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I FÖRRA NUMRET av DMH plockade vi bland annat isär och 
visade hur en slagborrmaskin och en borrhammare fung-
erar samt visade skillnaden mellan batteriet i en proffsma-
skin kontra en hobbymaskin. Denna gång ska vi visa hur 

en slagskruvdragare fungerar och berätta vad det är som 
gör dem så starka. Vi ska även jämföra en kolborstfri ma-
skin kontra en maskin med kolborstar samt plocka isär en 
billig hobbymaskin och se vad som döljer sig i den. ✖

HUR FUNGERAR DE OLIKA VARIANTERNA AV BATTERIMASKINER 
OCH VAD ÄR DET SOM DÖLJER SIG I DEM?     AV :  C H R I S T I A N  DY H L É N

Skruvdrag arSkolan
del 2

kolBorStfritt
AVANCERAD STYRNING MED LÄNGRE LIVSLÄNGD
ALLT FLER TILLVERKARE lanserar kol-
borstfria batterimaskiner. Men vad 
innebär en borstlös motor jämfört med 
en traditionell likströmsmotor?

Den absolut vanligaste motorty-
pen i batteriverktyg är en traditionell 
likströmsmotor med kolborstar som 
överför den elektriska energin från 
batteriet till motorn. Det finns tillver-
kare som har haft kolborstfria motorer 
i ett antal år men det har inte ännu 
riktigt slagit igenom. En anledning 
är dyrare komponenter då styrningen 
av hastigheten på motorn blir krång-
ligare. 

Dock så har nu flera tillverkare gått i 
bräschen för denna nya teknologi (tek-
niken i sig är inte så ny utan har fun-
nits i många årtionden men det nya 
är att införa den i sladdlösa elverktyg) 
och man nästan tävlar om vem som 
skall komma först med nya modeller. 

Fördelar som nämns med kolborst-
fria motorer är längre gångtid per 
laddning, bättre hållbarhet samt helt 
utan behov av service. En motor med 
kolborstar behöver förr eller senare 
få kolen bytta men i praktiken är 

kol och kommutator. Kolen 
syns ej här utan sitter i en 
kolhållare så att kolen trycks 

mot den kop-
parfärgade 
kommuta-
torn längst till 

höger i bilden. 
På kolhållaren finns det 
små fjädrar som trycker 

kolen mot kommutatorn. 
Lite förenklat kan man säga att de 

båda motortyperna är omvänt kon-
struerade gentemot varandra. Båda 
motorerna innehåller en stator och en 
rotor. Det är alltid rotorn som sitter i 
mitten och det är den delen som snur-
rar vilket i slutändan via växellådan 
gör så att till exempel ett borr snurrar 
när man borrar. Statorn är placerad 
runt om rotorn och på dessa bilder så 
har vi med andra ord plockat ur ro-

torn ur statorn. Både rotor och 
stator sitter ordenligt fixerade 

i maskinernas hölje via dels kul-
lager för rotorns del, och styrklackar 

i höljet för statorns del. Rotorn måste 
kunna röra sig fritt utan att de båda 
delarna kan komma åt varandra. Detta 
måste konstrueras stadigt då det är 
mycket starka magnetfält mellan rotor 
och stator som gör att de vill dras mot 
varandra.

Vad är då den största skillnaden 
mellan en maskin med och utan bor-
star?

I en borstlös motor är det rotorn 
som är den så kallade permanentmag-
neten vilket betyder att den alltid är 
magnetiserad. Statorn i en borstlös 
motor är den så kallade elektromag-
neten vilket betyder att den blir 
magnetisk när man tillför ström och 
spänning. Ju högre spänning man 
tillför elektromagneten desto starkare 
blir magnetfältet i den, vilket påver-
kar rotorn och får den att rotera. Det 
tillförs ingen energi via kolborstar då 
kolborstarna utgör mekanisk friktion 
mellan kolen och kommutatorn Det är 
just detta som tillverkarna anger som 
argument för att kolborstfria motorer 
ger längre gångtid. Det skall även 
utvecklas mindre värme. Nackdelen 
är att det behövs en betydligt mer av-
ancerad styrning för att reglera mag-
netfältet i statorn än att bara tillföra 

Här har vi tagit bort 
skalet på en yrkes-
maskin med borst-
lös teknologi. Som 
man kan se innehål-
ler den en hel del 
elektronik. 

detta inte speciellt vanligt. Min egen 
erfarenhet är att jag aldrig behövt 
byta några kol även om maskinen 
har många års användning bakom 
sig. Dock så har jag påträffat ett antal 
gånger att kolhållarna har smällt på 
grund av för hård belastning på verk-
tyget. Då behövs det självklart en liten 
service. Detta kan dock lätt undvikas 
genom överbelastningsskydd som 
de flesta moderna yrkesmaskiner har 
inbyggt.

Nackdelen med den ”nya” tekniken 
är att den är dyrare att tillverka och 
således blir maskinerna dyrare i inköp 
för slutkunden. Går den elektroniska 
styrningen sönder för att varvtals-
reglera motorn så är det förmodligen 
även dyrare att laga dessa maskiner. 
Hur pass tillförlitliga de nya kolborst-
fria maskinerna är jämfört med sina 
föregångare är svårt att säga eftersom 
de inte har funnits lika länge och i 
samma utbredning. 

omvänt konstruerade
På följande bilder så skall vi jämföra 
en kolborstfri motor och en vanlig mo-

Här ser vi den kolborstfria motorn med 
tillhörande varvtalsreglering. Rotorn som i 
detta fall är permanent magnet sitter fort-
farande kvar i maskinens växellåda som 
finns i det stora plasthöljet. 

spänning och ström via kol och kom-
mutator till rotorn.

I den traditionella motorn så är 
förhållandet tvärt om. Här är statorn 
den så kallade permanent magneten 
och rotorn den så kallade elektromag-
neten. Man tillför spänning och ström 
via kolen till kommutatorn, vilket då 
gör att rotorn blir magnetiserad. Detta 
får då rotorn att snurra eftersom mag-
netfälten vill stöta bort varandra från 
statorn och rotorn. Nackdelen med 
denna konstruktion är då att kolen 
utgör en friktionsförlust då de trycks 
mot kommutatorn samt att delar slits 
och behöver bytas efter lång tids an-
vändning. Fördelar är beprövad teknik 
som är billigare att tillverka. ✖

tor med kol och komutator.
Här kan man klart och tydligt se 

de största skillnaderna mellan de två 
typerna. På bilden högst upp är som 
bekant en borstlös motor och längst 
ned har vi en traditionell motor med 

Borstlös motor

Traditionell motor med kol och kommutor
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SLAGSKRUVDRAGAREN ÄR  KONSTRU-

ERAD för att dra i skruv och bult i olika 
material. Slagkraften uppkommer ge-
nom en roterande rörelse där en ”ham-
mare” slår på ett ”städ” och därmed 
slår in skruven/muttern i rotations-
riktningen. Det är sedan gängorna på 
skruven som ser till att skruven skru-
vas i. Fördelen med en slagskruvdra-
gare är att de har ett högt vridmoment 
samt att de inte påfrestar handleden 
på samma sätt som en vanlig skruv-
dragare gör då man inte behöver hålla 
emot när man skruvar. Nackdelen med 
dem är att de låter extremt mycket 
samt att det är svårare att kontrollera 
momentet på maskinen.

Behöver inte växla ned varvet 
lika mycket
På bilden till höger har vi delat på en 
enväxlad slagskruvdragare och det 
första man kan se är hur kompakt 
maskinen är. Växellådan är betydligt 

kompaktare än en borrskruv-
dragare, dels för att den inte 
har flera växlar men också 
för att den inte behöver 
växla ner varvet lika myck-
et som i en vanlig skruv-
dragare. Motorn är också 
väldigt kort och kompakt 
eftersom den inte behöver 
vara lika kraftfull som i dessa 
maskiner. 

SlagSkruv- 
dragare
– INTRESSANT TEKNIK GÖR DEM SMÅ MEN STARKA

”SLAGKRAFTEN UPP-
KOMMER GENOM EN 
ROTERANDE RÖRELSE 
DÄR HAMMAREN SLÅR 
PÅ ETT STÄD”Här har vi lossat på det främre metalhuset 

som innehåller både växellåda samt slag-
mekanismen. Längst fram sitter också led-
belysningen och snabbfästet för bits.

Här är de interna delarna uttagna ur metalhuset och det vi ser är dels nerväxlingen som 
sker med hjälp av den statiska kuggen och de mindre kuggen ovanför den kraftiga fjä-
dern. 

Vad är det som då gör att en slag-
skruvdragare får ett så högt vridmo-
ment och är så stark? 

Så länge som motståndet är lågt, 
dvs att man skruvar i en liten skruv 
eller skruven har inte hunnit så långt 
in i virket, är fjäderns mothållande 
kraft större och klackarna på det stora 
metallstycket kommer att ligga an 
mot vingen i metalhuset. När mo-
torn snurrar i maskinen så förmedlas 

denna roterande rörelse så att både 
metallstycket och vingen roterar vil-
ket resulterar i att bitset snurrar. När 
motståndet blir för tungt, dvs en stor 
skruv skall dras i, så kommer den kraf-
ten att tvinga klackarna på det stora 
metallstycket att glida upp på vingen. 
Hur stor denna kraft måste vara beror 
på hur kraftig den stora spiralfjädern  
är och det är denna som trycks ihop 
och låter metallstycket att röra sig 

uppåt upp på vingen. Sedan kommer 
klackarna att glida ner igen från ving-
en och röra sig i en hög hastighet tills 
det slår emot vingen igen. Detta re-
sulterar i ett mycket kraftigt slag tack 
vare den höga rotationshastigheten 
på metallstycket och dess vikt. Detta 
tvingar ner skruven i materialet. Sedan 
upprepas detta gång på gång tills man 
skruvat färdigt. Detta sker ungefär 
3000 gånger per minut.  ✖

”KRAFTEN KOM-
MER ATT TVINGA 
KLACKARNA ATT 
GLIDA UPP PÅ 
VINGEN”

Genomskär-
ningen visar 
hur kort och 
kompakt 
motorn är.
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VID EN FÖRSTA anblick så kanske det 
inte syns några större skillnader på en 
budgetmaskin kontra en proffsmaskin. 
Men det finns där och det är ganska 
stora. Klämmorna som får kontakt med 
batteriet längst ner i handtaget känns 
tunna och klena och varvtalsreglering-
en känns plastig och billig att ta i. Det 
man direkt kan se är att effekttrans-
sistorn som styr effekten till motorn 
är ganska liten och dessutom snett 
monterad. Man har även sparat in på 
kylningen och använder en tunn liten 
aluminiumplåt istället för koppar. Man 
har också utnyttjat utrymmet i maski-
nen väldigt dåligt. Vid provkörning 
av denna 14,4 V maskin visade det 
sig att den var betydligt svagare men 
ändå väsentligt större än de profes-
sionella 10,8 V maskinerna. Motorn är 
dessutom en kapslad variant av okänt 
märke. Nackdelen med dessa kapslade 
motorer är att det är svårt att byta kol 
men framför allt så är luftflödet mycket 
sämre än i de öppna konstruktionerna 
man har i yrkesmaskinerna. Dåligt luft-
flöde innebär dålig kylförmåga, vilket 
gör att det inte går att plocka ut 
så mycket effekt ur ma-
skinen. Höll 
man 

emot chucken med ena handen och lät 
den gå tungt en liten stund dröjde det 
inte länge innan en liten strimma med 
rök steg ur ventillationshålen. 

förvånande bra växellåda
Växellådan på denna hobbymaskin var 
faktiskt en liten överraskning då alla 
kugg var i metall inklusive växelkug-
gen, vilket inte ens är fallet på alla 
yrkesmaskiner. Nu är det i och för sig 
svårt att uppskatta kvalitén på materi-
alet enbart genom att titta på det, men 
förmodligen så är växellådan det sista 

som går sönder på denna maskin. Spe-
ciellt med tanke på den ytterst blyg-

samma effekt som 
motorn och bat-
terierna är kapabla 
att utveckla. Det 
som saknas kontra 

yrkesmaskinerna är 
en mekanism, ”backlås”, 

som gör det möjligt att fästa 
borr eller bits med en hand, det vill 

säga att chucken inte snurrar när man 
drar åt den. Man måste således hålla 
emot med ena handen på chucken 
samtidigt som man drar åt med andra 
handen längre ut på chucken. Detta 
är ganska irriterande då det är svårt 
att få plats med båda händerna runt 
chucken. 

Batteriet
Som vi redan tog upp i förra numret 
finns det ingen som helst elektronisk 
övervakning av cellernas tillstånd i 
hobbymaskinens batteripack. Trots 
att det billiga batteripacket innehåller 
10 celler, som proffsmaskinernas bat-
teripack, har de bara drygt 1/3 i A ka-
pacitet. De klarar inte heller att ta emot 
lika mycket laddning per timme samt 
att leverera höga A tal när arbetet blir 
tyngre. Det kan krävas ända upp till 5 
timmar för ladda batteriet fullt. 

Denna hobbymaskins batteripack 

innehåller billiga metall-hybridceller 
till skillnad mot yrkesmaskinerna 
som består av litium-jon celler.  Li-jon 
cellerna klarar att ta emot höga ladd-
strömmar vilket ger korta laddtider 
samt att de tål många i och urladd-
ningar. Dessa batteripack innehåller 
även elektronik som övervakar cellerna 
så att de inte kan överladdas. Cellerna 
skyddas också genom att elektroniken 
känner av om de belastas alldeles för 
hårt och stänger då av maskinen för att 
inte cellerna skall ta skada. Det finns 
även sensorer som känner av om bat-
terierna blir för varma och de kontrol-
lerar även att cellerna inte är för kalla 
eller varma när de skall laddas. Allt för 
att få en så lång livslängd som möjligt 
och bästa kapacitet. ✖

lågBudgetmaSkin
VAD SKILJER EN 299 KRONORS-MASKIN  
KONTRA EN PROFFSMASKIN?

Genom-
skärning 
av en 
budget-
maskin

” DÅLIGT LUFTFLÖDE INNEBÄR DÅLIG 
KYLFÖRMÅGA, VILKET GÖR ATT DET INTE 
GÅR ATT PLOCKA UT SÅ MYCKET EFFEKT 
UR MASKINEN”


