
 

 

 

 
 

  

Lyftverktyg till ytbehandlingsborstar 

Konstruktion av ett lyftverktyg för byte av ytbehandlingsborstar till 

plåttillverkningsindustrin. 

Lifting tool for surface treatment brushes. 

Construction of a lifting tool for surface treatment brushes in the sheet metal 

industry. 

 

Isak Malis 

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

MSGC17, Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik 

22.5 hp 

Handledare: Lasse Jacobsson 

Examinator: Nils Hallbäck 

2018-06-09 

1 



Sammanfattning 
Hantering och utbytet av cylindriska ytbehandlingsborstar till valsad plåt sker idag med 

manuell handkraft på företaget voestalpine Precision Strip AB i Munkfors. Arbetet beskrivs 

som tidskrävande, icke-ergonomiskt och med viss risk för personskador. De 

ytbehandlingsborstar som hanteras är känsliga för både krafter och smuts på sin yttre 

mantelarea och kräver därför varsamhet vid hantering. För att förbättra de ergonomiska 

omständigheterna, minimera risken för personskador och samtidigt säkerställa hantering av 

borsten så har företaget efterfrågat ett lyftverktyg. 

Målsättningen för projektet är att utveckla ett traversmonterat lyftverktyg som ska kunna lyfta 

borsten direkt från leveranspall och montera i tänkt maskin utan att riskera borstens kvalité 

eller utsätta personal för risker. Verktyget är konstruerat för att efter tillverkning kunna CE-

märkas. 

För att få en klar bild över dagens arbetsmetodik och definiera problemområden för ett 

borstbyte så genomförs en förstudie. Resultatet från denna studie, tillsammans med önskemål 

från företaget sammanfattas till en kravspecifikation som blir en direkt utgångspunkt för 

fortsatt utveckling av konstruktionen.  

De koncept och idéer som arbetas fram genomgår en utvärdering och presenteras för 

projektets organisation. En del av lösningarna anses ha potential för att vidareutvecklas och 

arbetas vidare med. Det ska nämnas att vidareutvecklingen av lyftverktyget fram till sin 

slutgiltiga konstruktion är en produkt av delvis egna lösningar, och delvis synpunkter, idéer 

och tankesätt från andra medlemmar i projektorganisationen.  

Det traversmonterade lyftverktygets slutgiltiga konstruktion uppfyller de krav och önskemål 

som formulerats i kravspecifikationen och anses vara säker och enkel att hantera och med 

goda chanser att kunna bli CE-märkt. Verktyget kan lyfta borstarna från leveranspall, rotera 

och montera i och ut ur maskinen utan att greppa på yttre mantelarean eller på annat sätt 

riskera borstens funktionalitet. Verktyget eliminerar också helt de icke-ergonomiska rörelser 

som uppstår vid följd av den manuella hantering av borstarna som sker idag.  

Det uppmärksammas att det slutgiltiga lyftverktyget har potential till förbättringar och det ges 

således förslag till fortsatt arbete och vidareutveckling av konstruktionen.  



Abstract 
 

Handling and replacement of cylindrical surface treatment brushes for rolled sheet metal is 

currently done by hand at the company voestalpine Precision Strip AB in Munkfors. The work 

is described as time consuming, non-ergonomic and with some risk of personal injuries. The 

surface treatment brushes that are handled are sensitive to both forces and dirt on their outer 

jacket area and therefore require caution when handling. To improve the ergonomic 

circumstances and minimize the risk of personal injury while ensuring the handling of the 

brush, the company has requested a lifting tool. 

The aim of the project is to develop a traverse mounted lifting tool that can lift the brush 

directly from the delivery pallet and mount in the intended machine without risking the 

quality of the brush or exposing personnel to risks. The tool is designed to be CE-labeled after 

manufacturing. 

To get a clear picture of today's working methodology and to define problem areas for a brush 

change, a preliminary study is conducted. The result of this study, together with the wishes of 

the company, is summarized into a requirement specification that becomes a direct starting 

point for continued development of the design. 

The concepts and ideas that are developed are evaluated and presented to the project 

organization. Some of the solutions are considered to have potential for further development 

and are kept for further development. It should be mentioned that the further development of 

the lifting tool until its final construction is a product of partly my own solutions, and partly 

the view points, ideas and aspects from other members of the project organization. 

The final construction of the transverse lifting tool meets the requirements formulated in the 

specification and is considered safe and easy to handle and with good chances of being CE 

marked. The tool can lift the brushes from the delivery pallet, rotate and mount in and out of 

the machine without grabbing the outer casing area or otherwise risking the brush's 

functionality. The tool also completely eliminates the non-ergonomic movements that arise as 

a result of the manual handling of the brushes that occur today. 

It is noted that the final lifting tool has potential for improvement, thus it´s provided 

suggestions for continued work and further development of the product. 
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Ordförklaring 
 

Mesh – Uppdelningen av en solid del i mindre triangelformade delar- 

Single Pass Adaptive – Enkel FE-analys utan noggranna beräkningar. Den matematiska 

utvärderingen av spänningskurvan för varje mesh görs två gånger med polynomgrad 2 och 3, 

där spänningsskillnaden mellan dessa polynom får vara mindre eller lika med 10% 

Multi Pass Adaptive – Mer avancerad FE-analys som körs flera gånger där man själv ställer 

in polynomgrad och konvergens-%. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

voestalpine Precision Strip AB, tidigare Böhler-Uddeholm, beläget i Munkfors ingår i en av 4 

divisioner som tillsammans bildar den globala metallkoncernen voestalpine. I Munkfors 

produceras högkvalitativt tunt precisionsstål som används till bl.a. rakblad och kompressor-

ventiler där kraven på metallurgisk renhet, hårdhet och ytfinhet är av högsta grad. 

 

Projektet grundar sig i företagets strävan till att ständigt utvecklas och förbättras, både genom 

människa och maskin, för att uppnå sitt mål om att bli världsledande inom sin marknad. Detta 

innefattar bl.a. goda ergonomiska förhållanden och effektivisering av processer där detta 

projekt har sitt fokus. 

 

1.2 Syfte/Mål 

I en del av den värdeskapande produktionskedjan används i 

dagsläget manuell handkraft vid byte av cylindriska ytbehandlings-

borstar, se bild 1. Borstarna är tunga och otympliga och arbetet 

beskrivs som icke-ergonomiskt och tidskrävande.  

Projektets syfte kan sammanfattas som en förbättring och 

effektivisering av dagens process för att öka maskinernas 

tillgänglighet samt ergonomin för de anställda. 

 

Det som önskas är ett traversmonterat lyftverktyg som ska assistera 

och göra processen enklare vid byte av borstar. Verktyget ska kunna lyfta borsten i stående 

läge från leveranspall, sedan rotera till liggande för att sen kunna monteras in i 

industrimaskinen. Borstarna får inte lyftas genom grepp på den yttre mantelarean då de är 

väldigt känsliga. Av projektansvarig önskas en komplett design av ett verktyg med tillhörande 

beräkningar, ritningar och materiellt prisförslag. Verktyget är tänkt att fungera som ett 

assisterande hjälpmedel och inte som en ersättning till det manuella arbetet. Verktyget ska 

konstrueras med tanke att kunna CE-märkas efter tillverkning. 

 

1.3 Avgränsningar 

Att beräkna ett prisförslag för den kompletta produkten förutsätter att variabler som 

exempelvis materialval, tillverkningsmetoder och målning är tydligt definierade. 

 

Jag väljer att begränsa mig till konstruktionens “inre” variabler som exempelvis materialval, 

dimensionering och hållfasthetsberäkningar. Yttre variabler som exempelvis transport, 

tillverkning och målning av produkten kommer att lämnas till leverantörer för offertförslag. 

 

Det fanns under diskussion med personal ett förslag på att lyftverktyget även skulle kunna 

användas för urplock av borstarnas hållare i maskinen för rengöring och service. Denna 

funktion kommer att prioriteras i andra hand och kan ses som ett potentiellt komplement till 

huvudfunktionen. Fokus läggs här endast efter att grundkonstruktionen står färdig. 

 

1.4 Organisation 

Arbetet är utfört både på Karlstad Universitet, fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 

samt på kontor vid voestalpines anläggning i Munkfors. Insamling av relevant mätdata har 

insamlats på anläggningens industrigolv vid aktuella maskiner. 

 

Bild 1- Exempelbild på 

ytbehandlingsborste 
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Den för företaget interna uppdragsgivaren är Fredrik Lindvall, tidigare universitetslektor i 

maskinteknik på Karlstad Universitet och numera PMO-manager för voestalpine Precision 

Strip AB i Munkfors. 

Sofie Svedberg, maskinkonstruktör och Daniel Åberg, konsult för voestalpine, har funnits till 

hjälp vid frågor om konstruktion, materialval och modifiering av befintliga maskindelar. 

Mottagaren av verktyget är Peter Andersson, produktionsledare för avdelningarna 

värmebehandling, ytbehandling och kvalitetskontroll. 

Handledare från universitetets är Lasse Jacobsson, universitetsadjunkt på Karlstad Universitet. 

Examinator för examensarbetet är Nils Hallbäck, universitetslektor. 

 

2. Metoder och verktyg 

2.1 Projektplanering och Tidsplanering 

För att konkretisera projektets struktur skapades en projektplan. Här presenterades projektets 

bakgrund, syfte samt målsättning. I projektplaneringen finns information om projektets 

ingående medlemmar, deras roller samt kontaktuppgifter. Den riskbedömning som 

genomförts deklarerar och värderar de potentiella riskerna som funnits för projektet. Syftet 

med riskbedömningen var att ge klarhet samt att ge möjligheter till förebyggande åtgärder. 

Bedömningen finns i bilaga 1. 

Som tidsplanering valdes ett gantt-schema, se bilaga 1, där man finner projektets nedbrytning, 

planerad tidsåtgång för varje del, datum, deadlines och en tidräknare. Detta schema gjorde det 

enklare att se hur man låg till genom projektets gång och om man hållit sig till utsatta 

deadlines. Schemat, tillsammans med projektplanen var iterativa processer och har 

kontinuerligt uppdaterats längs med arbetets gång. 

2.2 Kravspecifikation och QFD 

Utifrån företagets projektpresentation och den genomförda förstudien skapades en 

kravspecifikation innehållande både krav och önskemål, se bilaga 2. De önskemål som finns 

med har graderats med en skala 1-5 där 5 anses ligga närmast ett krav. Detta har genomförts 

för att reflektera önskemålens vikt i den färdiga konstruktionen. 

En så kallad QFD, se bilaga 2 (Quality Function Deployment) formades för att kunna ansätta 

produktegenskaper som ska uppfylla de krav och önskemål som finns på produkten. 

Ur denna erhålls även en “svårighetsgrad” som var tänkt att påvisa de starkaste sambanden 

och därmed visa de områden som bör få mest fokus. I denna fanns möjlighet att göra en 

konkurrentjämförelse för att ge en bild över hur andra tillverkare har löst sina problem. 

2.3 PBS 

En produktnedbrytning (Product Breakdown Structure) av lyftverktyget i ett antal 

underkategorier har gjorts för att lättare få en överblick över de olika konstruktionsområden 

som skulle angripas, se bilaga 3. 
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2.4 Konceptgenerering 

För varje del i denna PBS utfördes först en brainstorming för att hitta olika potentiella 

lösningar till respektive önskad funktion. För att vidga antalet potentiella lösningar söktes 

även efter existerande lösningar på nätet. Bilder och en del filmer samlades in som inspiration 

och har i enstaka fall legat som grund till en potentiell lösning. 

2.5 Konceptvalsmatris 

För att utvärdera de framtagna koncepten och påvisa den tänkbart bästa lösningen användes 

Pughs utvärderingsmatris, se bilaga 4, där konceptens egenskaper ställs emot de krav och 

önskemål som produkten önskas ha. Metoden används för att systematiskt och objektivt hitta 

det koncept som bäst uppfyller kravspecifikationen. 

2.6 Beräkningar 

Genom konstruktionsprocessens gång har en del enklare beräkningar gjorts för hand. Dessa 

beräkningar har avsett att dimensionera delar ur ett ergonomiskt och tidseffektivt perspektiv. 

Vid dimensionering ur ett hållfasthetsperspektiv har istället Creo parametrics inbyggda 

funktion Creo simulate använts där beräkningarna varit baserade på omgivande 

förutsättningarna samt i enlighet med SS-EN 13155+A2:2009 (SIS, 2009), (PTC, 2014). Detta 

är en Europastandard som specificerar säkerhetskrav för lösa lyftredskap tillhörande bl.a. 

kranar och traverser. Ett fåtal enkla hållfasthetsberäkningar har gjorts för hand då en FEM-

uppställning känts för tidskrävande. Vissa mindre modifikationer av befintliga delar eller 

tillägg utav nya som inte anses ha stark påverkan på resultat kan ligga utanför dessa 

beräkningar. I de fall där modifikationer haft en avgörande roll har nya resultat tagits fram för 

att säkerställa tillräcklig hållfasthet. 

2.7 Modellering, ritningar och FEM 

Creo Parametric 3.0 är den programvara som valts att använda för framtagning av 3D-

modeller, FEM-beräkningar samt ritningar för hela konstruktionen (PTC, 2014). FEM-

analyser på total sammansatt konstruktion används med huvudsyfte att visualisera potentiella 

spänningskoncentrationer eller kritiska lägen och vid djupare analys legat som grund för 

dimensionering. Eventuella FEM-analyser på ensamma delar med väldigt enkla lastfall har 

haft direkt inverkan på dimensionering. 
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3. Genomförande 

3.1 Förstudie 

För att få en bra startpunkt utfördes innan projektets start en enklare förstudie, där ett 

komplett byte av två ytbehandlingsborstar utfördes av maskinpersonal med projektansvarig 

som observatör. Samtliga processteg dokumenterades genom fotografering och kortare 

filmklipp för att senare undergå en djupare analys där vissa förbättringsområden kunde 

konstateras. 

 

De faktorer som låg till grund för analysen var maskinella och ergonomiska rörelser, 

tidsaspekt, risker samt potentiella problem som försvårar bytet. 

 

Från förstudien framgick att utdragning och inskjutning, se figur 1, var den främst 

problematiska biten av två anledningar. 

Den första anledningen är fastkilning mellan borste och fasthållande mekanism som resultat 

av smuts bildat av metallpulver och olja under körning som förhindrar ett enkelt byte. Dagens 

lösning till problemet bestod av repeterande slag med slägghammare på borstens axiella kant 

med mellanliggande träkloss för att lossa på borsten (samma metod används vid montering). 

Klossen användes för att förhindra skador på övriga maskinella delar. Efter detta kunde 

borsten antingen för hand eller med ett saxverktyg dras ut ur maskinen för att sedan falla till 

marken. 

 
Figur 1- Enkel visualisering av ett borstbyte. 

Den andra anledningen var de icke-ergonomiska rörelserna och riskerna som fanns med bytet. 

Upprepade slag med slägghammare och ryckande rörelser med saxverktyget i brösthöjd var 

inte bara påfrestande rörelser utan medförde även risken att ramla baklänges och få borsten 

över sig eller att den landar på fötterna. Efter sammanfattning och analys av processen 

intervjuades personalen utifrån egna slutsatser för att få ytterligare svar på vilka förändringar 

som skulle kunna behövas. Deras svar överensstämde bra med de slutsatser som dragits. 

 

Resultatet av förstudien sammanfattas som givande ur ett förberedande perspektiv. Uppgiftens 

vitala delar blev mer definierad och bilden över potentiella problem och risker klarnade. 
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3.2 Kravspecifikation och QFD 

Utifrån den initiala presentationen av examensarbetet från företagets sida och resultatet från 

förstudien skapades en kravspecifikation, se bilaga 2, som legat till grund för kommande 

idégenerering samt konceptutvärdering. De gråmarkerade egenskaperna var satta från 

företagets sida medan resterande togs fram av projektansvarig. Grunderna till de framtagna 

egenskaperna i specifikationen var i huvudsak säkerhet och effektivisering där 

säkerhetsaspekten har varit prioriterad. 

I början av projektet, innan produktegenskaper och krav/önskemål var tydligt definierade, 

fanns anledning att skapa en Olsson-matris, se bilaga 2, och ansätta en sifferkombination till 

samtliga krav och önskemål för att skapa en struktur. Sifferkombinationens syfte var att 

kategorisera krav och önskemål efter olika aspekter och livscykelfaser för att i slutändan 

kunna ge ett betyg på hur väl de olika koncepten tog dessa parametrar i akt. Denna idé 

övergavs ganska tidigt på grund av sin tidskrävande och potentiellt missvisande natur samt att 

utvärderingen av koncepten logiskt bör ligga mot de konkreta krav och önskemål som finns 

och inte på relationen mellan dessa och konstruktionens livsfaser.  

En QFD var ett verktyg som från projektets start var tänkt att fungera som en grund för 

konceptgenerering. Metoden sammanfogade ställda krav och önskemål med olika 

produktegenskaper som uppfyllde dessa. Genom en sambandsskala skulle man räkna fram en 

”svårighetsgrad” som i sig skulle påvisa de produktegenskaper som ansågs mest vitala och där 

en lösning eller åtgärd skulle prioriteras. I denna QFD fanns även möjligheten att göra en 

konkurrensjämförelse för att se hur andra produkter skulle jämföra sig mot både 

krav/önskemål såväl som tänkta produktegenskaper. 

Det resultatet som erhölls ur denna QFD var egentligen bara olika sökta produktegenskaper. 

Anledningen till att metoden inte hade den önskade effekt som från början eftersträvades 

ligger med säkerhet i sin tidiga placering i agendan och på sättet den använts. Det var tänkt att 

denna skulle ligga som grund för en konceptgenerering men visade sig bara vara ett störande 

och begränsande moment.  

3.3 Idégenerering 

Tanken bakom all idégenerering var att jobba genom en viss struktur och att kunna generera 

flera koncept i olika delar av produkten för att sedan kombineras till en gemensam 

konstruktion. För att åstadkomma detta skapades en PBS, se bilaga 3, där konstruktionens 

ingående delar grupperades efter de produktegenskaper de kunde tänkas ha. Denna struktur 

gav chansen att kunna fokusera mer effektivt på mindre områden och singulär problemlösning 

istället för att försöka lösa alla problem samtidigt. Varje individuell del i denna PBS 

genomgick två metoder för att generera tänkbara lösningar. 

Brainstorming blev ett första försök att generera idéer. Samtliga koncept skissades med 

papper och penna för att sedan jämföras med de utsatta egenskaperna som krävdes. De 

koncept som inte klarade de grundläggande målen gick inte vidare till en djupare utvärdering. 
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Att använda internet för att söka inspiration genom bilder och filmklipp på olika lösningar för 

varje konceptgrupp visade sig vara ett väl fungerande verktyg. Att komma på lösningar 

genom brainstorming genererade grundprinciperna i koncepten medan inspirationen från 

andra gav grunder till modifiering eller förbättring. När mina koncept stod klara användes 

Creo parametric för att designa enkla 3D-modeller för att underlätta visualisering av 

funktioner. 

3.4 Konceptutvärdering och val 

För att utvärdera de olika koncepten och ge grund till en konceptval användes Pughs 

utvärderingsmetod, se bilaga 4, för att på ett enkelt och systematiskt sätt kunna rangordna 

koncepten efter dess förmåga att uppfylla de kriterier som fanns i kravspecifikationen. Varje 

konceptgrupp utvärderades efter de krav och önskemål som ansågs vara aktuella för dess 

funktion. 

Efter en presentation och diskussion med projektgruppen framgick det att några funktioner 

och lösningar var fungerande och kunde vidareutvecklas medan andra behövde en grövre 

modifiering för att helt bygga bort klämrisken vid rotation av ytbehandlingsborsten.  

3.5 Vidareutveckling och konstruktion av slutgiltigt koncept 

Nedanstående underrubriker och dess innehåll är de riktlinjer som har lagt grunden för den 

design som lyftverktyget har fått.  

Åberg1 gav tipset att också tänka enligt en annan princip som har haft inverkan på resultatet ur 

ett mer dimensionerande perspektiv och har kopplingar till ”ingenjörsmässigt tänkande”. 

Principen menar att även fast någonting håller rent hållfasthetsmässigt så kan det visuellt se 

otillräckligt ut. 

3.5.1 CE-märkning 

Verktygets huvudform efterliknar starkt den av en C-krok, se bild 2, och 

har dimensionerats och utformats med mål att uppfylla de krav som 

ställs på C-krokar i standarden SS-EN 13155+A2:2009 (SIS, 2009). Här 

ställs krav på bl.a. max belastning, förvaring, klämrisk och 

handtagsplacering. 

3.5.2 Säkerhet och ergonomi 

Klämrisken vid rotation av ytbehandlingsborsten var något som koncepten för huvudramen 

inte hade löst på ett betryggande sätt och det krävdes här en större modifiering. Vid koncept-

presentationen kom Lindvall2 med idén och riktlinjen om att försöka använda en roterande led 

satt i 45o mot det horisontella planet. 

Ur ett ergonomiskt perspektiv var det viktigt att konstruktionen och dess användande gav 

förutsättningar till lägre fysiska belastningar med hänsyn till både tunga lyft och repetitiva 

rörelser. Samtidigt ska verktyget säkerställa att risken för att tappa borsten minimeras. 

3.5.3 Budget 

Att försöka minimera tillverkningskostnaden för verktyget gav naturligt att antalet ingående 

delar hölls begränsat och att dess tillverkningsmetodik hölls simpel. Delarnas material blev 

efter samtal med konstruktörerna satt till S355JR/J2, ett vanligt och allsidigt 

konstruktionsstål. 

Bild 2 - C-krok med cylinder 

1Daniel Åberg Maskinkonstruktör, diskussion under vidareutveckling, maj 2018. 
2Fredrik Lindvall PMO-manager, intervju för konceptval den 16 april 2018. 
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3.6 FEM-analyser 

De krafter, randvillkor och andra restriktioner som delarna har upplevt genom sina analyser 

har alltid eftersträvat att representera verkliga förhållanden i största möjliga utsträckning. Då 

alla ingående delar i konstruktionen haft en simpel utformning och inte påverkats med 

komplicerade belastningsfall så har förenklingar kring deras konstruktion inför en analys inte 

känts nödvändiga.  

För att undvika missvisande resultat och eliminera risken för falska spänningskoncentrationer 

har konstruktionens delar analyserats som singulära och homogena massor. Exempelvis kan 

flera separata delar slagits samman som en singulär del med inlagda rundningar som 

representerar svetsfogar. 

När en FEM-analys körts för första gången har inga resultatoptimerande inställningar gjorts. 

Analysen utfördes med standardinställningar för att kontrollera att modellen går att analysera 

utan kritiska fel. Syftet var att lokalisera kritiska punkter och ge grund till nästa körning. I 

uppställningen för en resultatgivande FEM har vissa inställningar gjorts för att ge ett mer 

exakt resultat. 

Efter att ha kört en FEM för första gången och fått en 

uppskattning om var spänningskoncentrationer uppstår så 

minskas meshens storlek kring det kritiska området inför 

nästa körning, se figur 2. Detta ger fler areor, analyser 

och resultat för det givna området och en mer noggrann 

utvärdering.  

För att ytterligare ge ett mer exakt resultat så har den matematiska utvärderingen för varje 

meshindelning optimerats. Den resulterande spänningskurvan för varje meshindelning kan 

beskrivas med en ekvation, exempelvis 𝑦 = 𝑥2 + 𝑥 + 𝐶 eller 𝑦 = 𝑥4 + 𝑥3 + 𝑥2 + 𝑥 + 𝐶, 

där polynomgraden är 2 respektive 4. Genom att öka polynomgraden till 8 eller 9 får vi en 

betydligt djupare och bättre analys av dessa spänningskurvor och därmed ett mer noggrant 

resultat. 

Den sista optimeringen handlar om när programmet ska avsluta sin matematiska beräkning av 

polynomgraderna och ge oss ett resultat. I standardutförande så avslutas beräkningen när 

skillnaden mellan spänningarna för två polynomgrader är mindre eller lika med 10%. För att 

tvinga analysen till ett mer exakt resultat så begränsades denna till 2%. Detta ger många fler 

beräkningar och ett mer exakt resultat men tar betydligt längre tid att jobba igenom. 

  

Figur 2 - Optimering av meshstorlek 
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4. Resultat 
I figur 3 nedan visas verktyget och dess ingående delar. Huvudcylindern F har snittats på 

mitten längsmed den röda ytan. Standardkomponenter deklareras i ritningar. 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

   A              B             C             D1-4            E              F              G1-2               H               I             J1-2 

Figur 3 - Ingående delar exklusive standardkomponenter 

I bildserien nedan illustreras hur verktyget används för att lyfta en borste från leveranspall och 

montera in i maskinen. En enkel vägg och cylinder representerar industrimaskinen. 

  

 

 
Verktyget krokas med 

en travers och lyfts ur 

sitt förvaringsstativ. 

Verktyget flyttas med travers 

och sänks ner i en borste 

stående på leveranspall. 

Verktyget roteras 45o för att haka fast 

armarna D med borstens kant. 

D1-4 

J1 

J2 

F 

B 

A C 

G1 

H 

E 

I 
G2 
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Borsten lyfts upp och roteras 180o kring den röda centrumlinjen i figur 3. Rotationen sker i borstens 

masscenter med hjälp av handtaget vilket medför att kraften som krävs för rotation blir väldigt liten. 

Låsning för rotation sker med en inställningsbult och plattan E. 

 

  
Den främre plattan A hakas fast i det röda 

spåret på industrimaskinens axel för att passa 

in verktyget. 

 

Genom att skruva på den gröna insexskruven med en 

muttermaskin så kan man antingen pressa in eller dra 

ut en borste.  

 

  
Borsten roteras 45o vilket frigör 

verktyget.  

Trapetsskruven skruvas åt andra hållet för att dra tillbaka 

armarna och verktyget kan lyftas bort för att sedan ställas i 

förvaring. 
*Borsten är en representativ och skalad modell som liknar den verkliga borsten som verktyget är menat för. 
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En viktig funktion med verktyget är att det har en lutning framåt med ca 4.5o grader när den 

lyfter en borste, se figur 4. Den gröna linjen representerar konstruktionens vertikala riktning 

för masscentra. Tanken här att när verktyget passas in på industrimaskinens axel och sänks 

ned så hamnar borsten horisontellt utan att personal behöver lyfta eller påverka verktyget. Om 

verktyget skulle vart horisontellt eller haft en bakåtlutning i fritt hängande läge så skulle 

personalen behöva hålla i verktyget för att passa in och stabilisera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att verktyget i sin nuvarande design ska fungera som tänkt så krävs en modifiering utav 

ytbehandlingsborstarna. I sin maskin så sitter borstarna monterade på en axel som inte ger 

möjlighet att greppa borsten på dess inre mantelarea. Genom att lägga till en plåtskiva på 

borstens yttre kant, se figur 5, så får verktyget någonting att ta tag i för att kunna dra ut eller 

trycka in borsten. 

 

Figur 5 - Modifierad ytbehandlingsborste 

Anledningen till att de små 90o vinklarna längst ut på armarna D inte nämns som ingående 

delar i konstruktionen är för att de representerar en provisorisk men fungerande lösning som 

inte är optimalt utformad för att vara den slutgiltiga konstruktionen för att greppa eller haka 

tag i ytbehandlingsborstarna. Anledningen till att de anses vara provisoriska är för att risken 

att tappa en borste när den hänger vertikalt existerar, om än relativt låg. För att tappa borsten 

krävs att borsten roterar ca 45o kring cylindern F och att vinkeljärnen då inte längre håller i 

borsten på den tillagda plåtskivan. Se bilaga 8 för FEM-analys. 

Figur 4 - Verktygets lutning 
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4.1 Utformning och tillverkning 

4.1.1 Vattenskurna plåtdelar 

Genom att designa delarna A-E, I och J efter standardtjocklekarna 8 och 15 mm så reduceras 

bearbetningen till endast vattenskärning av två plåttjocklekar för att tillverka kompletta delar. 

Endast på locket till axeln krävs tre stycken gängade hål. Två för att fästa handtaget som 

används vid rotation av borsten och ett för inställningsbulten som låser samma rotation. 

4.1.2 Cylindriska delar 

Både den stora huvudcylindern F och de mindre rören G1-2 och axeln H vid rotationsleden är 

designade efter ämnesrör genom samma princip som plåtdelarna, att minimera bearbetning. 

Huvudcylindern kräver en fasning i den yttre änden för att minimera risken att skada borsten 

vid urdragning, fyra frästa spår som styr avdragningsarmarna samt en ursvarvning för att 

passa in kopplingsplåten A på rätt avstånd från kanten. 

Den del i konstruktionen som kräver mest bearbetning är axeln H som håller samman 

rotationsleden. Fyra hål med nersänkning för de fyra M6 skruvarna som låser samman axeln 

med den nedre armen J2, samt två gängade M10-hål i andra änden för att fästa locket I till 

axeln. På den mantelarea med minst diameter krävs även en högre ytfinhet pga. glidlager. 

Rören G och axeln H är bra exempel där tanken om ”ingenjörsmässigt tänkande” har använts. 

Överdimensioneringen är onödig ur ett hållfasthetsperspektiv, men ser väldigt klent och 

oproportionerligt ut om delarna skulle vara mindre. Även cylindern F skulle kunna vara 

tunnare. 

4.2 Montering 

Majoriteten av delarna i konstruktionen sammanfogas genom svetsning. Detta är främst för att 

minska den bearbetning som delarna kräver, men även för att materialet på många ställen är 

för tunt för att tillåta gängade hål av tillräcklig storlek. Exempelvis så skulle den främre plåten 

A kunna fästas i cylindern F med ett antal skruvar som skruvas igenom cylindern och in i 

plattans yttre kant i radiell riktning. För att det skulle kunna ske måste både cylindern och 

plattan bearbetas betydligt mer. Detta skulle kanske vara en bra och ekonomiskt försvarbar 

lösning om plattan måste kunna monteras bort på grund av hög förslitning eller service, vilket 

inte är fallet för denna konstruktion. 

De delar som inte svetsas ihop är kring den roterande leden. Axeln H och plattan I 

sammanhålls istället med två stycken M10 skruvar för att tillåta enklare byten av de två 

glidlagren monterade i G2. 

 

Standardkomponenternas 3D-filer är hämtade från solid components hemsida 

(Solidcomponents, 2018). Beräkningar för standardkomponenter finns i bilaga 6. 
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4.3 Spänningsanalys 

Verktyget upplever två olika lastfall varpå beräkningar och FEM-analyser är grundade. Det 

första lastfallet är när borsten har lyfts upp från pallen och hänger fritt i lyftverktyget där det 

tekniskt sett finns två varianter av lastfallet. Ett när borsten hänger vertikalt och ett när den 

hänger horisontellt. Båda visas i figur 6. Lastfallet uppkommer från borstens vikt Mb. 

 

 

Det andra lastfallet som visualiseras i figur 7 är istället när lyftverktyget har hakats fast i den 

maskin där borsten ska monteras eller ur-monteras. Kopplingen mellan lyftverktyg och 

maskin sker som tidigare nämnt med plattan A. Lastfallet uppkommer av kraften F4 (100kg) 

som antas nödvändig för att antingen dra ur eller trycka in borsten. Kraften uppkommer då en 

muttermaskin roterar på trapetsskruven. Säkerhetsfaktor s=3 används (SIS, 2009). 

 𝐹4 = 𝑠 ∗ 100 ∗ 9.82 ≈ 2950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För samtliga krafter och resultanter som överförts till FEM-analyserna se bilaga 5. I denna 

bilaga finns även beräkningar för axeln H. 

Figur 6 – Lastfall 1: Hhorisontellt och vertikalt hängande last 

Figur 7 – Lastfall 2: Montering och urmontering 

F4 

A 

Mb Mb 
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Nedan visas ett exempel på hur en spänningsanalys i Creo Simulate har utförts (PTC, 2014). 

Analyser för resterande delar finns i bilagorna 7 och 8. 

Sökt: Allmän övergripande spänning. 

Fast position i A med fri rotation. 

Gravitation: 9.82m/s2.  

Anlagd kraft: F1=1528N som resultat av 

borstens vikt gånger 3 + mindre delar i 

cylindern fördelad över ytan mellan borste 

och verktyg. 

 

 
 

Körning 1 – Lokalisera koncentrationer: 

Koncentration i platta B:  

 

Körning 2 – Resultatgivande: 

 

Max spänning: 233 MPa       

 
Jämförelse mot sträckgränsen 355MPa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max nedböjning: 13.83mm 

 

F1 

A 

B 
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4.4 Utvärdering av FEM-resultat 

Uppställning för körning 1-Kontroll av modell och lokalisering av spänningskoncentrationer: 

Konvergensmetod: Single Pass Adaptive 

Konvergensskillnad: 10% 

Meshstorlek: Standard 

Polynomgrad: 3 

Uppställning för körning 2 – Resultatgivande spänningskoncentrationer: 

Konvergensmetod: Multi Pass Adaptive 

Konvergensskillnad: 2% 

Meshstorlek: Standard + halverad vid koncentrationer 

Polynomgrad: 9 

Storleken för krafter, längder, vikter och ev. andra mått har alltid avrundats med mål att skapa 

spänningar och deformationer som är större än i verkligheten. Exempelvis så har en vikt på 

14.31kg avrundats till 14.5 som i sin tur ger 14.5*9.82=142.39N som sedan avrundats till 

145N. I samtliga lastfall har en säkerhetsfaktor 3 använts (SIS, 2009). Den antagna kraften 

eller vikten som ger upphov till ett lastfall har alltså multiplicerats med 3 vid alla beräkningar. 

Eftersom anlysernas kritiska områden har optimerats genom ändring av meshstorlek, 

matematisk polynomgrad och konvergensprocent samt att modellerna skapats som homogena 

massor med enkla och precisa lastfall så känns spännings- och deformationsresultaten 

verklighetstrogna och inom rimliga värden. Ingenstans i konstruktionen går spänningarna över 

sträckgränsen 355 MPa.  

4.4.1 Ett extremfall 

Vid analys av lastfall 2 i bilaga 7 finns en spänningskoncentration i en oändligt skarp kant 

som uppnår 674.4MPa och måste ignoreras. Vi tittar istället på ytan en bit utanför 

koncentrationen för att få en uppskattning om vilka krafter som är relevanta. I den vänstra 

delen av figur 8 så påverkas plattan C uppskattningsvis med en maxspänning av ca 125MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det fanns en oro över att den radiella deformationen av cylinderns yttre kant, representerad i 

den väldigt skalade bilden till höger i figur 8 skulle vara stor nog för att klämmas fast på 

borstens inre mantelarea. Förflyttningen radiellt blev endast 0.31mm och det skulle krävas 

minst 3mm för att börja fastna i borsten. 

Figur 8 - Spänningskoncentration och skalad deformation 

C 
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4.5 CE-märkning 

Konstruktionen har designats och dimensionerats för att uppfylla dom krav som finns på C-

krokar enligt standard SS-EN 13155+A2:2009 (SIS, 2009). I dagsläget har endast en 

övergripande analys utförts där det kan konstateras att de krav som finns i kategorierna 

hållfasthet och förvaring uppfylls. Det ska nämnas att det krävs en djupare och mer komplett 

utvärdering för att säkerställa att konstruktionen uppfyller samtliga krav som ställs. Det känns 

dock inte omöjligt att kunna modifiera delar eller lägga till nya för att uppfylla resterande krav 

och få en CE-märkning. 

4.6 Kostnadskalkyl 

Kostnadskalkylen utgår från de dagsaktuella kostnaderna för de plåtar och ämnesrör som 

delarna är designade av samt den mängd av materialen som behövs. Priser för plåtar och 

ämnesrör har hämtats från Tibnors hemsida (Tibnor, 2018). Priser för standardkomponenterna 

har hämtats från Wibergers hemsida (Wiberiger, 2018). Kalkylen i bilaga 9 tar inte hänsyn till 

transporter eller kostnaden för tillverkning. Kalkylen tar inte heller hänsyn till spillmaterial. 

Rent materiellt blir kostnaden 2607 kronor. 

Vid diskussion med konstruktörer så framgick att detta sättet att räkna på materialkostnad ofta 

ger en missvisande bild då man inte tar hänsyn till flera variabler. En uppskattning från 

Åberg1 var att slutkostnaden för konstruktionen skulle bli kring 30-50 tusen kronor. 

  

1Daniel Åberg Maskinkonstruktör, intervju under maj 2018. 
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5. Diskussion och slutsatser 

5.1 Genomförande 

Från företagets sida så har projektet lämnats väldigt fritt och med få styrande parametrar för 

att ge chansen kreativt tänkande och självständigt arbete. Redan från början av projektet, så 

tidigt som vid kravspecifikationen så har projektansvarig fått möjligheten att skapa egna 

styrande parametrar och skapa de förutsättningar som konstruktionen är designad efter. 

Den förstudie som genomförts har haft syftet att samla in information om vilka steg 

operatörerna gick igenom för att byta en ytbehandlingsborste, och det konstaterades att 

utdragning och intryckning av borstarna var det främst problematiska området ur både ett 

ergonomiskt och ett tidsmässigt perspektiv. Av studien framgick att en högre och bättre 

placerad kraft på borsten för i och ur-montering skulle krävas för att eliminera de fysiska 

påfrestningarna som uppkom genom slag med slägghammare och ryckande med sax-

verktyget. Det fanns även potential att kunna spara tid då denna process upptog majoriteten av 

tiden för ett komplett byte. 

Att brainstorming, konceptgenerering samt konceptutvärderingen utfördes av projektansvarig 

som enskild person är inte optimalt och kan ha begränsat mängden lösningar och den 

slutgiltiga konstruktionens design. För att få fram ytterligare idéer och koncept så skulle hela 

projektets organisation och de operatörer som ska använda verktyget ha involverats redan vid 

start av konceptgenereringen. En bra metod här skulle vara 6-3-5, där upp till 6 medlemmar 

snabbt skissar 3 egna konceptidéer på ett papper under 5 minuters tid. Deltagarnas papper 

roterar ett steg till höger och under ytterligare 5 minuter så hittar de tillägg eller modifieringar 

till föregående persons koncept. 

Det fanns från maskinoperatörernas sida förhoppningar om att verktyget även skulle fungera 

för att plocka ur delar av ytbehandlingsborstarnas hållare i maskinen, vilket blev en 

andrahandsprioritering redan från start. Om tiden hade funnits till skulle det vara intressant att 

försöka konstruera en tillhörande modul som skulle uppfylla denna önskan.  

Creos möjligheter till optimering av FEM-analyser och faktumet att resterande beräkningar 

varit så pass enkla att räkna för hand har gjort att användning av programvara som exempelvis 

Mathematica för att räkna på mer komplexa formler inte har behövts. Det behövdes inte heller 

någon programvara för att göra ett materialval då konstruktörerna gav upplysning om att 

använda konstruktionsstålet S355. 

  



24 

 

5.2 Resultat 

Konstruktionen som tagits fram uppfyller de krav och önskemål som formulerades i 

kravspecifikationen och anses vara säker och enkel att hantera och med goda chanser att 

kunna bli CE-märkt. Verktyget kan lyfta borstarna från pall, rotera och montera i och ut ur 

maskinen utan att greppa på yttre mantelarean eller på annat sätt riskera borstens 

funktionalitet. Verktyget eliminerar också helt icke-ergonomiska rörelser som att slå med 

hammare eller rycka med saxverktyg som den manuella hanteringen av borstarna idag ofta 

kräver.  

I kravspecifikationen står det som krav att verktyget inte får tappa borsten vilket verktyget 

även med sin provisoriska lösning, vid korrekt hantering, inte gör. Det ska dock förtydligas att 

en bättre lösning för greppning av borsten kan vara att föredra för att helt eliminera risken att 

tappa borsten. Möjligheterna till att använda verktyget till andra operationer eller lyft som det 

inte är utformat för känns naturligt begränsade genom sin specifika utformning för just denna 

typ av ytbehandlingsborstar. 

 

5.3 Förslag till fortsatt arbete 

Vid en vidareutveckling utav lyftverktyget bör fokus läggas på att: 

• Konstruera en mer välutvecklad koppling mellan lyftverktygets kraftöverförande 

armar och ytbehandlingsborsten. Som tidigare nämnt så är den nuvarande lösningen 

fungerande, men inte optimal. 

• Göra en grundlig analys av möjligheterna till CE-märkning. 

• Designa en billig och lätt utbytbar ”svagaste länk” som går sönder vid överbelastning 

och därmed förhindrar att mer vitala delar av konstruktionen upplever begynnande 

plasticering. 
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Bilaga 1: Tidsplanering + Riskbedömning 

 

  

Tabell 1: Riskbedömning 

Riskbeskrivning S K R Föreslagen åtgärd 

Förlust av 

dokumentation 

1 5 5 Säkerhetskopiera 

samtliga dokument 

Bristande kompetens 

rörande delar i 

projektet 

2 5 10 Hämta relevant 

information och 

studera noggrant 

Ej kompletta 

inlämningsuppgifter 

vid satta datum 

1 4 4 Håll framtung 

process och 

färdigställ 

dokument 

Ej uppfylld 

kravspecifikation 

3 5 15 Håll framtung 

process. 

Tag hjälp 

Arbetet avbryts av 

någon part 

1 5 5 Kommunicera 

förändringar 

 

I tabell 1 redovisas de risker som identifierats för 

projektet, dess sannolikhet (S), konsekvens (K) samt 

föreslagen åtgärd. Riskfaktorn (R) är en faktor som 

tydliggör vilken potentiell risk som har störst inverkan på 

projektets gång och räknas fram genom R=SxK. 

Sannolikheten och konsekvensen skalas 1-5, där 1 

motsvarar en låg inverkan och 5 en stor inverkan. 
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Bilaga 2: Kravspecifikation, Olssonmatris och QFD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Orangea rader representerar krav från företagets sida och de blåa egna krav och önskemål 

 

Olssonmatris 

            Aspekt 

Livsfas 

Funktion Prestanda Ergonomi Utformning Säkerhet Miljö Ekonomi 

Tillverkning 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 

Distribution 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 

Montering 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 

Användning 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 

 

 

  

Kravspecifikation 
Titel 

Kravspecifikation 

Underlag 

Lyftverktyg 

Framtagen av 

Isak Malis 

Datum 

19/2-18 

Utgåva 

1.3 

Godkänd av 

Fredrik Lindvall 
 

Egenskap Vikt 

Föra borsten från pall till maskin & vise versa utan att ta i golv K 

Får ej skada borsten K 

Får ej greppa borsten på yttre mantelarea K 

Kunna opereras endast med handkraft eller batteridriven utrustning K 

Lågt pris Ö4 

Medföra lägre stopptid än idag Ö4 

Traversmonterad K 

A
n

v
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n
d

a
r
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v
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n
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   Användning av pneumatik Ö1 

   Bra handtagsplacering Ö3 

   Lägre ergonomisk påfrestning än idag Ö3 

   Smidig förvaring Ö3 

   Volymeffektiv Ö4 
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n
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d
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r
- 
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k
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   Möjlighet till CE-märkning K 

   Får ej tappa borste K 

   Säkerhetsfaktor hållfasthet K 

  Ingen klämrisk  K 

   Låg svängrisk från rotation Ö4 
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Titel 
QFD 

Underlag 
Lyftverktyg 

Framtagen av 

Isak Malis 

Datum 

19/2-18 

Utgåva 

1.2 

Godkänd av 

- 
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Konkurrens- 

Jämförelse 
 

 

 
 1      2      3      4      5 

 Montera rulle både in 

och ut ur maskin 

 
9  9  9 9 6 9 9      

X  

Hängande i travers  
9 9   3   6    3 3  

  

Får ej skada rullens 

insida 

 
3   3 9 9 9 3       

  

Måste greppa rullarna 

på insidan 

 
 6   9 9   3      

  

Från pall till 

maskin&vise versa utan 

att ta i golv 

 

  9  3 9 9  9    3  

X  

Medföra lägre stopptid 

än idag 

 
6  3    6 9 9     3 

  

Lågt pris  3 3  3 3  6  6 9 9 6  3   
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   Kompakt storlek  3 3 6 9 3  3  3    9    

   Bra handtagsplacering  6 6 9      9    6    

   Användning av 

pneumatik 

 
 9 9   9 9  3 6 3 3  3 

  

   Lägre ergonomisk 
påfrestning än idag 

 
9 6 9 3   9  9    3 6 

X  
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   Konstruktionen håller 

ihop 

 
 6  6     3 6  9   

  

   Låg klämrisk   3 9  3  9 9  9 3   6  X  

   Låg slagrisk från 

rotation 

 
 9    9 6  9     6 

  

   CE-märkt  3 ? 3   ?   ?  ?      

   Får ej tappa rulle       9 9        X  

   
              

  

Svårighetsgrad                   

 

Målvärden 

                

Samband: 

3 Svagt 

6 Medel 
9 Starkt 

Konkurrens-Jämförelse 

 

1 

2 
3 

4 

5 

             

    

Tidigare problem                

Viktning 

krav 

                

                

                

Teknisk viktning                
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Bilaga 3: WBS 
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Bilaga 4: Pughs Utvärdering av koncept 

Greppa insida av rulle – Kallas just nu ”Expander”  

 

1  

Gummikudde som 

expanderar genom 

ihopskruvning av 

gängstång. Släppning 

med samma princip.  

  

 

2  

Ett antal ”pinnar” som 

expanderar radiellt 

genom att föra ihop 

plattorna genom 

gängstång. Släppning 

med samma princip.  

  

 

 

3  

Skjuvning av platta mha 

fjäder. Släppning genom 

nedtryck av fjäder.  

  

 

4  

Pinne eller yta som anger 

kraft radiellt genom 

hävstång eller fjäder. 

Största fördel är ju mer vikt 

ju mer radiell kraft.  

 

 Konceptutvärdering    

Projekt/Delprojekt  

  

Expander  

Upprättad av 

Isak  

Datum 

12/4-18  

Revision  

1.1  

Dokumentnamn  

Konceptutvärdering 

_expander  

  Koncept  

Egenskap  Vikt  1  2  3  4  

Ingen skada insida  -  +  +  -  +  

Enkel konstruktion  ↓  +  -  +  0  

Pålitlighet  ↑  -  0  0  +  

Lågt antal delar  ↓  +  -  +  -  

Standardkomp.  -  -  -  +  -  

Lågt pris  ↑  -  -  +  0  

Applicera kraft  -  0  +  -  +  

Tillverkningsvänlig  -  -  0  0  +  

Räckvidd  ↑  0  -  -  +  

            

Antal +    3  2  4  5  

Antal -    -4  -5  -3  -2  

Summa    -1  -3  1  3  
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Ramen mellan ”Expander” och traverskrok  

 

1  

Rotation av 

borsten genom 

planetväxel, 

driven av 

muttermaskin.  

  

2  

Rotation genom 

pneumatisk cylinder.  

 
  

  

3  

Balansering genom 

flyttbar motvikt.  

Obromsad rotation.  

 

4  

Använder 

masscentrum 

istället för att 

försöka kontra 

svängningar. 

Fjädrar i 

lederna. Roteras  

med handkraft  

 

 

  

5  

Välbalanserad genom  

masscentrum. Inga 

svängningar av 

redskapet (med eller 

utan rulle).   

  

   Konceptutvärdering    

Projekt/Delprojekt  

  

Ram  

  

   Upprättad 

av Isak  

Datum 12/4-18  

Revision  

1.1  

Dokumentnamn  

Konceptutvärdering 

_ram  

 Koncept    

Krav  Vikt  1   2  3   4   5  

Rotera rulle  ↑   +  +  +   +   +  

Stadighet  ↑   -  -  -   +   +  

Volymeffektiv  -   +  0  -   +   +  

Lågt pris  ↑   -  0  0   0   0  

Lågt antal delar  ↓   +  +  +   +   +  

Standardkomp.  -   +  +  +   0   0  

Låg klämrisk  ↑   +  -  -   -   -  

Tillverkningsvänlig  -   +  +  +   +   +  

Enkel konstruktion  -   +  +  +   -   +  

Ergonomisk  ↑   -  0  -   -   +  

Antal +     4  2  2   2   4  

Antal -     -3  -2  -4   -3   -1  

Summa     1  0  -2   -1   3  

        Rödmarkerade tas bort ur summan då de är lika för alla. 
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Avdragare  

Inte så många koncept här. Funktionen i koncept 1 är baserat på en saxfunktion som kan vara en lösning.  

A) Utskjutning för hand, ev fjäder? 

B) Låst i vilande läge  

Koncept 2 förutsätter att man för hand håller i staget för att lägga kraft på borsten. Känns inte så säkert att 

försöka hålla staget och samtidigt dra ut borsten.  

  

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2  
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Inpressning av ny rulle  

Användning av muttermaskinen och gängstång för att pressa in den nya borsten från lyftverktyget till 

maskinens axel.  

 

 

Fästhake mellan maskin och verktyg  
Ingen avancerad konceptgenerering nödvändig. Koncept 2 känns stadigast då den både styr och ger viss 

säkerhet om verktyget skulle rotera något.   

1  

 

2  

 

3  
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Den kombination jag tror på  
”Expander 4”(Inte med i bild), Ram 5, Avdragare 1, Fästhake 2  

    

 
 

Verktygets arm ska sitta som i bilden till 

vänster. (Sambandsfel i CAD) 
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Bilaga 5: Mer detaljerade lastfall + Beräkningar för axel H 

 

Borstens totala massa samt den stora cylindern och alla 

dess ingående delar ger upphov till kraften F1 i figur 9. 

Resultanten R1 blir summan av F1 samt övriga ingående 

delar i konstruktoinen. Ur F1 tillsammans med vinkeln α 

kan vi även lösa ut de kraftkomponenter F2 som 

påverkar axeln H. I enlighet med standarden SS-EN 

13155+A2:2009 (SIS, 2009) används en säkerhetsfaktor 

3 för pålagd last (borsten). 

𝑚1 = 𝑅𝑢𝑙𝑙𝑒𝑛𝑠 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 

𝑚2 = 𝐸𝑔𝑒𝑛𝑣𝑖𝑘𝑡 𝑓ö𝑟 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑜𝑚 𝑏𝑙å 𝑙𝑖𝑛𝑗𝑒 

𝑚3 = 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟𝑠 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑣𝑖𝑘𝑡 

𝐹1 = (3𝑥𝑚1 + 𝑚2) ∗ 9.82 ≈ 1528𝑁 

𝑅1 = 𝐹1 + 𝑚3 ∗ 9.82 ≈ 1663𝑁 

𝐹2 = 𝐹1 ∗ cos(45𝑜) ≈ 1081𝑁 

 

 

Beräkningar för axeln H, se figur 10: 

𝐿2 = 𝐿ä𝑛𝑔𝑑 𝑓𝑟å𝑛 𝑀𝑐 till  

         övergång mellan 𝑑1𝑜𝑐ℎ 𝑑2 = 0.602m 

𝐿3 = 𝐿ä𝑛𝑔𝑑 𝑓𝑟å𝑛 axelns övre ände till 

         övergång mellan 𝑑1𝑜𝑐ℎ 𝑑2 = 0.086m 

∑𝑀 𝑟𝑢𝑛𝑡 𝑄 𝑔𝑒𝑟: 𝐹3 =
𝐹2 ∗ 𝐿2

𝐿3
= 7586N 

𝑀𝑎𝑥 𝑏ö𝑗𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔: 𝜎𝑏 =
𝑀𝑏

𝑊𝑏
=

𝐹3 ∗ 𝐿3

𝜋 ∗ 𝑑1
3

32

 

=
650.8𝑁𝑚

6.283𝑒−6𝑚3
= 103.6𝑀𝑃𝑎 

𝑀𝑎𝑥 𝑏ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔: 𝛿𝑏 =
𝐹3∗𝐿3

3

3𝐸𝐼
=

4.825

79.168
= 0.06𝑚𝑚  

För 𝜎𝑏 och 𝛿𝑏 antas en fast inspänd och fritt hängande cirkulär balk med en punktlast. 

Anledningen till att inga beräkningar finns då borsten hänger vertikalt istället för horisontellt som i figur 9 är 

för att kraften F4 i lastfallet nedan som krävs för att montera borsten är större än egenvikten som skulle vara 

den påverkande lasten i vertikal riktning. Man kan säga att vertikalt lastfall 1 finns inbakat i lastfall 2. 

Formeln för böjspänning och böjmotstånd för cirkulärt tvärsnitt är hämtat ur formelsamling (Björk, 2013) 

 

 

 

 

F1 

R1 

α 

F2 F2 

Figur 9 – Lastfall 1: Fritt hängande last 

L2 

d1 

d2 

M10 

L3 

F3 

0.5F2 

Q 

Figur 10 - Krafter och mått för axel H 
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Drivlinan och de cirkulära skivorna är 

dimensionerade efter kraften 2950N (100kg), 

med en säkerhetsfaktor s=3, som antas behövas 

för att dra ut eller trycka in en rulle i maskinen. 

Figur 11 illustrerar de resulterande krafterna när 

borsten dras ut. När trapetsskruven roteras så 

tvingas armarna och deras mutter bakåt mot 

platta B och vi får en dragande kraft F4 som 

överförs till borsten. Denna kraft ger upphov till 

resultanten R4 som agerar på plattan B. Denna 

resultant överförs genom huvudcylindern F fram 

till plattan A som sitter fast i industrimaskinens axel. För att konstruktionen inte ska röra sig måste det 

uppstå En kraft F4A på plattan A från industrimaskinens axel. 

𝐹4 = 𝐹4𝐴 = 𝑅4 = 𝑅4𝐴 = 𝑠 ∗ 100 ∗ 9.82 ≈ 2950𝑁 

 

Ingen FEM-analys är nödvändig på platta B under lastfall 2. Den känner av samma kraft som platta C fast 

har en högre hållfasthet då den inte har de urfrästa spåren som platta C. Spänningen i B blir därför aldrig 

högre än i platta C. 

 

  

Figur 11 – Lastfall 2: Montering och urmontering av borste 

F4 

R4 

F4A B 
A 

R4A 

C 
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Bilaga 6: Beräkningar för standardkomponenter 

 

Skruvförband: 

Kraften F2 från Figur 9 i bilaga 5 fördelas över de två M10-skruvarnas spänningsupptagande area As. 

Dragspänningen för varje skruv blir: 

 𝜎𝑠 =
𝐹2

2∗𝐴𝑠
=

1081

2∗58
= 9.32𝑀𝑃𝑎  

Tekniskt sett så upplever både M10 och M6-skruvarna en skjuvspänning som uppstår av den kraft som krävs 

för att rotera borsten från vertikalt till horisontellt läge eller tvärt om. Då rotationen av borsten går genom 

masscentrum eller väldigt nära masscentrum så blir denna kraft så pass liten att den kan försummas. 

Trapetsskruv: 

Kraften F4 från Figur 11 i bilaga 5 ger upphov till den spänning som trapetsskruven upplever. 

Dragspänningen för trapetsskruven blir: 

𝜎𝑡 =
𝐹4

𝐴
=

2950

107.5
= 27.44𝑀𝑃𝑎 

Hastigheten för att pressa in eller dra ut borsten vid 3000 rpm: 

L=längden som borsten pressas eller dras 

P=stigning för trapetsskruven 

𝑡 =
(

𝐿
𝑃) ∗ 60

𝑟𝑝𝑚
=

(
550

4 ) ∗ 60

3000
= 2.75𝑠 

Glidlager: 

Enligt internordics hemsida ska den applicerade kraften fördelas på glidlagrets 

projektionsarea. 

Kraften F3 från Figur 10 i bilaga 5 fördelas enligt internordics anvisning på 

glidlagrens gemensamma projektionsarea, se figur 12. Tryckspänningen för 

varje glidlager måste vara lägre än 140MPa och blir: 

𝜎𝑔 =
𝐹3

2(𝑑 ∗ 𝑙)
=

7586

2(40 ∗ 40)
= 2.37𝑀𝑃𝑎 

 

Hålkantstryck traversfäste: 

Resultanten R1 från figur figur 9, bilaga 5, ger upphov till hålkantstryck, se 

figur 13, där verktyget hängs i en traverskrok. Resultanten räknas som en 

tryckkraft samt tvärkraft.  

𝜎ℎ=

𝑅1

𝐴1
=

1663

20 ∗ 15
= 5.54𝑀𝑃𝑎,  

𝜏ℎ=

𝑅1

2 ∗ 𝐴2
=

1663

2(15 ∗ 30)
= 1.85𝑀𝑃𝑎 

Figur 12 - Mått på glidlager 

Figur 13- Area och kraft för traversfäste 

A2 

A1 
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Bilaga 7: FEM-analys: Lastfall 2 - Cylinder F och plattor A + C 

 

Sökt: Spänningar i cylinder F + plattor A+C 

Fast position på ytan Q. 

Anlagd kraft: F4=2950N som resultat av de 

300kg som antas behövas för att dra ut 

borsten. 

 

 
 

Körning 1 – Lokalisera koncentrationer: 

Koncentration vid övre delen av ytan Q:  

 

 

Körning 2 – Resultatgivande: 

 

Max spänning: 674.4 MPa       

 
Jämförelse mot sträckgränsen 355MPa: 

 
Förflyttning: ca 0.31mm radiellt utåt vid 

ytterkanten av cylindern F. 

 
!OBS: Extremt skalad deformation! 

F4 
A 

C 

F 

Q 



N 

 

 

Bilaga 8: FEM-analys: Lastfall 2 – Armarna D 

 

Sökt: Spänningar armarna D  

Fast position på ytorna Q, dock rörliga längs 

kraftens riktning. 

Anlagd kraft: F4=2950N som resultat av de 

300kg som antas behövas för att dra ut borsten. 

 

 
 

Körning 1 – Lokalisera koncentrationer: 

Ingen aktuell koncentration på armarna. 

 

 

Körning 2 – Resultatgivande: 

 

Max spänning: 102.6 MPa för vinkeljärn      

 
 

Ingen vidare spänningsanalys nödvändig. 

 

Max förflyttning: 0.027mm för vinkeljärnen. 

 
!OBS: Extremt skalad deformation! 

F4 

Q 

D1-4 
Q 
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Bilaga 9: Kostnadskalkyl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material: TIBNOR-VARMV.PLÅT S355 MC D 2000 X 1000 X 8 

Pris/kg: 19.25:- 

Delarnas vikt: 7.89 kg 

Materialkostnad: 151.9 kr 

 

 

 

 

 

Material: TIBNOR-K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY 254,0 X T6,3 =DI 241,4 

Pris/m: 2465:- 

Längd: 0.72m 

Materialkostnad: 1775 kr 

Material: TIBNOR-K-RÖR EN 10210 STÅL S355J2H DY 70,0 X T14,2 =DI 41,6 

Pris/m: 1020:- 

Längd: 2x0.08m 

Materialkostnad:163.2 kr 

Material: TIBNOR-RUNDSTÅNG S355J2 70 

Pris/kg: 16.20:- 

Vikt: 2.05kg 

Materialkostnad: 33.3 kr 

 

 

Material: TIBNOR-VARMV. PLÅT S355J2 + N 2000 X 1000 x 15 

Pris/kg: 16.20:- 

Delarnas vikt: 8.1 kg 

Materialkostnad: 131.3 kr 

Standardkomponent: WIBERGER-GN617-1_A_10 x1 

Pris/st: 188.5 kr 

 

Standardkomponent: WIBERGER-GN310_A_125_M8 x1 

Pris/st: 34.9 kr 

 

 

Standardkomponent: WIBERGER-TR16X4-1000 (Trapetsskruv) 
Pris/st: 90.4 kr 

Längd: 0.632m 

Materialkostnad: 57.2 kr 

Standardkomponent: WIBERGER-TR-16X4-ST-36 (Rundmutter) x2 

Pris/st: 36 kr 

Materialkostnad: 72 kr 

 Total materialkostnad: 2607 kr                           (Tibnor, 2018), (Wiberger, 2018) 

 


