
 

 

 

 

 

 

Utveckling av lägesställare med 

tillhörande utrustning för svetsrobot 

Undersökning av rotations- samt infästningsmetoder av schaber i rotationsfixtur 

Development of positioners and associated equipment for welding robot  

Research of rotation- and attachment methods of a schaber in a rotation fixture 

 

Emil Olsson  

 

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap  

MSGC17, Examensarbete för högskoleingejörsexamen i maskinteknik  

22,5 hp 

Handledare: Göran Karlsson 

Examinator: Nils Hallbäck  

2018-06-09 

1 



 

 

 

 

Sammanfattning 
 

Denna examensrapport innefattar en konstruktionslösning för en utveckling av en 

schaberklädnad process på uppdrag av Forshaga Svets & Smide. Schabrar används idag vid 

tillverkningsprocessen inom pappersindustrin. Schabrarna i fråga sitter intill en cylinder vid 

tillverkningen och används bland annat för att skala av pappret samt rengöra cylindern. Detta 

sker i en mycket fuktig miljö och kräver därför att schabern är utrustad med rostfritt material. 

 

Att tillverka en schaber i rostfritt material skulle kräva en onödigt stor budget. Detta problem 

undan kommes genom att man klär schabern i en rostfri plåt med hjälp av svetsning. Denna 

process genomförs på Forshaga Svets & Smide och görs manuellt.  

 

I och med att denna process i dagens läge genomförs manuellt blir den mycket tidskrävande 

och onödigt arbete för de anställda förekommer. Forshaga Svets & Smide har därför tilldelat 

Emil Olsson uppdraget att automatisera denna påklädnads process till viss del.  

 

Syftet med detta projektet är att korta ledtider samt förbättra arbetsmiljön för de anställda i 

fabriken där processen sker. Detta ska åstadkommas genom att automatisera rotationen av 

schabern vid påklädnadsprocessen. Målet blir därav att ta fram samt konstruera en teknisk 

lösning för att rotera schabern m.h.a. Creo Parametric samt Autodesk Inventor Professional 

för underlättning av svetsning med svetsrobot.  

 

Projektet har resulterat i en teknisk lösning där enkelheten samt effektiviteten står i fokus.  

 

  



 

Abstract 
 

This exam report includes a construction solution for further development of a 

schaberdressing process commissioned by Forshaga Svets & Smide. Schabrar are used in the 

manufacturing process of the paper industry. They are attached to a cylinder and are used to 

peel the paper off and also clean the cylinder. This process takes place in a very humid 

environment and therefor requires that the schaber is equipped with stainless material.  

 

To manufacture the schaber in stainless material would be unnecessary expensive. This 

problem can be resolved by covering the schaber with a stainless steel sheet by welding. This 

process is carried out at Forshaga Svets & Smide manually.  

 

Because of this process is done manually today it’s very time-consuming and means a lot of 

unnecessary work for the employees. Forshaga Svets & Smide has therefore assigned Emil 

Olsson the assignment to try to automate the schaberdressing process to a certain point.  

 

The purpose of this project is to shorten lead times and improve the working environment for 

the employees in the factory where the process occurs. This will be accomplished by 

automation of the rotation and the welding moments of the dressing process. The goal is 

therefore to develop and construct a technical solution to rotate the schaber by using Creo 

Parametrics and Autodesk Inventor Professional to help the welding robot with the welding 

process.  

 

The project has resulted in a technical solution in which simplicity and efficiency are in focus.  
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1. Inledning 
 

Detta examensarbete är utfört i samband med kursen ”Examensarbete för 

högskoleingenjörsexamen i maskinteknik” som går under Högskoleingenjörsprogrammet i 

maskinteknik och har utförts på Karlstad Universitet. Kursen omfattar 22.5 HP.  

 

Arbetet är utfört i samarbete med Forshaga Svets & Smide som har tilldelat Emil Olsson 

uppgiften att ta fram samt konstruera en teknisk lösning för utveckling av dagens 

schaberklädnad process.  

 

Emil Olsson innehar rollen som projektledare samt projektansvarig och har utfört arbetet både 

på Karlstad Universitet samt kontor och verkstad på Forshaga Svets & Smide.  

Handledare på Karlstad Universitet har varit Göran Karlsson. Examinator för arbetet har varit 

Nils Hallbäck . 

 

Forshaga Svets & Smide är uppdragsgivare för arbetet där Per Jansson samt Daniel Åberg har 

agerat mentorer samt kontaktpersoner.  

 

1.1 Bakgrund 
Forshaga Svets & Smide tillverkar idag schabrar som används i tillverkningsprocessen inom 

pappersindustrin. De används då i en fuktig miljö och behöver därför vara klädda i rostfritt 

material. Klädnaden av dessa sker också på Forshaga Svets & Smide och görs idag för hand. 

Denna processen är mycket tidskrävande då dessa schabrar är mycket tunga och behöver 

roteras för att underlätta för svetsningen. På grund av detta går dyrbar tid till spillo samt 

onödigt extra arbete krävs.   

 

1.1 Problemformulering 
Forshaga Svets & Smide har som önskan att utveckla schaberklädnadsprocessen. 

Problematiken som framgår vid denna process är vid infästning samt rotations momenten. Det 

är flera olika varianter av schabrar som skall behandlas i konstruktionen vilket innebär 

variation i tyngd, längd, infästningsdiameter samt flera andra aspekter som måste tas hänsyn 

till för att få en så stabil och funktionell konstruktionslösning som möjligt. 

  

1.2 Syfte 
Examensarbetets syfte är att utveckla än förnuvarande manuell process för att korta ledtider i 

fabriken samt förbättra arbetsmiljön för de anställda. Störst fokus har legat på att underlätta 

processen för användaren där den förkortade ledtiden blir resultatet av detta. 

 

Det skall tydligt framgå i rapporten de nya olika koncepten vid konceptgenereringen samt 

varför de föll bort vid sållningen för framtida funderingar angående konstruktionen.  

  

1.3 Målsättning  
Målet med examensarbetet är att komma fram med, samt konstruera en konstruktionslösning 

som uppfyller kraven listade i kravspecifikationen. Infästningen av schabern ska kunna ske på 

ett smidigt och icke komplext sätt. Då konstruktionen ska behandla flera olika 

schabervarianter är det viktigt att den är justerbar i längd, samt arbetshöjd. Det är också av 

stor vikt att applicera en bra rotationsmekanism på konstruktionen som är hållfast, 

precisionssäker samt säker att använda för användaren.  
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Man ska även kunna följa stegen i processen av examensarbete i rapporten. Detta innefattar 

moment som bland annat metod, utförande, konceptgenerering, osv.  

 

1.4 Avgränsningar 
De avgränsningar som kommer göras listas nedanför: 

 

 Svetsrobot 

 Svetsrobot bord 

 CE–märkning 

 

Vid schaberklädnadsprocessen används idag en svetsrobot som svetsar fast den rostfria plåten 

på schabern, läs mer om detta i kapitel 2.2.4. Företaget vill fortsätta använda sig av samma 

robot och därför behandlas ingen utveckling av ny robot i detta projekt. Denna svetsrobot tar 

sig fram på ett bord som är placerat intill schabern. Ett beslut togs att ingen vidareutveckling 

av detta bord kommer ske i detta projekt. 

 

Projektledaren kommer inte personligen att få konstruktionen CE-märkt, men kommer att 

konstruera fixturen för att möjliggöra CE-märkningen för företaget.  

2. Genomförande 
 

Redan i början av projektets uppstart skapades en mycket grov projektplanering för att en 

generell uppfattning om hur projektet skall läggas upp skulle framgå, se Bilaga 1. Denna 

projektplanering har uppdateras kontinuerligt under projektets gång då fler delmoment har 

tillkommit. Projektet har tagit hjälp av Produktutveckling – Effektiva metoder för konstruktion 

och design av Johannesson et al. 2013 [1] och Handbok för mindre projekt av Eriksson et al. 

2013. [7] för uppstyrning av produktutvecklingens faser.  

 

Under sektion ”Genomförande” kan man följa hur samtliga moment i produktutvecklingen 

har gått tillväga för att lösa det tekniska problemet, se kapitel 1.2 för problemformulering.  

 

2.1 Projektplanering 
Projektplaneringen var de första dokument som skapades efter att det tekniska problemet 

blivit specificerat. I projektplanen beskrivs bakgrund till problemet, vad som är problemet 

idag och vad det är företaget vill ha förbättrat/åtgärdat. Mål och syfte presenteras där det 

framgår vad som företaget samt projektledaren vill åstadkomma med detta projekt. 

 

En riskbedömning samt tidsplanering i form av projektmodell och GANTT-schema utfördes 

för att risker tidigt skall kunna elimineras samt för att få en överblick av hur projektet skall 

uppdelas och var mest tid kommer att behövas spenderas. Denna tidsplanering uppdaterades 

kontinuerligt under projektets gång.  

 

Även kontaktuppgifter till flera inblandade inom projektet återfinns i dokumentet.  
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2.2 Förstudie 
De två största och främsta frågeställningarna vid framtagning av konstruktionen är; Hur skall 

schabern infästas i konstruktionen? Hur skall schabern roteras i konstruktionen? För att ta 

fram en så bra lösning som möjligt så genomfördes en förstudie. Det viktigaste med dessa två 

funktioner är enkelhet och säkerhet. I detta kapitel behandlas förstudien av dessa.  

 

2.2.1 Schaber 

Schabrarna som kommer behandlas i konstruktionen väger mellan 2230kg och 2320kg och är 

mellan 6-7 meter långa. Vid diametern av axeltapparna är det viktigt att ha koll på 

diameterskillnaden vid infästning i schabern, samt där tappen ligger lagrad vid infästning i 

konstruktionen. Även dess bultar varierar som används vid infästning i schabern.   

 

2.2.2 Infästning  

Infästningen av schabern idag är mycket enkel. Schabern ligger på en bänk där den svetsats 

och blir behandlad av både svetsrobot och svetsare, se Figur 1 för visualisering av 

infästningen i dagens läge. Förflyttning och ned lastning av schabern sker med hjälp av 

traverskran.  

 

 
Figur 1 Infästningslösning i dagens läge 

Infästning i samband med rotation är två mycket viktiga funktioner för att få en så effektiv 

konstruktion- och kortast ledtid som möjligt.  

 

Vid infästningen är det viktigt att ha i åtanke att masscentrum på schabern inte alltid hamnar i 

linje med axeltappen där infästningen sker, detta är därför av stor vikt att ta hänsyn till då 

schabern roterar i fixturen.  

 

2.2.3 Rotation 

Det största problemet i dagens läge i schaberklädnadsprocessen är rotationen av schabern. 

Detta är ett mycket tidskrävande moment med onödigt många lyftmoment som idag sker med 

hjälp av traverskran. Detta innebär att den måste kopplas i traverskranen, lyftas, roteras och 

sedan sänkas ned på bänken igen.  

 

För att få processen så effektiv som möjligt krävs det att schabern är ”roterbar” under hela 

processen då den ligger i fixturen. Går det att rotera schabern steglöst är det mycket lättare att 
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få den i rätt läge för svetsrobot samt svetsare. Detta samt enkelheten är vad som strävats efter 

under projektarbetets gång.  

 

2.2.4 Svetsrobot 

Samma svetsrobot som används idag kommer även att användas till svetsning av schabern när 

den ligger i den nya fixturen. Roboten är konstruerad på så sätt att den fungerar som en ”bil”, 

den har fyra hjul som tar den framåt och bakåt med en justerbar svets på taket av ”bilen”. Se 

Figur 2 för visualisering av svetsroboten.  

 

 
Figur 2 Svetsroboten som används vid påsvetsning av plåten 

Vid konstruktion av den nya fixturen har det varit viktigt att ta hänsyn till svetsroboten då den 

kräver att stå/åka på ett bord intill schabern. Det har därför varit av stor vikt att göra det 

möjligt för lägesställning av schabern när den ligger i fixturen.  

 

2.2.5 Bygel 

Bygeln är en komponent som idag inte är befintlig vid schaberbeklädnaden. Denna 

komponent kommer bli viktig vid ”fasthållning” av schabern när den ligger i fixturen. 

Funktionen av bygeln kommer vara att hålla kvar schabern i fixturen vid drift om den skulle 

mot förmodan vilja ”hoppa ur” fixturen.  

 

2.2.6 Motor och drift 

Vilken motor som kommer användas för rotation av schabern bestämms av vilken typ av drift 

som i slutändan används för att driva rotationen samt efter momentberäkningar på schabern. 

Driftvalet av schabern beskrivs i kapitel 3.2.3.   

 

2.2.7 Stativ 

Stativet där samtliga komponenter skall fästas på är en viktig del i en enkel funktionell 

konstruktionslösning. Vid val av stativ så spelar flera faktorer in, det är därför viktigt svara på 

en del frågeställningar som t.ex.;  

 

 Hur bred och lång är schabern? 

 Hur ser arbetsytan ut på företaget där fixturen skall placeras?  

 Vilka kravs ställs på stativet, skall den vara justerbar i längd/höjd?  

 

Konstruktionen av stativ har skett efter att delfunktioner/komponenter har framtagits och 

stativet har i första hand utformats efter dessa.   
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2.2.8 FMEA 

En FMEA (Fel mods- och feleffektanalys) utfördes på den slutliga konstruktionen för att 

kunna se möjliga felhändelser som kan komma att uppstå med konstruktionen samt de 

konsekvenser dessa medför [6].  

 

För att genomföra analysen studerades konstruktionens delfunktioner för att identifiera 

delfunktionernas möjliga fel som kan uppstå. Samtliga möjliga fel bedöms på en 10-gradig 

skala hur; Sannolikt det är att felet uppstår, hur stor möjligheten är att inte upptäcka detta fel 

samt hur stora konsekvenserna blir om felet uppstår.  

 

 Felsannolikheten 

1 = mycket liten sannolikhet 

4 = viss felsannolikhet 

10 = hög sannolikhet 

 

 Sannolikhet att inte upptäcka felet 

1 = felet upptäcks nästan säkert 

4-6 = felet upptäcks kanske 

10 = felet är mycket svårupptäckt och uppmärksammas nästan säkert inte 

 

 Allvarligheten på konsekvenserna 

1 = försumbar inverkan på funktionen, uppmärksammas knappast av användaren 

4-6 = relativt allvarliga fel, försämrad funktion, felfunktionen är tydlig för användaren 

10 = mycket allvarliga fel som påverkar personsäkerhet och/eller är i konflikt med 

lagkrav [6].  

 

Efter samtliga felmöjligheter är bedömda beräknas ett risktal som ligger inom intervallet 1-

1000. Detta tal tas fram genom multiplikation av de tre faktorerna. [6]  

 

En separat FMEA utfördes på samtliga delfunktioner samt stativet.  

 

2.3 Kravspecifikation 
I ett tidigt skede av projektet så har önskemål och krav framförts av Forshaga Svets och 

Smide. En officiell kravspecifikation har sedan utformats mot dessa önskemål och krav där 

kraven står i fokus. Detta då kraven måste uppnås medan önskemålen inte har något krav på 

sig att uppfyllas. Men värderas fortfarande högt.  

 

Per Jansson på Forshaga Svets & Smide fick efter att kravspecifikationen framtagits vikta de 

olika önskemålen på en skala 1-5 där de viktigaste önskemålen fick värderas med värdet 5.  

 

Efter att olika koncept genererats och presenterats för företaget så har synpunkter och 

eventuella förslag på förbättringar framförts till projektledaren som kan betraktas som 

inofficiella önskemål från företaget. Dvs. små förbättringsförslag som ej listas i 

kravspecifikationen.  

 

  



 12 

2.4 Konceptgenerering 
En mycket stor del av tiden under projektarbetets gång har spenderats på just 

konceptgenereringen där de största fokus har inriktas på hur schabern skall infästas i fixturen 

samt hur man skall få den att rotera. Den avgörande faktorn i sållningsprocessen har 

framförallt legat på enkelheten i de olika momenten för att underlätta 

schaberklädnadsprocessen så mycket som möjligt för svetsaren.   

 

Kraven listade i kravspecifikationen är vad som har legat till grund för samtliga koncept.  

 

2.4.1 Funktionsanalys 

För att få en så komplett och funktionell slutprodukt som möjligt är det viktigt att bryta ner 

funktionen för konstruktionen i flera delfunktioner som tillsammans utgör huvudfunktionen. 

[2] Detta för att enklare se hur man kan optimera maskinens huvudfunktion. Kraven och 

önskemålen listade i kravspecifikationen är vad delfunktionerna är baserade på vid 

utformning och konstruktion av dessa. En funktionsanalys användes för att definiera dessa 

delfunktioner.  

 

2.4.2 Lösning av delfunktioner 

För att lösa respektive delfunktioner genomfördes först en brainstorming där olika förslag 

skissades/skrevs ned i ett anteckningsblock. De förslag som bedömdes som genomförbara 

togs vidare för vidareutveckling. En sållningsprocess i form av konceptvalsprocess 

genomfördes slutligen på kvarstående koncept av delfunktioner.  

 

2.4.3 Lösning av huvudfunktion  

Huvudfunktionen är till största del resultatet av delfunktionerna som vidareutvecklats. Dessa 

delfunktioner skall konstrueras och utformas på så sätt att de enkelt kan samspela med 

resterande delfunktioner och komponenter i fixturen. Även huvudfunktionen fick genomgå en 

sållningsprocess där samspelet av de olika delfunktionerna och dess resultat bedöms. Vid 

eventuella fel så kunde ändringar av tidigare valda delfunktioner ske för att samspelet mellan 

andra funktioner skall gynna huvudfunktionen.  

 

2.4.4 Konceptvalsprocessen 

För att ett slutgiltigt koncept skulle tas fram följdes ett systematiskt konceptvalprocess enligt 

Johannesson et al. (2013) [3]. 

 

Steg 1: Skapa en elimineringsmatris enligt Pahl &Beitz för att eliminera dåliga lösningar som 

inte uppfyller kraven i kravspecifikationen. 

 

Steg 2: Skapa en beslutsmatris för att genomföra en ”Koncept screening” enligt Pughs metod.  

 

Steg 3: Skapa en kriteriematris för ”Koncept scoring” enligt Kesselrings metod.  

 

För en illustrativ bild av konceptvalsprocessen se Figur 3. 
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Figur 3 Illustrativ bild av stegen i konceptvalsprocessen. Bildkälla: Föreläsning: PU-metodik detalj. 2016. Karlstad 

Universitet [4] 

 

 

2.5 Konceptval 
 

2.5.1 Elimineringsmatris 

Det första steget i konceptvalsprocessen är eliminering av dåliga/sämre koncept. För att 

koncepten skall gå igenom första fasen i processen så måste vissa kriterier uppfyllas. Några 

exempel på hur dessa kan se ut är följande enligt Johannesson et al. (2013) [3]: 

 

 Löser konceptet huvudproblemet? 

 Uppfyller konceptet kraven i kravspecifikationen?  

 Kan konceptet realiseras i verkligheten?  

 Är konceptet fördelaktigt ur miljö-, säkerhet- eller ergonomisk synvinkel? 

 

Dessa är några av de mest grundläggande kraven för konceptet som alla koncept måste 

uppfylla för att få gå vidare till nästa fas i processen.  

 

Detta svaras på med hjälp av en elimineringsmatris enligt Pahl & Beitz.  

Vid de kriterier som konceptet anses att de uppfyller sätts ett (+) och ett (-) vid de som 

konceptet inte anses uppfylla. Anses de att mer information krävs så sätts ett (?). Skulle 

konceptet ha ett (-) vid något av kriterierna elimineras konceptet. Enbart koncept med (+) 

under alla kriterier går direkt vidare till nästa fas. De koncept med (?) går vidare för vidare 

undersökning där de sedan bedöms om de uppfyller kraven eller inte.  

[3]. 

 

Som tidigare nämnt så är ”infästning” samt ”rotation” de två viktigaste delfunktionerna i 

konstruktionen, därför beslutades de att skapa flera matriser för respektive ”större” 

delfunktioner istället för att enbart göra en matris för konceptet som helhet. Matriserna för 

respektive delfunktion kommer bedömas som om de möjliggör för respektive önskemål och 

krav när de är monterade i konstruktionen. Dvs att de kommer att bedömas efter samma krav 

och önskemål.   
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2.5.2 Beslutsmatris 
Målet med det andra steget i processen går ut på att sålla bort ytterligare koncept. Detta 

genomfördes genom att ställa den nuvarande konstruktionen mot de nya konceptlösningarna. 

Den metod som användes här var en beslutmatris enligt Pugh. Här listas de önskemål samt 

krav som nämns i kravspecifikationen och jämförs med den nuvarande ”konstruktionen”. 

Anses det nya konceptet att vara bättre än den nuvarande konstruktionen sätts ett (+), om det 

anses vara sämre sätts ett (-) och anses de vara lika bra/dåligt sätts ett (0). Antalet (+,- och 0) 

per koncept summeras och rangordnas där efter vilket koncept som hamnade på högst antal.  

[3].  

Detta i sin tur betyder inte i projektarbetets fall att dessa sållas bort på en gång då fler faktorer 

kan spela in här. T.ex. så kanske de (+) som samlats ihop på de högst rangordnade konceptet 

inte är av lika stor vikt som de (+) som samlats ihop vid de lägre rangordnade koncepten.  

 

2.5.3 Kriteriematris 

Det tredje och sista steget i konceptvalprocessen är en kriteriematris enligt Kesselring. Som 

tidigare nämnts så har de önskemål som framförts av Forshaga Svets & Smide viktats av Per 

Jansson och det är i Kesselmatrisen som dessa kommer till användning. Önskemålen är 

viktade (w) på en skala från 1-5 där värdet 5 är det viktigaste önskemålet och värdet 1 det 

minst viktiga. Notera att flera önskemål kan viktas med samma siffra.  

 

Varje koncept som kvarstår bedöms på hur väl de uppfyller diverse önskemål med 

betygsfaktorn (v) med samma skala 1-5, där 5 innebär att de uppfylls mycket väl och 1 att de 

inte alls uppfylls. Betygsfaktorn (v) multipliceras sedan med det viktade talet (w) och utgör 

ett meritvärde (t). Meritvärdet för konceptet på alla önskemål summeras och totalsumman (T) 

framtas. Totalsumman delas slutligen på (Tmax) (som är det ideala och maxvärdet ett koncept 

teoretiskt kan få) och ett slutgiltigt värde fås fram som bestämmer var konceptet rankas i 

rangordningen mot de övriga koncepten. De koncept med högst värde hamnar högst upp i 

rangordningen där 1 är högsta rang.  

 

Vanligtvis i en Kesselmatris så används bara önskemålen och inte kraven. Men för att få en 

djupare inblick i hur väl koncepten uppfyller alla krav så togs ett beslut att behålla kraven i 

matrisen.  

 

2.6 Konfiguration 
Vid konfiguration av konstruktionen är det viktigt att hålla den så tillverknings- samt 

användarvänlig som möjligt. Detta kan åstadkommas genom att använda sig av så många 

standardkomponenter som möjligt [5]. Detta innefattar motorer, lager, bultar/skruvar etc. 

Bestämning av vilken typ av komponenter som skall ingå gjordes bland annat genom diverse 

beräkningar av momentkraft, radiell kraft etc. Se Bilaga 5 för beräkningar.   

 

2.7 CAD 
Ett besluts togs att enbart göra CAD modeller av de komponenter som blev resultatet efter 

sållningsprocessen samt det slutgiltiga fixturkonceptet som dessa utgör. Visualiseringen av 

dessa underlättade för vidareutveckling samt beräkningar av dem.   
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2.8 Slutkonstruktion 
Slutkonstruktionen är ett utvecklat koncept bestående av samtliga koncept som framtagits i 

konceptelimineringsprocessen, se kapitel 3.5 för konceptval resultaten samt 3.2 för 

delfunktionlösningar. Utveckling av samtliga delfunktioner har skett med en förstudie samt 

diskussioner mellan projektmedlemmar.  

Slutkonstruktionen med dess ritningar är modellerade och skapade i Creo Parametrics 3.0 

samt Autodesk Inventor Professional. 

3. Resultat 
3.1 Projektplanering 
Projektplanen har som tidigare nämnts uppdaterats kontinuerligt under projekttiden. Den 

version som presenteras i Bilaga 1 är version 5.0. Projektplaneringen kan hittas och 

presenteras i Bilaga 1: Projektplan.  

 

3.2 Förstudie 
Vid samtliga beräkningar har den största schabern använts som referens för att få ut vad som 

varje komponent minst behöver klara av för belastning, moment etc. Den största schabern har 

en massa på 2320 kg.  

 

3.2.1 Infästning 

Efter konceptgenereringar och sållningsprocesser så valdes koncept 1 Infästning: Rullbock, se 

kapitel 3.5.1 för presentation av detta. Detta koncept anses som mycket simpelt och entydigt. 

Eftersom infästning (nedsänkning) av schabern sker med traverskran så underlättar denna 

lösning för detta då schabern enkelt kan sänkas ner utan förhinder i fixturen.  

Rullblocken fungerar på så sätt att schabertappen vilar mellan de två hjulen i lagerhuset. 

Dessa två hjul tillåter i sin tur schabern att rotera fritt.  

 

Det spekulerades först i om dessa hjul skulle behöva vara justerbara i sidled för att anpassa sig 

efter flera tappdimensioner, men då kedjespännaren är mycket flexibel och 

tappdimensionerna inte skiljer sig till överdrift ansågs detta onödigt.  

Beslutet togs att hjulen inte behöver vara justerbara och att samma avstånd mellan dessa kan 

användas för samtliga schabervarianter och tappdimensioner. Vilket även detta påverkar 

enkelheten i konceptet.   

 

Konceptet med dess ingående komponenter är beräknade att motstå en kraft på 11 380N. 

 

Se Bilaga 5 för beräkningen av belastningen infästningen utsätts för. 

 

3.2.2 Rotation 

Som slutgiltigt koncept efter sållningsprocessen står koncept 1 Rotation: Kugghjul på 

schaberkropp, se kapitel 3.5.2 för presentation av detta. Lösningen anses som mycket stabil 

och flexibel när det kommer till drift samt variation i axeltappdimensioner.  

 

Lösningen fungerar på så sätt att kugghjulet fästes på schaberkroppen med två av de 

originalbultar som skruvas i schaberkroppen för att fästa tappen i schabern. Detta görs innan 

schabern infästes i fixturen. Kugghjulet har därför färdigfrästa hål som återspeglar 

hålfördelningen som återfinns i tappen. Väl infäst i fixturen så träs kedjan på kugghjulet som 

blev det slutgiltiga resulterande driftmetoden, se kapitel 3.5.3 för presentation av detta.  
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Vid presentation av konceptet för Forshaga Svets & Smide presenterades två alternativ; 

Alternativ 1 är att man utformar ett kugghjul för varje tapp, där kugghjulet är dimensionerat 

efter håldiametern på de olika tapparna. Med detta alternativ får man alltså flera kugghjul, 

men alla passar perfekt för respektive tapp.  

Alternativ 2 är att ett kugghjul utformas där två hål är utformade att passa olika dimensioner. 

För att detta skall fungera så måste en hylsa användas för att täcka upp dimensionsskillnaden 

mellan den stora och den lilla diametern på tappen.  

 

Beslutet togs att Alternativ 1 ansågs lämpligast för alternativets enkelhet. Skulle företaget i 

senare skede enbart vilja använda sig av ett kugghjul så är Alternativ 2 relativt enkelt att 

konstruera.  

 

De originalbultar som används idag är redan dimensionerade att motstå mycket stora krafter 

då dessa bär schabern vid bruk i pappersindustrin. En av dessa bultar har en min brottkraft på 

319KN, så att använda två av dessa för rotationen av schabern kommer inte vara något 

problem då kraften samt momentet schabern utsätter fixturen för ligger på 11 380N respektive 

9,5KNm. 

 

Se bilaga 5 för beräkning av krafter samt kapitel 3.6 för konfiguration.  

 

3.2.3 Drift 

Det driftkoncept som i slutändan ansågs fungera bäst för rotationen är kedjedriften. Även vid 

detta beslut så användes elimineringsmatriser till hjälp, se kapitel 3.5.3. Detta alternativ 

underlättar för kugghjulet som infästes vid schabern och blir även flexibelt vid justering av 

arbetshöjd då kedjespänning regleras med en cylinder.  

 

Efter moment- och kraftberäkningar så resulterade val av motor i en 4-polig, 0.75 kW motor, 

där hastigheten regleras med hjälp av en snäckväxel. Motorn är beräknad att behöva klara ett 

moment på minst 9.5KNm. Detta skall drivas med en 3/4” rullkedja.  

 

3.2.4 Stativ  

Stativet utformades efter de komponenter och delfunktioner som valts, t.ex. Drift, rotation, 

infästning etc. Den funktion som ramen skulle uppfylla förutom att möjliggöra alla 

delfunktioner var justering i längd samt höjd.  

 

Stativkonceptet var från början konstruerat som en solid fixtur, där de två stativen i vardera 

schaberände var fastsvetsade på en ram, se Figur 4 för utgångskonceptet. Efter vidare 

utveckling av denna samt feedback från Per Jansson så togs beslutet at dela upp stativen i två 

separata delar, se Figur 5. Detta beslut gynnade konstruktionen på flera sätt: 
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Figur 4 utgångskoncept, stativ fast svetsat på en ram 

 

 
Figur 5 Stativ uppdelad på två separata delar 

Då ett krav var att stativet skulle vara justerbart i längd krävdes det att ett av de två stativen 

var flyttbart, genom att dela upp stativet i två separata delar möjliggjordes detta utan att 

behöva använda räls i golvet, utan istället kunna lyfta och justera längden med hjälp av 

palltruck. Dessa truckar kan även användas för att ställa undan de båda stativen för att frigöra 

utrymme i verkstaden när de ej är i bruk.  

 

Golvet i verkstaden är inte helt plant och skulle orsaka stativet att stå ostabilt om de var 

konstruerat på en ram. Detta problem undveks genom att sätta ”fötter” på de fyra hörnen på 

respektive stativ, se figur 6 för en visualisering av fötterna på stativen. 
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Figur 6 visualisering av fötter på stativ i de fyra hörnen på ett av stativdelarna 

 

Då både ett krav samt ett önskemål var att arbetshöjden/schaberhöjden skulle vara justerbar 

ansågs att den bästa lösningen skulle vara att göra schaberhöjden justerbar. Detta applicerades 

genom att fästa domkrafter på vardera innersida av respektive stativ. Se, figur 7 för 

domkraftlösning.  

 

 
Figur 7 Visualisering av domkraftlösning 

3.2.5 Bygel 

Vid utformning av bygeln så togs ett beslut att inte utföra någon konceptelimineringsprocess 

på denna, då det inte ansågs nödvändigt. Bygeln utformades först efter infästningskonceptet 1 

”rullblock” valts. Kriterierna som bygeln skulle utformas efter var korta och tydliga 

 

 Stoppa schabern om den försöker hoppa ur fixturen 

 Vara roterbar runt en viss punkt 

 Vara låsbar vid en viss punkt 

 Justerbar i höjd efter dimensionen på axeltappen 

En illustrativ bild på resultatet av bygeln kan ses i figur 8. 
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Bygeln står öppen i skedet schabern firas ner i fixturen, och fälls sedan över tappen för att 

låsas fast med låsmekanismen, se figur 8 för visualisering av låsmekanismen . Vid varierande 

axeldimension kan den gängade axeln justeras med hjälp av ratten. Se figur 9 för visualisering 

av rattjusteringsmekanismen.  

 

 
Figur 8 Visualisering av bygel samt låsmekanism vid schaberinfästning. Pil A pekar på Låset och pil B pekar på 
Bygeln 
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Figur 9 Visualisering av rattjusteringsmekanism vid dimensionsförändring, översta pilen visar ratten och understa 
pilen visar hur den bör justeras efter axeldiameter, axel ej gängad på bild 
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3.2.6 FMEA 

En feleffektanalys beslutades att utföras på samtliga delfunktioner samt på stativet istället för 

att utföra en på konceptet i helhet, detta för att man tydligare ska få en bild av var felen ligger 

och hur de skall åtgärdas.  

 

Resultatet för feleffektsanalysen på infästningen kan ses i figur 10.   

 

 
Figur 10 FMEA, Infästning 

Resultatet för feleffektsanalysen på Rotationen kan ses i figur 11. 

 

 
Figur 11 FMEA, Rotation 

Resultatet för feleffektsanalysen på Driften kan ses i figur 12.  

 

 

 
Figur 12 FMEA, Drift 
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Resultatet för feleffektsanalysen på Stativet kan ses i figur 13.  

 

 
Figur 13 FMEA, Stativ 

3.3 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen skapades med hjälp av Per Jansson på Forshaga Svets & Smide. Kraven 

samt önskemålen är listade nedan. Önskemålen är viktade av Per Jansson och kan återfinnas i 

Bilaga 2: Kravspecifikation. 

 

Krav: 

 

 Schabern måste vara infästningsbar i konstruktionen 

 Schabern måste kunna rotera i konstruktionen 

 Schabern måste kunna låsas i alla lägen 

 Arbetshöjd skall vara justerbar 

 Konstruktionen måste vara säker och stabil 

 Konstruktionen måste kunna hantera flera tappdimensioner 

 Konstruktionen måste klara de belastningsfall den utsätts för 

 

Önskemål:  

 

 Schaberkroppen ska vara höj och sänkbar 

 Konstruktionen ska gå så fort som möjligt att rigga 

 Schabern ska vara roterbar 360 grader i konstruktionen 

 Konstruktionen ska möjliggöra för pålastning av schaber med travers 

 

3.4 Konceptgenerering 

3.4.1 Funktionsanalys 

Efter att en funktionsanalys genomförts så genererades tre delfunktioner. Delfunktionerna är 

listade nedanför. Som tidigare nämnts så är de två viktigaste delfunktionerna i konstruktionen 

rotation samt infästning, dessa två är de som bidrar mest till enkelheten och effektiviteten av 

konstruktionen. Säkerheten listas även som delfunktion men genomgår ej en 

konceptvalsprocess, utan utformas efter att ett slutgiltigt koncept valt. Detta kan involvera 

åtgärder som kedjeskydd, byglar, avspärrningar runt fixturen etc.  

 

Delfunktioner: 

 

 Rotation 

 Infästning 

 Drift 

 Säkerhet 
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3.5 Konceptval 
Nedan följer diverse matriser för de tre olika delfunktionerna; Rotation, infästning samt drift. 

Alla tre delfunktioner bedöms efter samma krav och önskemål och kommer bedömas efter hur 

vida de möjliggör för dessa. T.ex. för infästning; ”Låsbar i alla lägen”. Infästningen i sig är 

inte låsbar i alla lägen, men infästningen möjliggör för motorn/låsningen etc. att låsa sig i alla 

lägen genom att inte förhindra andra delfunktioner att uppfylla respektive funktioner.  

 

3.5.1 Konceptvalsprocessen Infästning 

 

3.5.1.1 Elimineringsmatris infästning 

Redan i första steget i konceptvalsprocessen så sållades koncept 4: Vaggan bort. Då konceptet 

kräver att schaberkroppen infästes i fixturen lämnas tapparna fria. Detta förhindrar schabern 

att rotera 360 grader och blir där av omöjlig att låsa i alla lägen.  

 
Tabell 1 Elimineringsmatris för infästning med 4 koncept 

 
 

3.5.1.2 Beslutsmatris Infästning 

Alla tre koncept står sig lika bra gentemot den nuvarande lösningen vilket innebär att alla går 

vidare till nästa steg i processen.  
 

Tabell 2 Beslutsmatris  infästning för 3 koncept samt referens koncept 

Kriterier:  Referens: 

Nuvarande 

lösning 

Koncept 1 Koncept 3 Koncept 4 

Löser konceptet 

huvudproblemet 

Ref + + + 

     

Hantera flera 

tappdimensioner 

Ref - - - 

Klara 

belastningsfall 

Ref 0 0 0 

Infästningsbar 

 

Ref + + + 

Roterbar Ref + + + 

Möjliggör för 

pålastning av 

schaber med 

travers 

Ref 0 0 0 
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3.5.1.3 Kriteriematris Infästning 

Det tredje och sista steget i konceptvalsprocessen resulterar i att koncept 1 Infästning 

: Rullblock slutar med det högsta meritvärdet och blir därmed det slutgiltiga valet.  

 

Meritvärde från Kesselringmatrisen: 

 

Koncept 1 Infästning, Rullblock: 0,89 

Koncept 2 Infästning, Glidlager: 0,76 

Koncept 3 Infästning, V-Block: 0,82 

 
Tabell 3 Kriteriematris infästning för 3 koncept 

  

Justerbar i 

arbetshöjd/längd 

Ref + + + 

Låsbar i alla 

lägen 

Ref + + + 

Säker Ref + + + 

Enkel Ref + + + 

Rotera 360 

grader  

Ref + + + 

Antal -  1 1 1 

Antal +  8 8 8 

Antal 0  2 2 2 

Totalsumma 0 7 7 7 

Rangordning 2 1 1 1 



 25 

3.5.2 Konceptvalsprocessen Rotation 

 

3.5.2.1 Elimineringsmatris Rotation 

Samtliga koncept klarar grundkraven och går därmed vidare till nästa steg i processen.  
 

Tabell 4 Elimineringsmatris rotation med 3 koncept 

 
 
 

3.5.2.2 Beslutsmatris Rotation 

Alla tre koncept står sig lika bra gentemot den nuvarande lösningen vilket innebär att alla går 

vidare till nästa steg i processen.  

 
Tabell 5 Beslutsmatris rotation med 3 koncept samt referens koncept 

Kriterier:  Referens: 

Nuvarande 

lösning 

Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 

Löser konceptet 

huvudproblemet 

Ref + + + 

Hanterar flera 

tappdimensioner  

 

Ref - - - 

 

Klara 

belastningsfall 

Ref 0 0 0 

Infästningsbar 

 

Ref 0 0 0 

Roterbar Ref + + + 

Möjliggör för 

pålastning av 

schaber med 

travers 

Ref + + + 

Justerbar i 

arbetshöjd/längd 

Ref + + + 

Låsbar i alla 

lägen 

Ref + + + 

Säker Ref + + + 

Enkel Ref - - - 

Rotera 360 

grader  

Ref + + + 
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3.5.2.3 Kriteriematris Rotation 

Det tredje och sista steget i konceptvalsprocessen resulterar i att koncept 1: Kugghjul på 

schaberkroppen slutar med det högsta meritvärdet och blir därmed det slutgiltiga valet. Vi kan 

även utläsa att meritvärdena för ”ETP Bussning” och ”Delad cylinder med fast svetsat hjul” 

är mycket likvärdiga men att den delade cylindern får ett någorlunda bättre meritvärde.  

 

Meritvärden från Kesselringmatrisen: 

 

Koncept 1 Rotation,  Kugghjul på schaberkroppen: 0,88 

Koncept 2 Rotation,  ETP Bussning: 0,74 

Koncept 3 Rotation,  Delad cylinder med fast svetsat hjul: 0,76 

 
Tabell 6 Kriteriematris rotation med 3 koncept 

 
 

Antal -  2 2 2 

Antal +  7 7 7 

Antal 0  2 2 2 

Totalsumma 0 5 5 5 

Rangordning 2 1 1 1 
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3.5.3 Konceptvalsprocessen Drift 

 

3.5.3.1 Elimineringsmatris Drift 

Även när det gäller drift så klarar samtliga koncept alla grundkrav och går vidare till nästa 

steg i processen.  

 
Tabell 7 Elimineringsmatris drift med 3 koncept 

 
 

3.5.3.2 Beslutsmatris Drift 

Alla tre koncept står sig lika bra gentemot den nuvarande lösningen vilket innebär att alla går 

vidare till nästa steg i processen.  

 
Tabell 8 Beslutsmatris drift med 3 koncept samt referenskoncept 

Kriterier:  Referens: 

Nuvarande 

lösning 

Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 

Löser konceptet 

huvudproblemet 

Ref + + + 

Hantera flera 

tappdimensioner  

 

Ref - - - 

Klara 

belastningsfall 

Ref 0 0 0 

Infästningsbar 

 

Ref - - - 

Roterbar Ref + + + 

Möjliggör för 

pålastning av 

schaber med 

travers 

Ref 0 0 0 

Justerbar i 

arbetshöjd/längd 

Ref + + + 

Låsbar i alla 

lägen 

Ref + + + 

Säker Ref + + + 

Enkel Ref + + + 

Rotera 360 

grader  

Ref + + + 
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3.5.3.3 Kriteriematris Drift 

Både Kedjedriften och Kuggremmen resulterade i mycket bra meritvärden men där 

kedjedriften slutade marginellt bättre. Detta är en bidragande faktor till att Kedjedriften valdes 

som driftmetod. Men som tidigare presenterats så valdes koncept 1: Kugghjul på schabern 

som lösning för rotationen, och Kedjedriften anses även vara den mest lämpade driftmetoden 

att använda till kugghjulet.  

 

Meritvärden från Kesselringsmatrisen: 

 

Koncept 1 Drift, Kedjedrift: 0,93 

Koncept 2 Drift, Kugg rem: 0,88 

Koncept 3 Drift, Kugghjul: 0,79 

 
Tabell 9 Kriteriematris drift med 3 koncept 

 
 

 

  

Antal -  2 2 2 

Antal +  7 7 7 

Antal 0  2 2 2 

Totalsumma 0 5 5 5 

Rangordning 2 1 1 1 
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3.6 Konfiguration 
För underlättning vid konstruktion av fixturen så har så många standardkomponenter som 

möjligt används utan att komplicera konstruktionen. Framtagning av dessa komponenter har 

skett genom diverse beräkningar, se Bilaga 5, och samtliga komponenter är hämtade från 

Solidcomponents.[8] Samtliga komponenter är listade nedanför: 

 

Motor, Snäckväxel samt Domkraft: 

Den motor samt snäckväxel som användes för att driva schabern är listade nedanför, se figur 

14 och 15. Motorn är en 4-polig, 0.75kW motor.  

 

 

 
Figur 14 Motor vid drift av schaber, BN 80B 4 230/400 B14 

 

 
Figur 15 Snäckväxel vid drift av schaber, BS 71 80B-4  

 

Motorn som användes för att driva domkrafterna är en 6-polig motor. Se figur16 för motorn 

och figur 17 för domkraften.  

 
 

 
Figur 16 Motor som används vid drift av domkrafter, 2SIE 90S-6-B3 
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Figur 17 Domkrafter som används vid arbetshöjd justering, BD40, slaglängd 500 

 
Kedjehjul: 

De kedjehjul som används vid drift av schaber är valda efter kedjan 12-B-1 som är en 3/4" 

rullkedja. Det kedjehjul som sitter på schaberkroppen har 66 tänder och det kedjehjul fäst på 

snäckväxeln har 13 tänder. Se Figur 18 för stora kedjehjulet och Figur 19 för det lilla.  

 

 

 
Figur 18 Kedjehjul infäst på schaberkroppen, kedjehjul för kedja 12-B-1. Tänder 66 
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Figur 19 Kedjehjul infäst på snäckväxeln, kedjehjul för kedja 12-B-1. Tänder 13 

 

Lager: 

Det lager som sitter i hjulet i Rullbocken är ett enradigt cylindriskt rullager och klarar en 

radialkraft på 14.2KN, se Figur 20 för visualisering av lagret.  

 

 
Figur 20 Lager som sitter i hjulen, NU 1005 

 

Cylinder: 

Den pneumatiska cylinder som används för kedjespänning har en slaglängd på 200mm, se 

Figur 21.  

 

 
Figur 21 Cylinder som används för kedjespänning, Pneumatik ISO/VDMA cylinder Dia 100, Slaglängd 200 
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Bultar: 

De bultar som används för infästning av kedjehjulet på schaberkroppen är 6-kant skruv, M24, 

8.8 har en brottkraft på minst 319KN. Se figur 22.  

 

 

 
Figur 22 Bult som används vid infästning av kedjehjul på schaberkroppen, M6S 8.8 Helgängad FZB M24X190 

Kedja: 

Den kedja som används vid kedjedriften är en 3/4" Rullkedja, 12-B-1  

 

Ratt: 

Ratten som används vid justering av axel vid axeltappsdimensionerings variationer ar en 

diameter på 160mm , Se Figur 23. 

 

 
Figur 23 Ratt som används för axel justering, WN522-A-160 
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Lås: 

Det snabbspänne som användes som vid fastlåsning av bygeln ses i Figur 24.  

 
Figur 24 Snabbspännare som används som lås vid låsning av bygel, 5915-DESTACO 

3.6 Konstruktion och tillverkningsanpassning 
Den slutgiltiga konstruktionen resulterade i en komplett fixtur som uppfyller samtliga krav 

och möjliggör för samtliga önskemål. Samspelet mellan samtliga komponenter är mycket 

enkelt och funktionellt vilket möjliggör för en kortare samt smidigare riggning. Se Figur 25 

för visualisering av den slutgiltiga konstruktionen.  

 

 
Figur 25 Slutgiltig konstruktion med komprimerad schaberkropp, utan rullkedja  

 

3.6.1 Infästning 

Infästningen består av:  

 Ett hjulhus 

 Två hjul 

 Två hjulaxlar 

 Två rullager 

 Två låsbrickor 
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Kullagren sitter infästa i diverse hjul där hjulaxlarna sedan skall infästas. Dessa sitter i sin tur 

infästa i låsbrickorna som är fästa på hjulhuset. Se Figur 26 för en sprängskiss av 

infästningen.  

 

 
Figur 26 Sprängskiss på infästningen, komponenter från vänster till höger: Låsbrickor, Hjulaxlar, Hjul och Hjulhus 

3.6.2 Rotation 

Då beslutet togs att använda sig av Alternativ 1 (se kapitel 3.2.2) där enskilda kugghjul 

konstrueras efter diverse axeltappdimensioner underlättas konstruktionen av dessa. Då 

originalbultar används vid infästning är det enbart kugghjulet som möjliggör för rotationen.  

 

Kugghjulet som visualiseras i Figur 27 är utformat efter den tapp som har störst dimensioner. 

Likadant kugghjul används även vid rotation av den mindre tappen, fast med andra 

håldimensioner. 

 

 
Figur 27 Kugghjul infäst på schaberkroppen med originalbultar 
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Med tanke på att schabern ska rotera med en låg hastighet togs beslutet att 66 kuggar är 

lämpligt för kugghjulet monterat på schabern och 13 för det mindre kugghjulet monterat på 

motorn. Detta då 13 är det minsta antal kuggar och ”schaberhjulet” skulle bli lite för stort och 

osmidigt med fler än 66. Detta ger en utväxling på ca 5 efter enklare utväxlingsberäkningar. 

Se Bilaga 5 för utväxlingsberäkningar.  

 

3.6.3 Drift 

De två huvudkomponenterna för att få schabern att rotera är motorn samt kedjehjulet. Men för 

att schabern skall kunna vara justerbar i höjd, samt att kedjan skall vara på- samt avtagbar 

krävs det att anordningen har någon form av flexibel kedjespännare. Detta löstes genom att 

låta motorn vara monterad på en frigående motorplatta som sitter ledad i stativet. Denna platta 

regleras med hjälp av en cylinder som också sitter fastmonterad i stativet, se Figur 28 för 

visualisering av drift anordningen.  

 

 
Figur 28 Visualisering av drift anordningen utan påsatt kedja 

3.6.4 Säkerhet 

De säkerhetsåtgärder som har tagits vid konstruktion av fixturen utöver FMEA som utfördes 

är bland annat vid infästningen. Vid en konstruktion som roterar stora massor och skapar ett 

stort moment är det viktigt att massan inte trillar ur infästningen. För att undvika detta 

skapades bygeln som kan ses i Figur 8. Bygelns funktion är som tidigare nämnt att hålla 

schabern kvar i fixturen om den skulle motförmodan försöka ”hoppa ur” fixturen. Längst ner 

på ”rattaxeln” sitter en kloss tillverkad i ”non-friktion material” för att inte göra någon skada 

på schaberns axeltapp när de integrerar med varandra.  

 

För att minimera klämrisken och precisionsnivån vid rotering av schabern så används en 

snäckväxel för att minska hastigheten på rotationen. Även ett kedjeskydd skall appliceras på 

kedjan från motor upp till kedjehjulet infäst på schabern.  

 

Stativet är utformat på så sätt att det inte riskerar att tippa när schabern roterar, det är också 

utrustat med flera förstyvningar för att göra fixturen så stabil som möjligt.  

 

Vid eventuella strömavbrott så är motorn utrustad med en broms som låser schabern i det läge 

den befinner sig vid när strömbrottet inträffar.  
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Om företaget så önskar så kan ytterligare avspärrningar uppfästas runt om fixturen som ej får 

tillträdas under drift.  

 

3.6.5 Stativ  

De komponenter som ingår i stativet utöver de delmoment som nämnts samt de komponenter 

som ingår av stabilitetsskäl är: 

 

 Stativfötter 

 Domkrafter samt motor för drift av dessa.  

 Fästen för domkrafter 

 Topplåt med förstyvningar 

 

Stativfötterna monteras på undersidan i samtliga fyra hörn av båda stativen. Detta för att 

stabiliteten skall bli bättre samt för att underlätta justering och förflyttning av de båda 

stativen. ”Fötterna” är därför utformade för att palltruckar skall kunna komma under stativet 

och förflytta dem.  

 

Domkrafterna samt motor och fästen för dessa monteras på insidan av stativet.  

 

Topplåten med dess förstyvningar är frigående i rören. Detta för att möjliggöra justeringen i 

arbetshöjd av schabern. De två domkrafterna på respektive stativdelar är infästa i denna 

topplåt och trycker i sin tur plåten med infästnings anordning samt schaber upp och ner i en 

vertikal riktning för att justera rätt arbetshöjd. Se Figur 29 för visualisering av Topplåten och 

Figur 30 för visualisering av dess funktion.  

 

 
Figur 29 Visualisering av Topplåt 
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Figur 30 Visualisering av Topplåtens rörelse, se pilar för rörelsens riktning 

 

 

4. Diskussion  
 

4.1 Projektplanering 
Som tidigare nämnts så skapades en projektplanering i början av projektet innehållande en 

projektmodell och ett GANTT-Schema. Under projektets gång så bestämdes att 

projektmodellen skulle uppdateras. Tidsplaneringen var till en början mycket grovt bestämd 

då det till en början var svårt att få en bild av hur enkelt/svårt det skulle bli att hålla en 

tidsplan där möten skall inbokas osv. Men planbilden blev tydlig relativt fort när projektet 

startade.  

 

Då den största deltiden av projektet har spenderats på konceptgenereringen så utformades 

projektmodellen runt denna. Det vill säga att de flesta möten kretsade runt de olika koncepten. 

Detta gjorde de ganska enkelt att följa tidsplanen och uppdatering av denna har därför inte 

varit extrem.  

 

För att projektet inte skulle stanna upp vid något tillfälle och tidsplanen skulle följas användes 

ett elektroniskt anteckningsblock där nästa steg i projektet skrevs upp av projektledaren och 

sedan ströks när detta genomförts. De steg som skrevs ner i detta block utöver de som är 

listade i projektmodellen bestod enbart av småsteg som t.ex. vilka beräkningar som skall 

utföras härnäst samt när vissa samtal till diverse projektmedlemmar skulle ske.  

 

Även en projektdagbok har förts för enklare sammanställning av rapport samt för att 

sammanställa möten osv.  

 

4.2 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen har legat till grund för samtliga koncept under genereringsfasen. Detta 

dubbelkollades även i konceptvalsfasen där de koncept som ej uppfyllde kraven blev 

eliminerade i elimineringsmatrisen. I detta fall så sållades enbart koncept 4 Infästning, 

Vaggan bort då det i slutändan visade sig att de ej uppfyllde alla kraven.  

 

Samtliga önskemål blev viktade av Per Jansson och värderades med avseende på hur viktiga 

de är för konceptet. Ett av kraven lyder ”Arbetshöjd skall vara justerbar” och ett av målen 
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lyder ”Schaberkroppen höj- och sänkbar”. För att förtydliga detta menas att kravet är att 

konceptet skall möjliggöra för svetsaren att arbeta i rätt höjd, men detta innebär att någon 

form av pall kan användas till svetsaren att stå på för att uppnå önskvärd arbetshöjd, medans 

önskemålet är att fixturen skall möjliggöra för justering av schaberhöjden.  

 

4.3 Konceptgenerering  
En del av målet och syftet för projektet är som känt att automatisera 

schaberklädnadsprocessen. Detta genom att konstruera en fixtur som kan rotera schaber. För 

att lösa detta problem så utfördes en funktionsanalys på fixturen för att ta fram de 

delfunktioner som krävs för att få detta att fungera. De viktigaste delfunktionerna för detta 

blir då naturligt de som spelar störst roll i att rotera schabern nämligen infästningen och 

rotationen. Ett beslut togs därför att lägga störst fokus på just dessa två delfunktioner och 

utforma resterande funktioner därefter. Fokus vid generering av dessa har legat på enkelheten 

vid samspelet av infästning och rotationen.  

 

Ett beslut togs att inte genomföra någon sållningsprocess på alla delfunktioner och 

komponenter i fixturen då tiden inte riktigt räckte till och de ansågs inte nödvändigt. Ett 

exempel på detta är bygeln vid infästningen som ska hindra schabern från att ”hoppa ur” 

fixturen. Se Figur 8 för visualisering av Bygeln.  

 

4.4 Konceptval 
För att få en så systematiskt konceptvalsprocess som möjligt så följdes Produktutveckling – 

Effektiva metoder för konstruktion och design av Johannesson et al. 2013. [1] Denna 

processen innefattade som tidigare nämnts tre steg.  

 

Steg 1: Skapa en elimineringsmatris enligt Pahl &Beitz för att eliminera dåliga lösningar som 

inte uppfyller kraven i kravspecifikationen. 

 

Steg 2: Skapa en beslutsmatris för att genomföra en ”Koncept screening” enligt Pughs metod.  

 

Steg 3: Skapa en kriteriematris för ”Koncept scoring” enligt Kesselrings metod.  

Samtliga steg följdes och genomfördes på 3 av delfunktionerna på konceptet; Infästning, 

Rotation och Drift.  

 

Tanken innan de 3 matriserna i processen genomfördes var att inte ”stirra sig blind” på 

resultatet av dessa utan också diskutera och presentera resultaten med samtliga inblandade i 

projektet. Men nu med facit i hand så kan de konstateras att de koncept som resulterade i bäst 

resultat är också de koncept som i slutändan blev de slutgiltiga.  

 

Den första matrisen i processen ”Elimineringsmatrisen” är den enda matris som alla koncept 

var tvungen att ha ”max betyg” på för att få gå vidare till nästa steg. Detta då denna matris 

enbart består av krav och måste uppfyllas.  

 

I steg 2 i processen så användes ”beslutsmatrisen”. I detta steg så beslutades de att använda 

sig av den nuvarande lösningen som referens. Detta för att få en inblick i om de nya 

lösningarna är bättre eller sämre än den nuvarande lösningen i diverse områden, eller om de är 

bättre överhuvudtaget. Men eftersom att huvudmålet och syftet med projektet är att minska 

ledtiden och ”onödig arbetskraft” från svetsaren, så har alla koncept utformats i just detta 

syfte.  
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I en traditionell kriteriematris enligt Kesselring så används bara de viktade önskemålen i 

matrisen. Men för att få en så bred inblick i hur väl de nya koncepten kommer uppfylla dess 

arbetsuppgifter så valdes att även införa kraven i kriteriematrisen där alla är viktade 5. Då alla 

koncept redan är bekräftade att de klarar kraven, bedömdes de nu på en skala (1-5) hur väl de 

uppfyller kraven.   

 

4.5 Formgivning 
 

4.5.1 Skissmodeller 

Samtliga koncept som genererades under konceptgenereringsprocessen skissades enkelt upp 

för att visualisering av konceptets funktion samt infästning. Dessa enkla skissmodeller ansågs 

tillräckliga för att genomgå sållningen i konceptvalsprocessen, då dess funktioner är tydliga 

utan att behöva visualiseras ytterligare.  

 

4.5.2 CAD 

Som tidigare känt så togs beslutet att enbart skapa CAD modeller av de slutgiltiga 

resulterande konceptet då de inte ansågs nödvändigt och onödigt tidskrävande att ska 

modeller på varje koncept. Slutkonceptet ritades upp för att lättare visualisering av hur 

slutresultatet kommer at se ut, samt för att underlätta av måttsättning etc. av samtliga 

koncepter. Hade mer tid funnits eller om tiden hade blivet disponerad bättre av projektledaren 

för att få tid till sådana detaljer hade även CAD modeller av samtliga konceptskissar 

framtagits.  

 

Även ritningarna av de slutgiltiga resulterande konceptet har skapats i samma program som 

CAD modelleringen skett i, se Bilaga 4 för ritningarna på fixturen.  

 

4.6 Slutgiltigt val 
Efter att samtliga koncept genomgått en sållningsprocess så har de tre delfunktionskoncept 

som hade bäst resultat efter sållningen också blivit de koncept som i slutändan hamnade i 

slutkonstruktionen. Dock bör noteras att det inte var enbart utfallet i sållningsprocessen som 

avgjorde konceptvalet utan också samtal och diskussioner med personer i och utanför 

projektgruppen spelade störst roll i valet av slutkoncept.   

 

4.7 Konstruktion och tillverkningsanpassning  
Från en tillverkningsanpassnings synvinkel så hade fokus redan från början legat att få ett bra 

samspel mellan samtliga delfunktioner, d.v.s. Infästning, Rotation och Drift. Detta för att 

infästning samt hantering av schabern skulle bli så enkelt och smidigt men ändå effektivt som 

möjligt.  

 

Stativet utformades som tidigare känt efter de samtliga delfunktionerna som utgångspunkt. 

Men en funktion som stativet bör uppfylla bra är även stabiliteten. Stativet utformades därför 

så stabilt som möjligt med flera olika typer av förstyvningar som vinklade balkar, sidoplåtar 

etc. Stor bidragande faktor till stabiliteten är dock att fixturen är tvådelad och att båda delar 

vilar på respektive 4 ”fötter”. Stativet riskerar ej heller att tippa över på sidan då krafterna 

inne i fixturen aldrig rör sig utanför stativets stödpunkter. 

 

För att ytterligare öka enkelheten vid tillverkning av konstruktionen användes så många 

standardkomponenter som möjligt, detta involverar motorer, domkrafter, cylindrar etc.  
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5. Slutsats  
Den nya framtagna konstruktionslösningen är en mycket stabil och funktionell lösning som 

uppfyller samtliga krav och önskemål som är listade i kravspecifikationen, se bilaga 2. 

Fixturen är mycket flexibel att hantera ute i fabriken då den är tvådelad och kan enkelt flyttas 

åt sidan vid behov.  

 

Omställningen för svetsaren från dagensfixtur till den nya framtagna fixturen kommer att vara 

mycket smidig då konceptet iden är den samma, fast förbättrat på de flesta sätt. Detta syftas 

då framför allt på lägesställarmöjligheterna den nya fixturen har både vid rotation och 

arbetshöjd.  

 

Även flera standardkomponenter samt ”originalkomponenter” har använts för konstruktionen 

som underlättar för konstruktören. Med originalkomponenter syftar de på t.ex. samma bultar 

används för infästning av kedjehjulet på schaberkroppen som för infästning av tappen i 

schabern.  

 

Mål samt Syfte för projektet har båda uppfyllts genom att samtliga krav är uppfyllda, 

ergonomin/arbetsmiljön för svetsaren har förbättrats då bl.a. fixturen är justerbar i arbetshöjd 

och schabern roteras med hjälp av motor. Det finns inga exakta tider att ange när det kommer 

till hur lång tid schaberklädnadsprocessen tar, men den är uppskattad att ta ca. 40 timmar i 

veckan. Forshaga Svets & Smide har gjort en uppskattning att de kommer att spara ungefär 

10% av klädnadsprocesstiden per vecka.  

  

Tackord 
Ett stort tack till Forshaga Svets & Smide och alla inblandade som gav mig förtroende och 

möjlighet att få utföra mitt examensarbete hos dem. Ett extra stort tack till Per Jansson som 

har varit mycket hjälpsam och samarbetsvillig.  

 

Jag vill även tacka min handledare samt examinator på Karlstad Universitet, Göran Karlsson 

och Nils Hallbäck. 

 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till Inge Olsson som har agerat rådgivare under hela 

projektets gång.  
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Bilaga 1: Projektplan 

1. Bakgrund 
 

Projektet har startat i samband med kursen MSGC17, Examensarbete för 

högskoleingenjörsexamen i maskinteknik. Studenten får ett tekniskt problem från ett företag 

som skall lösas. I detta fall är företaget i fråga Forshaga Svets & Smide.  

 

- Vad har hänt innan projektet?  
 

Forshaga Svets & Smide tillverkar idag schabrar till Valmet som används inom 

pappersindustrin. Dessa schabrar sitter i en fuktig miljö och behöver därför vara klädda i ett 

rostfritt material.  

 

Påklädnaden av dessa görs idag ”manuellt”, men detta är mycket tidskrävande och o 

ergonomiskt.  

 

- Referensdokument som ligger till grund för projektplanen 
 Kurs PM 

 

2. Mål 
 

Målet för projektet är att komma fram med en lösning för att korta företagets ledtider samt 

förbättra arbetsmiljön för de anställda. Detta kan åstadkommas genom att utveckla påklädnads 

processen. 

 

Syftet med projektet är att studenten ska möta det tekniska problemet med ett 

ingenjörsmässigt arbetssätt och använda sig av tidigare kursers innehåll för att lösa detta 

problem.  

 

Projektet beräknas vara muntligt redovisat mellan 31/5 – 1/6, och den slutgiltiga 

rapportinlämningen ska vara inlämnad 10/6.  

 

 

3. Organisation 
 

Emil Olsson är ansvarig för att projektet genomförs och följer tidsplanen, samt att alla mål 

uppfylls. Kontaktpersoner vid Forshaga Svets & Smide är Daniel Åberg och Per Jansson. Per 

Jansson är projektets uppdragsgivare och Daniel Åberg har rollen som företagsmentor för den 

projektansvarige. Göran Karlsson är den projektansvariges handledare på Karlstad 

Universitet. Se tabell 1 för kontaktuppgifter för samtliga.   
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Tabell 10 Kontaktuppgifter till personer involverade i projektet 

Namn E-postadress Telefonnummer Adress 

Emil Olsson olle_gs86@hotmail.com + 46 76 - 774 14 17 Rönnliden 19, 667 33 

Forshaga 

Göran Karlsson goran.karlsson@kau.se 

 

+ 46 73 - 460 65 43 Karlstads universitet, 651 

88 Karlstad 

 

Daniel Åberg daniel@forshagasvets.com +46 72 - 722 46 07 Framgårdsvägen 14, 667 

31 Forshaga 

Per Jansson per.jansson@entracon.se +46 54 - 87 30 46 Framgårdsvägen 14, 667 

31 Forshaga 

 

4. Projektmodell 
 

I tabell 2 visas uppdelningen av tidsplanen i form av en projektmodell. Man kan enkelt följa 

när de olika faserna i projektet påbörjas samt avslutas. Milstolparna har valt att betraktas som 

faser då studenten känner sig klar med fasen i fråga.  

 

Obs! Kontinuerligt arbete med rapporten sker genom hela projekttiden.  
 

Tabell 11 Projektmodell 

Projektfas Startdatum Milstolpe Grindhål Slutdatum 

Påbörjan av rapport 2018-02-01 Strukturering av 

rapport klar 

 2018-02-08 

Projektplanering 2018-02-06 Projektplanering 

klar 

 2018-02-12 

   Projektplanering 

godkänd 

 

Presentation av 

projektplanering 

2018-02-07 Presentation klar  2018-02-07 

   Presentation av 

projektplanering 

klar 

x 

Förstudie på företaget 

ang. dagens situation 

2018-02-08 Förstå företagets 

nuvarande 

situation 

 2018-02-09 

Skapa en 

kravspecifikation  

2018-02-12 Färdigställd 

kravspecifikation 

 2018-02-14 

   Kravspecifikation 

godkänd 

 

Research på befintliga 

konceptlösningar 

2018-02-15 Förståelse för 

dagens 

konstruktioner 

 2018-02-16 

Kolla tillgängligt 

utrymme på företaget 

2018-02-19 Förståelse för 

utrymme att 

placera maskin 

 2018-02-20 

Konceptgenerering 2018-02-20 Flera koncept 

framtagna 

 2018-03-20 



 C 

Visa (grovt) koncept 

för företaget. 

2018-03-21 Koncept godkänt 

och skall 

vidareutvecklas 

 2018-03-21 

Beräkning 2018-03-29 Koncept beräknat  2018-04-03 

Delredovisning 2018-04-05 Delredovisning 

klar 

 2018-04-05 

   Delredovisning 

godkänd 

x 

Presentation av 

koncept för 

projektteamet 

2018-04-11 Koncept 

presenterat 

 2018-04-11 

   Koncept valt x 

Vidare utveckla valt 

koncept m.h.a svetsare 

samt konstruktörer. 

2018-04-12 Koncept vidare 

utvecklat 

 2018-04-20 

Avstämning med 

projektteam efter 

finslipning av valt 

koncept 

 

2018-05-07 Konceptet avstämt  2018-05-07 

Inlämning av rapport 

för opponering 

2018-05-16 Rapport inlämnad  2018-05-16 

   Rapport 

opponerad 

x 

Presentera slutgiltig 

konceptlösning 

2018-05-16 

 

Presentation klar  2018-05-16 

 

Slutredovisning 2018-05-31 Slutredovisning 

klar 

 2018-06-01 

   Slutredovisning 

godkänd 

x 

Inlämning av slutlig 

rapport för bedömning 

2018-06-10 Rapport inlämnad  2018-06-10 

   Slutgiltig rapport 

godkänd 

x 

 

 

5. Kommentarer till tidsplanering 
 

Version 1.0 är en väldigt överskådlig tidsplanering där tider och projektfaser är grovt 

uppskattade och mycket gissning arbete har ingått. Detta är alltså en preliminär tidsplanering 

som kommer förmodligen att ändras många gånger under projektets gång. Om fler 

projektfaser uppkommer under projekttiden, så kommer tidsplaneringen att uppdateras med 

dessa. Se bilaga 1 för tidsplanering i form av GANTT-schema.  
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6. Riskbedömning 
 

I tabell 3 presenteras de största risker som kan uppkomma under projektets tid. Det är viktigt 

att tänka på att alla resultat kan variera beroende på olika faktorer. T.ex. ”Student eller mentor 

blir sjuk”. Detta kan både bero på till vilken ”grad” studenten är sjuk, D.V.S. längd och allvar. 

Resultatet kan även variera beroende om det är mentorn eller Studenten som är sjuk. Vid 

allvarligt sjuk student kan projektet ej fortgå etc. 

 

Sannolikheten (S) och Konsekvensen (K) är graderade efter en 1-5 skala. Där 1 motsvarar en 

liten konsekvens/sannolikhet och 5 en stor konsekvens/sannolikhet. Värdet på Resultatet (R) 

får genom att multiplicera sannolikheten med konsekvensen: R = S * K 
 

Tabell 12 Riskmatris 

Nummer Risker S K R Åtgärd 

1 Student eller mentor 

blir sjuk 

4 3 12  

2 Tidsplan hålls ej 4 2 8 Kontinuerligt 

uppdatera 

tidsplanering 

3 Ej överens med 

företaget 

1 4 4 Följ 

kravspecifikation 

noggrant 

4 Resursbrist 2 4 8 Följa 

tidsplanering noga 

5 Kommunikationsbrist 2 4 8 Håll ständig 

kontakt med 

företaget. 

6 Slarv/Oordning 2 3 6 Spara allt arbete i 

en huvudmapp, 

dela sedan upp  

7 Bristande kunskap 

inom området 

2 4 8 Studera ämnet 

noggrant, lyssna 

noga på anställda 

 

7. Dokumenthantering 
 

Projektansvarige kommer att ansvara för alla dokument. Dessa kommer att förvaras på den 

projektansvariges dator. Alla dokument kommer att namnges efter vilken version de är 

uppdaterade till. T.ex. Projekt plan 1.0 som det nuvarande dokumentet för tillfället heter 

kommer att omdöpas till Projekt plan 1.1 när en uppdatering till dokumentet sker.  
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Bilagor  
 

Bilaga 1: GANT-schema  

 
Tabell 13 GANTT - schema 
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Bilaga 2: Kravspecifikation 
       Krav 

 

1. Infästningsbar 

2. Roteringsbar 

3. Kunna låsas i vilket läge som helst 

4. Arbetshöjd skall vara justerbar 

5. Säker 

6. Kunna hantera flera axeltappdimensioner 

7. Klara belastningsfall 

 

Önskemål 

 

1. Schaberkroppen höj- och sänkbar (5) 

2. Går så fort som möjligt att rigga  (4) 

3. Roterbar 360 grader (4) 

4. Möjliggör för pålastning av schaber med travers (5) 
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Bilaga 3: Koncept 
 

Koncept 1 Infästning: Rullblock 

 
Figur 31 Koncept 1 Infästning, Rullblock 
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Koncept 2 Infästning: Lagerhus 

 
Figur 32 Koncept 2 Infästning, Lagerhus, schaber infäst.  
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Figur 33 Koncept 2  Infästning, Lagerhus öppet och stängt läge 
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Koncept 3 Infästning: Non Friction Material 

 
 
Figur 34 Koncept 3 Infästning, Non Friction Material, schaber infäst.  
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Koncept 4 Infästning: Vaggan 
 

 
Figur 35 Koncept 4 Infästning Vaggan 
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Figur 36 Koncept 3 Infästning Vagga, visualisering av rörelse 
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Koncept 1 Rotation: Kugghjul på schaberkroppen 
 

 
Figur 37 Koncept 1 Rotation, Kugghjul på schaberkroppen. Ursprungskoncept med varierande storlek på två hål 
för dimensionering syfte 
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Koncept 2 Rotation: ETP-Bussning 
 

 
Figur 38 Koncept 2 Rotation, ETP-Bussning, infäst på schaber.  



 O 

 
 
Figur 39 koncept 3 ETP-Bussning, infäst på schaber sid vy.  
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Koncept 3 Rotation: Delad cylinder med fast svetsat kugghjul 

 
 
Figur 40 Koncept 3 Rotation, delad cylinder med fast svetsat kugghjul, infäst på schaber.  
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Koncept 1 Bygel: Funktionsprincip 

 
Figur 41 Koncept 1 Bygel, visuell funktionsbeskrivning av bygelfunktionen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 R 

Koncept 2 Bygel: Snedställbar  

 
Figur 42 Koncept 2 Bygel, snedställbar tryckkraft vid dimensionsvariation av axeltapp 
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Koncept 1 Drift: Kedjedrift 
 

 
Figur 43 Visualisering av kedjedriftprincipen 

 

Koncept 2 Drift: Kugg rem 

 

 
Figur 44 Visualisering av kuggremsprincipen 
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Koncept 3 Drift: Kugghjul 

 
Figur 45 Visualisering av kugghjulsprincipen 
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Bilaga 4: Ritningar 

 
Sammanställningsritning stativ: 

 

 
Figur 46 Sammanställningsritning drivande stativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-A ( 1 : 7 )

Axelhål 35Kedjehjul 3/4"_ Z 15137

Axelhål 14Kedjehjul ½tum-108-15-136

 Rullkedja Simplex ½"135

Axelhål 24Kedjehjul ½tum-108-15-134

SexkantskruvISO 4017 - M10 x 30433

BrickaISO 7092 - ST 8 432

SexkantskruvISO 4017 - M8 x 30431

 Vantskruv M12130

SexkantskruvISO 4017 - M12 x 30829

 Gängstång M12x150228

SexkantsmutterISO 4032 - M12427

BrickaISO 7092 - ST 12 1226

AirtecCylinder XL-080-200-125

MattssonsPlattkil 10x10x50124

SKS SwedenMotor 

BN-80B-4-230_400-50-I

P54-CLF-B14-BA

123

BenzlersSnäckväxel 

BS71_I_8_OV_3_80_B1

4

122

SexkantskruvISO 4017 - M12 x 25421

Destaco      Snabbspänne 5915120

BrickaDIN 125-2 - B 10,5419

BrickaDIN 125 - A 10,5418

BrickaISO 7092 - ST 10817

SexkantskruvISO 4018 - M10 x 351216

BrickaDIN 125 - A 13415

AratronKoppling-24_940-022-A_

14_20-

214

BenzlersDomkraft 

BD40_L_U_2_500_B_SM

_MLS_-_MCH_71_B14

213

 Motor 2SIE90S 0,75 kW 

6 pol

112

Axel1071 111

Cylinderfäste Bakre1070 110

Motorhylla schaberdrift105919

Fäste för Destaco104818

Fäste för överfall104717

Rullställ SMT104316

Överfall Smst103515

Motorplåt1027 24

Gångjärnsaxel 

Domkraftmotor

1025 13

Topplåt Smst100312

Stativ Drivände 1069 11
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Sammanställningsritning Infästning: 

 

 
Figur 47 Sammanställningsritning Infästning, Rullbock 

Sammanställning Hjul: 

 

 
Figur 48 Sammanställningsritning Hjul 
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Ritning kedjehjul: 

 
Figur 49 Detaljritning Kedjehjul 

Ritning motorplatta schaberdrift: 

 

 
Figur 50 Sammanställningsritning på motorplattan vid schaberdriften 
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Detaljritning cylinderöra: 

 

 
Figur 51 Detaljritning cylinderöra 
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Bilaga 5: Beräkningar 
 

Beräkning av belastning på infästningsanordningen.  

 
Se Figur 47 för friläggning av krafterna vid infästningen.  

F= Belastningen som schabern utsätter infästningen för. 

Ra= Hjul 1 

Rb= Hjul 2 

m= Schaberns massa 2320kg 

g= Tyngdkraften 9.81m/s^2 

 

 
Figur 52 Friläggning av schaberbelastning vid infästning. 

 

Bestämd data: 

m = 2320kg 

g = 9.81 m/s^2 

 

Belastningskraft 

 

F=m*g = 2320 * 9.81 = 22 759N (1)  



 Z 

 

Resultantkraft 

 

Ra = Rb = F/2 (2) 

 

Sätt in (2) i (1): 

 

Ra = Rb = 22 759 / 2 => 

 

Ra = Rb = 11 379.5N (3) 

 

Dvs varje hjul/lager/axel belastas med en kraft på 11 379.5N  

 

OBS! Detta är beräknat med en säkerhetsfaktor på 2 då schabern (kraften F) egentligen vilar 

på 4 hjul. 

 

Beräkning av maxmoment för schabern vid rotation i fixturen. 

 

Schaberns tyngdpunkt har uppskattats och beräknats på marginellt större än vad den verkliga 

är för att få en ytterligare säkerhetsfaktor.  

 

Se Figur 48 för en mycket enkel visualisering av schaberns maxmoment vid rotation.  

 

F = Schaberns tyngdpunkt i maxläge 

L = Hävarmen (längden) från schaberns tyngdpunkt till tappens centrum (rotationspunkten). 

m = Schaberns massa 

g = Tyngdkraften 

 

 
Figur 53 Simpel visualisering av maxmomentet som fixturen utsätts för 

 

 

Bestämd data: 

L = 419mm = 0.419m 

m = 2320kg 

g = 9.81 m/s^2 

 



 Å 

Kraft 

 

F = m * g = 2320 * 9.81 = 22 759 N (1) 

 

Moment 

 

M = F * L = 22 759 * 0.419 = 9.5KNm (2) 

 

Maxmomentet som fixturen utsätts för ligger på 9.5KNm. Det vill säga att motorn som valts 

behöver klara ett moment på minst 9.5KNm.  

 

Beräkning av utväxling vid rotering av schabern 

 

Bestämd data: 

 

Stora kugghjulet: 66 kuggar 

Lilla kugghjulet: 13 kuggar 

 

Utväxling 

 

66/13 = 5,07 

 

Beräkning av belastning på Topplåtsförstyvningar  

 

Se Figur 49 för friläggning av krafterna vid infästningen.  

F= Belastningen som schabern utsätter infästningen för. 

Ra= Förstyvning 1 

Rb= Förstyvning 2 

m= Schaberns massa 2320kg 

g= Tyngdkraften 9.81m/s^2 

 

 
Figur 54 Simpel visualisering av schaberbelastning på topplåten 
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Belastningskraft 

 

F=m*g = 2320 * 9.81 = 22 759N (1) 

  

Resultantkraft 

 

Ra = Rb = F/2 (2) 

 

Sätt in (2) i (1): 

 

Ra = Rb = 22 759 / 2 => 

 

Ra = Rb = 11 379.5N (3) 

 

Dvs varje förstyvning belastas med en kraft på 11 379.5N  

 

OBS! Detta är beräknat med en säkerhetsfaktor på 2 då schabern (kraften F) egentligen vilar 

på 4 förstyvningar. 

 

Beräkning av böjning på topplåt 

 

Belastningsfall 5 enligt Karl Björks.  

 

Bestämd data:  

Plåten:  

b = 25mm 

t = 220mm 

L = 830mm mellan förstyvningarna 

 

m = 2320kg 

g = 9.81 m/s^2 

 

Beräkning av Kraft: 

F = 2320 x 9.81 = 22 760N 

F/2 (då det är 2 topplåtar) = 22 760 / 2 = 11 380N 

 

Formler: 
𝜎𝑀𝑎𝑥 = 𝑀𝑀𝑎𝑥 / W 
W = (b x t^2) / 6 
𝑀𝑀𝑎𝑥 = (F x L) / 4 
 

Beräkning av största spänning plåten klarar:  

𝑀𝑀𝑎𝑥 = (11 380 x 830) / 4 = 2361350 Nm 

  

W = (220 x 25^2) / 6 = 22 917 

 

 𝜎𝑀𝑎𝑥 = 2361350 / 22 917 = 103 N/mm^2 

 

 

 


