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Sammanfattning 
 

Denna rapport berör ett examensarbete som har utförts som ett avslut på 

Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik på Karlstads universitet. Uppdragsgivare för 

projektet var Goodtech Solutions AB i Karlstad. Projektets mål har varit att utveckla en 

kompletterande enhet till ett av Goodtechs befintliga system som fyller och hanterar säckar 

med bulkmaterial. Det grundläggande problemet var att det i vissa fall är önskvärt att få 

säcken roterad 90 grader.  

 

Projektet har genomgått produktutvecklingsprocessen med faser som kravspecificering, 

konceptgenerering och layoutkonstruktion.  En rad olika koncept har genererats och 

utvärderats där det mest fördelaktiga togs vidare för vidareutveckling som till slut ledde fram 

till slutresultatet. 

 

Det konstruktionsförslag som har tagits fram bygger på drift med hjälp av en elektrisk och två 

pneumatiska cylindrar. Konstruktionen är anpassad för att hantera den variation av last som 

kan förkomma och är enkelt att implementera i befintligt system när det önskas.  

 

Konstruktionen klarar av att lösa det huvudsakliga problemet med avseende på hållfasthet, 

kapacitet och cykeltid. Den uppskattade kostnaden för konstruktionsförslaget är cirka 62 000 

kronor.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Abstract 
 

This report concerns a degree project that has been completed as a completion of the Bachelor 

of Science in Mechanical Engineering at Karlstad University. The customer of the project was 

Goodtech Solutions AB in Karlstad. The goal of the project has been to develop an additional 

unit to one of Goodtech’s existing systems that fill and handle bags with bulk material. The 

underlying problem was that in some cases would be desirable to get the bag rotated 90 

degrees.  

 

The project has followed the product development process with phases such as requirement 

specification, concept generation and layout design. A variety of different concept have been 

generated and evaluated, where the most beneficial was taken for further development, which 

ultimately led to the result.  

 

The design proposal that has been developed is based on the use of an electric cylinder and 

two pneumatic cylinders. The design is adapted to handle the variation of load that can occur 

and is easy to implement in the existing system when desired. 

 

In theory, the design can solve the underlying problem with regards to strength, capacity and 

cycle time. The estimated cost of design proposal is approximately 62 000 SEK. 
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1 Inledning 
 

Projektet utförs på uppdrag av Goodtech Soulutions AB i samband med kursen 

”Examensarbete för ”Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik” på Karlstads universitet, vid 

fakulteten för Natur, hälsa och teknikvetenskap. Kursen omfattar 22.5 HP och utförs under 

vårterminen 2018. Examinator är Nils Hallbäck, handledare från Karlstads universitet är 

Anders Wickberg och handledare från Goodtech är Malte Svensson.  

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Goodtech är ett teknikföretag med kärnkompetens inom automation, kraft- och industriteknik. 

Goodtech levererar egenutvecklade och kundanpassande lösningar för automatisering av 

produktion, materialhantering, lager och logistik. 

 

För att kunna utveckla och bibehålla industriproduktion i Sverige ser Goodtech krav på en 

högre automationsgrad inom allt fler områden av produktion. En produkt i Goodtechs 

sortiment med varunamnet Portabulk hanterar och fyller storsäckar med bulkmaterial, bland 

annat fiskfoder och konstgödsel. Säckarna brukar vanligtvis bära en last på upp till 1500 kg. 

Efter vägning och fyllning transporteras säckarna på ett transportband för att sedan hanteras 

med lastmaskin vidare till lager eller transport. Goodtech ser att marknaden för denna typ av 

utrustning växer och behöver därför komplettera produkten med ytterligare funktioner för att 

ge kunden fler valmöjligheter vid efterhanteringen av säcken, i detta fall få säcken roterad 90 

grader. 

 

 

 

1.2 Problemformulering  

 

Säcken är utrustad med en lyftögla för att underlätta hantering av säcken efter fyllning. I 

dagsläget är öglan positionerad parallellt med transportbandets åkriktning efter fyllning. I 

vissa fall vill kunden ha säcken roterad 90 grader gentemot transportbandet vilket inte är 

möjligt med dagens utrustning. Detta kan bero på hur logistiken ser ut för efterhantering i 

olika anläggningar. Utrustningen behöver alltså kompletteras med en rotationsenhet som kan 

hantera en säck på 1500 kg stabilt och säkert.  

 

1.3 Syfte 
 

Projektets syfte är att konstruera en enhet som kan lösa uppgiften med att rotera en säck 90 

grader och enkelt implementeras i dagens system för att i framtiden kunna möta de behov man 

har sett från kunder. 
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1.4 Målsättningar  

 

• Ta fram en CAD-modell för en konstruktion med rotationsfunktion som är möjlig att 

implementera i den befintliga konstruktionen för hantering av storsäck, samt klarar 

den miljö och belastningar utrustningen utsätts för.  

 

• Utföra beräkningar på befintlig ställning för att se att den klarar av belastningen som 

tillkommer från den nya funktionen och eventuellt komplettera med förstärkningar. 

 

 

1.5 Avgränsningar  

 

För att projektet ska vara genomförbart inom givna tidsramar finns vissa avgränsningar.  

Projektet är avgränsat till att endast leda fram till en komplett CAD-modell av konstruktionen. 

Alltså inga färdigställda detaljritningar eller ingen fysisk prototyp. Under projektets gång kan 

fler avgränsningar tillkomma i samtyckte med handledare. 
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2. Metod  
 

Arbetet har betraktats som ett produktutvecklingsprojekt och följer faserna projektplanering, 

informationssökning, kravspecifikation, konceptgenerering, konceptutvärdering, 

konfiguration och layoutkonstruktion.  

 

2.1 Projektplanering 

Ett första steg är att planera arbetet för att få en överblick av problemet och givna resurser. 

Planeringsarbetet ska leda till en projektplan som ska agera vägkarta och ska definiera: 

 

• Uppgiften som ska lösas  

• Tidsramarna  

• Resurserna  

• Ansvariga medarbetare.  

 

Projektplanen disponeras och beskriver följande rubriker. Bakgrund, problemformulering, 

organisation, projektmodell, kommentar till tidsplan, riskbedömning och dokumenthantering 
(Eriksson & Lilliesköld, 2004). 

  

2.1.1 WBS 

 

Tidigt i planeringsarbetet utförs en Work-breakdown-structure (WBS). WBS är en 

systematisk arbetsnedbrytning av projektet i mindre och mindre bitar i hierarkiska nivåer. 

Nedbrytningen ger en översiktlig bild av vad projektets alla olika delar som ska genomföras 

för att ro projektet i hamn (Eriksson & Lilliesköld, 2004). 

 

 

2.1.2 Gantt-schema   

 

För att få en tidsuppfattning av projektet och tydligt se den tid som finns till förfogande 

upprättas en tidsplan i form av ett Gantt-schema. Utifrån WBS:n förs de olika aktiviteterna in 

tillsammans med dess planerade varaktighet. Gantt-schemat är en metod som ger en tydlig 

visuell bild av tidsplanen och projektets planerade arbetsgång (Eriksson & Lilliesköld, 2004). 

 

2.1.3 FMEA 

 

I planeringsarbetet utförs även en riskbedömning för att få en bild av eventuella risker som 

kan tänkas att störa projektets arbetsgång. De identifierade riskernas sannolikhet och 

allvarlighetsgrad bedöms på en skala från 1 till 5. Värdet multipliceras (S*K) för att få ett 

riskvärde så att de olika riskerna kan ställas i förhållande till varandra. I FMEA:n föreslås 

även åtgärder för de olika riskerna (Eriksson & Lilliesköld, 2004). 
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2.1.4 Informationssökning   

 

Som ett avstamp i projektet görs en informationssökning för att hitta information som kan 

tänkas vara relevant för projektet. Då projektet avser att komplettera ett befintligt system 

undersöks nämnda system för att ge en bättre förståelse. Dels hur systemet fungerar i 

dagsläget, vilka miljöer det arbetar i och andra begräsningar. Automatiserade system i sin 

helhet undersöks i olika branscher och utföranden för att ge inspiration till eventuella 

lösningsvägar. Informationssökningen görs till stor del i början av projektet men även löpande 

under projektets gång när det behövs. 

 

2.2 Kravspecifikation  

 

Utifrån uppdragsbeskrivning och kompletterande informationssökning upprättas en 

kravspecifikation. Kravspecifikationen kan ses som en sammanställning av de krav och 

önskemål som ställs på produkten. Kravspecifikationen är levande under projektets gång och 

kan under processen komma att ändras och uppdateras. Syftet med att upprätta en tydlig 

kravspecifikation är att: 

 

• Konkretisera problemformulering  

• Säkerställa att hänsyn tas till alla intressenter, livscykelfaser och aspekter  

• Ge alla inblandade i projektet en enhetlig syn på målen 

• Underlätta styrning av utvecklingsarbetet  

• Stödja sökning av lösningsalternativ och val av lösning  

 

En väl utarbetad kravspecifikation leder till kortare utvecklingstid och att färre ändringar 

behöver göras senare i projektet. På grund utav detta läggs mycket tid på kravspecifikationen 

tidigt i projektet (Johannesson, et al., 2013). 
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2.2.1 Kriteriematris 

 

Som ett stöd i arbetet med kravspecifikationen används en ”checklista” i form av en 

Olssonmatris. De olika kriterieområdena ställs upp i from av en matris där raderna utgör 

produktens livscykelfaser och kolumnerna dess intressenter enligt Tabell 1. 

 
Tabell 1. Exempel på Olssonmatris. 

Livscykelfas 
Aspekter  

Process Miljö Människa  Ekonomi 

Alstring (Utveckling, Konstruktion m.m.) 1.1 1.2 1.3 1.4 

Framställning (Tillverkning, montering, kontroll, 

lagring) 2.1 2.2 2.3 2.4 

Avyttring (Försäljning, distribution, m.m) 3.1 3.2 3.3 3.4 

Brukning (Installation, användning, underhåll m.m)  4.1 4.2 4.3 4.4 

 

Genom att gå igenom samtliga celler i matrisen säkerställs att hänsyn tas till alla tänkbara 

aspekter (Johannesson, et al., 2013). 

 

2.3 Konceptgenerering 

 

Konceptgenereringsfasen avser att resultera i ett antal konceptuella lösningar som 

tillfredsställer kravspecifikationen. Ambitionen är att hitta många olika koncept för att få en 

bra bredd inför konceptutvärdering. Som stöd i genereringsfasen används såväl kreativa som 

systematiska metoder (Johannesson, et al., 2013). 

 

 

2.3.1 Brainstorming  

 

Brainstorming utförs både individuellt, tillsammans med andra studenter och personal på 

Goodtech. Utan att bedöma resultatet ska gruppen komma fram till så många idéer som 

möjligt, kvantitet går före kvalitet. Vid brainstorming bör följande fyra grundregler beaktas 

(Johannesson, et al., 2013).  

 

• Ej ge kritik  

• Sträva efter kvantitet  

• Tänk utanför det vanliga  

• Kombinera idéer 

 

 

 

 

 

 



 6 

2.3.2 Katalogmetoden  

 

Katalogmetoden är en av de vanligare stödmetoderna för problemlösningsarbete som funkar i 

såväl grupp som enskilt. Metoden bygger på informationssökning i bland annat litteratur, 

kataloger och på internet. Detta för att söka inspiration och se hur likartade problem har lösts 

tidigare (Johannesson, et al., 2013). 

 

2.3.3 Idéskiftsmetoden (6-3-5) 

 

Denna kreativa idégenereringsmetod utförs i grupp om minst fyra personer. Gruppen utgår 

från en given problemformulering för att snabbt åstadkomma tre olika lösningsalternativ som 

antecknas och skissas ner på ett papper. Efter en förutbestämd tid skiftar papperna mellan 

gruppen för att under ytterligare några minuter vidareutveckla idéerna man presenterades på 

sitt nya papper. Detta byte upprepas till samtliga i gruppen har tagit del av alla papper 

(Johannesson, et al., 2013). 

 

 

 

2.4 Konceptutvärdering 

 

Konceptutvärderingen kan delas in i två olika steg och är en iterativ process där nya lösningar 

kan komma till längs vägen. Ett första steg är att eliminera de koncept som ej uppfyller 

samtliga krav som formulerats i kravspecifikationen. Resterande rangordnas sedan för att hitta 

den mest tillfredsställande lösningen. Processen illustreras i Figur 1. 

 
Figur 1. Illustration av utvärderingsprocessen 

 

 

2.4.1 Elimineringsmatris  

 

Vid elimineringen av koncept används en elimineringsmatris. Den agerar som ett redskap för 

att systematiskt undersöka koncepten huruvida de ska sållas bort eller tas vidare för 

rangordning. Matrisen utformas enligt Tabell 2. 
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                    Tabell 2. Exempel på elimineringsmatris 

Elimineringsmatris  

Elimineringskriterier: 
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(-) Nej 
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(?) Mer info krävs 

(!) Kontroll produktspecc 

Beslut: 

(+) Fullfölj lösning 

(-) Eliminera lösning 

(?) Sök mer info 

(!) Kontroll produktspecc 

Kommentar: Beslut: 

1 +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

  +
 

2 + + -           - 

3 + + ? + + + +   ? 

4                   

5                   

6                   

   

Samtliga lösningar som tas med i matrisen stäms av mot alla utvärderingskriterier. Får en 

lösning (+) vid alla kriterier blir även det slutgiltiga beslutet (+) vilket innebär att lösningen 

fullföljs och tas vidare. Får en lösning vid något kriterium ett (-) elimineras den och tas ej 

vidare. Då en lösning får ett (?) innebär det att information saknas får att göra en bedömning 

och beslutet blir då att söka mer information (Johannesson et al. 2013). 

 

2.4.2 Relativ beslutsmatris 

 

De lösningar som tas vidare från elimineringsmatrisen utvärderas enligt Pughs metod med en 

relativ beslutsmatris där relativa jämförelser mellan de olika lösningarna görs. Utvärdering 

görs med hjälp av en matris utformad enligt Tabell 3. 

 

 
    Tabell 3. Exempel på Pugh-matris 
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Något utav koncepten väljs som referenslösning. Sedan jämförs resterande lösningar mot 

referensen där en bedömning görs hur vida aktuellt koncept uppfyller kriterierna sett till 

referensen. Ett + innebär att lösningen uppfyller kriteriet mer tillfredsställande än referensen, 

ett – att kriteriet uppfylls sämre och en 0: a att det uppfylls likvärdigt. Antal +, - och 0 

summeras som resulterar i ett nettovärde för varje undersökta lösning. Utifrån nettovärdet ges 

lösningarna en ranking som ligger som beslutsunderlag om lösningen ska tas vidare eller ej 

(Johannesson et al. 2013). 

 

2.5 Konstruktions-FMEA  

 

När ett koncept är valt utförs en konstruktions-FMEA för att analysera och bedöma vilka fel 

som möjligen kan uppkomma, felens konsekvenser och dess orsak. I FMEA-analysen används 

en 10-gradig skala för att bedöma de tre faktorerna felsannolikhet, allvarlighetsgrad och 

upptäckbarhet. Multiplikation mellan de tre faktorerna ger ett risktal för samtliga felhändelser. 

Detta kan sedan användas som underlag för prioritering av förbättringsåtgärder (Klefsjö & 

Bergman, 2015). 

 

2.6 Konfiguration  

 

Då ett koncept är valt tas det vidare för vidareutveckling. Det ska gå från en konceptlösning 

till en fungerande produkt. Konfiguration innebär bland annat val av standardkomponenter 

och dimensionering av valda konceptlösning (Johannesson, et al., 2013). 

 

2.7 Layoutkonstruktion 

 

I Layoutkonstruktion sammanställs och modelleras slutligen det valda konceptet i CAD-

programmet Solidworks. 
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3. Resultat 

 

3.1 Projektplanering  

 

Projektet bröts tidigt ner enligt ”Work Breakdown Structure” får att ge en översiktlig bild 

över vad som skall göras. Sedan låg WBS:n till grund för projektmodellen där de olika 

fasernas planerade färdigdatum presenterades. Utifrån projektmodellen skapades ett Gantt-

schema för att visualisera projektet och de olika fasernas planerade varaktighet. WBS, Gantt-

schema och FMEA kan ses i Bilaga 1.  

 

3.2 Informationssökning 

 

3.2.1 Portabulk 

 

Portabulk är varunamnet på de system som projektet 

berör och är ett komplett system för bulkhantering och 

storsäckspaketering. Systemet erbjuder lösningar för 

hantering, fyllning, märkning, transport och spårning. 

System är automatiserat och arbetsgången är förenklat 

att säckarna först ligger på en rulle som matar säckarna 

till en robot som plockar en säck för att sedan träs på 

enheten för uppblåsning, fyllning och vägning. Säcken 

går vidare på transportbandet för att sammanfogas ihop 

och sträcks även ut med hjälp utav öglan. Sträckningen 

av säcken utförs med hjälp utav en krok och 

pneumatisk cylinder. Sträckningen måste göras för att 

få en slät yta på sidan av säcken då den ska märkas. 

Det gör även så att säcken står stabilare på 

transportbanden, sträcks den inte finns risk att den 

välter vid övergång mellan transportbanden. Till slut 

går säcken vidare på transportbandet för efterhantering 

av bland annat truck eller lastmaskin. En översiktlig 

bild av systemet kan ses i Figur 2 

 

 

Figur 2. Översiktsbild av Portabulk 
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3.2.2 Befintligt ramverk 

 

I dagsläget finns ett tillhörande ramverk för fästning 

till bland annat den pneumatiska cylinder vars funktion 

är att sträcka säcken. Skulle projektet leda till en 

lösning som måste hängas upp och fästas i ramverket 

likt dagens cylinder så görs tidigt enkla 

överslagsberäkningar för att få en uppfattning om hur 

mycket det håller för. Skulle någon sådan lösning bli 

aktuell utförs mer utförliga beräkningar i ett senare 

skede. Ramverket är uppbyggt utav balkar av 

profilerna HEB och UPE i dimensionerna 100–160 

mm och kan ses i Figur 3.  

 

 

3.2.3 FIBC 

 

Säckarna som hanteras går under namnet FIBC som är en 

förkortning av Flexible Intermediate Bulk Container. 

Säckarna består av ett inre plastskikt utav Polyethylene 

(PE) samt ett yttre bärande skikt utav vävd Polypropylene 

(PP). Säckarna är konstruerade efter principen att samtliga 

trådar i det yttre skiktet tillsammans möts och skapar 

lyftöglan. Säckarna finns i olika storlekar beroende vad de 

ska fyllas med samt dess densitet (Goodtech, 2018). Se 

Figur 4. 

 

 

 

3.2.4 IP- klassning  

 

Under informationssökningen framgår det i diskussion med anställda på Goodtech att om 

eventuella elektriska komponenter kommer att användas måste dessa ha IP-Klass 55. Detta då 

systemet kan stå i krävande miljöer där den elektriska utrustningen kan utsätts för bland annat 

damm, fukt och vatten. Kapslingsklassningen är en klassificering på hur väl skyddat och 

inkapslat elektronisk utrustning är mot damm, vatten, inträngande föremål och beröring. De 

olika klasserna betecknas IPxx. Den första siffran beskriver ”Grad av sydd mot beröring och 

inträngande fasta föremål” och den andra siffran ”Grad av skydd mot inträngande vatten”.  

IP55 innebär att utrustningen är dammskyddat och skyddat mot spolande vatten från 

munstycke (Elsäkerhetsverket, 2017). 

 

 

 

 

Figur 3. Befintligt ramverk 

Figur 4. Olika utformingar av säcken 
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3.2.5 Liknande system 

 

På marknaden finns liknande system för fyllning av storsäckar som Portabulk. Det hittas 

många som ej har samma automationsgrad och går inte att likställa med portabulk. Det system 

som är likvärdigt och konkurrerande är finska Erkomat. System är likt Portabulk men inte lika 

flexibelt då matningen av säckarna inför fyllning sker linjärt med systemets arbetsriktning. I 

Portabulk sker matningen av säckar med hjälp utav en länkarmsrobot vilket betyder att 

systemet enklare kan anpassas efter utrymme där det ska användas. Det finns inte så mycket 

information att tillgå om Erkomats system men de erbjuder en lyft och rotationsenhet för att 

rotera säcken 90 grader över transportbandet. Inspiration till lösningar har även sökts genom 

att studera andra automatiserade industrier som till exempel lager och materialhantering.  

 

3.3 Kravspecifikation  

 

Utifrån uppdragsbeskrivning, informationssökning och diskussion med personal på Goodtech 

upprättades en kravspecifikation, för sammanställning se Tabell 4. 
 

Tabell 4. Kravspecifikation 

Nr: Kriterium  Cell: 

Krav = K  

Önskemål = Ö 

Funktion = F 

Begränsning = B 

1 Rotera säck 90 grader 4.1 K F 

2 Lyftkapacitet >1500kg 4.1 K B 

3 Slaglängd 1000mm 4.1 K F 

4 Möjlighet att känna av position 4.1 K F 

5 Cykeltid <14 sek  4.1 K B 

6 Enkel konstruktion 1.1 Ö,5 B 

7 Rostfritt material 1.2 K B 

8 IP55 klass 4.2 K B 

9 Enkla standarddetaljer  1.1 Ö,4 B 

10 Flexibelt montage 4.3 K F 

11 Enkel Tillverkning 2.3 Ö,3 B 

12 Enkel att rengöra 4.3 K B 

13 Robust 1.1 K B 

14 Enkel att implementera i systemet 4.3 Ö,4 B 

15 Marknadsmässigt pris 3.4 Ö,4 B 

16 Pålitlig  1.1 K B 
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3.4 Konceptgenerering  

 

Konceptgenereringsfasen genererade med hjälp av de beskriva metoderna i kapitel två, totalt 

tio principiella lösningar. Koncepten beskrivs kortfattat med text och bild utifrån tänkta 

arbetsgång.  

 

 

 

Koncept 1 

 

Konceptet bygger på en enhet som kan fästas 

över transportbandet i befintligt ramverk. 

Enheten består utav en drivande cylinder för 

lyft/sänk, elmotor för rotation och en mindre 

cylinder för styrning av kroken. Se Figur 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept 2  

 

Koncept 2 är likt koncept 1 men är en snävare 

konstruktion. Istället för att endast rotera själva 

kroken roteras hela enheten. Se Figur 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Koncept 1 

Figur 6. Koncept 2 
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Koncept 3  

 

Detta koncept består utav en separat ställning som lyfter säcken i öglan för att sedan rotera 

och sänka ner säcken. Lyftet utförs med hjälp utav någon form av cylinder som trycker hela 

den överhängande delen uppåt. På den överhängande delen sitter en krok som roteras med 

hjälp utav en motor. Nedre delen av kroken är ledad för att med hjälp utav en mindre cylinder 

kunna få tag och släppa säckens ögla. Konceptet kan utformas i form utav två varianter, se 

Figur 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept 4  

 

Detta koncept består av en överhängande del där kroken 

sitter med tillhörande motor. I detta fallet drivs lyftet med 

två motorer och rem/kedja enligt Figur 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Koncept 3 

Figur 8.  Koncept 4 
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Koncept 5 

 

Konceptet kan ses som en variant på koncept 4. Kroken 

sitter på en överhängande del som roterar med hjälp av en 

motor. Själva lyftet uppnås här istället med motorer som 

sitter på den överhängande delen och driver den med hjälp 

utav styrda rälsar på vardera sida enligt Figur 9. 

 

 

 

 

 

 

Koncept 6 

 

Konceptet bygger på en sektion som implementeras mellan transportbanden med två separata 

band på vardera sida med ”kulor” i mellan dessa. Figur 10 visar konceptet ovanifrån. Genom 

att driva de två banden åt motsatt riktningen uppnås rotation som styrs till säcken har roterat 

90 grader. När säcken är roterad drivs de båda banden i samma riktning för att föra säcken 

vidare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncept 7  

 

Konceptet bygger på en egen sektion med 

transportband, rullar och en platta för lyft och rotation. 

Plattan trycker underifrån med hjälp av cylinder för att 

lyfta säcken över transportbanden för att sedan rotera 

med hjälp av en elmotor. När säcken är roterad sänks 

plattan ner och transportbanden driver säcken vidare. 

Se Figur 11. 

 

 

Figur 9. Koncept 5 

Figur 10. Koncept 6 

Figur 11. Koncept 7 
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Koncept 8 

 

Konceptet 8 liknar koncept 7 men har istället en 

sektion med rullar för att driva säcken framåt. En 

lite mindre platta som istället har extra 

utstickande ”pinnar” för att kunna lyfta säcken 

stabilare. Detta möjliggör att enheten alltid kan 

rotera 90 grader åt samma håll då pinnarna kan 

sänkas ned mellan de drivande rullarna. Se Figur 

12. 

 

 

 

 

Koncept 9 

 

Konceptet består utav en 

rotationsplatta/bord med ledade kulor på. 

Säcken drivs upp på bordet av 

transportbandet för att sedan rotera. För att 

föra vidare säcken till nästa transportband 

trycker en arm driven av en cylinder 

bakifrån på säcken. Se Figur 13. 

 

 

Koncept 10 

 

Även detta koncept bygger på ett rotationsbord med en platta som kan rotera. Det fungerar på  

samma vis som koncept 9 tills säcken är roterad på bordet. Efter det förflyttas bordet ett steg  

neråt för att sedan tryckas vidare på transportbandet med en cylinder. Se                   Figur 14 

 

 
                  Figur 14. Koncept 10 

Figur 12. Koncept 8 

Figur 13. Koncept 9 



 16 

 

3.5 Konceptutvärdering  

 

3.5.1 Elimineringsmatris  

 

Konceptutvärderingen börjar med en elimineringsmatris. Koncept 5–10 sållas bort då de ej 

bedöms möta alla kriterier. Se Tabell 5. 

 
Tabell 5. Elimineringsmatris 

Elimineringsmatris  

Elimineringskriterier: 

(+) Ja 

(-) Nej 

K
o

n
ce

p
t 

Lö
se

r 
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vu

d
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ro
b

le
m

et
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r 
o

ch
 e

rg
o

n
o

m
is

k 

P
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sa
r 

fö
re

ta
ge

t 
 

Ti
llr

äc
kl

ig
 in

fo
 

(?) Mer info krävs 

(!) Kontroll kravspecifikation 

Beslut: 

(+) Fullfölj lösning 

(-) Eliminera lösning 

(?) Sök mer info 

(!) Kontroll kravspecifikation 

Kommentar: Beslut: 

1 + + + + + + +   + 

2 + + + + + + +   + 

3 + + + + + + +   + 

4 + + + + + + +   + 

5 + -             - 

6 + -           Ej pålitlig  - 

7 + - -         Ej pålitlig /realiserbar - 

8 + -             - 

9 + -           Tar onödigt med plats - 

10 + + -         Ej genomförbar - 

 

 

3.5.2 Pugh-matris  

 

De fyra koncept som passerade elimineringsmatrisen tas vidare för fortsatt utvärdering med 

hjälp utav en relativ beslutsmatris. Matrisen ger en rangordning av de fyra koncepten och det 

framgår att koncept 1 och 2 är de bäst lämpade. Se Tabell 6.  Då de principiellt är väldigt lika 

tas båda vidare för diskussion tillsammans med handledare på Goodtech. 
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Tabell 6. Relativ beslutsmatris 

Kriterium  
Koncept 

4 2 3 1 

Enkelt att implementera, V4 

R
eferen

s 

+ 0 + 

Enkla standarddetaljer, V4 0 0 0 

Enkel konstruktion, V5 + + + 

Okomplicerad tillverkning, V3 + 0 + 

Pris, V4 0 - 0 

Flexibelt montage, V5 + 0 + 

Summa + 0 17 5 17 

Summa 0 0 8 16 8 

Summa - 0 0 4 0 

Nettovärde 0 17 1 17 

Rangordning 3 1 2 1 

Vidareutveckling Nej Nej Nej Ja 

 

 

 

3.6 Konstruktions- FMEA 

 

Då ett koncept hade valts gjordes en konstruktions-FMEA för att identifiera eventuella risker 

med konstruktionen och föreslagna åtgärder för dessa. För fullständig FMEA se Bilaga 1.  

 

 

 

 

3.7 Vidareutveckling av koncept 

 

Det koncept som tas vidare för vidareutveckling från Pugh-matrisen är koncept 1. 

Vidareutvecklingen omfattar bland annat val om komponenter och konstruktionslösningar för 

att realisera konceptet. Konceptets arbetsgång och funktion kan kortfattat beskrivas enligt 

följande: 

 

• Kroken vippas för att få tag i säckens ögla. 

• En cylinder lyfter enheten och säcken vertikalt tills säcken är fullt utsträckt och har 

lättat en godtycklig höjd över transportbandet.  

• När enheten nått önskad höjd roteras säcken 90 grader innan den sänks ner på 

transportbandet och enheten återgår till sitt startläge. 
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Den totala tiden för att uppnå en roterad säck är enligt kravspecifikationen 14 sekunder.  För 

att få en bild av hur tiden kan disponeras gör en cykeltidsanlys, se Figur 15. Exakt hur tiden 

bör disponeras kan komma att bero på vikten i det aktuella fallet.  

 

 
Figur 15. Cykeltidsanalys 

De olika stegen i cykeltidsanalysen visar den vertikala rörelsen. Första steget beskriver 

rörelsen från nedersta läget till lyftet är utfört och har nått sitt översta läge. Under andra steget 

sker ingen rörelse. Det är under denna tiden rotationen sker. Under det tredje steget börjar 

enheten att sänka tills säcken åter når transportbandet. Kroken släpper då taget om säckens 

ögla för att sedan rotera tillbaka. Under det sista och fjärde steget återgår enheten så att 

kroken hamnar i sitt startläge redo för nästa säck. 

 

 

Detta ställer krav på de komponenter som tillsammans ska utföra en cykel innefattande lyft 

och rotation. Då storlek och vikt varierar på säckarna som systemet hanterar dimensioneras 

och konstrueras rotationsenheten för att kunna hantera alla olika storlekar. De två parametrar 

som oftast kan variera på säcken är höjden och den totala vikten.  

 

3.7.1 Vertikalt lyft  

 

Utifrån cykeltidsanalysen framgår det att ett slag på 1000 mm bör göras under max fem 

sekunder. För att detta ska vara möjligt måste den komponent som väljs för det vertikala lyftet 

ha en hastighet på minst 200 mm/sekund. Ytterligare krav som ställs på komponenten är 

lyftkapaciteten som måste vara minst 1500 kg. Utifrån cykeltidsanalysen är dedikerad tid till 

lyft och sänk 10 sekunder och resterande 4 sekunder till vila då rotation ska ske. 

Komponenten måste annars jobba kontinuerligt vilket innebär en hög driftcykel: 

 

(mm) 

(s) 
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𝐷𝐶 =
𝑇𝑖𝑑 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑑
(1) 

Ekvation 1 med insatta värden ger då:  

 

𝐷𝐶 =
10 𝑠

14 𝑠
𝑥100 = 72% (2) 

 

Ekvation 2 ger att komponenten måste ha en driftcykel >72% 

Kravbilden på komponenten för det vertikala lyftet sammanställs i Tabell 7 

 
     Tabell 7. Kravsammanställning för komponent 

Krav för komponent till vertikalt lyft 

Lyfthastighet >200 mm/s 

Slaglängd 1000mm 

Lyftkapacitet  >1500 kg  

DC >72% 

IP-klassning 55 

 

Dessa krav ligger till grund för komponentsökningen och val.  De komponenter som kommer 

på tal för att utföra det vertikala lyftet är tre olika cylindrar, pneumatisk, hydraulisk och 

elektriskt. Utöver dessa undersöks även skruvdomkraft.  

 

3.7.2 Pneumatik 

 

I en pneumatisk cylinder utnyttjas en komprimerad gas, vanligtvis luft för att genera en kraft i 

en linjär rörelse (Lacoma, 2017). I dagsläget används en pneumatisk cylinder i systemet då 

säcken ska sträckas. Denna cylinder har inte kapacitet för att klara av ett helt lyft. För att 

undersöka om det hade varit möjligt att använda pneumatik även för att lyfta säcken görs 

enklare överslagsberäkningar.  

 

Krävd diameter på cylindern, D beräknas från 

 

  𝐹 = 𝑃 ∗ 𝐴 (3)  och 𝐴 =
𝐷4𝜋

4
 (4) 

 

Om lasten F=15kN och normalt arbetstryck i systemtet, P= 0.6 MPa ger ekvation 3 och 4 att 

diametern, D måste vara ca 180 mm. 

 

För att driva en cylinder av denna storlek, krävs ett stort luftflöde. Ska cylindern nå den 

krävda hastigheten på 200 mm/s, alltså göra ett slag, 1000 mm på 5 sekunder krävs ett flöde 

på 300 L/min. Det luftflöde som finns tillgängligt i systemet är cirka 100 L/min (Goodtech, 

2018) 
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Cylinderns storlek kombinerat med flödet som måste till för att klara av hastighetskraven gör 

att pneumatik inte är ett möjligt alternativ.  

  

3.7.3 Hydraulik  

 

En hydraulisk cylinder bygger på samma princip som pneumatik men istället för luft används 

en inkompressibel fluid för att generera kraft. Hydraulik används vanligtvis i tyngre 

applikationer (Isaksson, 2015).  

 

Det framkommer tidigt i diskussionerna att hydraulik inte är ett möjligt alternativ. Detta på 

grund av det läckage som förekommer i hydrauliska system. I vissa fall hanteras bulkmaterial 

som ej får komma i kontakt med olja som används i hydrauliska system på grund utav 

säkerhetsrisker. Att använda en hydraulisk cylinder hade även inneburit mycket 

kringutrustning så som pumpar, slangar och ventiler. 

 

 

3.7.4 Elektrisk cylinder 

 

I en elektrisk cylinder omvandlas vanligtvis den roterande rörelsen i en elmotor till linjär 

rörelse med hjälp utav trapets- eller kulskruv. Det finns många typer utav utföranden och 

storlekar.  Elektrisk cylinder bedöms som en möjlig lösning och ett av de bättre alternativen 

som hittas är cylinderfamiljen CASM från SKF. Cylindern har vanliga användningsområden 

som automatiserad industri, marin industri och massa/pappers industri. Då CASM finns i 

många olika utföranden tas en cylinder med tillhörande motor fram med hjälp utav SKF:s 

egna ”Performance calculator”. Det sker även rådfrågning kring valet med personal på SKF 

Motion Technologies i Göteborg. Den mest lämpade varianten ger följande prestanda 

(Wineteg, 2018): 

 

• Lyftkapacitet: 60kN 

• Hastighet: 750 mm/s 

• Slaglängd: Max 2000 mm 

• Dutycycle: 100% 

• IP-klass: 65 

 

En kostnadssammanställning för den förslagna konfigurationen framgår i Tabell 8. 

 
Tabell 8. Kostnad för alternativet med elektrisk cylinder 

Komponent: Pris (Kr) 

CASM100, linjärt ställdon 25 720  

Siemens elmotor  23 785 

Totalt pris  49 505 
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3.7.5 Skruvdomkraft 

 

Ett annat elektriskt alternativ som undersöks är skruvdomkraft. Principen är liknande som i 

den elektriska cylindern. Roterande rörelse från en elmotor omvandlas till linjär rörelse, ofta 

med hjälp utav en kul- eller trapetsskruv.  

 

Sökning utav möjliga skruvdomkraft leder till leverantören Servomech och deras MA-serie. 

Domkrafterna finns i många olika utförande för olika lastfall och hastigheter. Den bäst 

lämpade domkraften utifrån kraven är MA150 BS63x40 (Asp, 2018) . För att driva denna 

krävs en elmotor på 7.5 kW. Denna konfiguration skulle ge följande prestanda: 

 

 

• Lyftkapacitet: 150 kN 

• Hastighet: 250 mm/s  

• Slaglängd: Max 2000 mm 

• Dutycycle: >72% 

• IP-klass: 55 

  

För att driva detta tillkommer även en del andra komponenter som axelkoppling och 

överhettningsskydd. Kostnaden för detta alternativ framgår i Tabell 9. 

 
Tabell 9. Kostnad för alternativet med domkraft 

Komponent  Pris 

(Kr) 

Domkraft MA150 BS63x40 66 100 

Elmotor  7 730 

Överhettningsskydd 1 000 

Axelkoppling  1 225 

Totalt  76 055 

 

 

 

3.7.6 Val av komponent för vertikalt lyft  

 

Att välja någon elektriskt styrd komponent har en del fördelar. Implementeringen blir mycket 

enkel då det i princip innebär att det bara är att koppla in en kontakt för att köra. Detta jämfört 

mot hydraulik och pneumatik där mycket kringutrustning måste till.  

 

Domkraften och den elektriska cylindern klarar båda samtliga krav. Domkraften har en högre 

lyftkapacitet, däremot mycket högre än vad som faktiskt krävs. Cylindern har däremot större 

utrymme vad gäller hastigheten.  
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De två alternativen diskuteras med personal på Goodtech och valet blir den elektriska 

cylindern. Motiverat dels på grund utav det billigare priset men även att cylindern har bättre 

hastighetskapacitet. Detta kan vara fördelaktigt utifall cykeltiden skulle minska eller om man 

till exempel vill utföra lyftet snabbare för att ge mer tid till rotationen. 

 

3.7.7 Rotation 

 

För att uppnå den 90 gradiga rotation som önskas används 

en pneumatisk cylinder som trycker på en hävarm som är 

fäst i kroken. På så vis genereras ett moment som får kroken 

och hängande säck att rotera. I båda ändlägena finns 

mekaniska stopp som gör att styrning av cylindern och 

rotation blir enkel. Se Figur 16. 

 

En uppskattning av rotationsrörelsen för en säck i fullstorlek 

på 1500 kg visar att det moment som krävs för att rotera 90 

grader under fyra sekunder måste vara minst 51 Nm, med en 

hävarm på 0.15 m leder det till en krävd kraft från cylindern 

på 700 N. För uträkningar se Bilaga 2. 

 

Det moment som genereras kommer att variera under tiden då den vinkelräta 

kraftkomposanten från cylindern som agerar på hävarmen kommer att variera. Detta gör att 

den approximation som görs inte stämmer fullt ut men ger en bild av ungefär vad som krävs 

för storlek på cylinder.  

 

Vald standardcylindern XL 050–200 från leverantören Airtec. Vid arbetstrycket 0.6 MPa kan 

cylindern genera en kraft på 1200 N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Skiss av princip för rotation 
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3.7.8 Krokens rörelse 

 

Krokens rörelse för att få tag i säcken inför lyft och släppa 

tag om säcken efter rotationen uppnås återigen med en 

pneumatisk cylinder. Cylindern sitter ledat i ett fäste på 

den övre stela delen utav kroken. Den andra änden av 

cylindern sitter i ett ledat fäste på den nedra delen utav 

kroken. Då cylindern gör sitt slag uppnås önskad rörelse, 

se Figur 17. 

 

För enkelhetens skull väljs samma typ av cylinder till detta 

som för rotationen, en standardcylinder XL 040–200 från 

Airtec med tryckkraft 750 N. 

 

 

 

 

 

3.8 Layoutkonstruktion  

 

3.8.1 Hela enheten 

 

Konceptet som valdes och vidareutvecklades modellerades i 

CAD- programmet Solidworks. En sammanställning av 

enheten kan ses i Figur 18. Dimensionering har skett utifrån 

de fall där kraven är som högst och när säcken är som tyngst. 

Konstruktionen klarar därför av att hantera samtliga storlekar 

och varianter på säckar. Dimensionering har även skett utifrån 

”design by eye” där en del dimensioner på till exempel 

skruvar är större än vad som teoretiskt krävs. Detta för synens 

skull så saker inte ser för tafatta ut.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Sammanställning av konstruktionen 

Figur 17. Skiss över krokens vippning 
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3.8.2 Rotation  

 

Figur 19 visar enheten underifrån där placeringen för 

cylindern för rotation framgår tydligt. Cylindern med 

tillhörande lagerhus sitter på ett fäste som i sin tur är 

fäst med skruv i basplattan. I änden på kolven sitter en 

kulled som i sin tur sitter längst ut på hävarm genom 

en led. Då båda änderna är ledade möjliggör detta för 

kolven att följa den cirkelformade rörelsen som 

uppstår.  

 

 

 

 

 

 

3.8.3 Kroken  

 

Kroken är konstruerad i två delar, en styv del som sitter i den 

axel som går igenom basplattan. Längst ner på denna del fästs 

den den andra delen med en led för att möjliggöra rörelse. I 

den styva delen sitter den pneumatiska cylinder som driver 

rörelsen, se Figur 20. 

 

Vald cylinder är för enkelhetens skull samma som cylindern 

för rotationen. Cylinderns tryckkraft är 750 N. Cylindern sitter 

med tillhörande lagerhus på ett fäste som i sin tur är fäst i den 

övre styva delen.  

 

 

 

 

 

 

Figur 19. Vy underifrån 

Figur 20. Vy av nedre delen av enheten 
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Då kroken är i sitt nedre läge, se Figur 21, utsätts dess tvärsnitt 

för dragspänning. Den dragspänning, 𝜎 som uppnås är 6.5 MPa, 

vilket ger att 𝜎 < 𝜎𝑠.  

 

 

När kroken är belastad utsätts även den led som kopplar 

samman de två delarna för skjuvspänning. Den skjuvspänning, 𝜏 

som uppnås är 23 MPa vilket ger att 𝜏 < 𝜏𝑠.  

 

Även de två glidlager som sitter i leden utsätts för ett tryck. Det 

tryck, P som blir vid maximal belastning är 9.25 MPa. Vilket är 

mindre än tillåtet tryck. För fullständiga uträkningar se Bilaga 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela kroken är fäst i den genomgående axeln med fyra stycken M8 8.8 skruv, se                        

Figur 22. Dessa skruvar kommer bära hela lasten. Vid maxbelastning blir dragspänningen i 

varje skruv 100 MPa vilket ger att 𝜎 < 𝜎𝑠 . Se Bilaga 2. 

 

 
                       Figur 22. Vy underifrån 

 

 

 

 

 

Figur 21. Kroken i nedre läge 
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3.8.4 Förstyvning och styrning  

 

För att göra enheten robust och styra den linjära rörelsen 

används skenstyrning. Skenstyrning 

är välbeprövad metod som används för att styra linjära 

rörelser. De är lagrade med kulor eller 

rullar, tål höga belastningar i samtliga riktningar och har 

god momentupptagning. Fyra stycken skenor placeras på 

fyra profiler rakt vertikalt upp från basplattan. Se Figur 

23.  

 

Tillhörande vagnar som skenorna löper igenom fästs i 

den övre ramen där den drivande cylindern är fäst. 

Skenornas längd motsvarar cylinderns slaglängd för att 

styra hela lyftet.  

 

 

 

 

 

3.8.5 Ram 

 

För att göra enheten enkel att implementera och 

montera i systemet konstrueras enheten med en 

ram som bas. Se Figur 24. Ramen kan enkelt 

placeras och fästas ovanpå stativet. Ramen består 

utav samma profiler som det befintliga stativet, H-

balk och UPE-balk. Dessa används då de är öppna 

tvärsnitt som är enkla och rengöra. UPE-balkarnas 

sidor ger en bra yta där man enkelt kan fästa 

vagnarna för skenstyrningen. När enheten gör sitt 

slag löper skenorna fritt genom ramen. 

 

 

Den drivande cylindern fästs i de två överliggande UPE-balkarna, se Figur 24. Dessa kommer 

bära hela lasten som ger upphov till böjspänning i balkarna. Sträckgränsen för balkarna är 355 

MPa och den maximala böjspänningen som uppstår är 28 MPa vilket ger att 𝜎𝑠 > 𝜎. 

 

 

3.8.6 Lagerenhet 

 

Då axeln som kroken sitter på ska rotera behövs lager. Dels för att ta upp den axiella 

belastning som blir utav tyngden på krok och säck. Men även för att styra och ta radiella 

laster. Till detta väljs två spårkullager från SKF, modell 6311. Dessa är kapabla att ta både 

Figur 23. Enhetens bas och styrande skenor 

Figur 24. Ramen 
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radiella och axiella laster. Då lagerna inte ska rotera med någon nämnvärd rotationshastighet 

väljs de främst efter storlek på genomgående axel och den axiella last de måste ta.  

 

De två lagerna placeras i ett separat hus, se figur 25 och 26. Detta för att underlätta montering 

och den bearbetning som måste göras runt om för att lagerna skall sitta bra. Hela lagerhuset 

kan sedan enkelt monteras i basplattan med hjälp utav fyra stycken skruv.  

 

 

De valda lagrets maximala belastningar är radiellt, 𝐹𝑅 = 45 𝑘𝑁. För den axiella lasten gäller, 

  𝐹𝐴 < 0.5 𝐹𝑅.  Den uppskattade maximala belastning det övre lagret måste klara av är full last 

på 1500 kg, cirka 15 kN vilket är mindre än  𝐹𝐴 (SKF, 2018). 

 

 

 

3.8.7 Integration i stativet  

 

Konstruktionen i sin helhet placerad på stativet kan ses i Figur 26. 

Ramen är konstruerad för att enkelt kunna placeras ovanpå de två 

tvärgående balkarna vilket medför enkel montering. Enhetens 

placering kan justeras i sidled för att möta säckens position. 

 

 

De två balkarna som ramen placeras på kommer att utsätts för 

böjspänning. Balkarna är fast inspända och utsätts för en utbredd 

last. Balkarna är standardbalk HEB120, 355. Den maximala 

spänningen uppgår endast till 11,3 MPa. För beräkning se Bilaga 

2 

 

 

 

 

 

 
Figur 26. Enheten integrerad i stativet 

Figur 25. Skiss av genomskärning lagerhus Figur 26. CAD-modell av lagerhus 
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3.8.8 Kostnadsuppskattning  

 

För att ge en bild av kostnaden görs en enklare kostnadskalkyl, se Tabell 10. Kalkylen 

innefattar de största ingående delarna och materiell. Detaljen är dock inte på detaljnivå och 

det finns kostnader som tillkommer. Till exempel arbetstid för såväl montering som 

styrprogrammering. Kalkylen är alltså till för att ge en fingervisning av konstruktionens 

kostnad. 

 

 

 

 
Tabell 10. Kostnadskalkyl 

Komponent  Pris (Kr) Leverantör  

Elektrisk cylinder, CASM-100 
50 000 

SKF 

Elmotor, Siemens SKF 

Tryckluftscylinder XL 40–200   1 120 Airtec 

Tryckluftscylinder XL 50–200 1 300 Airtec 

Spårkullager 6310-rs1, 2st  1 000  SKF 

Glidlager, COB090-2040 2 st  280  Internordic 

Balkar till ram     

UPE120 1800mm  470  BE-group 

UPE100 1800mm  390  BE-group 

HEB100 1000mm  400  BE-group 

Basen     

Stålplåt   1 100  BE-group 

Plattstål förstyvning  1 200 BE-group 

Plattstål krok  450 BE-group 

Skenstyrning 4m  4 000  Rollco 

Vagnar, 4st  2 000 Rollco 

 Totalt  61 710    
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4. Diskussion 
 

4.1 Metod  

 

Projektet har betraktats som ett produktutvecklingsprojekt då det avser att utveckla en ny 

kompletterande utrustning. Metodvalet föll då på att följa produktutvecklingsprocessen som 

omfattar faserna planering, informationssökning, produktspecificering, konceptgenerering, 

konceptutvärdering och layoutkonstruktion. Att följa denna process kändes motiverat då det 

är en välbeprövad metod som ger en tydlig väg fram till målet. 

 

Projektet tog avstamp i ett planeringsarbete med målet att upprätta en komplett och tydlig 

projektplan. Under planeringsarbetet gavs mycket fokus till att sätta sig in i problemet och få 

en bild av hur projektet ska genomföras. Med hjälp utav uppdragsbeskrivning och 

kompletterande diskussion med handledare låg mycket fokus på att sätta sig in i problemet 

och förstå vad det är som ska göras. 

 

Att ha en tydlig bild av vad projektplanen bör innehålla gjorde arbetet till en början 

lätthanterligt då det fanns en tydlig struktur att följa. Däremot var den första tidsplaneringen 

något svårare att få grepp om då det är svårt att veta hur lång tid olika aktiviteter kommer ta. 

Därför är tidsplanering alltid dynamiskt som under genomförandet har uppdaterats och 

ändrats   

 

Framför allt gav det mycket då projektet bröts ner enligt WBS. Det gav en översiktlig bild av 

det olika faserna och hur de ska genomföras. Detta låg till grund för tidsplaneringen som 

gjordes i form utav ett Gant-schema. Att visuellt få en bild av tidsresurserna är tydligt och ger 

mycket. Man fick även en tydlig bild av de delmål som sattes upp i form av fasövergångar, 

inlämningar och redovisningar. Detta gjorde att det var enkelt att hålla sig uppdaterad under 

projektets gång och samtidigt kunna stämma av hur man låg till. Det gjorde det även enkelt att 

se om resurser behövdes omfördelas. I det stora hela har tidsplanen följts bra, men en del 

aktiviteter har tagit längre tid än planerat och vissa kortare.  Då tydliga mål och vägen med 

delmål dit formulerades tidigt gjorde att man fick ett bra grepp om arbetet. 

 

Tiden under informationssökningen gick mest till att sätta sig in problemet och förstå hur det 

system som projektet berör fungerar. Denna information var viktigt då det kom att sätta en del 

begränsningar och krav. Bland annat i form utav arbetstakt och begränsningar av utrymme. 

 

Konceptgenrering utfördes med en rad olika metoder vilket gav en bra bred och olika 

insynsvinklar. Detta gjorde att en del nytänkande koncept kom fram som skiljde sig från det 

självklara. Många idéer bollades med handledare men även med andra studenter. Resultatet av 

detta blev tio stycken olika koncept. Koncepten var väldigt principiella och kanske borde ha 

varit mer detaljerade för att underlätta och kunna göra en mer gedigen utvärdering.  
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Själva utvärderingen gjordes med hjälp av eliminerings och Pugh-matris med 

kravspecifikationen som bas. Men även i diskussion och samtycke med personal på Goodtech. 

Koncepten var som nämnt principiella lösningar i ett tidigt skede där samtliga kanske hade 

behövt mer tid för vidareutveckling för att göra en med gedigen utvärdering. Dess olika 

principer och arbetssätt framgår dock tydligt nog för att göra en bedömning av vilket som är 

bäst att ta vidare. Det slutgiltiga konceptvalet föll på de koncept som bedömdes lösa 

problemet bäst och mötte kravprofilen väl.  

 

Då konceptvalet var gjort fanns mycket vidareutveckling kvar att göra. En del som här tog 

längre tid än planerat var komponentsökning och komponentval. Att hitta en komponent för 

själva lyftet visade sig svårare än tänkt. De kombinerade kraven på bland annat slaglängd, 

lyfthastighet och lyftkapacitet gjorde det svårt att hitta många olika alternativ. Tidigt kunde 

hydraulik och pneumatik uteslutas och det som undersöktes närmre var elektriskt ställdon och 

domskruvkraft. Till slut hittades två möjliga alternativ som jämfördes utifrån krav och pris.  

 

 

Vidareutvecklingen gav till slut en bild av hur konstruktionen skulle komma att se ut vilket 

skissades ner på papper för att ha en tydlig plan innan arbetet togs vidare till CAD-miljö. 

Däremot var det fördelaktigt att relativt tidigt börja i CAD då den programvara som användes 

var ny och det behövdes tid för att bekanta sig med denna.  

 

 

4.2 Resultat och måluppfyllnad  

 

Projektet nådde till slut fram till de mål som formulerades vid projektets start, att komma fram 

till en CAD-modell av en konstruktion som bedöms klara av att hantera problemet. De mål 

och avgränsningar som formulerades i början av projektet har inte ändrats under tiden då de 

från en början var tydliga och genomdiskuterade.  

 

Arbetet resulterade i ett konstruktionsförslag som uppfyllde de formulerade kraven bäst av de 

koncepten som genererades. Konstruktionen är en, i förhållandet kompakt enhet som gör det 

vertikala lyftet med hjälp av en elektrisk cylinder. Enheten kan enkelt implementeras i det 

befintliga systemet då ramen är dimensionerad för att enkelt kunna placeras ovanpå dagens 

stativ.  

 

Problemet med rotation löstes med hjälp utav en pneumatisk cylinder som trycker på en 

hävarm. Lösning är positiv i den bemärkelse att det är en enkel och billig lösning och som 

man på Goodtech är bekant med. Hade mer tid funnits i projektet kan det ha varit fördelaktigt 

att göra en mer gedigen utvärdering kring detta för att se om en mer optimal lösning hade 

funnits.  
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De krav som ställs på enheten kan variera från fall till fall. De beror på att vikten på säcken 

varierar beroende på vilket material det är som hanteras. Även miljön där systemet är placerat 

i kan variera från fall till fall. Den konstruktion som har tagits fram är dimensionerad efter de 

tyngsta fallen för att kunna hantera samtliga fall. Den kan alltså ses som en allmän lösning 

och en bra grund att utgå ifrån. Det är möjligt att enheten skulle kunna anpassas efter det 

aktuella fallet om man vet exakt vad som ska hanteras och i vilken miljö.  
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5. Slutsats 
 

Syftet med detta projekt var att komma till ett konstruktionsförslag för en enhet som kan 

rotera en storsäck 90 grader. Genom produktutvecklingsprocessen har en konstruktion tagits 

fram som bedöms möta de formulerade kraven och uppnå önskad funktion. Konstruktionen är 

i sin helhet enkel och är fullt möjlig att implementera i dagens system. Konstruktionen är 

utvecklad för att kunna hantera variationen på storlek och vikt på säckarna som hanteras.  

 

Projektet har berört konstruktionsdelen och vidare arbete finns att göra om konstruktionen 

skulle tas vidare. Inget komplett tillverkningsunderlag har tagit fram.  

 

Vidare optimering av konstruktionen vad gäller dimensioner och materialval kan behövas se 

över. Då enheten kan komma att användas i olika grader av aggressiva miljöer kan det vara 

lönsamt att utefter varje fall anpassa utifrån de aktuella kraven. 

 

 

 

Tackord 
 

Ett stort tack riktas till Goodtech Solutions AB i Karlstad för möjligheten att genomföra 

examensarbetet. Främst Malte Svensson för värdefull handledning gällande 

konstruktionslösningar men även Rolf Johansson för frågor rörande Portabulk. Ett stort tack 

ska även ges till Anders Wickberg för handledning och stöttning gällande rapportskrivande.  
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Uppdaterat Gantt-schema 
 

   Halvfart   Utfört 
Gantt-schema  

Examensarbete 2018  

   Helfart   Planerat Oskar Petersson    

Aktivitet: 
Vecka:                  

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Projektplanering 
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Kravpecc                      
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Rapportskrivning  
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Konstruktions-FMEA 
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Bilaga 2 Beräkningar 
 

Samtliga formler är hämtade från ”Formler och tabeller för mekanisk konstruktion” (Björk, 

2014) 

Dragspänning Kroken 

 

Dragspänning i kroken vid maxbelastning: 

 

Material: Stål 355, 𝜎𝑠 = 355 𝑀𝑃𝑎 

Kraft, F= mg = 1500kg *9.81 

Tvärsnittsarea: 150mm x 15mm = 2250 mm2 

 

𝜎 =
𝐹

𝐴
 (1) 

 

Ekvation 1 och ovanstående data ger: 

 

𝜎 =
1500 ∗ 9.81

2250
= 6.5 𝑀𝑃𝑎 

 

𝜎𝑠 > 𝜎 

Tryck i glidlager: 

 

Lagertryck, 𝑃𝑠 = 260 𝑁/𝑚𝑚2 

 

Två lager ger maximal last, F= 7400 N 

 

Dimension på lager: L= 40mm, Innerdiameter = 20mm 

Projicerad area: 𝐴 = 𝐿 ∗ 𝐷 

 

Lagertryck,  

𝑃 =
𝐹

𝐴
(2) 

Ekvation 2 och ovanstående data ger: 

 

 

𝑃 =
7400

40 ∗ 20
= 9.25 𝑀𝑃𝑎 

 

𝑃𝑠 > 𝑃 

 

 

Skjuvspänning i krokens led 
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Leden mellan de två krokarna utsätts för skjuvspänning: 

Tillåten, 𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙 = 235𝑀𝑃𝑎 

Tvärkraften, T = 14700 N 

Skjuvytan,  𝐴 = 𝜋𝑟2 = 315 𝑚𝑚2 

Tillåten spänning, 𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 = 0,6 ∗  𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙 = 141𝑀𝑃𝑎 

 

𝜏 =
𝑇

2 𝐴
(3) 

Ekvation 3 och ovanstående data ger: 

𝜏 =
𝑇

2 𝐴
= 23 𝑀𝑃𝑎 

𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 > 𝜏 

Skruv axel 

 

Skruv: M8 8,8 

Kroken är fäst i axel med fyra stycken skruv, varje skruv tar en fjärdedel av lasten. 

 

 𝜎𝑠 = 640 𝑀𝑃𝑎 

𝐴𝑠 = 36.6 𝑚𝑚2 

𝐹 = 1500 ∗ 9.82 

 

 

𝐹 =
1500 ∗ 9.81

4
= 3700 𝑁 

𝜎 =
𝐹

𝐴
(4) 

 

Ekvation 4 och ovanstående data ger: 

 

𝜎 =
𝐹

𝐴
= 100 𝑀𝑃𝑎 

 

𝜎𝑠 > 𝜎 

 

Böjspänning i balkarna vid cylinder 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑀𝑎𝑥

𝑊𝑏
(5) 

 

Där  𝑀𝑀𝑎𝑥 = 𝐷𝑒𝑡 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑏𝑎𝑙𝑘𝑒𝑛 𝑘ä𝑛𝑛𝑒𝑟 , 𝑊𝑏 = 𝑏ö𝑗𝑚𝑜𝑡𝑠å𝑛𝑑 

 

Belastningen förenklas till belastningsfall 22 i Karl björk [ref] där  𝑀𝑀𝑎𝑥 =
𝐹 𝐿

8
(6) 

 

UPE120, S355N 𝜎𝑚𝑎𝑥 = 355 𝑀𝑃𝑎 𝐿 = 900𝑚𝑚 𝑤𝑏 = 60.6 𝑐𝑚3 
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Ekvation 5, 6 och ovanstående data ger att 𝜎 = 28𝑀𝑃𝑎 

 

𝜎𝑠 > 𝜎 

 

De två tvärgående balkarna i stativet:  

 

Då ramen är placerad på balkarna utsätts de för en utbredd last. Böjspänning beräknas med 

”Elastiska linjens” ekvation (Sundström, 2013)

. 

Maximal spänning: 𝜎 = 28𝑀𝑃𝑎  

𝜎𝑠 > 𝜎 
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Uppskattad kraft från cylinder för rotation: 

 

Uppskattningen visar en kraft på 700 N, uppskattningen är dock en bit från verkligheten och 

därför väljs cylinder med kraft tillgodo, på 1200 N.

 


