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Sammanfattning
Detta examensarbete har varit ett projekt där målet har varit att en komplett sorteringsramp
för pappersbruk skulle konstrueras och syftet med detta har varit att komplett
tillverkningsunderlag skulle tas fram. Två typer av maskiner har konstruerats, så kallade
rullpuffare och rullstopp samt ramper mellan rullstopp. För att konstruera för marknaden
konkurrenskraftiga maskiner har tidigare sådana studerats och använts som grund och
vidareutvecklats under projektarbetets gång.
Vid konstruktion av rullpuffare har kraftanalyser skett för att utröna hur maskinen belastas.
Vidare har hållfasthetsberäkningar gjorts på de delar på konstruktionen som bedömts som
kritiska. Även Finita Elementmetoden har använts som grund för att få en inblick i vilka
spänningar och deformationer som uppstår i den sammansatta konstruktionen.
När rullstopp konstruerades lades stor vikt vid att försöka lösa ett problem med sprickande
svetsar som uppstod i tidigare konstruktion. Även vid konstruktion av denna maskin har
kraftanalyser, hållfasthetsberäkningar samt FEM-analyser skett.
Vid konstruktion har stor vikt lagts vid monteringsvänlighet och att om möjlighet funnits
utforma de båda maskinerna så att dessa skulle kunna använda samma komponenter.
En ny typ av golv har valts att användas till sorteringsrampen där val av golv har till största
delen baserats på rekommendationer från olika leverantörer.
Några av de mindre uppsatta målen hann inte uppfyllas, men projektet i sin helhet bedöms ha
gått väldigt bra.

Abstract
This thesis has been a project where the goal has been to construct a complete sorting ramp
for paper mills and the purpose has been to develop a complete manufacturing specification.
Two types of machines have been designed, called kickers (rullpuffare) and roll stops, as well
as ramps between the roll stops. In order to design competitive products to the market
previously machines has been studied and used as a base and then further developed during
the project work time.
In the design of kickers (rullpuffare) have power analyzes been made to determine the on the
machine. Furthermore, strength calculations have been made on the parts of the structure
identified as critical. The Finite Element Method has also been used as a basis for the design
to get an insight into the stresses and deformations that occur in the assembled structure.
When the roll stops were constructed a strong emphasis was placed on trying to solve a
problem with cracking welds that occurred in the previous design. Force analysis, strength
calculations, Finite Element Method has also been used when constructing this machine.
Strong emphasis was placed on assembly kindness when constructing and that, if the
opportunity existed, designing the two machines so that they can be able to use the same
components.
A new type of flooring has been chosen to be used for the sorting ramp, for the most part
based on recommendations from various suppliers.
Some of the smaller goals could not be met due to the time frame, but the whole project is
expected to have performed very well.
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1. Inledning
I inledningen nedan följer varför detta projekt har startats, vilka mål som sattes upp och vilka
avgränsningar som gjordes.
Bakgrund
Detta projekt startades som ett examensarbete för företaget Camatec industriteknik AB i
Karlstad där studenten Tobias Berg Johansson skulle arbeta med givet projekt. Camatec
industriteknik AB är att konsultbolag som främst arbetar med maskinkonstruktion och har för
närvarande kontor i Karlstad, Sunne och Västerås.

För examensarbetet tilldelades två handledare, därav Henrik Svedberg på Camatec
industriteknik AB och Mikael Åsberg på Karlstads universitet. Examinator för
examensarbetet var Nils Hallbäck på Karlstads universitet.
Examensarbetet innefattade 22,5hp, vilket motsvarar 600 arbetstimmar.
Syfte
Syftet har varit att ett komplett tillverkningsunderlag skulle tas fram för de mål som kan ses
nedan.
Mål
Målet med projektet har varit att en komplett sorteringsramp för pappersbruk skulle
konstrueras då företaget i fråga ville ha denna i sitt ”produktsortiment” för eventuell framtida
order av kund. Denna sorteringsramp innefattar rullpuffare, rullmottagare, rullstopp och
ramper mellan dessa maskiner. De mål som sattes upp var följande:










Nykonstruktion av rullpuffare
Nykonstruktion av rullmottagare
Nykonstruktion av rullstopp
Konstruera ramp mellan rullstopp samt in- och utmatningsramp
Kraftberäkning för hydraulcylindrar samt dimensionera dessa
Specificera givare och sensorer samt pris på dessa
Ta fram pris för en viss bred av sorteringsramp innehållande ovanstående med 4st
rullstopp, samt ta fram pris för eventuell bredare modell samt tillägg av ytterligare
rullstopp, alternativt mindre antal rullstopp.
(In- och utmatningsramp ska anpassas till transportör i examensarbete för Marcus
Larsson)

Avgränsningar
Avgränsningar som gjort har varit att de nya konstruerade maskinerna ska vara i samma
storleksordning som tidigare konstruktioner. Ingen frihet har funnits i vilken lutning
sorteringsrampen skulle ha, utan denna har bestämts av tidigare erfarenhet. Vidare bestämdes
att konstruktionerna inte skulle dimensioneras för pappersrullar vägandes mer än åtta ton.
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Under tiden som projektet fortlöpte insågs att den målsättning som hades vid projektets start
var något för högt lagd och därför plockades några mindre mål bort i maj månad för att få tid
till att färdigställa rapport över utfört arbete.
Förklaring sorteringsramp
Den sorteringsramp som skulle konstrueras är ett rullhanteringssystem som används på
papperbruk och ska i detta fall kunna hantera pappersrullar vägandes åtta ton med en diameter
på 1,5 meter. Funktionen hos maskinerna är som så att rullpuffaren skjuver upp pappersrullen
på en ramp där fyra stycken rullstopp står i följd och släpper förbi en pappersrulle åt gången. I
andra änden av rampen står en rullmottagare, vilken tar emot pappersrullen när denne rullar
av rampen.
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2. Metoder
De metoder som valdes att användas för att kunna lösa den tilldelade uppgiften var följande
som kan ses nedan i kapitlet.
Work Base Strucuture
För att projektet skulle ha ett bra ”flyt” och aldrig behöva stanna upp på grund av att man inte
visste vad som skulle göras gjordes en tidsplanering, en så kallad WBS, där alla projektets
faser planerades när dessa skulle utföras. Som hjälpmedel användes Microsoft Project 2010
där man mycket smidigt kunde föra in sin tidsplanering och få ett grafiskt schema över det
hela.
Analys
Analys av tidigare konstruktioner genom att studera tidigare konstruktioner både på filmer
och fotografier som erhölls från handledare. Detta för att få en ökad förståelse för vad som
finns på marknaden och hur dessa maskiner fungerar.
Kravspecifikation
En kravspecifikation skapades med stöd av litteraturen (Johannesson et al 2004). Detta för att
sätta upp bestämda krav och även önskemål för sorteringsrampen, vilka senare koncept kunde
värderas mot.
Värderingsmatris
Vid konceptval användes matriser där olika koncept värderades med hänsyn till kriterier från
kravspecifikationen och tron på att konceptet skulle lösa problemet. Detta användes för att på
ett enkelt och smidigt sätt åskådliggöra vilket av koncepten som verkade mest lovande att
använda i ny konstruktion.
3D-modellering
För att ytterligare kunna studera tidigare konstruktioner modellerades dessa i Pro engineer.
Detta främst för att kunna analysera rörelser, dimensioner och vikt. Denna typ av modellering
användes också vid konstruerande av de nya modellerna.
Kostnadskalkylering
För att kunna utröna vilken av tidigare konstruktionstyper som var billigast, då gällande
rullpuffaren, utfördes kostnadskalkyler som approximativt tog hänsyn till både material- och
tillverkningskostnader. För att göra detta användes Microsoft Excel 2010 som hjälpmedel.
Viktanalys
Viktanalyser utfördes i Pro engineer för att se vilka typer av konstruktioner som verkade mest
lovande med hänsyn till viktbesparing.
Benchmarking
För att optimera de maskiner som skulle konstrueras användes benchmarking, vilket innebar
att där lösningarna redan ansågs vara konstruerade på ett riktigt sätt användes samma lösning.
Detta för att inte överarbeta i onödan och kunna fokusera på det som ansågs nödvändigt att
förändra.
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Mekanik- och hållfasthetsanalyser
Då konstruktionslösningarna förändrades och dimensionerades om användes mekanik- och
hållfasthetsanalyser för att säkerställa att de förändringar som skedde inte ledde till att de nya
konstruktionerna inte skulle klara av den belastning de utsätts för. Litteratur (Björk 2009)
användes som hjälpmedel för att använda korrekta formler för de lastfall som de konstruerade
produkterna utsätts för.
Finita Element-Metoden
För att säkerställa att inte för höga spänningar och deformationer uppstår i konstruktionerna
kördes FEM-analyser i Pro engineer. Det ansågs viktigt att ta hänsyn till detta då alltför höga
spänningar ansågs kunna leda till haveri på grund av utmattning.
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3. Genomförande
I detta kapitel följer hur hela projektet är genomfört för att kunna uppnå del mål som sattes
upp med ett fullgott resultat.
När det diskuteras runt elementarfall vid hållfasthetsberäkningar kan detta beskrivas innebära
standardfall som ofta kan hittas i praktiken. Detta gäller genomgående i hela rapporten.
Planering
Examensarbetet började med möte mellan mig och uppdragsgivare där uppgiften genomgicks
och uppsatta mål definierades. Efter detta skrevs en projektplan, en tidsplanering i form av ett
ganttschema skapades och en ”work base structure”, allt detta för att ha projektet beskrivet
och lättare kunna se vad man skulle arbeta med och i vilka steg och framförallt vad man
skulle arbeta emot för mål. Examensarbetet har även innehållit ett antal presentationer på
Karlstads universitet där den första befann sig i slutet av planeringsstadiet. Det som då
presenterades var projektplan med tillhörande dokument såsom ganttschema och ”work base
structure” (se Bilaga 5, 6 och 7). För att veta vad sorteringsrampen skulle klara av och vad
som skulle arbetas mot sattes en kravspecifikation upp tillsammans med handledare (se
Bilaga kravspecifikation). Vid planeringen användes både (Johannesson et al, 2004) och
(Eriksson och Lillesköld, 2005)
Research
För att få en uppfattning om vad som finns ute på marknaden idag gällande de maskiner som
skulle konstrueras i projektet har filmer ifrån olika pappersbruk studerats. Detta för att få en
inblick i vilka krafter som kan tänkas belasta dessa maskiner samt ramper. Rörelser kunde
också studeras, vilket var till stor vikt för att förstå vad som krävdes av maskinerna. Mycket
material i form av foton från bruk där maskinhaverier skett har också studerats för att få en
djupare förståelse för vanliga problem som eventuellt kunde förbättras.
Ritningsunderlag från äldre modeller av maskiner har analyserats vilket ledde vidare till en
annan typ av research som tillägnades ganska mycket tid, vilken var att modellera de rörda
maskinerna i Pro Engineer för att studera deras rörelser och få ytterligare förståelse och insikt
i eventuella fördelar samt nackdelar.
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3.1 Rullpuffare/rullmottagare
Både en rullpuffare och en rullmottagare skulle konstrueras i projektet. Då dessa i grund och
botten är samma maskin där enda skillnaden är givare och sensorer kommer fortsättningsvis i
rapporten dessa endast benämnas som rullpuffare.
Vid modellerande av rullpuffare har två olika befintliga konstruktioner modellerats och
analyserats.
Då ett önskemål från uppdragsgivaren till examensarbetet hade som önskemål att samtliga
konstruktioner skulle ha en låg vikt utfördes analyser av detta för båda puffarmodellerna i Pro
engineer. Dessa analyser kunde sedan användas som bidragande beslutsunderlag angående
vilken konstruktion som var mest attraktiv. De modellerade och jämförda konstruktionerna
kan ses i Figur 1 och Figur 2 nedan.

Figur 1. Visar en av tidigare rullpuffarvarianter. Denna variant har en ramkonstruktion
beståendes främst av VKR-rör.
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Figur 2. Figuren visar en tidigare konstruktion av rullpuffare, vilken är tillverkad med
plåt som sidomaterial.

Viktjämförelse
För att uppfylla önskemålet om att konstruktioner ska ha en låg vikt analyserades de två olika
kickermodellerna i Pro Engineer och dess massa erhölls. Alla modellerade parter antogs vara
stål med en densitet på 785kg/m3 för att snabbt och enkelt kunna göra en grov jämförelse. Att
nämna här är att modellernas analyserade vikt inte motsvarar den verkliga vikten när
maskinerna är färdigmonterade. Detta på grund av att hänsyn endast togs till de
fyrkantsprofiler samt den plåt modellerna är konstruerade av.
När färdig konstruktion var framtagen jämfördes även den med tidigare konstruktions vikt för
att se om vikten hade ”förbättrats”.
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Kostnadsjämförelse
Kostnadskalkyler ställdes upp i grova drag för båda typerna av konstruktion för att kunna
avgöra vilken variant som skulle bli billigast både material- och tillverkningsmässigt. Endast
hänsyn togs till de fyrkantsprofiler samt plåt som konstruktionerna i huvudsak är uppbyggda
av. Detta innebar alltså att exempelvis de lager som användes i respektive maskin inte togs
någon hänsyn till då detta bedömdes endast ge små marginella skillnader. För att kunna utföra
dessa kalkyler kontaktades Fellingsbro mekaniska AB för prisuppgifter på
tillverkningskostnader (se Tabell 1) och för materialkostnader användes de prisuppgifter som
uppgavs av Tibnor AB (se Tabell 2). Kostnadskalkylerna användes sedan som ett
beslutsunderlag till vilken typ av konstruktion den nya rullpuffaren skulle ha.
Tabell 1. Tillverkningskostnader angivna av Fellingsbro mekaniska AB.

Tillverkningskostnader
Metod
Svetsning
Laserskärning

SEK/h
550
700

(550-600)

Tabell 2. Materialpriser enligt Tibnor AB.

Materialpriser
Fyrkantprofil
Dimensioner vikt
Pris
[kg/m]
[SEK/kg
150x100x6,3
23,1
17,85
150x100x8
28,9
17,85
150x150x6,3
28,1
19,4
150x150x10
43,1
19,4
250x150x8
47,7
19,5
Plåt S235JR
Dimensioner
2500x1250x6
2000x1000x15
2000x1000x20
2500x1250x20
2000x1000x25
2500x1250x25
2000x1000x30
2500x1250x30
3000x1500x35
2000x1000x40
3000x1500x40

vikt
Pris
[kg/st]
[SEK/kg
150
11,1
240
11,8
320
10,65
500
10,5
400
10,65
625
10,5
480
10,65
750
10,5
1260
11,3
640
15
1440
10,5
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Kraftanalys
Kraftanalys gjordes på konstruktionen för att utröna vilka krafter som belastar konstruktionen
vid användande (se Bilaga 1), där pappersrullar vägandes åtta ton hanteras. För att kunna
beräkna den statiskt belastande kraften från en pappersrulle gavs en given lutning på den ramp
den rullar på. För att sedan kunna beräkna den belastande kraften från rullen användes
trigonometrisk teori. Den kraft som uppstår från belastning av pappersrulle illustreras nedan
(se Figur 3).

Figur 3. Illustration över den belastande kraft som alstras av pappersrulle.

Vidare användes ytterligare teori inom trigonometri för att kunna fastställa vilken kraft som
behöver alstras i hydraulcylinder i statiskt jämviktsläge. Detta kunde senare användas som
underlag för dimensionering av hydraulcylinder och även till att dimensionera konstruktionen
när hållfasthetsberäkningar skedde.
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Hållfasthetsberäkningar
Då många delar tycktes vara överdimensionerade gjordes vissa hållfasthetsberäkningar för att
utröna om så var fallet. Beräkningar skedde främst då på de delar i konstruktionen som
bedömdes som kritiska (se Bilaga 1).

Liggande VKR-rör på ram
Den balk som bedömdes vara en av de fyrkantsprofiler i konstruktionen som får uppta störst
krafter vad det liggande VKR-röret på ramen som blir belastat av hydraulcylindern (se Figur
4). Detta rör tycktes därför vara viktigt att utföra de beräkningar som krävdes på för att utröna
om den verkligen behövde ha så pass kraftiga dimensioner. Den kraft som användes som
belastande kraft var den kraft som alstras i hydraulcylinder vid statik, vilken tidigare
beräknats vid kraftanalys. Vad som bör nämnas är att detta förenklades till att vara ett
elementarfall (Björk 2009, s.31) där fyrkantsprofilen sågs som fast inspänd. För att kunna
bestämma om balken var överdimensionerad eller ej sattes maximal utböjning på 1 mm som
ett absolut krav och böjtröghetsmoment kollades upp (Tibnor AB. Konstruktionstabeller
2011, s.18). Vidare beräknades utböjning och vilken spänning som uppstår i tvärsnittet för
olika fyrkantsprofiler för att kunna avgöra vilken dimension som skulle behövas för att klara
av ställda krav.

Figur 4. Visar den belastande kraft på konstruktion som använts vid hållfasthetsberäkningar.

Stående VKR-rör
Hållfasthetsberäkningar utfördes på ramens stående fyrkantsprofil som under belastning
bedöms att flexa bakåt. För att kunna beräkna eventuellt utböjning förenklades det hela och
sidoplåtar som ger en avsevärt högre styvhet och böjmotstånd bortsågs från. Givetvis insågs
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att detta inte motsvarar den utböjning som sker i verkligheten då konstruktionen blir väldigt
mycket starkare när väl sidoplåtarna monteras tillsammans med fyrkantsprofilerna, men ändå
ville beräkningar utföras för att se om konstruktionen eventuellt skulle klara belastningen utan
dessa sidoplåtar. För att beräkna detta förenklade fall antogs detta belastningsfall motsvara
elementarfall där fyrkantsprofilen sitter fast inspänd i ena änden (Björk 2009, s.29). Vid
denna beräkning gjordes en jämförelse endast mellan den idag använda fyrkantsprofilen, som
visade sig ha en plåttjocklek på 6,3 mm, med en fyrkantsprofil med samma yttre dimensioner
men med en plåttjocklek på 5 mm. För att kunna utföra beräkningarna kollades de olika
fyrkantsprofilernas böjtröghetsmoment upp (Tibnor. Konstruktionstabeller 2011, s.20) Den
belastande kraften på denna profil beräknades genom att dela upp belastande kraft från
hydraulcylindern i två komposanter och sedan beräkna med den kraftkomposant som ligger
vinkelrätt mot fyrkantsprofilens längsgående yta (se Figur 5).

Figur 5. Visar den belastande kraft på konstruktion som använts vid hållfasthetsberäkningar.
Den gröna plåt som ses bortsågs från vid beräkningar.
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FEM-analys
För att säkerställa att tidigare hållfasthetsberäkningar var korrekta genomfördes analyser med
hjälp av finita elementmetoden där analyser gjordes både för att analysera spänningar som
uppträder samt vilka deformationer som blir. FEM-analyser bedömdes vara nödvändiga för att
säkerställa att inte alltför höga spänningar skulle uppstå då utmattningsbelastningar måste tas
hänsyn till i och med att maskinerna på ett pappersbruk brukas dygnet runt och i värsta fall
puffas/mottages en pappersrulle var 22-25 sekund. Detta ställer krav på att ej för höga
spänningar uppnås i konstruktionen då risk finns för haveri på grund av utmattning.
Analyser har genomförts på både ”ramen” och på själva puffande/mottagande konstruktionen
(puffardelen). Då maskinen blir påfrestad av dynamiska krafter där krafterna ej är självklara
har krafter antagits för att få en bild av vilka spänningar som uppstår vid högre belastning.
Vid analys av ramen sattes villkor att endast fotplåtarna på denne är det som är låst, då i alla
riktningar. Kraft som lades på för att belasta konstruktionen gjorde detta med 45 graders
vinkel, vilket ansågs godtyckligt (se Figur 6). Vid samtliga analyser av ramen har belastande
kraft varit 21kN, vilket innebär att ingen hänsyn har tagits till säkerhetsfaktor utan endast
direkt jämförelse med tidigare konstruktioner. Detta på grund av att liknande konstruktioner
redan idag finns ute i industrin och inte har visat sig ha några problem.
För att kunna jämföra och analysera FEM-analyserna kördes en del FEM-analyser då även på
tidigare konstruktion av ram för att kunna göra en jämförelse.

Figur 6. Visar hur villkor och krafter var satta vid FEM-analys. De två pilar som ses
symboliserar pålagd kraft och de två ”fyrkanter” som ses nederst på konstruktionen
symboliserar de villkor där konstruktionen låstes.
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Vid analys av puffardelen har fler analyser skett med olika krafter och detta på grund av att
fler förändringar skett gentemot på ramen. I de olika analyserna har belastande krafter varit
16- respektive 25 kN. När villkor sattes för denna analys låstes alla riktningar och rotationer
förutom rotation kring axeln som konstruktionen är ledad runt. Under tiden som projektet
löpte skedde flera FEM-analyser av denna del då lösningen för hur rullen skulle vara lagrad
ändrades.
Monteringsvänlighet
Då monterbarheten alltid är en viktig parameter försöktes detta att ta hänsyn till i så stor grad
som var möjlig. Tidigare har rullen monterats lagrad på en massiv axel, vilken beskrevs som
omständig att montera då det ”nyper” mellan axel och lager på grund av den långa längden
och svårigheten att hålla axeln centrerat. För att lösa problemet har flera lösningar
konstruerats därav en valdes i slutändan.
Analys av lager och lagerupphängning
För att kunna utröna vilken typ av olika lager som skulle användas studerades de idag
använda typerna och dessa diskuterades med Henrik Svedberg på Camatec som beskrev vilka
problem de olika hade haft under åren han har arbetat inom området. De olika lagertyper som
diskuterades var följande:





Sfäriska rullager
Cylindriska rullager
Koniska rullager
Glidlager

I samband som diskussion skedde med handledare studerades även fotografier på haverier för
att få en ännu bättre överblick i vilka problem som kan uppstå.
Med hänsyn till vad som tidigare ändrats i konstruktionen för ökad monteringsvänlighet
innebar detta att många av de tidigare använda lagertyperna inte är optimala för denna
konstruktionslösning, vilket var tvunget att tas i beaktande.
För att få ytterligare information från kunniga i branschen kontaktades SKF där
telefonkontakt skedde med en av deras tekniker. Den information han gav var att vid
vinkeländringar i axel som sker i både rullpuffare och rullstopp var att ledlager var att föredra
hellre än sfäriska rullager. Rullager generellt sett föredrogs om lagret roterar mer än ett varv.
Denne tekniker rekommenderade att använda ledlager med en PTFE-beläggning.
Beläggningen ska göra att när lagren väl sitter monterade är de underhållsfria.
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Tillverkningsunderlag
För att konstruerad maskin skulle kunna tillverkas togs nödvändigt tillverkningsunderlag fram
i form av detalj- och sammanställningsritningar. Detta gjordes i Pro engineer. För att få
ritningsteknisk feedback under arbetets gång diskuterades dessa med både Mikael Åsberg på
Karlstads universitet och Henrik Svedberg på Camatec. För att få ytterligare
tillverkningstekniska råd kontaktades Stefan Johansson på Uddeholm Machining AB
(personlig kontakt. 14 April. 2012 ).
För att få ett pris på konstruerad maskin skickades tillverkningsunderlaget till Fellingsbro
mekaniska AB för offert.
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3.2 Rullstopp
Vid konstruktion av rullstopp fanns inte lika många uppenbara förändringar/förbättringar som
ansågs behöva göras. Detta grundades på att de rullstopp som idag står ute i industrierna inte
verkade ha några större problem. Egentligen framkom endast två problem, där det ena var att
svetsen till en skyddsplåt fick sprickbildning med tiden. Vad som också framkom var att
rullstoppen i vissa fall kunde utsättas för en extrem snedbelastning, vilket antas kunna vara
orsaken till varför svetsen spricker. Det andra problemet som funnits var att ”stopparmarna” i
konstruktionen fått sprickbildning efter en tids användande. I Figur 7 nedan kan dessa
”stopparmar” ses. Sprickbildningen som skett hade då legat i området kring den snäva radien
som är rödmarkerad i figur.

Figur 7. Visar de stopparmar som haft problem med sprickbildning, vilken skedde vid
rödmarkerad radie.

En idé som fanns angående rullstoppen var att någon form av skivmaterial i trä skulle
användas som golv. Tidigare har plåt använts för ändamålet.
Konceptgenerering och konceptval
För att lösa problemet med sprickande svetsar ägnades tid åt detta då det kändes som ett
viktigt problem att lösa. Då den konstruktionen som tidigare använts kändes ganska tung då
mycket material fanns där det inte gjorde någon nytta lades även stor vikt vid detta när
konceptgenerering genomfördes. I figur 8 nedan kan exempel ses på hur tidigare konstruktion
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sett ut. Där kan ses att endast en hydraulcylinder sitter monterad, vilket ger en sned
belastning.

Figur 8. Visar tidigare konstruktion av rullstopp. Observera att ena sidoplåten här inte ses.

Vid olika storlekar på pappersrullar som skulle hanteras monterades antingen en eller två
stycken hydraulcylindrar. För att komma fram till eventuella lösningar på problemet skissades
olika förslag som sedan värderades med hänsyn till kostnad, enkelhet, tron på att förslaget
löser problemet och vilken kvalitetskänsla lösningen ger. Värderingen gick till så att de olika
lösningarna poängsattes i ovan nämnda kategorier och den lösning med högst poäng valdes.
Eftersom tidigare konstruktion som studerades ansågs ha en hel del material på ställen där det
inte behövdes och därmed hade en hög vikt utan funktion var även detta något som försökte
förbättras.
Golv
För att utröna om idén med att använda byggskivor som golv istället för stålplåt skulle kunna
fungera bra togs hänsyn till både kostnader, bärförmåga och monteringsvänlighet.
För att reda ut vilken typ av byggskivor som kunde vara av intresse för ändamålet kontaktades
nio leverantörer av olika typer av skivmaterial. Uppgifter erhölls även från ett pappersbruk
som redan hade denna golvlösning.
För att ta hänsyn till kostnader önskades offert från flera leverantörer. Indirekta kostnader av
att byta material till byggskivor tillkommer i att bärande konstruktion under golv måste
förstärkas. Detta var givetvis också tvunget att tas hänsyn till.
Leverantören Sigvard Spångberg AB gav mycket intressant information för olika typer av
skivmaterial och delade med sig av egna erfarenheter och även tankar rörande just detta fall.
Enligt Mikael Lindqvist (personlig kontakt. 17 april. 2012) på företaget skulle gissningsvis en
skivtjocklek på minst 24 mm användas, möjligen skulle en tjocklek på 30 mm kunna vara ett
bra val. Vad som också var intressant information som Mikael berättade var att wira-plywood
och björkplywood bestod av samma grund, där skillnaden var att wira-plywooden hade ett
ytskikt vilket gav bättre egenskaper med hänsyn till slitage.
Lasttabeller för björkplywood erhölls från Sigvard Spångberg AB, vilka analyserades och
delvis användes som grund till beslut som togs angående vilken typ av golv som skulle
användas. Att nämna är dock att dessa lasttabeller innehöll lastfall som inte motsvarade det
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lastfall som blir i denna konstruktions fall och inte heller hade någon angiven källa och togs
därför endast som en lätt fingervisning.
I och med att bärande konstruktion måste förstärkas innebär detta trängre utrymme vid
montage/demontage vilket också delvis låg till grund för de beslut som togs.
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Kraftanalys & hållfasthetsberäkningar
För att avgöra vilken belastning som påfrestar rullstoppens puffardel vid statik beräknades
kraftkomposanten från en pappersrulle vägandes åtta ton. För att göra detta behövdes hänsyn
tas till lutningen på sorteringsrampen, vilken är två grader.
Denna kraftanalys användes senare som underlag vid hållfasthetsberäkningar och som
underlag för val av hydraulcylinder.
Vid hänsynstagande av hållfasthet beräknades olika utböjning för olika tvärsnitt på
fyrkantsprofiler då detta valts att användas som kraftöverförande balk till stopparmarna från
hydraulcylinder. Vid beräkningarna antogs lastfallet att motsvara elementarfall där balken
sitter ledad i båda ändar (Björk 2009, s.29) och böjtröghetsmoment erhölls från Tibnor AB
(Tibnor AB. Konstruktionstabeller 2011, s.18-20). I praktiken insågs att detta inte riktigt
stämmer, men då balken inte heller kan räknas som fast inspänd valdes att räkna på valt
elementarfall då detta gör att man ligger på den ”säkra sidan”. Därefter valdes den typ av
fyrkantsprofil som kändes mest lämplig, dels med hänsyn till utböjning samt även hur den
passade in att montera på konstruktionen i övrigt.
Hållfasthetsberäkningar utfördes också på de längsgående U-balkar som valts att användas till
ramkonstruktionen. Detta för att vara säker på att inte få en alltför stor deformation. Att
nämna angående detta är att ingen hänsyn togs till de två graders lutning golvet har då det ger
oerhört små skillnader som är utan betydelse i fallet och att minsta möjliga dimensioner
valdes med viss hänsyn till lagerhus som monteras på balkarna. Vid beräkningarna antogs
verkligheten ha störst liknelse med elementarfall där balken är fast inspänd i båda ändar
(Björk 2009, s.31). Balkarnas böjtröghetsmoment kollades upp för att kunna utföra
beräkningarna (Tibnor AB. Konstruktionstabeller 2011, s.6-7).
Se Bilaga 2 för samtliga beräkningar.
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FEM-analys
Då mindre konstruktionsändringar skett på stopparmarna valdes att köra FEM-analyser för att
kunna jämföra skillnaden i vilka spänningar som uppstår. De ändringar som gjordes insågs
genast bidra till lägre spänningar, men av rent intresse ville ändå en jämförelse genomgås för
att kunna se hur stora skillnaderna blev. De intressanta ändringar som gjordes var att ändra
tjockleken samt storleken på den radie där de högsta spänningskoncentrationerna uppstod i de
två stopparmar som håller rullen (se Figur 9). När analys senare skedde togs vid detta tillfälle
hjälp av Patrik Larsson på Camatec.

Figur 9. Figur som visar stoppkonstruktion. Radie där högsta spänningar uppstår är rödmarkerad.

Monteringsvänlighet
Monteringsvänlighet ansågs vara viktigt även för denna maskin, vilket innebar att hänsyn vid
konstruktion togs till detta och samma lösningar som användes för rullpuffare ville användas
även här.
Viktjämförelse
När det nya rullstoppet var konstruerat gjordes en viktjämförelse med tidigare studerat
konstruktion för att se hur många kilogram stål som hade sparats in. De densiteter som
användes var för stål 7850kg/m3 och för plywood 850kg/m3. Analyserna utfördes i Pro
Engineer.
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Tillverkningsunderlag
För att konstruerad maskin skulle kunna tillverkas togs nödvändigt tillverkningsunderlag fram
i form av detalj- och sammanställningsritningar. Detta gjordes i Pro engineer. För att få
ritningsteknisk feedback under arbetets gång diskuterades dessa med både Mikael Åsberg på
Karlstads universitet och Henrik Svedberg på Camatec. För att få ytterligare
tillverkningstekniska råd kontaktades Stefan Johansson på Uddeholm Machining AB
(personlig kontakt. 14 April. 2012 ).
För att få ett pris på konstruerad maskin skickades tillverkningsunderlaget till Fellingsbro
mekaniska AB för offert.
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3.3 Hydraulikcylindrar
För att hitta lämplig hydraulcylinder till rullpuffaren och rullstopp mättes vilken slaglängd
som erfordrades för respektive maskin i Pro Engineer. Vidare användes tidigare underlag från
kraftanalyser som gjorts för att kunna välja dimensioner på hydraulcylindrarna. Bosch egna
tabeller för krafter, slaglängder och knäckning studerades för att dimensionera kolvstång.
Därefter kontaktades Bosch Rexroth i Karlstad. Alla krav gavs till Bosch och de gav
information om lämpliga cylindrar.
Information om vad som använts tidigare fanns också att tillgå.
3.4 Delade komponenter
För att få en billig tillverkning och så få antal reservdelar som möjligt konstruerades
rullpuffaren och rullstoppen där möjlighet fanns på så vis att flera komponenter kunde
användas i båda maskinerna. Detta med tanke på att ha en så låg lagerhållning som möjligt av
reservdelar.
3.5 Ramp mellan rullstopp
För att få en komplett lina krävdes att någon typ av lösning konstruerades för att bära upp
golvet mellan rullstoppen. För detta ändamål ville en väldigt enkel konstruktion användas.
Tibnor AB:s sortiment av olika typer av balkar kollades igenom där dessa jämfördes i vilka
som hade högst böjstyvhet per krona (Tibnor AB. Konstruktionstabeller 2011, s.10-15).
När typ av balk hade valts gjordes hållfasthetsberäkningar för att kunna bestämma vilka
dimensioner som skulle användas (se Bilaga 3). Balken sågs som fritt ledad i båda ändar och
elementarfall därefter användes för beräkning (Björk 2009, s.29). Maximal utböjning sattes
till 1 mm, vilket i sin tur gav minsta erforderliga böjtröghetsmoment och den balk med
böjtröghetsmoment närmast över valdes att användas.
Jämförelse angående utböjning gjordes med Tibnors egna belastningstabeller (Tibnor AB.
Konstruktionstabeller 2011, s.52).
När dimensioner väl valts modellerades balk i Pro Engineer och modifierades för att kunna
fästas i rullstopp och för att golvskivorna skulle kunna fästas i balkarna.
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4. Resultat
I kapitlet följer alla de resultat som erhållits under projektets tid, både primära (resultat av
beräkningar och mätningar) och sekundära (resultat av analyserade data).
4.1 Rullpuffare
Efter den process som beskrivs i kapitlet genomförande kan en helhetsbild av slutresultatet
åskådliggöras för detta nedan i Figur 10.

Figur 10. Här kan slutresultatet av den nykonstruerade rullpuffaren ses.
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Viktjämförelse
I Tabell 3 nedan kan resultatet ses av den viktjämförelse som gjordes mellan de två olika
typerna av tidigare konstruktioner för rullpuffaren. Totalvikten av den variant som är
konstruerad med tjocka plåtar ligger på ungefär 1450 kg medan den varianten konstruerad av
fyrkantsprofil har en vikt på 760 kg.
Tabell 3. Viktjämförelse mellan tidigare rullpuffarkonstruktioner. Översta vikten är där totalvikt för de olika
varianterna och därefter visas vikt för direkt jämförbara delar.

Plåtvariant

Balkvariant

1447kg

760kg

Övre axel
Rör + massiva ändar
Massiv axel
Ø108
75,8kg

Ø100
98kg
Rulle

Ø180

Ø130
Ram

822,7kg

386,5kg
Ramsidor

240,5kg

250x150 t8
91,8kg

102,3kg
Nedre profil
150x150 t6,3
42kg

Mellanprofil
150x150 t10
150x150 t6,3
83,6kg
42kg
övre profil
150x100 t8

150x100 t6,3

55,6kg

34,6kg
Puffardel

540kg

343kg
Puffarsidor

97,5kg

53,5kg

Nedre profil
150x150 t10
150x150 t6,3
72,3kg
30,4kg
Övre profil
250x150 t8
79,4kg

150x150 t6,3
30,4kg
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Vid jämförelse mellan direkt jämförbara delar mellan tidigare konstruktion tillverkad av
fyrkantsprofil och den nya konstruktionen såg resultatet ut som så att vikten hade minskats
med 114 kg. För mer ingående i detalj se Tabell 4 nedan.

Tabell 4. Viktjämförelse mellan tidigare och ny konstruktion.

Ram
Puffardel
Rulle
Rullhållare
Total vikt

Viktjämförelse
Tidigare
Ny konstruktion
konstruktion [kg]
[kg]
374
329
271
203
51,4
62,5
20,8
9
717,2
603,5

Differens
[kg]
-45
-68
+11,1
-11,8
-113,7
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Kostnadsjämförelse
I Tabell 5 nedan kan prisuppgifter för respektive del ses, tillverkningskostnad samt
totalsumman av dessa.
Tabell 5. Kostnadskalkyl för rullpuffarvariant tillverkad av VKR-rör. Totalsumman kan ses vara cirka 25500SEK.

Rullpuffare fyrkantsprofil
Ram
Profiler
Profil, stående
Profil, nedre
liggare
Profil,
mellanliggare
Profil, övre liggare
Profil, övre arm

Plåtar
Sidoplåt
Frontplåt, stående
Frontplåt, lutande
Fot

Puffardel
Profiler
Profil, stående
Profil, nedre
liggare
Profil,
mellanliggare
Profil, övre arm
Profil, nedre arm

dimension, profil
150x100x6,3
150x150x6,3

Längd [m]
1,515
1,5

Antal
2
1

Materialkostnad [SEK]
1249,37505
817,71

150x150x6,3

1,5

1

817,71

150x100x6,3
150x100x6,3

1,5
0,93

1
2
Summa:

618,5025
766,9431
4270,24065

dimension
1165x1935x6
970x100x6
807x100x6
770x250x15

vald plåt
2500x1250x6

Antal

dimension, profil
150x100x6,3
150x150x6,3

Längd [m]
1,289
1,085

2000x1000x15

2
2
2
2
Summa:

Antal

Materialkostnad [SEK]
3330
0
0
629,3333333
3959,333333

2
1

Materialkostnad [SEK]
1062,99963
591,4769

150x150x6,3

1,085

1

591,4769

150x100x6,3
150x100x6,3

0,785
0,285

2
2

647,36595
235,03095

Summa:

3128,35033

Approximerade tillverkningskostnader
Svetsning
Tidsuppskattning
Summa:

24,4
13420

Laserskärning
Tidsuppskattning
Summa:

1
700
Totalsumma:

25477,92431
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I Tabell 6 nedan kan kostnadsuppgifter ses för den rullpuffare med sidor av plåt.
Tabell 6. Kostnadskalkyl för den rullpuffare tillverkad med plåtsidor. Totalsumman kan se vara cirka 60000SEK

Rullpuffare plåt (mod. bredd)
Ram
Profiler
Profil, nedre
liggare
Profil,
mellanliggare
Profil, övre
liggare

dimension,
profil
250x150x8

1,55

Materialkostnad
[SEK]
1
1441,7325

150x150x10

1,55

1

1296,017

150x100x8

1,55

1

799,59075

Summa:

3537,34025

Plåt

dimension

Sidoplåt
fot

2010x927x40
800x250x30

Puffardel
Profiler
Profil, nedre
liggare
Profil, övre
liggare

dimension,
profil
150x150x10

Längd [m]

vald plåt

Antal

Materialkostnad
[SEK]
3000x1500x40
2
30240
2500x1250x30
2
1312,5
31552,5
Summa:

Längd [m]

Antal

250x150x8

Plåt

dimension

Sidoplåt

1865x750x30

Antal

vald plåt

1,29

Materialkostnad
[SEK]
1
1078,6206

1,29

1

1199,8935

Summa:

2278,5141

Antal

Materialkostnad
[SEK]
2000x1000x30
2
10224
10224
Summa:

Approximerade tillverkningskostnader
Svetsning
12
Tidsuppskattning
6600
Summa:
Laserskärning
Tidsuppskattning
Summa:

4
2800

Totalsumma:

59992,35435
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Kraftanalys & hållfasthetsberäkningar
Resultatet från kraftanalysen blev att den belastande kraften på rullpuffaren från pappersrullen
har en storhet på ungefär 11 kN vid statik. Vidare gav denna kraft upphov till att minsta kraft
hydraulcylindern behöver kunna alstra är 21 kN.
Hållfasthetsberäkningarna visade att det VKR-rör som belastas av hydraulcylindern får en
utböjning på 0,144 mm.
När hållfasthetsberäkningar utfördes på de stående fyrkantsprofilerna på rullpuffarens ram
visade det sig att dessa får en utböjning på 4,2 mm vid en plåttjocklek på 5 mm och en
utböjning på 3,4 mm vid 6,3 millimeters plåttjocklek.
FEM-analys
I Figur 11 och Figur 12 nedan kan ses att högsta spänningen i fyrkantsprofilen vilken fästet
för hydraulcylindern är fäst på uppgår till 70 MPa vid en belastning på 21 kN. Principen för
hur resultaten utläses med hänsyn till färgskalan är densamma för samtliga FEM-analyser. Ju
högre upp på färgskalan desto högre spänning eller deformation finns i punkten.

Figur 11. Spänningsbild på rullpuffare sedd framifrån där man kan se att högst spänningen
uppgår till ungefär 70MPa, vilket symboliseras av rödmarkerade områden. Blå områden är
de områden som är utsatta för lägst spänningar och ju högre upp på färgskalan desto högre
spänning.
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Figur 12. Spänningsbild på rullpuffare sedd bakifrån, vilken visar samma resultat som
Figur 11 ovan.

I Figur 13 nedan visas hur ramen deformeras vid en belastning på 21 kN. Den punkt där störst
deformation sker förflyttas 1,02 mm.

Figur 13. Visar deformationen i den nya ramen, vilken uppgår till 1,02 mm.
Rödmarkerade områden är de som är utsatta för högst deformation
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I figurerna nedan kan resultat av tidigare konstruktion ses. I Figur 14 visas vilka spänningar
som uppstår. Man kan se att högsta spänningen i den belastade fyrkantsprofilen ligger på cirka
65 MPa. I Figur 15 ses att största deformation är ungefär 1 mm.

Figur 14. Spänningsbild över tidigare rullpuffare där man kan se att spänningen uppgår till
ungefär 65 MPa.

Figur 15. Visar deformation för tidigare rullpuffare. Deformationen kan ses vara 0,998 mm.
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I Tabell 7 nedan åskådliggörs de spänningar samt deformationer som uppstår i både den
tidigare och den nya ramen till rullpuffaren.
Tabell 7. Visar spänning samt deformation för puffarmodeller.

Modell
Tidigare
rullpuffarram
Ny
rullpuffarram

Spänning
[MPa]
65

Deformation
[mm]
0,998

70

1,021

Resultaten av FEM-analyserna på puffardelen visade att vid en pålagd på 16 kN uppgår
spänningen till ungefär 60 MPa och deformation för den punkt som förflyttas mest ligger på
0,58 mm. FEM-analyserna där pålagd kraft var 25 kN visade att spänningen uppgår till 80-90
MPa och deformationen ligger på 0,92 mm. Detta åskådliggörs nedan i Figur 16 och Figur
17.

Figur 16. Visar spänningar som uppstår vid en pålagd kraft på 16 kN. Spänningen kan ses
ligga mellan 80-90 MPa både runt cylinderfästet och vid fästöron för rulle.
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Figur 17. Visar deformation som uppstår vid en pålagd kraft på 16 kN. Deformationen ligger
på 0,59 mm.

Monteringsvänlighet
Första lösningen som konstruerades för att höja monteringsvänligheten var att axel endast i
ändarna skulle ha sin fulla diameter för att lättare kunna träs igenom hela konstruktionens
bredd utan att axel och lager skulle nypa. Principen för denna konstruktion kan ses i Figur 18
nedan.

Figur 18. Visar första förslaget för förbättrad monterbarhet.
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I ett senare skedde efter ytterligare diskussion med handledare ändrades dock konstruktionen
för upphängning av rulle helt och hållet. För att förbättra monteringsvänligheten ytterligare
beslutades att rullen skulle vara upphängd på ”tappar” i ändarna. Detta ger att bekymret med
att trä igenom en hel axel försvinner och tiden för montering kan förkortas. Konstruktionen
kan ses nedan i Figur 19. Det hål som befinner sig centrerat i tappen är ett gångat hål för att
öka smidigheten vid demontage.

Figur 19. Visar axeltapp för rullupphängning.

Analys av lager och lagerupphängning
Vid diskussion togs beslut att ledlager skulle användas för lagring av rulle.
För lagring av hela puffarkonstruktionen kommer liknande ledlager att användas att användas,
dock är dessa av mindre dimensioner.
Tillverkningsunderlag
Tillverkningsunderlaget resulterade i 27 stycken ritningar för att kunna tillverka rullpuffaren.
Exempel kan ses i figurer nedan.

Figur 20. Helsammanställningsritning på rullpuffare.
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Figur 21. Detaljritning på lagerblock.

Efter att offert erhölls från Fellingsbro mekaniska AB blev priset för tillverkning 60000SEK,
då exklusive köpkomponenter såsom lager och hydraulcylinder.
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4.2 Rullstopp
Efter att ha genomgått den process som beskrivs under genomförande illustreras slutresultatet
för rullstoppet i Figur 22 nedan.

Figur 22. Visar den färdiga konstruktionen för nykonstruerat rullstopp.

Konceptgenerering och konceptval
Vid konceptgenerering framtogs både väldigt enkla och mer avancerade lösningar som ansågs
möjligtvis lösa problemet med sprickande svetsar. Exempel kan ses i figurer nedan.

Figur 23. Visar olika koncept för att lösa problem med sprickande svetsar.
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Konceptgenereringen ledde till tre olika koncept. Detta ena innebär att alltid använda två
hydraulcylindrar, dvs. en per stopparm. Det andra konceptet kan ses i Figur 24 nedan och
innebär att en fyrkantsprofil monteras mellan de två stopparmarna och hydraulcylindern i sin
tur monteras mitt på denna profil. Det tredje konceptet var att fästa plåten med skruv, vilket
kan ses i Figur 23 ovan. För att förhoppningsvis säkerställa att sprickbildning i svets inte
skulle ske valdes att montera en hydraulcylinder mitt i rullstoppet.

Figur 24. Konceptbild med hydraulcylinder mitt i rullstoppet.

Val av problemlösning för sprickande svets baserades på Tabell 8 nedan där konceptet med
högst poäng blev det som valdes.
Tabell 8. Värderingstabell för tre olika koncept för lösning av sprickande svetsar på rullstopp.
Koncept med högst poäng är vinnande koncept.

Kostnad
Enkel
Lösning på
problem
Kvalitetskänsla
Summa

Fästskruv för
plåt
10
10
1

VKR-rör
6
7
9

Två
hydraulcylindrar
1
4
10

1
22

7
29

10
25
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För att sänka vikten och endast ha material där det bidrar till maskinens funktion togs följande
förslag fram som kan ses i Figur 25 och Figur 26 nedan. Förslag enligt Figur 25 insågs genast
innebära dyrare tillverknings- och materialkostnader och ur konstruktionsmässig synpunkt
fanns i den en hel del material på ställen där det inte behövdes och därför valdes istället
koncept enligt Figur 26.

Figur 25. Plåt med lätthål.

Det förslag som valdes för att sänka vikten blev den ram som kan ses nedan i Figur 26.

Figur 26. Ny ramkonstruktion konstruerad av olika typer av standardbalkar.

Golv
Till konstruktionen valdes att använda slitskyddsplywood med en tjocklek på 30 mm. Beslutet
angående tjocklek baserades främst på rekommendationer från olika leverantörer.
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Kraftanalys & hållfasthetsberäkningar
Vid kraftanalys beräknades pappersrullen belasta stopparmarna med en kraft på ungefär 2,7
kN, vilket innebar att hydraulcylindern behövde kunna generera en kraft på 6,6 kN.
Vid hållfasthetsberäkning av olika VKR-rör som skulle fungera som kraftöverföring mellan
hydraulcylinder och stopparmar kan utböjning ses i Tabell 9 nedan. Det VKR-rör som valdes
att användas för ändamålet blev VKR 120x80x10.
Tabell 9. Visar utböjning för olika VKR-rör.

Hållfasthetsberäkning VKRrör
Dimension
Utböjning
[mm]
[mm]
100x100x5
0,78
120x80x5
0,51
120x80x8
0,41
120x80x10
0,35

Vid beräkning av längsgående U-balk blev resultatet att en nedböjning på 0,11 mm sker.
FEM-analys
Resultatet av de ändringar som skett på stopparmarna var att högsta spänningskoncentrationen
sänktes från 134 MPa till 98 MPa vid en belastning på 12,5 kN, vilket motsvarar en sänkning
på ungefär 27 %. Ju högre upp på färgskalan desto högre spänningar, Rödmarkerat område är
alltså utsatt för högst spänningar (se Figur 27).

Figur 27. Visar spänningsvariationer i stopparm vid en pålagd kraft på 12,5 kN.
Högsta spänningen kan ses uppgå till 98 MPa.
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Monteringsvänlighet
Med hänsyn till monteringsvänlighet valdes att samma konstruktionslösning för rulle skulle
användas som på rullpuffaren, dvs. att använda sig av en axeltapp vilken rullen är lagrad på
med hjälp av ledlager (se Figur 30 och Figur 32).
Viktjämförelse
Den nya konstruktionen av rullstopp visade sig ha lättats ungefär 122 kg (se Tabell 10).

Tabell 10. Viktjämförelse mellan tidigare och ny konstruktion.

Ram
Stopparmsdel
Total vikt

Viktjämförelse
Tidigare konstruktion Ny konstruktion
[kg]
[kg]
768
625
295
315,7
1063
947,7

Differens
[kg]
-143
+20,7
-122,3
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Tillverkningsunderlag
Tillverkningsunderlaget resulterade i 30 stycken ritningar för att kunna tillverka rullstoppet.
Tillverkningspris efter offert hamnade på 87500SEK, då exklusive köpkomponenter och
plywoodskivor. Exempel på ritningar kan ses i Figur 28 och Figur 29 nedan.

Figur 28. Helsammanställningsritning över rullstopp.

Figur 29. Detaljritning på nykonstruerad axeltapp.
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4.3 Hydraulikcylindrar
De hydraulcylindrar som valde att användas blev två olika ur Bosch Rexroths CDM1-serie
med självjusterande fästen.
Vald cylinder till rullpuffare har beteckning CDM1MP5/63/45/700A2X/B11CFDMWW.
Cylinder som valdes till rullstopp har beteckning
CDM1MP5/63/36/250A2X/B11CKDMWW.
4.4 Delade komponenter
De komponenter som delas mellan båda maskinerna är axeltapparna vilken rullen lagras på,
fästaxel för hydraulcylinder, låsbleck för hydraulcylinder samt de två typerna av ledlager som
används (se Figur 30-34).
I Figur 30 kan den axeltapp ses som rullarna sitter lagrade på. Denna är konstruerad för att
passa till både rullpuffare och rullstopp och ökar montering/demonteringsvänligheten
betydligt.

Figur 30. Visar den axeltapp som rullen sitter lagrad på i
respektive maskin.

Figur 31. Bronsbussning som delas av båda maskinerna.

Figur 33. Axel som hydraulcylindrar sitter lagrad på.
Figur 32. Ledlager från SKF.

Figur 34. Här visas låsbleck som låser axel i Figur 33.
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4.5 Balk mellan rullstopp
I Tabell 11 nedan kan resultatet av jämförelsen mellan olika balkar ses.
Tabell 11. Jämförelse mellan olika typer av balk, där hög kvot på I/C innebär att
du får en stark balk i förhållande till vad du betalar för den.

Balktyp
IPE
120
HEA
120
HEB
120

Böjtröghetsmoment I
[mm4]
318

Cost C
[SEK/m]
122,72

I/C
2,59

606,2

251,74

2,41

864,4

333,75

2,59

Den typ av balk som valdes för att bära golvet mellan rullstopp blev IPE 120-balk. Antal
bärande balkar blir fyra stycken som enligt hållfasthetsberäkningarna får en nedböjning på
0,8 mm vid en belastning på åtta ton. Enligt Tibnors egna konstruktionstabeller skulle
nedböjning endast bli 0,6 mm. Modifieringar som skett är att på övre fläns ligger fyra stycken
gängade hål och på undre fläns ligger två frigående hål i varje ände (se Figur 35).

Figur 35. Visar vald balktyp samt dess modifieringar i form av borrade hål.
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5. Utvärdering
Projektet anses i regel ha gått väldigt bra, dock avslutas det med inte riktigt alla mål uppfyllda
då det insågs att för höga ambitioner haft då dessa sattes upp. De mål som inte hann uppfyllas
var följande:




Konstruera in- och utmatningsramp
Specificera givare och sensorer samt pris på dessa
(in- och utmatningsramp ska anpassas till transportör i examensarbete för Marcus
Larsson)

De mål som inte hann uppfyllas innebär dock inte att någon större mängd arbete plockats bort
från projektet, då dessa är relativt små mål.
Rullpuffare/rullmottagare har blivit konstruerad och anses vara mer optimerade än tidigare
konstruktioner. Detsamma gäller även för nykonstruerade rullstopp. Hydraulcylindrar till
samtliga maskiner har blivit dimensionerade efter egen kraftberäkning samt rekommendation
från Bosch rexroth AB.
Ramper mellan rullstopp har konstruerats på ett enkelt och billigt sätt med standard IPE-balk.
Tillverkningsunderlag har tagits fram för allt arbete som är utfört och prisoffert har getts från
tillverkare. Offererat pris för komplett sorteringsramp blev 480.000SEK, då tillverkad, målad
och monterad, dock exklusive köpkomponenter.
Vad som uppnåtts och konstruerats under projektets tid kan ses i Figur 36 nedan.

Figur 36. Visar den sorteringsramp som konstruerats, innehållande 2 st rullpuffare/rullmottagare, 4 st rullstopp och 3
st mellansektioner med balkar.

Rullpuffare
Rullpuffaren anses vara relativt mycket bättre konstruerad nu än den var innan detta projekt.
Anledning till detta påstående är att dimensioner nu har beräknats och analyserats för att gå
mot ett mer optimalt tillstånd. Givetvis skulle konstruktionen på vissa ställen kunna ha ännu
mindre och svagare dimensioner, men eftersom det samtidigt är en fråga om att produkten ska
vara attraktiv för kund vilket den är om den ser stark ut valdes att inte gå ännu lägre i
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dimensioner. Det ligger också en del eftertanke bakom hur den är konstruerad för att lättare
kunna monteras och även utföra service vid behov.
I början av projektet fanns faktiskt en försmak för den konstruktionslösning som använde sig
av plåtsidor. Detta för att få ner antalet komponenter och förenkla tillverkningen betydligt,
dock visade det sig ju att materialkostnaden för denna variant sköt i höjden och därmed inte
skulle kunna bli konkurrenskraftig på marknaden och slopades därför. Negativt med samma
variant av rullpuffare var att vikten var ungefär den dubbla. Eftersom att materialpriset på stål
ligger i ungefär samma intervall blev alltså då även materialpriset ungefär det dubbla. En
eventuell lösning på denna variant hade kanske varit att minska plåttjockleken för att få ner
vikt och materialkostnad, men då hade konstruktionen istället fått en avsevärt sämre stabilitet.
Angående de hållfasthetsberäkningar som utfördes på ramens stående VKR-rör kan dessa vara
ganska orelevanta då de inte motsvarar verkligheten på något vis i och med att sidoplåtarna
bortses från. Skulle sidoplåtarna tas hänsyn till skulle förmodligen en ytterst liten utböjning
ske, men då detta skulle bli för avancerat att räkna på i och med varierande tvärsnitt
förenklades fallet på detta vis.
I och med att plåttjockleken minskades på alla VKR-rör i den nya konstruktionen jämfört med
tidigare konstruktion användes Finita Elementmetoden mycket som hjälp för att se vad som
händer när hela konstruktionen är sammanfogad och belastas. Hjälpmedlet tycktes fungera
riktigt bra och den data som analyserades låg till stor grund för beslut som togs. En annan
mycket viktig anledning som låg till grund varför FEM-analyser utfördes var för att
livslängden inte skulle försämras. Det ansågs därför viktigt att veta vilka spänningar och
deformationer som uppstår för att säkerställa bibehållen livslängd.
Enligt de uppgifter som gavs av tekniker på SKF om de olika lagertyperna som fanns som
alternativ tror jag faktiskt att den nya lösningen med axeltapp och ledlager kan fungera riktigt
bra. Dels har axeltappen en diameter på 70 mm, vilket gör att den är mycket stark inte får
alltför stor utböjning vid belastning. Samtidigt ska ledlagren klara av den böjning som blir
utan att funktionen påverkas överhuvudtaget. Anledningen till att vi egentligen valde
underhållsfria lager var för att minska behövt underhåll efter installation och göra det enklare
för eventuell kund av produkten.
Vid val av hydraulcylinder till rullpuffaren insågs att om man skulle följa Bosch
rekommendationer var tidigare cylinder för klent dimensionerad om man tar hänsyn till
knäckning vid så pass stor slaglängd som är i detta fall. Detta ledde till att kolvstången
dimensionerats upp till 45- från 36 mm.
Rullstopp
Vid konceptgenerering av rullstopp ville givetvis lösningar tas fram som kan sänka vikten och
samtidigt ha bibehållen funktionsduglighet. En lösning för detta var att göra hål i plåtsidorna,
men detta ger en direkt högre tillverkningskostnad och innebär slöseri på material och ansågs
därför som mindre intressant. Slutligen togs istället en öppen ram fram som tillverkas av Ubalk och har material på de ställen där det behövs för att höja nyttjandehetsgraden av det
använda materialet. Nedböjningen på de längsgående U-balkar beräknades till 0,11 mm vilket
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egentligen innebär att balkarna är dimensionerade i översta laget, dock beror detta på att
lagerhus ska monteras direkt på balkarna och deras dimensioner styrde vilken minsta balk
som var möjlig att använda. I praktiken får man en ännu mindre utböjning än så beroende på
att det sitter VKR-rör svetsade mellan de två längsgående U-balkarna och deras vridmotstånd
bidrar till att förstärka konstruktionen ytterligare. Det positiva med det hela är att man får en
mycket gedigen konstruktion som inte riskerar att haverera i första laget.
Angående FEM-analyserna så gjordes de med att bara anta krafter då det var omöjligt att
uppskatta vilka verkliga kraft som uppstår vid belastning. När rullarna mottages sker en
dämpande rörelse hos stopparmarna, vilket gör att analyserna förmodligen skett med större
pålagda krafter än vad som uppstår i verkligheten. Vid analys av stopparmarna upplevdes
FEM som ett mycket bra verktyg då man väldigt lätt kunde få en uppfattning om hur
spänningen förändrades när små förändringar skedde i konstruktionen. Det var väldigt
intressant att spänningen kunde sjunka med 27 %, fastän tjockleken samtidigt minskades med
14 %, bara genom att använda sig av en större radie. Detta innebär att ju att vikten sänks,
livslängden ökar och den är fortfarande lika lätt att tillverka.
Vid analys av vikten när konstruktionen var färdig tycktes riktigt bra att den hade sänkt med
cirka 122 kg samtidigt som tidigare problemområden hade förstärkts och förbättrats.
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6. Slutsatser


Nykonstruktion av rullpuffare/rullmottagare har skett och den bedöms vara bättre
konstruerad då den har minst bibehållen livslängd samtidigt som vikten minskats med
115 kg och monteringsvänligheten förbättrats.



Nykonstruktion av rullstopp har skett och samtidigt har denna maskin lättats 115 kg
samtidigt som livslängden bedöms ha ökats.



Ramper sim ligger som mellansektioner mellan rullstopp har blivit konstruerade.



Hydraulcylindrar har blivit dimensionerade för samtliga maskiner



Prisoffert har mottagits från tillverkare

De mål som inte hann uppfyllas var att specificera givare och sensorer, konstruktion av inoch utmatningsramp, samt indirekt så kunde då inte heller målet gällande att anpassa dessa
ramper till Marcus Larssons transportör uppfyllas.
Tillverkningsunderlag har framtagits och finns nu i Camatec industriteknik AB:s ägo.
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PROJEKTPLAN
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i maskinteknik, Våren 2012
_____________________________________________________________________

1. Bakgrund
Detta projekt är startat som ett examensarbete där tanken är att en komplett
sorteringsramp ska konstrueras då företaget i fråga vill ha denna i sitt
”produktsortiment” för eventuell framtida order av kund.
Det som hänt innan projektet är att möte mellan uppdragsgivare och student har
skett. Under möte har genomgåtts vad som ska göras under examensarbetets tid.
Examensarbetet innefattar 22,5hp, vilket motsvarar 600 arbetstimmar.
2. Mål
Uppsatta mål med projektet är följande:









Nykonstruktion av hydraulisk rullpuffare
Nykonstruktion av hydrauliskt rullstopp
Nykonstruktion av hydraulisk rullmottagare
Konstruera ramp mellan rullstoppen samt in- och utmatningsramp
Kraftberäkning för hydraulcylindrar samt dimensionera dessa
Specificera givare och sensorer samt pris på dessa
Ta fram pris för en viss bred av sorteringsramp innehållande ovanstående
med 4st rullstopp, samt ta fram pris för eventuell bredare modell samt tillägg
av ytterligare rullstopp, alternativt mindre antal rullstopp.
(In- och utmatningsramp ska anpassas till transportör i examensarbete för
Marcus Larsson)

Projektet ska vara avslutat vecka 23 år 2012.
3. Organisation
Projektgruppen består av:
 Tobias Berg Johansson, exjobbsutövare
 Henrik Svedberg, handledare Camatec
 Mikael Åsberg, handledare Karlstads Universitet
 Nils Hallbäck, Examinator
 Peter Wigarthsson, VD Camatec
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Tabell 12. Involverade personer i projektet.

Namn

Mail

Telefon

Tobias Berg
Johansson

tobbe.bjohansson@hotmail.com

073-8273211

Henrik Svedberg

henrik.svedberg@camatec.se

054-13 25 26
070-220 28 73

Mikael Åsberg

mikael.asberg@kau.se

054-700 21 14

Nils Hallbäck

nils.hallback@kau.se

054-700 21 15

Peter Wigarthsson

peter.wigarthsson@camatec.se

054-13 25 16
070-319 00 68

4. Projektmodell
Planering 23/1 – 3/2 – Skriva projektplan, göra WBS, Ganttschema och diverse som
behövs för en god planering.
Uppstartsmöte 7/2 – Studenterna möts och redovisar sina exjobb, med mål, syfte
samt projektplanen för varandra och även för handledare samt examinator.
Research inkl. studiebesök 8/2 – 17/2 – Undersöka vad som finns på marknaden idag
och göra eventuellt studiebesök.
Idé/konceptgenerering 22/2 – 2/3 – innehåller bland annat brainstorming.
Konstruktionsarbete 7/3 – 9/5 – Innefattar det mesta som behövs göras för ett bra
resultat på given projektuppgift. Exempelvis CAD, beräkningar, osv.
Delredovisning 27/3 – Studenterna träffas och redovisar sina arbeten, då med fokus
på projektplaner och metodval, för varandra, handledare och examinator.
Specning av givare & sensorer 10/5 – 11/5 – Bestämning av vilka givare och sensorer
som är lämpliga att använda i konstruktionen.
Prisberäkning 16/5 – 23/5 – Beräkna pris för olika varianter av konstruktion.
Göra slutpresentation 24/5 – 30/5 – Göra powerpointdokument samt diverse arbete
som behöver göras inför presentation.
Slutredovisning 31/5 – Redovisning av exjobb samt opponering på annan students
rapport.
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Skriva rapport 1/2 – 8/6 – Rapportskrivning kommer att pågå kontinuerligt under
hela projekttiden.
5. Kommentarer till tidsplan och resursplan
Förmodligen kommer tenta i kursen produktionssystem 2 ligga i vecka 13, vilket kan
påverka arbetet för projektet under vecka 12.
6. Riskbedömning
I tabell 2 och tabell 3 nedan kan eventuella risker samt åtgärder för dessa ses.
Sannolikhet och konsekvens bedöms på en skala 1-4. Riskvärdet är sannolikhet
multiplicerat med konsekvens. Som kan ses nedan i tabell 2 är då tidsbrist den risk
som bör läggas mest fokus på då det är den risk med högst riskvärde. Tabell 3 nedan
visar åtgärder för de möjliga riskerna, där nr 1 i tabell 3 är åtgärd för risk nr 1 i tabell
2 osv.
Tabell 13. Riskanalys

Nr Risk

Sannolikhet Konsekvens Riskvärde

1

Kortvarig sjukdom

3

1

3

2

Långvarig sjukdom

1

3

3

3

Uppdragsgivare ej tillgänglig

1

2

2

4

Ej tillräcklig handledning

1

4

4

5

Otillräckligt med tid för att lösa uppgiften

2

4

8

6

Bristande kunskap inom något ämnesområde

3

1

3

Tabell 14. Visar möjliga riskåtgärder.

Nr Riskåtgärd
1 Ät nyttigt & sov ordentligt
2 Ät nyttigt & sov ordentligt
3 Ha god kommunikation
4 Tala med annan kunnig person
5 Arbeta hårdare
6 Prata med handledare eller annan kunnig person
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7. Dokumenthantering
Dokument i projektet kommer att sparas på dator på Camatec.
Alla CAD/ritningsdokument kommer att namnges efter givet system av handledare
på Camatec.

Alla ritningar och handlingar som rör konstruktion och design tillhör Camatec och får
ej kopieras eller spridas utan Camatecs godkännande.

Källor:
Eriksson & Lillesköld, 2005: Handbok för mindre projekt. Malmö

Johannesson et al, 2004: Produktutveckling - effektiva metoder för konstruktion och design
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Ganttschema
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WBS

Examensarbete
Sorteringsramp

Projektplan

Planering

Uppstartsmöte

Ganttschema

Riskanalys

Idé/
Konceptgenerering

Research

Infosök

Marknadsanalys

Studiebesök

Brainstorming

CAD

Konstruktion

Delredovisning

Dimensoinering
Hydraulcylindrar

Specning givare
&
sensorer

Modellering

Prisberäkning

Slutredovisning

Fixa PowerPoint
mm.

Beräkningar

Detaljritningar

Smst.ritningar
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Rapport

Kravspecifikation
Kriterienr
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

Kriterie
Kunna puffa/ta emot pappersrullar
vägandes 8ton
Ha plats för lagring av 8st
pappersrullar med Dia.1500/line
Ska vara lätt att variera bredd på
konstruktionen
Minimala hål i golv vid rullstopp
Rullstopp ska ligga i tangeringslinje
med golv
Lutning på ramp bestämd av
erfarenhet
In- & utmatningsramp ska kunna
monteras ihop med Marcus Larssons
transportör
Korrosionsbeständig
Låg vikt av samtliga konstruktioner
Konkurrenskraftigt pris
Hög kvalité
Minimal/utebliven skaderisk för
brukare
Enkel montering/demontering för
brukare
Livslängd (lager) minst x (obestämt)
antal år

Krav (K)/
Önskemål (Ö)

Begränsning (B)/
Funktion (F)

K

BF

K

B

K

B

K
K

B
B

K

B

K

B

K
Ö
Ö
Ö
Ö

B
B
B
B
B

Ö

F

Ö

B
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