleskopfunktion 
finns plats för två hydrauliska ställdon. Varje cylinder kan hantera en kraft i z-riktningen på 
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ca 1,5 kN i bottenläget, kraften avtar då man pumpar upp bordet högre. Även lösningar med 
större flexibilitet är önskvärda för att kunna utnyttja profilsystemet till fullo.  

 
Figur 4 - Hydrauliska teleskopben 

 

Syfte 
En viktig anledning till att försöka få fram en bra lösning med användandet av NORCANs 
produkter är att det kan öka vinsten för LP innovation, samt att det blir lätt att anpassa 
bordet med tillbehör, såsom stativ, hyllor och hållare av olika slag. 
 

Huvudmål 

Huvudmålet är att ta fram en väl fungerande linjärstyrning, anpassad för det befintliga 
aluminiumprofilsystemet. 

Krav 

 Glappet ska minimeras. 

 Friktionen bör inte överstiga 200 N. 

 Linjärstyrningen ska vara lätt att montera och arbeta med. 

 Linjärstyrningens geometri ska vara så enkel som möjligt. 

 Lösningsförslag till bord 

 Slaglängd på minst 400 mm 
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Avgränsningar 
För att avgränsa arbetet så utesluts arbete med att hantera tänkbara nya profiler. På grund 
av att det är relativt kostsamt att ta fram ett helt bord med ställdon och dylikt så kommer 
endast modeller av bord att tas fram, alltså inga prototyper av bord. Även de elektriska 
ställdonen som skall sköta justeringen av bordens höjd avgränsas då det inte är helt klart vad 
för typ av bord som efterfrågas och vad som kommer att krävas av dessa bord, endast ett 
förslag på ställdon togs fram. 
 
Eftersom NORCAN har ett brett sortiment av aluminiumprofiler och framställning av en helt 
ny profil skulle bli kostsam och tidskrävande så kommer inte den biten att behandlas, utan 
det blir en fråga om att ta fram en bättre styrning för redan befintliga profiler. Vidare så 
kommer en prototyp och underlag till den att tas fram, men inte några uppgifter om vidare 
tillverkning. 
 

 

Metodik och genomförande 

Kortfattat så var metodiken för lösandet av uppgiften följande: samla in information, mäta, 
skissa, CAD, utföra tester och tillverkning av komponenter. 
 
Som bakomliggande studier har deras produktkatalog studerats, och även olika 
konkurrenters lösningar har undersökts. 
 
Till mitt förfogande har jag haft en verkstad med maskiner för tillverkning och modifikation 
av profilerna och handledning av en konstruktör med lång erfarenhet. 

Idegenereringsmetodik 

Datainsamling 

För att sätta sig in i det problem som finns så är utgångspunkten att studera hur 
aluminiumprofilerna är utformade, för att skapa en uppfattning om hur profilerna ska 
monteras samman till en slutgiltig lösning. 

Befintliga lösningar för glidstyrningen studerades och testades för att se vilka olika lösningar 
som fanns för tillfället. För att få kunskap om det nuvarande utbudet så studerades både 
NORCANs produktkatalog (NORCAN, 2012), men även de produkter som finns tillgängliga 
hos LP innovation. Även konkurrenters, till exempel FATH (FATH, 2012), som har liknande 
produkter, olika lösningar studerades för att få fler uppslag till lösningar. 

Idegenerering och konceptskisser 

Min huvudsakliga metod för att finna en tänkbar lösning var att inledningsvis skissa för hand. 
Detta för att snabbt kunna få en bild av vad som ser ut att vara en bra lösning, till skillnad 
från att använda sig av CAD-program som är betydligt med tidskrävande. Ett användbart 
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hjälpmedel som användes för att underlätta vid idégenereringen var SCAMPER. SCAMPER 
(Substitute, Combine, Adapt, Modify, Put to other purpose, Eliminate, Rearrange/Reverse)  
(Baxter, 1995) går i korthet ut på att man ska använda dessa ord som hjälpmedel för att se 
vad man kan byta ut/anpassa/kombinera osv. för att få fram en ny lösning som 
förhoppningsvis ska vara bättre än den nuvarande. Nedan visas hur jag använde delar av det. 

 
Figur 5 - SCAMPER 

 

Även idéer på den slutgiltiga lösningen på ett färdigt bord började skissas för att sedan 
arbetas vidare med  

Cad 

När tillräckligt med skisser gjorts och idéer som ser ut att vara värda att arbeta vidare med 
valdes ut så användes Creo för att modellera de valda idéerna och åskådliggöra dess 
funktion. Här valdes sedan den idé som såg bäst ut, ritning skapades och delen gick sedan 
iväg till tillverkning. Även helhetslösningar på ett färdigt bord skapades efter modellerande i 
Creo 

Testning 

För att testa den första prototypen av glidklossar konstruerades en väldigt enkel 
testuppsättning. De två glidklossarna fästes i varsin 1 meter lång 45x45 profil. De två 
profilerna sattes sedan samman och glidklossarna efterdrogs till dess att glappet i z-led var 
obetydligt. Ett stopp monterades för att glidklossarna inte skulle komma närmare varandra 
än 250 mm när man lät konstruktionen glida i ena riktningen. 
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För att undersöka om friktionen var hanterbar skruvades anordningen fast i ett skruvstäd, 
sedan hakades en fiskvåg/newtonmeter fast i den fria profilen och drogs till dess att den 
började glida, det maximala värdet noterades. 

För att få en bild av hur stort glapp som finns i konstruktionen användes återigen en fiskvåg. 
Den fästes längst ut i änden av den glidande profilen och drog till 7 kg, samtidigt som en 
mätklocka noterar hur mycket konstruktionen glappade i y- och z-led 

försöksplanering 

För att se om glidklossen gick att optimera i sina dimensioner så genomfördes en 
försöksplanering (Bergman & Klefsjö, 2007) där det till slut blev ett tvåfaktorförsök, eftersom 
att mina båda handledare ansåg att det inte fanns fler än två faktorer som hade tillräcklig 
inverkan på resultatet. De två faktorer som kommer att varieras är bredden på den del av 
klossen som kommer att löpa mellan de två profilerna och längden på klossen. 

Genom att variera bredden på klossen så bör friktion och stadga förändras. Vid ökandes av 
klossens längd bör friktionen öka på grund av den ökade kontaktytan, men det bör även leda 
till en stadigare konstruktion. 
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Konceptframtagning 
 

Eftersom det inte fanns någon passande lösning för att använda NORCANs standardprofiler 
för att konstruera ett ställbart bord så fanns det heller inte några standardkomponenter som 
passade ändamålet. Därför togs en rad olika konceptskisser fram för att få en uppfattning 
om hur en bra lösning kunde se ut. 

Konceptskisser 

Koncept 1 

Första idén grundar sig till viss del i en redan nu befintlig glidkloss, men har gjorts längre för 
en ökad stabilitet, och är även tänkt att bara ha kontakt med aluminiumprofilerna i ändarna 
för att minska friktionen samtidigt som förhoppningsvis det mesta av stadgan bibehålls. En 
teflonskena läggs som glidlager mellan de båda profilerna ska glida på. Den undre delen av 
skissen tvingas fast med M8or i spåret, och sedan fästs klossen med M6 skruv på två ställen 
för att öka stadgan. Övre delen tillverkas i acetalplast, medan den undre fästanordningen 
består av metall. Tanken med denna lösning var att få en konstruktion som skapade stadga 
åt glidningen tack vare att klossen är relativt långt, men samtidigt ge den ett bra glid då den 
endast ligger an mot profilen ute i ändarna. 

 

Figur 6 - linjärstyrning, Koncept 1 
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koncept 2  

Idén består av en stadig underdel som skruvas fast i ena profilen. Den övre delen som ska se 
till så att två profiler kan glida utmed varandra består av ett lagrat hjul, vilket borde ge en 
väldigt låg friktion. Däremot är det en stor risk att hållfastheten blir lidande då det är relativt 
trångt att få till en stadig konstruktion för det hela. Denna lösning skulle troligtvis bli 
betydligt dyrare än den nu bästa lösningen. Och väljs därför bort ganska omgående 

 

Figur 7 - linjärstyrning, Koncept 2 

koncept 3 

Översidan av glidanordningen pressas på en profil och skruvas fast, på undersidan är det 
spelpassning, där ges en möjlighet för profilen att glida upp och ner, denna lösning bör ge 
väldigt bra stöd då den tar upp sidokrafter, både i mittendelen med hjälp av sidorna. En klar 
nackdel med denna lösning är att den är komplicerad i formen och därmed svår och dyr att 
tillverka. Hela konstruktionen består av homogen plast. Skulle möjlighet finnas att tillverka 
den på ett smidigt sätt så skulle det kunna vara en väldigt bra lösning, som bör ge en väldig 
stadga och därmed ett minimalt glapp. 

 

Figur 8 - linjärstyrning, Koncept 3 
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koncept 4 

Denna idé är en klar förenkling av den ursprungliga klossen. På toppen av klossen har 
fasningen tagits bort då den inte kommer att glida längst ner i botten av profilerna så känns 
det överflödigt att ha det kvar. Det underlättar även tillverkningen av klossen och borde 
kunna minska kostnaderna. Plattan i mitten är en teflonskena för att profilerna inte ska glida 
direkt mot varandra, istället löpa på det glatta teflonet. Bottenstycket är av metall och de två 
yttre hålen är gängade och tänkta att dra en skruv genom för att fästa mot botten av 
profilen. Mittenhålet är också gängat, för att fästa glidklossen i bottenstycket. Denna lösning 
är väldigt lik originalet och känns som en bra lösning. Den är väldigt enkel i sin geometri och 
bör kunna tillverkas lätt, den kan använda samma komponenter för låsning som befintliga 
produkter. En nackdel kan vara att det inte har gjorts så stor förändning och resultatet 
kanske inte då blir så olikt 

 
Figur 9 - linjärstyrning, Koncept 4 
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Koncept 5 

Detta är en konstruktion som borde kunna ge väldigt bra stadga och stabilitet. Den består av 
två glidskenor som fästs i de två profiler som ska löpa längst varandra. Denna variant är 
tänkt att sitta på utsidan av profilerna. Styrkan hos denna lösning bör vara dess stabilitet. 
Däremot så kan det vara svårare att tillverka och dess flexibilitet är begränsad då den kräver 
ett specifikt avstånd, skulle till exempel inte funka om profilerna var mindre. En annan 
svaghet är att glidskenan tar upp en viss del av utsidan av profilerna, vilket minskar 
möjligheten att fästa diverse tillbehör på benen, om man så önskar.

 
Figur 10 - linjärstyrning, Koncept 5 
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Koncept 6 

Detta är en variant av koncept 5, men ytterligare förstärkt för ökad stabilitet, denna har 
samma negativa aspekter som föregående. Kan antas vara ännu lite stabilare. 

 
Figur 11 - linjärstyrning, Koncept 6 

Koncept 7 

Denna idé har två sidor som ser likadana ut, båda har samma form som spåren som finns i 
profilerna, detta för att få en produkt som även skulle kunna hantera stort tryck då den även 
skulle få möjlighet att glida mot botten av de två spåren och skulle få en ren tryckkraft rakt 
igenom hela klossen. Den är tänkt att fästas med en skruv som dras igenom ett hål i klossen 
och sedan genom en gängad metallbit. Denna metallbit fästs i botten på liknande vis som i 
övriga koncept med två skruvar som tvingar upp metallbiten bort från botten av profilen. Ett 
alternativ skulle kunna vara att inte ha fasningar längst upp och längst ner, detta skulle leda 
till att den troligen skulle hantera tryckkrafter på ett sämre sätt, vilket inte skulle vara något 
problem om den användes i ett bord. Den är dock fortfarande komplicerad i sin geometri.  

 
Figur 12 - linjärstyrning, Koncept 7 
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Koncept 8 

Denna variant liknar koncept 1, men denna ger bättre stöd i sidled då den nedre delen av 
klossen är jämntjock och ligger mot aluminiumprofilens kanter hela vägen. Den tar däremot 
bara upp dragkrafterna som kan uppstå. En liknande teflonskena eller något likvärdigt skall 
även finnas för att öka glidet. 

 
Figur 13 - linjärstyrning, Koncept 8 
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Val av koncept 
Efter att ha studerat de koncept som tagits fram valdes två av de skissade koncepten ut. De 
valda koncepten blev koncept 8, då det ansågs vara en relativt enkel konstruktion som 
förhoppningsvis skulle ge en acceptabel stadga samtidigt som en låg friktion skulle fås tack 
vare de minskade kontaktytorna som kunde ses som denna lösnings styrka. En nackdel med 
denna lösning är att en ny teflonskena skulle behövas då den kommer blir längre än de 
standardkomponenter som finns i dagsläget, däremot så anogs samma låsanordning kunna 
användas 
 
Det andra konceptet som valdes var koncept 4. Detta på grund av dess enkelhet. Denna 
lösning var den enklaste varianten och liknade i mångt och mycket en redan befintlig lösning 
från NORCAN. Förhoppningar fanns att kunna tillverka den själv nere i verkstaden med den 
handvevade fräsen. Andra klara fördelar med denna idé var att den kunde använda samma 
glidlager och låsning som de nuvarande standardkomponenterna 

Modellering av koncept 

För att skapa en bättre känsla av hur de linjärstyrningar jag har skissat upp, fungerar mer 
praktiskt har hjälpmedlet Creo Elements, som tidigare gick under namnet Pro/Engineer. 
Detta är ett 3D CAD/CAM program som används hos LP Innovation. 

Till att börja med valdes två koncept ut att arbeta vidare på genom modellering i Creo, för 
att se hur det integrerar med profilsystemet och skapa ett underlag för tillverkning av 
prototyper. Skulle det visa sig att inte någon av de tänkte idéerna motsvarade de mål som 
fanns, skulle nya koncept väljas och modelleras 

Koncept 8 

Ett av koncepten som valdes att gå vidare med var koncept 8 som har en relativt enkel 
geometri och inte bör vara några större problem att tillverka. Modellerad i CAD och visad i 
linjevy såg den ut som nedan till vänster. Monterad i tänkt position ses nedan till höger. 

 

 

 

 

 

  

Figur 14 - Koncept 8, CAD 

Figur 15 - Koncept 8, monterat 



14 
 

Monteringsprocessen är att först dra fast låsanordningen i den nedre profilen med två 
stycken insex-M8or, sedan skruvas glidklossen fast i låsningen med en M6a i hålet i mitten. 
Efter det träs den andra profilen på glidklossen och det hela spänns åt genom att dra åt 
M6an genom ett hål som borrats i den övre profilen. Det som saknas på bilden är en skena 
av teflon som skall ligga mellan de båda profilerna och runt acetalbiten för att ge ett bättre 
glid och förhindra att aluminium glider mot aluminium. Vid montering i till exempel 
bordsben så fästs en glidkloss i den undre och en i den övre. Detta för att ge maximal stadga 
när benen är fullt hopfällda, sedan när bordet skall höjas, sitter ett stopp på lämpligt av 
stånd för att förhindra att klossarna kommer för nära varandra, vilket skulle medför en 
väldigt stor instabilitet. Montering i ett bord kan ses i figur 21. 
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Koncept 4 

Det andra konceptet som valdes att arbeta vidare med var koncept nummer 4, mycket på 
grund av dess enkla geometrier, i hopp om att det skulle vara möjligt att tillverka den nere i 
den egna verkstaden.  

Med rätt dimensionering på klossen så fanns förhoppningar om att den kunde uppfylla de 
krav som ställdes på glidningen, trots dess enkelhet. 

 

Figur 16 - Koncept 4, CAD 

Monteringen av denna glidstyrning sker på samma vis som för koncept 8, som finns 
beskrivet tidigare. 

Det var denna idé som först valdes att ta vidare till ett prototypstadium för testning. För att 
tillverka denna bit som gjordes utav acetalplast, krävdes det att ritningen, se bilaga A, 
skickades iväg till ett annat företag för tillverkning. Detta på grund av att det skulle blivit 
svårt att tillverka delen med önskade toleranser.  
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Tester 

Testrigg 

För att testa glidklossar konstruerades en enkel testrigg, bestående av två stycken 45x45 
profiler som var 800 mm långa. På vardera bit fästes en glidkloss i ytterkanten, och även en 
låsning för att de två profilerna skulle stanna med en överlappning på 300 mm. Sedan 
träddes glidklossarna in i den motsvarande profilen, skruvar efterdrogs för att minska glapp. 
Detta kan ses i figur 21. Den undre av balkarna fästes in i ett skruvstäd. En fiskvåg krokades i 
den andra profilen och drogs tills dess att den börjar glida. Vikt noterades. Efter det 
placerades en mätklocka 100 mm ifrån änden av balken, enligt bild nedan, för att undersöka 
glappet i sidled och höjdled, även vid detta tillfälle användes en fiskvåg för att utsätta 
profilen med en lika stor kraft i de båda riktningarna och samtidigt avlästes mätklockan för 
att ge ett glapp mätt i mm. 

 
Figur 17 - Testrigg 

Referenstest ( N1363) 

För att få något att jämföra kommande tester med så gjordes ett test av den glidkloss som 
fanns för tillfället och var bäst lämpad för denna typ av användning. Denna kloss benämns 
som N1363 och finns beskriven i kapitlet som behandlar NORCANs produkter. 
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Resultat 

För att beskriva resultaten används ett koordinatsystem x, y, z, där z är ut från papperet. För 
att beskriva friktionen används en fiskvåg som ger kg, detta multipliceras med ett 
approximerad värde på g=10m/s2 

 
Tabell 1 - Testresultat N1363 

Test Friktion [N] Glapp i y-led [mm] Glapp i z-led [mm] 

N1363 3 N 1,1 mm 5,5 mm 

 

Prototyptest av koncept 

Efter att ha tittar igenom de olika konceptförslagen som fanns så valdes ett koncept ut för 
testning. Det koncept som valdes ut var nummer 4, då det uppfattades som en bra lösning, 
samtidigt som den var lätt att tillverka. Den måttsattes efter att ha utfört en serie mätningar 
på olika profiler. Test och mätning utfördes enligt tidigare beskrivning. 

 

Figur 18 - Dimensionering, prototyp 

 

Resultat av prototyptest 

För att beskriva resultaten används ett koordinatsystem x, y, z, där x är den vågräta axeln, y, 
den lodräta och z är ut från papperet. För att beskriva friktionen används en fiskvåg som ger 
ett mätvärde i kilogram, detta multipliceras med ett approximerad värde på g=10m/s2, för 
att få ut ett värde på kraften 
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Tabell 2 - Testresultat prototyp 

Försök nr Friktion [N] Glapp i y-led [mm] Glapp i z-led [mm] 

1 15 N 1,4 mm 0,52 mm 

2 21 N 1,35 mm 0,48 mm 

3 17 N 1,45 mm 0,50 mm 

 

Analys av prototyptest 

Det första som bör sägas angående dessa tester och mätningar är att den mänskliga 
felfaktorn spelar in i flera olika moment. Det första som påverkar utfallet är hur hårt hela 
testanordningen efterdras. Dras det åt så hårt det går kommer konstruktionen låsas i både 
glapp och glidning. Detta är naturligtvis inte önskvärt. I detta moment var det känslan i 
handen som fick styra, vilket kan avläsas på friktionen i de olika tester så fanns det en viss 
variation i hur hårt åtdragna klossarna blev i de olika försöken. 

Nästa osäkerhet som fanns var mätningen av friktionen. Vågen krokades i och kraften som 
drog den ökades långsamt för att få en så korrekt avläsning som möjligt exakt när 
vilofriktionen övervinns.  

Vid mätningen av glapp så fästes vågen längst ut i kanten och sedan drogs fiskvågen tills dess 
att den gav ett utslag på 7 kg, detta är förstås ett väldigt osäkert moment där dels vågen ska 
dras till 7 kg, samtidigt som mätklockan skulle läsas av.  

Vidare kan man fråga vad som är ett glapp och vad som är utböjning av balkarna. För 
enkelhetens skull så har både dessa kategoriserats som glapp. 

 

Slutsatser av prototyptest 

Efter att först ha provat den för tillfället bästa lösningen i testriggen och sedan jämfört med 
den prototyp som tagits fram så kan man se en avsevärd minskning av glappet i z-led. 
Glappet har minskat med 5 mm, vilket är en väldigt stor procentuell förändring. 

Även friktionen förändrades avsevärt. Detta får dock anses som ett acceptabelt motstånd då 
ett relativt kraftigt ställdon är tänkt att användas för att justera höjd på ett bord 

Denna prototyp kändes så pass lovande att det valdes att arbeta vidare med. Detta på grund 
av att i princip allt glapp hade eliminerats, samtidigt som friktionen var på en fullt acceptabel 
nivå, enligt kraven som sattes i början av projektet. För att försöka förbättra ytterligare var 
tanken att göra en försöksplanering 
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Försöksplanering 

Bakgrund 

Vid framtagandet av nya produkter är det viktigt att systematiskt samla in och bearbeta 
data. Men det är inte tillräckligt att bara göra mätningar på en produkt och analysera dessa. 
Man måste även planera olika tester och försök. Om man tidigt lägger tid på att göra en 
noggrann planering av de försök som skall göras så kan man upptäcka vilka parametrar och 
faktorer som är de viktigaste. Att sedan kunna välja dessa parametrar på rätt nivåer kan göra 
väldigt stor nytta i produktframtagningen. Försöksplanering är ett väldigt kraftfullt verktyg 
och är en del av förbättringsprogrammet Seg Sigma (Bergman & Klefsjö, 2007). 

 
Då det i detta fall blev ett försök av mindre omfattning med endast två faktorer som 
vadierades, blev det inte någon riktig försöksplanering, istället kan det ses som en rad tester 
där olika faktorer varierades för att söka en möjlig förbättring 
 

Parameterval 

I samråd med mina handledare slogs det fast vilka parametrar som var av störst betydelse 
för optimering av glidklossen. 

Det ansågs vara två faktorer som skulle komma att påverka resultatet mest. Det ena var 
bredden på den del som profilerna skall glida längst med, eftersom det var den som 
förväntades ta upp det mesta av sidokrafterna. På den första prototyp som testades var 
denna bredd 8,3 mm. Att förändra detta mått skulle med stor sannolikhet påverka både 
glapp och friktionen avsevärt, därför valdes det att variera detta mått relativt lite. Skulle man 
göra den för stor så skulle den helt enkelt inte gå att pressa in i aluminiumprofilen, skulle 
man välja väldigt litet mått så skulle glappet bli alltför stort. 

Den andra faktorn som ansågs vara av betydande vikt var längden av glidklossen, där en lång 
kloss kunde förväntas att ge ökad stadga samt ökad friktion, då kontaktytorna ökar. 

Båda dessa parametrar mäts i mm 

De olika varianterna som kommer att testas är fyra stycken olika, plus tre mittpunktsförsök, 
alltså den prototyp som redan har testats. 

För att kunna skilja på de olika försöken så kommer dessa att benämnas med: 

 Kort smal, som har längden 20 mm och spaltbredden 8,2 mm 

 Kort bred, som har längden 20 mm och spaltbredden 8,4 mm 

 Lång smal, som har längden 30 mm och spaltbredden 8,2 mm 

 Lång bred, som har längden 30 mm och spaltbredden 8,4 mm 

 Mittpunk, som har längden 25 mm och spaltbredden 8,3 mm 
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Resultat av försöksplanering 
Tabell 3 - Testresultat, försöksplanering 

Försök Friktion [N] Glapp i y-led [mm] Glapp i z-led [mm] 

Mittpunk 17 N 1,45 mm 0,50 mm 

Kort bred 190 N 0,85 mm 0,75 mm 

Mittpunk 21 N 1,50 mm 0,60 mm 

Lång smal 4 N 1,40 mm 0,80 mm 

Kort smal 14 N 1,10 mm 0,75 mm 

Mittpunk 18 N 1,30 mm 0,62 mm 

Lång bred 220 N 0,80 mm 0,70 mm 

 

Analys av försöksplanering 

Efter att ha genomfört en variant av en försöksplanering som omfattade ett tvåfaktorsförsök 
så fick jag inte fram de resultat jag kanske hoppats på. Dels så får man nog säga att den 
mänskliga felfaktorn, jag med andra ord, är alltför bidragande för att man skall kunna lita 
helt blint på de resultat som erhålls. De man tydlig kan se efter försöken är dock att de tester 
som har utförts på de bredaste skapar en alltför stor friktion, då man får tänka att ett bord 
kommer kräva att det i princip sitter fyra stycken liknande konstruktioner som testriggen 
utgjorde, vilket kommer skapa en friktionskraft som nästan kan uppgå till 1kN, vilket medför 
att ett kraftigare ställdon krävs gentemot att använda sig av en kloss som glider lite lättare. 
Då ställdon kan anses relativt dyra så finns det säkerligen pengar att tjäna på att inte ha en 
fullt så tajt passning och istället kunna ha ett betydligt svagare ställdon. 

Ett ytterligare problem med att använda sig av de bredaste glidklossarna är att 
aluminiumprofilerna har en viss variation i sina dimensioner, enligt NORCANs katalog sid 20, 
så skall det mått som jag har valt att kalla spaltbredd, vara 8,1 mm. Efter att ha mätt ett 
antal meter av flera olika profiler så fann jag att det värdet i verkligheten låg närmare 8,3 
mm, men i vissa fall vara strax under 8,1 och vissa mätte upp till ca 8,4. Dock låg de allra 
flesta runt 8,3 som nog får kallas någon typ av medelvärde för de testade profilerna. Denna 
variation beror på den extruderingsprocess som används för att ta fram profilerna där vissa 
variationer uppstår. Samlade mätningar kan ses i bilaga B 

Glappet i y-led är egentligen lite förvånande att det varierar så pass mycket som det ändå 
gör, då detta glapp skall förhindras av den skruv som går rakt igenom glidklossen och kan 
efterdras för att eliminera just detta glapp. Jag ser egentligen inte någon större anledning till 
att detta på något vis skulle hjälpas av att ha en bredare kloss, eftersom det är just skruven 
som skall förhindra detta resultat. Om det är som jag tror så får även detta fel helt klart bero 
på mig och mina mätningar. Men kanske framförallt på hur jag förspände anordningen med 
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hjälp av en vanlig insexnyckel som jag drog så hårt jag kunde för hand med den lilla 
hävarmen som moment. Detta är förstås inte en speciellt vetenskaplig metod, men var det 
bästa som jag hade att tillgå. 

Det mest intressanta är resultaten av glappet i z-led där mittpunktsförsöken uppvisar de 
lägsta värdena. Detta glapp var det största problemet hos den befintliga produkten N1363. 
Den uppmätte ett glapp på 5,5 mm i denna riktning. Även om denna produkt inte var fullt 
anpassad för denna applicering så användes den ändå. Detta får anses som ett stort 
framsteg. Gemensamt för alla som inkluderades av försöksplaneringen var att de uppvisade 
klart bättre resultat än N1363. 

På grund av att det är en relativt kostsam och ganska tidskrävande försöksplanering så 
gjordes valet att behöva tillverka så få klossar som möjligt och endast två faktorer valde att 
varieras, då klossarna krävde en relativt fin toleransnivå och därför inte var lämplig att 
tillverka i den egna verkstaden där det fanns tillgång till fräs. Detta lämnades därför iväg till 
en annan firma och blev därför betydligt dyrare än att göra allt själv och det tog även ett par 
dagar att få de färdiga delarna  

Slutsatser på försöksplanering 

Det test som visade upp de bästa övergripande resultaten var ett av mittpunktstesterna, 
eftersom alla dessa låg på en bra nivå på friktionen då det inte skulle gå trögt för ett ställdon 
att justera höjden, och hade ett relativt litet glapp i båda riktningarna och förhoppningsvis så 
bör det gå att finjustera för att minska glappet i y-led ytterligare, men då får man med stor 
sannolikhet en något större friktion vilket inte bör vara några större problem då den för 
tillfället får anses relativt låg. 

Den bredare varianten bidrog som önskat till en ökad stabilitet, men tyvärr så blev 
motståndet allför högt. Den går dock absolut att använda sig av, men då får man vara 
medveten om att det kommer att krävas ett kraftfullare ställdon för att klara av att reglera 
höjden. 

Rekommendationer 

Finns det intresse av att försöka optimera den prototyp jag kommit upp med, med hjälp av 
en försöksplanering så bör man ha en bättre anpassad utrustning och använde betydligt 
säkrare mätmetoder, kanske framförallt för montering av glidklossarna som är av väldigt stor 
vikt för att få riktigt bra resultat. Ett bättre sätt att mäta och applicera krafter vore också 
väldigt bra för att ge ett säkrare värde på mätningar av slutresultatet.  
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Tillämpningar 

Den lösning som jag har tagit fram är främst anpassad för att monteras i konstruktioner där 
det efterfrågas en translation i vertikalled som det krävs extra stabilitet i. En typisk sådan 
applikation är olika arbetsytor som önskas vara ställbara i höjdled. Eftersom det i början av 
projektet inte fanns någon tydlig bild av vad det önskades för typ av bord, då det inte för 
tillfället fanns något anbud eller pågående projekt som passade, men min handledare var 
övertygad om att det skulle finnas tillfällen då en väl fungerande glidstyrning skulle kunna 
komma till stor användning. De har haft flera order och önskemål om olika arbetsbord och 
ställningar som skall vara möjliga att reglera i höjdled, då har de varit tvungna att beställa en 
färdig benkonstruktion och sedan göra en egen påbyggnad som motsvarar kundens 
önskemål, vilket leder till minskad vinst jämfört med att kunna använda en benkonstruktion 
bestående av de egna produkterna. 

 

Lösningar 

För att visa vid vilka tillfällen som min lösning är bra lämpad har jag valt att ta fram två olika 
förslag på arbetsbord. Båda borden har börjat som skisser med vissa krav och önskemål från 
handledaren. Dessa krav är: 

 En slaglängd på minst 400 mm 

 Ett så litet glapp som möjligt, bordet skall kännas stabilt att jobba vid 

 Ett enbent bord, stativliknande 

 Ett traditionellt bord 

 De egna profilerna skall användas för maximal flexibilitet med tillbehör 

 

Dessa skisser bearbetades senare vidare genom att modellera med hjälp av CAD, i Creo för 
att få en uppfattning om hur de skulle komma att se ut. 

 

Enbent 

Den ena lösningen som togs fram var en enbent variant av ett bord, eller kanske snarare ett 
stativ. Bordet var tänkt att användas för att fästa olika typer av ställningar och hållare, efter 
kunders önskemål. Eftersom inte NORCAN har några profilvarianter som är direkt gjorde för 
att löpa inuti en annan, en teleskopfunktion med andra ord, så fick det bli en lösning med en 
ram av profiler, där en 45x45 profil placerades i varje hörn. För att få en höj- och sänkbar 
konstruktion var tanken sedan att montera två bredare profiler med måtten 45x135 mm. I 
de spår som löper mot varandra monteras en glidkloss, i varje spår.  
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För att hantera höjning respektive sänkning av bordet var planen att använda sig utav ett 
elektriskt ställdon. Efter att ha tittat på olika lösningar från Okin (OKIN, 2012) och även varit i 
kontakt med dem, så har jag tittat på ett flertal olika ställdon och anpassat konstruktionen 
för att alla de modeller jag tittat på skulle få plats. För att skydda både ställdonet och 
användaren så skall en svepplåt läggas om den undre fasta delen av konstruktionen. I den 
rörliga delen bör två skyddsplåtar fästas för att kapsla in ställdonet helt. 

Standardbord 

Ett önskemål om att konstruera ett bord av klassisk modell, bestående av två eller fyra ben 
och en arbetsyta för till exempel kontorsarbete fanns. Kraven på detta bord var det samma 
som för det enbenta, förutom antalet ben. Den lösning som togs fram var en standarlösning 
bestående av lite bredare profiler, där möjlighet finns att montera fler glidklossar för ökat 
stabilitet, då det på varje ben finns två profiler som löper mot varandra. Det kommer då vara 
hela åtta linjärstyrningar, på varje sida, som arbetar mot de glapp som kan uppstå. På grund 
av antalet styrningar blir det då även viktigt att friktionen inte blir alltför stor, då de olika 
friktionerna adderas till varandra 

Figur 19 - Skiss, enbent bord 

Figur 20 – CAD, enbent bord 
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Figur 21 - CAD, tvåbent bord 

Ställdonen göms även i denna lösning inuti benen, som kläs i en tunn plåt för att stänga in 
ställdonen. 

Denna lösning valdes att göras med två ben relativt långt bak för att slippa problemet med 
ett ben i varje hörn som kan vara störande, framförallt de två främre benen som kan vara i 
vägen för bland annat knän och fötter. 
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Uppskattning av krafter 

En relativt grov uppskattning av de krafter och moment som kommer att påverka 
glidklossarna görs, för att försäkra om att de helt enkelt inte går sönder när någon arbetar 
vid bordet. Räkneexemplet utförs på ett tänkt bord bestående av 45x45 mm profiler och har 
”två” ben likt konstruktionen ovan. De krafter som troligen kommer bli de största på 
glidklossarna är i de fall någon exempelvis ska skjuta ut sig från bordet sittande i en 
kontorsstol. Väldigt högt räknat sätts denna kraft till 200 N. Fallet som beräknas är när 
bordet är maximalt upphöjt. Krafter blir då som följer: 

 
Figur 22 - kraftanalys 

linjärstyrningen A anses vara en fast inspänning. Kraften på 200 N ger ett moment i 
linjärstyrningen P som måste motverkas av kraften x N.  

X*0,2=200*0,45 →  

x=450 N. 

Detta är räknat på att det enbart är en glidkloss som tar upp kraft, men i själva verket blir det 
fyra olika glidklossar som tar upp kraften, då det sitter fyra identiska konstruktioner i 
bordsbenen. Detta medför att den kraft som kommer att tas upp av klossarna blir 
450/4=112,5 N. 
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Enligt specifikation från NORCANs katalog (NORCAN, 2012) så skall en glidkloss klara en 
belastning i drag på 0,2 kN vardera, så det är med mina antaganden en relativt god 
säkerhetsmarginal. 

En annan möjlig belastning vore om någon satte sig på bordet, vilket skulle ge betydligt 
större krafter, men då blir det ställdonets uppgift att fånga upp dessa krafter, vilket inte bör 
vara några större problem. 
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Avslutande diskussion 

Jag anser att huvudmålet med detta projekt är uppnått, då jag genom tester har uppvisad en 
klart förbättrad lösning för linjärstyrning till det befintliga aluminiumprofilsystemet. Denna 
lösning skulle utan några problem kunna tillämpas för ställbara bord då glappet i stort sett 
har eliminerats, det har åtminstone tagits till en så pass låg nivå att det inte skulle upplevas 
som något störande eller en säkerhetsrisk. 

Hittills har den nya glidklossen inte använts vid ett riktigt bord. Detta är däremot något som 
förhoppningsvis snart förändras. Företaget har nyligen fått en förfrågan där det skulle vara 
fullt möjligt att använda den nya lösningen, eftersom de sökte ett höj- och sänkbart bord 
som även skulle gå att tippa hyllplanen på. Detta jobb kom tyvärr in för sent för att jag skulle 
ha en rimlig chans att färdigställa den uppgiften. 

Den lösning som valdes att göra till koncept visade sig vara tillräckligt bra under de första 
testerna, därför gjordes ett val att inte tillverka någon annan prototyp. Hade inte den första 
prototypen varit tillräckligt bra, och man inte ansåg att det fanns möjlighet att förbättra den 
så hade det arbetats fram en ny prototyp för vidare testning och senare även 
försöksplanering om möjlighet gavs 

Valet att inte använda sig utav MODDE (Umetrics, 2012), som är ett verktyg för att analysera 
och bland annat räkna ut samspelsfaktorer, för analys av försöksplaneringen gjorde eftersom 
jag ansåg att försöksplaneringen inte blev helt lyckad. Mycket på grund av den stora 
felmarginalen som jag bidrog till. Jag tyckte man kunde urskilja tillräcklig information genom 
att bara titta på de mätvärden som ficks. Min åsikt är att en MODDE analys enbart hade gett 
en mängd olika diagram och bilder som hade fyllt ut resultatdelen utan att tillföra något av 
värde. Vidare kräver MODDE linjära samband, vilket inte kunde uppvisas i testresultaten 

Om det visar sig finnas en önskan att förbättra den nu framtagna prototypen ytterligare så 
skulle min rekommendation vara att se till att ha tillgång till bättre utrustning för att göra 
försöken, såsom en ordentlig testrigg där man kunde applicera samma kraft vid varje försök 
och instrument som bidrar till noggrannare mätningar 
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Bilagor 
 

Bilaga A – prototypritning 

Bilaga B – mätning av aluminiumprofiler 

 

  



Bilaga A – prototypritning 
 

 



Bilaga B – mätning av aluminiumprofiler 
 Mätning av aluminiumprofilers spårbredd, en mätning varje halvmeter 

Profil Mätning 1 [mm] 2 3 4 5 6 7 8 

N  0165 8,29 8,28 8,28 8,29 8,28 8,27 8,27 8,28 

N  0285 8,30 8,31 8,31 8,30 8,29 8,30 8,29 8,29 

N 0266 8,32 8,33 8,33 8,32 8,32 8,32 8,31 8,31 

N 0276 8,28 8,28 8,30 8,30 8,29 8,28 8,28 8,29 

N 0284 8,27 8,27 8,27 8,28 8,27 8,28 8,28 8,29 
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