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INDLEDNING 
Rapporten er udarbejdet af 3. semester-studerende på diplomingeniøruddannelsen Integreret Design, 
og omhandler den tekniske konstruktion af en trædrejebænk til hobbybrug. Med udgangspunkt i en 
eksisterende drejebænk, er der lavet funktionsanalyse og udvalgt nogle kritiske konstruktions-
komponenter. Ud fra gruppens opstillede krav til den nye drejebænk, er der analyseret og beregnet på 
de udvalgte komponenter, for at optimere konstruktionen af den nye drejebænk. Rapporten er teknisk 
dokumentation af de analyser og beregninger, der er foretaget på drejebænken. Derudover forefindes 
der er et teknisk dossier og risikovurdering, for at drejebænken overholder gældende lovkrav.  

BRUGERBESKRIVELSE 
En trædrejebænk er et forholdsvis stort og specifikt værktøj, som kan anvendes i adskillelige 
træsorter. Den bruges til at lave fx. skåle, salt- og peberbøsser, lysestager og andre brugsgenstande. 
Tidligere var drejebænken en nødvendighed for fremstilling af brugsgenstande, men da det er 
hurtigere og billigere at masseproducere den slags, bruges drejebænken oftest af hobbybrugere. 
Denne trædrejebænk forbeholder sig den kræsne hobbybruger, som ønsker at anvende forskellige 
træsorter, hvoraf eg tiltænkes værende den hårdeste.     
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FUNKTION & KONSTRUKTION 
For indledningsvist at skabe en generel forståelse for, hvorledes en drejebænk og de forskellige 
komponenter fungerer og anvendes, vil det følgende afsnit give en introduktion hertil. Ydermere vil 
afsnittet lægge op til opgavens videre forløb i arbejdet med udformningen af en drejebænk.  

FUNKTIONSANALYSE 
Drejebænkens elementer

 
 
A) Drejedok   B) Spindel   C) Motor   D) Anlæg   E) Vange   F) Pinol   G) Pinoldok   H)  Tænd/sluk-knap 
 
En typisk drejebænk til brug i undervisning eller på hobbyværkstedet, er illustreret på billedet 
ovenfor. Herpå er de mest væsentlige komponenter påført og vil i det følgende blive beskrevet. 
 
En drejebænk består af en spindel (en aksel), som er spændt op i enten kugle- eller rullelejer, som 
trækkes af en motor. Motor og spindel er forbundet via en rem. Når der skiftes fra én hastighed til en 
anden, sker der det at remmen flyttes fra en remskive til en anden.  
 
Spindlen er beregnet til, at de dele, der trækker eller fastholder træet under drejearbejdet, kan 
monteres herpå. De fleste drejebænke har en spindel, hvori der er et konisk hul. Dette hul kaldes et 
morsekonus, og medbringeren, som er med til at fastholde emnet, monteres heri.  
 
På drejebænkens vange er der monteret en pinoldok, som kan drejes, forskydes og fastspændes alt 
afhængigt af størrelsen på det emne, der ønskes drejet. Pinoldokkens aksel er forsynet med en 
morsekonus og er gennemboret. Det er så i pinoldokken, at pinolen monteres. Pinolen er en konisk 
spids, som kan rotere med emnet. Denne bruges til at fastholde emnet i den anden ende.  
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På samme måde som pinoldokken kan drejes, forskydes og fastspændes på forskellige måder, kan 
anlægget ligeledes fastspændes på forskellige måder. Det anlæg, som spindlen er monteret på, kan 
også vendes, så emnet bliver vendt væk fra vanger og pinol. Dermed bliver der plads til at arbejde med 
større emner. 
 
Under drejningsarbejdet bruges anlægget til at støtte skæreværktøjet, så det bevæges efter en vandret 
linje. Når spindlen er vendt om, vil der ikke være nogen støtte til skæreværktøjet. Derfor kræver denne 
situation at brugeren har en vis erfaring i drejning, og at denne kan holde skæreværktøjet, så der ikke 
drejes skævt. Skæreværktøjet til træemner er typisk en syl, som så findes i et utal af forskellige 
udformninger, så det er muligt at udforme træet i alle tænkelige former.  
 

SÅ HVORDAN GØR MAN? 
Af ordet drejebænk kommer det sig ret naturligt, at processen foregår ved at dreje noget. Helt ned i 
detaljen fungerer drejebænken ved, at brugeren fastspænder det ønskede emne, i træ, mellem spindel 
og pinol. Når maskinen tændes vil emnet rotere med den hastighed, der er indstillet. Med emnet under 
rotation, føres skæreværktøjet ind til emnet, så der skæres spåner af. Alt afhængigt af hvilken form, 
der ønskes udformet, kan det være at skæreværktøjet skal påføres emnet fra forskellige vinkler, eller 
at det skal skære dybere nogle steder. Fælles for de drejede emner er, at de er symmetriske om egen 
akse.  

 
  

Eksempel på trædrejebænk i brug, samt eksempel på drejede emner. 
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DREJEBÆNKENS DIMENSIONER 
Alt afhængigt af hvilket formål drejebænken har, om det er til hobbyværkstedet, undervisnings- eller 
professionelt brug, findes der flere forskellige dimensioneringer på drejebænke. Da projektet tager 
udgangspunkt i en drejebænk til hobbyværkstedet, vil en fornuftig dimensionering være 40x110 cm 
(bredde x længde).1 Højden fra bunden af vanger til top af pinoldok vil typisk være ca. 26 cm. Dette er 
dokumenteret gennem måling af drejebænk, samt vished fra den udvalgte model om, at selve pinolen 
befinder sig i 20 cm højde.  
 

AFRUNDING OG OPLÆG TIL VIDERE ARBEJDE 
Drejebænkens udformning har ikke ændret sig betydeligt de sidste hundrede år. Derfor er det også 
oplagt at se på, om den kan optimeres. Drejebænkens drejedok kan via fire skruer vendes, hvilket 
giver anledning til at dreje på begge sider af bænken. Det er dog ikke muligt, da gearingen samtidigt 
vendes og remmen ikke kan sættes på og da der ikke er en understøtning til værktøj på den side af 
bænken. Derfor er det nødvendigt at undersøge, hvordan dette kan gøres på en simpel og nem måde, 
da det er et krav for projektet  
 
Der kan på nuværende tidspunkt opstilles nogle krav til drejebænken, som gruppen skal tage hensyn 
til ved materialevalg og udformning. 
Drejebænken skal: 

- Være robust 
- Have de rigtige lejer i forhold til maskinens levetid 
- Pinoldok og anlæg skal være let at indstille og fastspænde 
- Være let at indstille fra én hastighed til en anden 
- Kunne skiftes tilbehør på uden brug af specialværktøj 

NB: Drejebænke med tungt og kraftigt understel er som regel gode at dreje på. 
 

  

                                                             
1 Udgangspunkt i trædrejebænken MC1643, som anbefales til det kreative hjemme-værksted. 
http://www.linaa.dk/shop/traedrejebaenk-mc1643-7210p.html 
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KRAV TIL DREJEDOK 

FORUDBESTEMTE KRAV 
• Omdrejningshastighed på borehovedet ca. 500-3500 omdr./min 
• 5 trin/gear 
• Pinolhøjde Ø 225 mm 
• Længde på emne 500 mm 
• I pinol dokken skal der kunne monteres en konus type MK1 
• Drejedokken skal kunne vendes om og dreje en skål med Ø475 mm 
• Drejebænken skal kunne fastspændes i en arbejdsbænk eller stå på stativ 
• Understøtning til skærejern skal kunne monteres og flyttes uden brug af værktøj 
• Elektrisk betjent friktionskobling til beskyttelse af personer og maskine 

 
Kvalitetskrav og driftssikkerhed 
Målgruppe:  Den mere kræsne hobby bruger.  
Levetid:  Mindst 10 år. (Ca. 1000 timers driftstid) 
 
Servicefunktioner 
Der er landsdækkende reklamationsservice ved forhandler ifølge gældende købelov. 
 
Miljø-, driftsforhold og bortskaffelse 
Produktet må ikke indeholde miljøskadelige stoffer. 
Produktet kræver fastgørelse til et fast og stabilt underlag. 
Produktet skal kunne bortskaffes via de kommunale affaldsstationer. 
 
Markedets størrelse 
Afsætning på 10.000 styk pr. år i Europa. 
 
Sikkerheds- og godkendelseskrav 
Produktet skal overholde gældende lovgivning indenfor produktsikkerhed. Generelt tilstræbes en 
minimering af risikoen for ulykker ved anvendelse af produktet, da brugeren må forventes ikke at 
være faglig uddannet. 
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VALG AF KOMPONENTER 
I opgaveformuleringen er det bestemt at hvert gruppemedlem som minimum skal lave beregninger på 
to komponenter. De valgte komponenter er valgt ud fra hvad gruppen mente var mest relevant i 
forhold til en drejebænk og ud fra interesse.  
Det første problem som opstod i forbindelse med undersøgelse af den drejebænk, som er stillet til 
rådighed til opgaveløsningen, er at gearingen følger med, hvis drejedokken vendes. Det betyder at der 
ikke kan drejes på begge sider af bænken og der skal derfor findes en løsning for at gøre det muligt at 
dreje større emner, så som skåle. Emnet som skal kunne drejes når drejedokken er vendt, har en 
større diameter og derfor er det nødvendigt at kigge på dimensionering af motor, gearing, remskiver, 
rem, aksel og not, for at være sikker på at drejebænken kan køre optimalt og kan holde til 
belastningerne. Da der sker en masse kraftpåvirkninger, er det vigtigt at finde de rigtige lejer og finde 
en bolt, som kan holde pinoldokken fast, når emnet spændes op. Gruppen vil derudover gerne finde en 
bremse, en friktionskobling og tolerancer på drejedokken.  

 

MOTOR 

NØDVENDIG MOTOREFFEKT  
Motoren er bestemt ud fra at brugeren kan benytte et stemmejern med en maksimal bredde på 
8,5mm. Ligeledes er det defineret at der ikke kan tages en større spån af end 0,2 mm i dybden pr. 
omdrejning i træmaterialet eg.  Dette betegnes som middelspåntykkelsen. Det er valgt at tage 
udgangspunkt i materialet eg, da dette opstår som værende et af de hårdeste træmaterialer.  
Til alle størrelser af emner og omdrejninger benyttes en skærehastighed på 7,86 m/s. 2 
Der er gennem bestemmelsen af motoreffekten taget udgangspunkt i forskellige faktorer, fundet ud fra 
kilder, der har hver sit udgangspunkt for trædrejning. Derfor opstår der unøjagtigheder afhængig af 
om disse kilder tager udgangspunkt i trædrejning til professionel- eller hobbybrug, hvilket ikke altid 
har været oplyst.  
 
På baggrund af denne middelspåntykkelse samt materialevalget er en skærekraft aflæst. For at opnå 
denne spån kræver det en skærekraft på godt og vel 32 N/mm2. Den fundne skærekraft er tillagt en 
faktor på 1,5 da der skal kunne drejes vinkelret mod træets fibre. Yderligere tages der højde for 
transmissionstab på 10 %. 
Ud fra dette er en nødvendig motoreffekt beregnet til 714,5 W.   
Før der dog vælges motor, tages der et kig på gearingen, da dette kan have betydning for valg af 
omdrejninger på motoren.3 
 
  

                                                             
2 Kilde: ”Fundamentals of woodturning ” tabel 4.24 side 44 
3 Henviser til bilag 1 – Valg af motor  
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GEARING 
Det er et krav ifølge opgavebeskrivelsen, at drejebænken skal kunne køre med 5 forskellige 
hastigheder. Gearing skal inddeles ud fra den mindste og største diameter, som drejebænken skal 
kunne dreje. Den største diameter er opgivet til 475mm og den mindste er valgt til 50mm.  
Omdrejningerne beregnes ud fra diameter skalaen og den optimale skærehastighed på 7,86 m/s.  
 
Ud fra beregningerne, giver det at ved 475mm, er den optimale omdrejningshastighed 316 omd/min 
og 30002 omd/min ved 50mm.  
 
Da gearingen skal inddeles i 5 gear, skal gearing være en middelværdi, så den opnår bedst muligt 
resultat.  
 
Kigges der på grafen over omdrejninger i forhold til diameter, er det tydeligt at der er stor variation på 
omdrejningerne ved en lille diameter og ikke så stor variation ved en stor diameter.  
 

 
 
Middelværdierne giver en gearing for i tabellen herunder: 
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VALG AF MOTOR 
Ud fra ”Glong Electric motorkatalog” forekommer der flere motorer, som opfylder kriterierne. Dog 
vælges motortype MY802-4 med 1410 omdrejninger/min og en effekt på 750W. Dette gøres eftersom 
at andre med tilsvarende motoreffekt vil give større udvekslingsforhold og dermed mindre 
udnyttelsesgrad.  
 

 
 
På baggrund af den valgte motor og dens omdrejningstal skal der både geares op og ned for at ramme 
de ønskede omdrejningsværdier på pinolakslen. 4 
 

REM 
Der er valgt at anvende en poly-v-rem, da denne type rem skaber stor friktion 
grundet dets udformning. En poly-v-rem har større gribefladeareal grundet dets 
ribber, hvilket betyder, at remmen ikke behøver nær så meget tilspændingskraft, 
sammenlignet med eksempelvis en fladrem, for at kunne overføre samme effekt.  
Remmen er bestemt ud fra Jens-s poly-v-remkatalog.5  
Ud fra motorens effekt og omdrejninger samt remtypen, bliver der valgt dimensioner for den mindste 
remskive. Den mindste remskive er yderligere dimensionsgivende for remmen, da dette har betydning 
for antallet af ribber der skal til, for at overføre effekten. Ligeledes tages der udgangspunkt i den 
mindste remskive, da denne også har betydning for remmens levetid. Jo mindre remskive, desto større 
krumning vil der forekomme og dermed mindre levetid.  
Der er valgt at benytte 4 ribber, eftersom at hver ribbe kan overføre 0,21 kW på baggrund af 
remskiven samt dens omdrejninger pr min. Remtypen er bestemt ud fra gearingens mindste og største 
omdrejningstal. Remmen er valgt til type J. Dette kan aflæses ud fra nedenstående skema: 

 
 

                                                             
4 Valget af motor kan dokumenteres i Bilag 3 - Motormodel 
5 Link: http://www.jens-s.dk/LinkClick.aspx?link=pdf%2fRemdrifter%2fPoly-
V+remsdrifter.pdf&tabid=3834&mid=7288 
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Længden af remmen bestemmes ud fra mindste remskive samt afstanden mellem akslerne.  Der er på 
baggrund af geometriske forhold i drejedokken, valgt at benytte en akselafstand på 200mm. Eftersom 
der er forskellige afstande mellem remskivernes periferi, afhængig af om remmen sidder på den 
mindste remskive eller den største, skal der i teorien benyttes forskellige remlængder. Dette kan løses 
ved at lave et system, hvor der ved gearskift, skal reguleres på højden af motoren, således at remmen 
bliver stram i alle tilfælde.   
Remmens længde beregnes til værende 641mm. Der findes dog ingen standarder for dette, derfor 
vælges en poly-v-rem med en længde på 660mm.  
 
Der vælges følgende rem: Jens-S PJ660-46 
 

AKSEL 
For at kunne bestemme størrelsen af spindlen samt motorakslen, foretages der en spændingsanalyse 
ud fra konstruktionen, der er afbilledet herunder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akslen skal dimensioneres ud fra de største spændinger, der kan opstå. Derfor må der først foretages 
en vurdering af det mest kritiske punkt på akslen. Der ses på spindlen, som er den hårdest belastede af 
de to aksler. For at kunne bestemme det kritiske punkt optegnes der en kurve for bøjningsmomentets 
fordeling over akslen. Bøjningsmomentet vil være den type belastning, der forårsager størst skade, da 
nedbøjning på en roterende akslen giver stor risiko for udmattelse i materialet. 
 

                                                             
6 Uddybende beskrivelse af valg af rem kan ses i bilag 5 – Valg af rem 
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Det kan nu fastslås at det kritiske punkt for akslen er lige ved leje nr. 2. Det er derfor der 
spændingsanalysen har sit udgangspunkt7. Der regnes på en aksel med Ø16mm. 
Den samlede spænding i det kritiske punkt bestemmes med Von Mises formel, og er 25,54MPa. Denne 
størrelse skal sammenlignes med materialets flydespænding, der skal divideres med fire, for at tage 
højde for den ekstra udmattelse, der sker når akslen belastes dynamisk. Da akslen er lavet af stål bliver 
den tilladelige spænding 62,5MPa, hvilket betyder at akslen er noget overdimensioneret. Der vælges 
derfor i stedet en aksel med Ø16mm, hvilket giver en spænding på 59.25MPa. 
 
 

NOT 
Der er på baggrund af akseldimensionerne valgt at benytte 
en not med en højde på 5mm og bredde på 5 mm.  
Akslens diameter udvides dermed med 3 mm ud fra 
skemaet til højre, hvilket giver en diameter på 19mm.  
Der er valgt at benytte en notlængde tilsvarende 
remskivernes bredde.  
 
 
 
  

                                                             
7 Se bilag 6 

Figur 1 - forskydningskraft- og momentkurve 
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LEJER 
Der vælges at bruge kuglelejer, da periferihastigheden er over 1 m/s. Kuglelejer har en 
friktionskoefficient tæt på nul. Kuglelejer er billige og giver en stabil og lang levetid. Lejerne der skal 
bruges til denne drejebænk, skal opnå en levetid 1040 timer. Det er valgt på baggrund af en 
beskrivelse af den forventede bruger af drejebænken.  
 
Ved dimensionering af lejerne tages der udgangspunkt i en drejning af et emne med en længde på 
500mm, som er opspændt af pinoldokken. Der regnes på både gear 1 og gear 4, hvor emnet ved gear 1 
har en diameter på 60mm og 225mm ved gear 4. Gear 5 bruges kun når drejedokken er vendt og der 
drejes større emner end 225mm i diameter.  Det er ved drejning af de lange emner, belastningen er 
størst og derfor bestemmes lejerne derudfra.   
 
Det første skridt for at finde de rigtige lejer, er at finde lejereaktionerne, som er de kraftpåvirkninger 
der sker på lejerne. Der er fem kræfter der påvirker akslen. Der er remmens trækkraft fra motoren, 
indspændingen af emnet der skal drejes, vægten fra emnet, den kraft der skal bruges til at fjerne en 
spån og den kraft brugeren presser sit værktøj ind på emnet. De tre sidst nævnte kræfter påvirker i 
samme punkt og kan derfor lægges sammen til en resulterende kraft.  
 
I udregningen af aksel og not, blev der valgt en aksel på 19mm. I lejer kataloget fra SKF, findes der ikke 
et standard lejer med en 19mm inder diameter, derfor vælges en aksel på 20mm.  
 
Der bruges tre forskellige ligninger til at finde en leje type som har den rette levetid. Den første ligning 
er en Fa/C0 værdi, som bruges til at aflæse e, X og Y faktorer i skemaet herunder.  
 

 
 
Disse værdier indsættes i næste ligning, som bruges til at finde den dynamiske last, P. P indsættes så i 
levetidsformlen og derved er levetiden for det valgte leje beregnet.  
 
På baggrund af beregninger på forskellige lejer, er de nødvendige lejer fundet. Da der er stor forskel på 
hvor lang tid leje A og B kan holde, vælges der at bruge to lejer i A og et leje i B. På den måde fordobles 
levetiden i leje B og derved opnås en levetid på 1163 timer. Beregningerne viser at den kortests 
levetid, er i leje A, ved gear 1, som har det højeste omdrejningstal. Det er derfor ikke nødvendigt at 
beregne lejerne for drejning af skåle, da omdrejningstallet her er lavere.  
  
  



Projekt 3.2 Syddansk Universitet 02.01.2014 
Semestergruppe 4 Teknisk Fakultet Jørgen Maagaard 

Side 15 af 28 

Det valgte leje er fra SKF og typen hedder 6004-2RSL. På billedet herunder er dimensionerne på lejet.   

 
 
 

KOBLING 
Der stræbes efter en minimering af ulykker ved anvendelse af drejebænken. På baggrund af 
opgaveformuleringen er en af disse minimeringsmetoder at installere en friktionskobling til at 
beskytte brugeren og ikke mindst maskinen mod overbelastning.  
 
Friktionskoblingen har til formål at koble motoren fra resten af konstruktionen, såfremt at momentet 
bliver højere end det tilladelige. Hvis momentet bliver højere end det tilladelige, sættes det i relation 
til at der enten sidder noget i klemme, eller at drejebænken ikke bliver brugt på ordentlig vis. 
Koblingen har samtidig til formål at koble konstruktionen til motoren, efter at motoren har opnået sit 
driftmoment, ligeledes for at skåne motoren. 
 
For at kunne bestemme en nødvendig friktionskobling, tages der udgangspunkt i motorens 
opstartsmoment samt drift- og maksimal tilladelige moment.  
Der vælges at koblingen skal koble fra, såfremt der opstår et moment over 7 Nm. Dette er taget i 
betragtning af, at driftmomentet ligger på 5 Nm og det maksimale moment på motoren er 14,5 Nm. 
Sammenlignet med mulige friktionskoblinger vælges der en kobling der kan klare et moment op til 
10Nm. 89 
 

 
                                                             
8 Kilde: http://www.mayr.com/uploads/tx_emprodukte/ROBATIC-quick-takt_general_catalogue.pdf 
9 Henviser til bilag 10 – Koblingsberegning for uddybning 
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Der kan endvidere beregnes på, hvorvidt denne kobling kan holde til den varmeudskillelse der 
forekommer, når der kobles ind. Selve indkoblingstiden er beregnet til godt 1,8 s, hvilket resulterer i 
en afsat energimængde tilsvarende 1400 J. Et friktionsdiagram for den valgte kobling bekræfter, at 
koblingen kan holde op til 4000 J og kan dermed holde. 10 
 
 

BOLT 
 

 
Der monteres 2 bolte til at fastholde pinoldokken og vangen. For at sikre at boltene kan holde, er der 
lavet beregninger på boltene og de påvirkende kræfter.  
 
Til beregningen af valg af bolte er der taget udgangspunkt i en M8 skrue. Kraften som boltene skrues 
sammen med, er beregnet som Ftræk og svarer til den kraft emnet skal spændes op med, og hermed 638 
N. Ved brug af Ftræk beregnes der frem til kraften FN(flanke) = 742 N, som er den kraft der er i skruen for at 
holde pinoldokken og vangen sammen. 
 
Efterfølgende laves der beregninger for at finde frem til referencespændingen, som er 22 N. 
Der er valgt en klasse 8.8, hvor flydespændingen er 600 MPa. For at bolten kan holde, må det moment 
som bolten optager, ikke overstige 90% af  flydespænding ved en statisk belastning.  
Dvs. at referencespændingen skal være mindre end 540 MPa. Da 21.6 MPa < 540 MPa, kan en M8 bolt 
sagtens holde.11 
  

                                                             
10 Valg af kobling kan dokumenteres i Bilag 10 – Koblingsberegning 
11 Se beregning af bolte: Bilag 11 - bolte til pinoldokken s. 31-36 
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NØDBREMSE 
Der ønskes en nødbremse, der kan aktiveres manuelt således at der kan forebygges ulykker inden 
maskinen selv kan slå fra. Der anvendes en elektromagnetisk bremse, som kan stoppe systemet på 1 
sekund, uden drejebænkens komponenter udsættes for, for store spændinger. 
Bremsens placering i systemet er afbilledet herunder. 

 
Der foretages først en beregning12 af det nødvendige bremsemoment, hvis systemet skal bringes til 
stilstand indenfor 1 sekund, når det kører med fulde omdrejninger. Dette moment må ikke overstige 
det moment, de andre komponenter er dimensioneret ud fra, hvilket er det moment, der opstår når 
der aftages en spån på drejeemnet.  
Det nødvendige bremsemoment beregnes for en situation, hvor det største mulige emne er opspændt. 
Her kræves der et moment på 18,45 Nm for at bremse systemet, hvilket holder sig inden for den 
tilladelige grænse. 
 
Med det udgangspunkt kan der vælges en bremse: Roba-stop Tacho Brake, type 6/830.410.3, der har 
følgende specifikationer. 
Maksimalt bremsemoment = 26 Nm 
Maksimal omdrejningshastighed = 4000 rpm 
Tilladelig friktionsarbejde = 10.000 J 
 
For at kontrollere at der ikke afsættes mere varmeenergi i bremsen, end den kan klare, må der 
foretages en kontrolberegning på dette. Denne beregning viser at der afsættes 811 J i bremsen og 
dermed konkluderes det at bremsen sikkert kan anvendes til det ønskede formål.  
 
 
  

                                                             
12 Se bilag 9 
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PASNINGER 

PASNING MELLEM AKSEL OG KUGLELEJE 
Der er beregnet på størrelsen af kuglelejerne, og hermed fundet frem til hvilket standard kugleleje der 
skal bruges. Pasningen findes ud fra en kort beregning, hvor det undersøges om ækvivalentkraften P 
er større eller mindre end 6% af den statiske last C0. 
Da 𝑃 < 𝐶0 ∗ 0.06, vælges en pasning der holder til let og variabel last, og hermed en j6 pasning. 

PASNING MELLEM KUGLELEJE OG DREJEDOK 
Da kuglelejet og husets tilstand defineres med konkret eller lydløs omløb vælges en standard pasning 
for kugleleje og hus, som er en J6 pasning13. 

  

                                                             
13 Se udvælgelse af pasninger: Bilag 12 - Pasninger s. 37 
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LØSNINGSFORSLAG 
For at muliggøre drejning af større emne, fandt gruppen på en løsning, hvor al tyngde af drejebænken 
ligger i bunden, altså i den flade vange. Der skal være en form for forhøjning ved pinoldokken, sådan at 
brugeren ikke kan dreje større emner end drejebænken er dimensioneret til. Drejedokken skal bestå 
af en del, hvorpå motoren er monteret og alt gearing sidder fast. Denne dok skal have en dreje 
mekanisme, så den kan drejes uden brug af værktøj. På den måde er problemet løst og der kan drejes 
på begge sider af drejebænken.  
 
Den endelige drejebænk ses på billedet herunder:  
 
 
 

 
 

Spænde til at flytte 
værktøjsanlæg 

Håndtag til at 
løsne pinoldok 

Løsner drejedokken 
så den kan rotere 

Værktøjsanlægget til 
skåle kan roteres 

Håndtag til at løsne 
motor, så der kan 

skiftes gear 

Huller til spænde fra 
værktøjsanlæg 
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Det første element af drejebænken er vangen, som hele 
bænken er bygget op på. Materialet er støbejern, for at opnå 
styrke og en god tyngde. Den røde farve indikerer at der er 
noget brugeren kan interagere med. I vangen er der lavet 
forskellige riller og huller, for at gøre betjeningen så nem som 
overhovedet muligt. Nedenfor er der tre billeder som viser 
hvordan funktionerne fungerer.  

 
 

 
 
 

Værktøjsanlæg, som bruges 
når der drejes skåle, kan 
rotere om en aksel, således at 
den optimale arbejdes 
position kan opnås. Det 
fungerer på den måde at en 
fjeder sørger for at en pal 
falder ned i hullerne rundt om 
aksen. 

Drejedokken kan drejes 
180 grader, således at 
brugeren kan dreje skåle. 
Det fungerer på den måde 
at håndtaget på billedet 
trækkes op, hvorved 
dokken kan roteres og 
automatisk sætter sig fast 
igen 

Her kan værktøjsanlægget, ved 
drejning af opspændte emner, 
justeres. Det er samme princip som 
ved drejedokken og det andet anlæg, 
at en pal sørger for at sætte anlægget 
fast. Det sker ved hjælp af en fjeder.  

Pinoldokken kan flyttes frem og tilbage for at 
kunne tilpasse forskellige emnelængder. 
Emnerne kan være helt op til 500 mm lange og 
225 mm i diameter. Måden dokken flyttes på, er 
ved at løsne håndtaget og skubbe dokken i ønsket 
position. Håndtaget spændes igen og skal kunne 
holde til et pres på 70kg.  
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Alt efter diameteren på emnet som drejes, 
er det vigtigt at indstille omdrejningstallet 
på drejebænken. Der skal være 5 trin og 
trinene skal dimensioneres således at det 
optimale resultat, så vidt muligt, opnås. 

Måden gearet skiftes, er ved at løsne håndtaget vist til 
venstre og løfte motoren op. På den måde gøres remmen 
slap og kan flyttes hen på det ønskede gear. Når motoren 
slippes, strammes remmen og håndtaget spændes igen.  
Motoren er sat fast med fire bolte, som sørger for at 
holde den i rette position. De tre af boltene er ikke fast 
spændte, men kun spændt så motoren akkurat  

holdes på plads. Den sidste bolt er erstattet med en 
indspændingsmekanisme, som tidligere beskrevet. Boltene ses 
på billedet til højre, hvor den røde indikerer indspændingen.  

På motorens aksel er der ved 
hjælp af en kobling, monteret en 
længere aksel, med en påmonteret 
remskive. Motoren vælges ud fra 
den nødvendige effekt, for at opnå 
den rigtige skærehastighed ved et 
valgt emne.  
 
Remskiven transmitterer rotationen fra motoren videre, via en 
rem og op til en anden remskive, som roterer det emne, som 
ønskes drejet.  
 

På billedet til højre, illustreres det 
hvordan opbygningen inde i 
drejedokken ser ud. Akslen er 
monteret i lejer, med en prespasning 
og ligeledes er lejerne monteret med 
prespasning i lejehuset/drejedokken. 
I akslen er der udboret en konus, 
således at standard værktøj kan 
bruges på drejebænken.   
Der vælges kuglelejer, for at mindske 
friktionen og lejerne dimensioneres 
til at kunne køre i 1040 timer, ved 
maksimal tænkelig belastning. 
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VALGTE KOMPONENTER 

 

Gearing 
Det første komponent der ønskes beregnet er gearingen. Der er opstillet 
et krav om 5 trin ved 500-3500 omdr/min. Dette omdrejningstal vil efter 
nærmere undersøgelse ikke give den optimale skærehastighed og det er 
derfor nødvendigt at ændre omdrejningstallet, så det giver en 
skærehastighed på 7,86 m/s. Denne hastighed er fundet i et datablad og 
er den skærehastighed der giver det bedste resultat. Gearing er fundet ud 
fra skærehastigheden, de fem geartrin og en diameter der går fra 50 mm 
til 475 mm.  

 

Motor 
Når gearingen er fundet, ønskes det at finde en motor, som kan levere den 
krævede effekt. Effekten hvis på baggrund af den spån der bliver drejet af. 
Spånareal er vurderet ud fra kilder, til at have en bredde på 8,5 mm og 0,2 
mm i dybden pr. omdrejning. Ved udregningen er der taget udgangspunkt 
i eg, som er en af de hårdeste træsorter.  
For at opnå denne spån, kræver det en skærekraft på 32 N/mm2. Det 
giver en motoreffekt på 714,5 W og derfor vælges motortype MY802-4 fra 
Glong Electric. Den har en effekt på 750 W og et omdrejningstal på 1410. 

 

Remskiver 
Remskiverne regnes ud fra gearingen, sådan at den optimale 
skærehastighed opnås, alt efter hvilket emne der drejes. I beregningen af 
gearingen, blev omdrejningstallet for alle trin fundet. Motoren er blevet 
fundet, så remskivernes job er at få det konstante omdrejningstal fra 
motoren, omdannet til den ønskede omdrejning af akselen. Her er det 
vigtigt at finde den laveste udveksling, da det giver en længere 
holdbarhed.  

 

Rem 
Ud fra remskiverne skal det beregnes hvor lang en rem der er nødvendig. 
Remmen findes ud fra remskiver og akselafstand.  
 

 

Aksel og not 
Akselen der beregnes på, er den aksel som skal rotere det emne, der 
drejes. Det vurderes at det er den aksel, som kommer til at blive hårdest 
belastet. Akslen skal være hul og have et konus form, sådan at standard 
værktøj kan monteres. I akslen skal da laves en not forbindelse til 
remskiven, sådan at remskiven ikke bare glider rundt. Først 
dimensioneres selve akslen, derefter noten, som gør akseldiameteren 
større og til sidst findes et leje. Hvis der ikke findes et leje med denne 
diameter, vælges en større diameter til akslen og lejet.  

 

Lejer 
Lejerne dimensioneres ud fra den fundne akseldiameter fra beregning af 
aksel og not. Lejerne skal kunne holde til minimum 1040 timer. Der skal 
være lejer to steder på den aksel som drejer emnerne. Lejerne bliver 
påvirket af indspændingen af emnet, remmen som driver aksen, 
spånkraften, emnets vægt og den kraft som værktøjet presser med.  
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Valg af bolte til pinoldok 
Pinoldokken kan bevæges frem og tilbage og da formålet med 
pinoldokken er at indspænde emnet der skal drejes, er det vigtigt at den 
ikke flytter sig undervejs. Derfor er det relevant at vide hvilke bolte der 
skal bruges, for at de ikke flytter sig. Det forventes at der kan opstå et 
skub på 50 kg, så det skal den kunne modstå. 

 

Tolerancer på drejedok 
Drejedokken skal dimensioneres i forhold til pasninger. Der skal laves 2D 
tegninger og snit tegninger af den.  

 

Kobling 
Koblingen har flere formål. Det ene er at forlænge motorens aksel, sådan 
at der kan sættes remskive og bremse på. Det andet er en 
sikkerhedsforanstaltning, der gør at motoren ikke trækker akslen rundt, 
ved et for stort moment.  

 

Bremse 
Det tilføjes en nødbremse til drejebænken for at højne sikkerheden 
omkring bænken. Det fungerer ved at trykke på en nødknap, som slukker 
motoren og som stopper akslerne på 1 sek.  

 
  



Projekt 3.2 Syddansk Universitet 02.01.2014 
Semestergruppe 4 Teknisk Fakultet Jørgen Maagaard 

Side 24 af 28 

DEN ENDELIGE DREJEBÆNK 
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TEKNISK DOSSIER 
Det tekniske dossier, som er maskinens sagsmappe, er hvor fabrikanten dokumenterer at den 
udformede løsning er god nok. Dette sker gennem dokumentation af de nødvendige informationer i 
forbindelse med fremstilling og konstruktion af maskinen. Derudover skal der foreligge en 
risikovurdering,  brugermanual, samt beregninger eller testforsøg. I praksis udformes det tekniske 
dossier som et forsvar, i tilfælde af at der en dag skulle rejses tvivl om maskinens sikkerhed. Det 
tekniske dossier skal gemmes i 10 år efter fremstillingsdato og kunne stilles til rådighed for 
Arbejdstilsynet ved en sådan forespørgsel. 
Det tekniske dossier er udarbejdet for den nyudviklede trædrejebænk. Da det ikke er et krav, at det 
tekniske dossier befinder sig samlet til enhver tid, men blot kan samles indenfor en rimelig tidsfrist, vil 
ikke alle punkter besvares i dette afsnit. Beregninger og dokumentation af nødvendige informationer i 
forbindelse med fremstilling og konstruktion af maskinen forefindes i bilagene 1 til 12. 
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CE-MÆRKNING 
CE-mærkning er fabrikantens dokumentation af, at maskinen overholder gældende produktdirektiver 
og påkræves før maskinen må sælges eller bruges i EU. CE-mærkningen markerer overfor 
myndigheden, at maskinen er omfattet af et eller flere direktiver og at der ikke kan stilles yderligere 
indretningskrav end dem, der er nævnt i de relevante direktiver. Det er lovpligtigt at følge 
maskindirektivet, som i DK bliver varetaget af Arbejdstilsynet. Maskindirektivet gælder for alle der 
producerer, importerer eller i eget navn markedsfører eller ibrugtager maskiner. 

Det anvendte maskindirektiv14 er gældende i EU og definerer de sikkerheds- og sundhedsmæssige 
krav til drejebænke.  
Før der må påføres CE-mærke på den nyudviklede trædrejebænk, og før denne opfylder 
maskindirektivets krav, skal der udarbejdes en risikovurdering. Risikovurderingen bruges til at 
kontrollere om der foreligger risici for skader ved brug af maskinen. Denne skal kunne fremvises til 
myndighederne, skulle dette blive krævet.  
 

RISIKOVURDERING 
Der udarbejdes en risikovurdering med henblik på at sikre brugeren, som tager udgangspunkt i ISO 
23125; Værktøjsmaskiner – Sikkerhed – Drejebænke og DS/EN ISO 14121-1; Maskinsikkerhed - 
Risikovurdering. Risikovurderingen består af en risikoanalyse, hvor farekilder og tilhørende farlige 
situationer identificeres, vurderes og derefter bedømmes.  Efter risikoanalysen er udarbejdet, ses der 
på, om nogle risici eventuelt kan nedsættes. Identificering og vurdering af risici sker gennem et 
risikoanalyseskema. 
 

IDENTIFIKATION AF RISICI 
Emnet:  Hvis emnet ikke er spændt ordentligt fast i dokken, kan det risikere at 

slynges ud under drejningen. Brugeren eller andre tilstedeværende 
risikerer da at rammes af emnet og dermed påføres skade. 

Rem:  Det er nemt at komme til at tilgå remmen under drift, fordi den ikke er 
afskærmet. Brugeren kan derved få legemsdele eller andet i klemme. 

Spåner:  Bærer brugeren ikke beskyttelsesbriller eller maske, er der risiko for at få 
spåner i hovedet, som kan gøre skade, bl.a. hvis de flyver ind i øjnene. 

Utilsigtet brug: Afhængigt af hvad brugeren gør, er der risiko for at emnet slynges ud eller 
at legemsdele bliver mast/kommer i klemme. 

Drejebænken: Både ved opsætning og brug af drejebænken kan brugeren risikere at 
vælte den eller selv vælte ind over den. I begge tilfælde er der risiko for at 
blive mast eller få legemsdele i klemme.  

De roterende dele: Bæres der løst tøj, hår, smykker eller lign., er der risiko for at få disse viklet 
ind i maskinens roterende dele. Dermed risikeres der skade på brugeren. 

Værktøjsstål: Brugeren kan miste kontrollen over værktøjet, som derved kan slynges ud 
og ramme brugeren eller andre tilstedeværende.  

Håndtag: Da håndtag og pinol sidder på samme aksel og skrues fast i modsat retning 
af hinanden, vil disse aldrig kunne spændes stramt fast. Der er derfor 
risiko for, at håndtaget kan slynges af under drift og ramme brugeren. 

                                                             
14 Kilde: DS/EN ISO 23125; Værktøjsmaskiner – Sikkerhed - Drejebænke 
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VURDERING AF RISICI 
Ovenstående risici er indsat i et risikoanalyseskema15, hvor deres individuelle risikoprofil er bestemt. 
Denne angiver om risikoen er hhv. Acceptabel (1-3), Afhænger af nærmere omstændigheder (4-5) 
eller er Uacceptabel (6-8). For de områder, der har en risikoprofil på 4 eller derover,  overvejes om der 
er mulighed for at nedsætte risikoen.  Ud fra risikoanalyseskemaet er det kun rem og håndtag, som 
ikke har en for høj risikoprofil. 
 

NEDSÆTTELSE AF RISICI 
Generelt kan alle risici nedbringes ved at oplyse brugeren grundigt om den korrekte brug af maskinen. 
Dette sker selvfølgelig gennem brugermanualen, men da brugeren ikke altid vil gøre sig den ulejlighed 
at læse manualen, må der også gøres andre tiltag. Der påsættes advarende klistermærker på de 
områder eller dele, som kræver at brugeren er påpasselig.  
 
De roterende dele: Der sættes en kobling på maskinen, som automatisk stopper maskinen ved 

for høj belastning. Derudover monteres der en nødstop-knap, så brugeren 
selv kan stoppe maskinen hurtigt, skulle vedkommende komme til skade 
eller blive opmærksom på en fejl i opsætningen. 

  
Rem: For at forhindre brugeren i at tilgå remmen under drift, kan der installeres 

en laser. Denne skal da sørge for at stoppe maskinen, hvis et objekt 
kommer for tæt på remmen under drift.  

 
Drejebænken: Maskinen skal kunne stå på et bord eller monteres på et sæt ben. I begge 

tilfælde er der mulighed for at vælte den. Men gøres den skridsikker og 
stabil, evt. gennem gummidutter på fødderne, nedbringes risikoen.  
 

  

                                                             
15 Se bilag 13 
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BRUGERMANUAL 
Sammen med maskinen skal der leveres en brugermanual, som indeholder de specifikke 
informationer for maskinen. Brugermanualen skal give al den nødvendige information i forbindelse 
med transport, montering/demontering, drift, opsætning, vedligeholdelse, rengøring mm., samt 
hvordan medarbejdere trænes eller kvalificeres tilstrækkeligt til tilsigtet og sikkert brug af maskinen.  
I overensstemmelse med ISO 23125, ISO 12100-2:2003 og www.nytmaskindirektiv.dk skal der 
udarbejdes en brugermanual, der som minimum oplyser om følgende punkter: 
 

• Maskinens mærkning 
• Foreskrevet brug 
• Frarådeligt brug 
• Mulige resterende risici for skade 
• Anvisning af sikkert brug: 

- Håndtering 

- Opstilling og installation 

- Montering og demontering 

- Indstilling og vedligeholdelse samt reparation 

- Eventuel oplæring af operatør 
• Maskinens begrænsninger 
• Installationsforhold 
• Tegninger og billeder af maskinens egenskaber 
• Installation og montage, der kan mindske støj og vibrationer 
• Oplysninger om service og garanti 
• Den luftbårne støj fra maskinen 
• Nødvendige forholdsregler  
• Energiforsyningsoplysninger 
• Miljøvenligheden af maskinen 
• EF overensstemmelseserklæring 

Er brugermanualen lang, bør den indeholde en indholdsfortegnelse. 
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