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Sammanfattning

Uppdragsgivare var Camatec Industriteknik AB vars huvudkontor är stationerat i Karlstad. 
Projektet gick främst ut på att modulanpassa Camatecs patenterade haspelsystem CamCoil men 
det inkluderade även konstruktion av flertalet detaljer. Rapporten behandlar dimensionering av 
förband mellan axel och nav, konstruktion av ett passivt bromssystem, dimensionering av motor 
och lämpliga utväxlingar på drivlinan, beräkning av kritiskt varvtal för haspelsystemet, 
materialanalys av manteln, konstruktion för lateral rörelse samt konstruktion av en 
avskjutningsmekanism. Genom beräkningar och simuleringar har det säkerställts att vitala delar av 
behandlade konstruktioner är korrekt utformade och dimensionerade med avseende på hållfasthet, 
deformation och egenvinkelfrekvens.

Modulanpassningen har gjorts löpande genom hela projektet och, i så stor mån det går, har 
standardkomponenter använts vid samtliga konstruktionslösningar. Förbandet mellan axel och nav 
består nu av ett kilförband vars dimensioner är standardiserade för hela modellprogrammet. Samma 
dimension på kilförband används även till att låsa bromsskivan till det passiva bromssystemet mot 
axeln. Det passiva bromssystemet har dimensionerats för att kunna bromsa haspeln på under fyra 
sekunder med full coil och en bandhastighet på 500 m/min vid förlorat hydraultryck. Ett motorfäste 
för lodrät montering av drivpaketet har konstruerats där en standardiserad motoreffekt på 22 kW 
används tillsammans med en växellåda med fem möjliga utväxlingar. 

Stativet som samtliga komponenter monteras på är nu uppdaterat, vilket medför att en typ av stativ 
kan användas till samtliga coilmassor. Det finns nu fästpunkter på stativets sidor vilket möjliggör 
montering av exempelvis pappershaspel eller tillhållararm vid ett senare skede. Det finns även plats 
för fästpunkter till bandpåläggare på den I-balk varpå avskjutningsmekanismen är monterad. Det 
konstateras, efter en materialanalys med CES EduPack att det låglegerade konstruktionsstål som idag 
används vid tillverkning av manteln är ett mycket lämpligt materialval.

Mekanismen som konstruerats för att möjliggöra förflyttning lateralt av haspeln är baserad en 
linjärstyrning av glidlager där kraften appliceras av en dubbelverkande hydraulcylinder. Även 
avskjutningsmekanismen baseras på linjärstyrning med glidlager, kraften appliceras dock här av två 
flödesstyrda hydraulcylindrar.



Abstract
Camatec Industrial Technology AB was the client of this project. Their headquarters are based in 
Karlstad, Sweden. The main task of the project was modular adaptation of Camatecs patented 
decoiler system, CamCoil. However, the project also included construction from scratch of various 
components. This report covers the design of joints between shaft and hub, the construction of a 
passive braking system, the design of motor and appropriate gear ratio of the drivetrain, calculations 
of the critical speed for the decoiler system, material analysis of the mantle, a design for lateral 
movement and the construction of a mechanism which pushes of a finished coil from the reel. 
Through calculations and simulations, it has been ensured that vital parts of the considered 
structures are properly designed with respect to strength, deformation and critical angular 
frequency. 

The modular adaptation process has been ongoing throughout the whole project and standard 
components have been used whenever possible, in all design solutions. The joint between the shaft 
and the hub now consists of a wedge connection whose dimensions are standardized for the entire 
model range. The same dimensions are used in the wedge connection which locks the brake disc to 
the shaft. The passive braking system has been designed to stop the decoiler system in under for four 
seconds with a full coil and a belt speed of 500 m/min, when the hydraulic pressure is lost. An engine 
mount for vertical attachment of the drive train has been designed for which a motor of 22 kW is 
used, in conjunction with a gearbox with five possible gear ratios. 

The frame, on which all components are mounted, is now updated and a single frame design is now 
used for all coilweights. Mounting points are now included on the frame's sides, which allows for 
attachment of components that are not included in this project. After an analysis with CES EduPack it 
was found that the low-alloyed steel, currently used in the manufacture of the mantle, was an 
appropriate choice of material for the application. 

A mechanism was designed which allows lateral movement of the reel, based on a linear guide 
system consisting of slide bearings. The force needed to move the system is applied by a double 
acting hydraulic cylinder. The design of the mechanism which pushes of a finished coil is also based 
on a linear guide system consisting of slide bearings, but here the force is applied by two flow-
controlled hydraulic cylinders. 
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1. Inledning 

Examensarbetet omfattar 30 hp och har utförts av Joakim Bengtsson på Civilingenjörsprogrammet vid 

fakulteten för teknik- och naturvetenskap på Karlstads Universitet under höst och vinter 2010-2011. 

Uppdragsgivare var Camatec Industriteknik AB med handledarna Peter Wigarthsson, Hans Jonsson och 

Lennart Andersson. Hans Johansson har varit handledare från universitetets sida med Jens Bergström 

som examinator. 

1.1 Bakgrund  

Marknaden för bandstål utgör idag ett stort segment av den totala stålindustrin. Man använder här 
hasplar för att rulla av och på bandstål före och efter olika typer av behandlingar. Majoriteten av de 
haspelsystem som idag finns på marknaden är komplexa maskiner med flertalet rörliga delar. Denna 
komplexitet gör dem ofta komplicerade att underhålla, reparera och integrera med befintliga system. 
Camatec Industriteknik AB har utvecklat en egen typ av haspelsystem, CamCoil, för haspling av bland 
annat bandstål. CamCoil är ett patenterat haspelsystem med en mycket unik konstruktion där den för 
haspeldiameterkontrollen nödvändiga kollapseringen/expanderingen sker på ett mycket enkelt och 
kostnadseffektivt sätt. 

1.2 CamCoilens uppbyggnad och funktion 

Haspelsystemets uppbyggnad och funktion studerades ingående under projektets förstudie, främst 
genom tidigare rapporter på CamCoil [1-4], men också med hjälp av bilder från anläggningar i drift. Det 
står även en fullt funktionsduglig prototyp av haspeln på Camatecs huvudkontor i Karlstad vilket visade 
sig användbart för att få en tydligare bild av olika komponenters geometri och dimensioner. Senare 
under projektet genomfördes också ett studiebesök till Hagbergs Mekaniska Verkstad där byggnation 
pågick av ett haspelsystem som skulle levereras till AGA, vilket var mycket givande.  

Grunden till haspelsystemet utgörs av ett haspelhuvud, en långhålsborrad axel, två lager med tillhörande 
lagerhus och en svivel i enlighet med Figur X.  

 
Figur 1: Figuren visar haspelsystemets grundkomponenter. 

 

Med CamCoil så löses den för haspeldiameterkontrollen nödvändiga kollapseringen/expanderingen 
genom att hydraulcylindrarna som visas i Figur 1 drar in eller trycker ut manteln och det är alltså dessa 
som står för haspelns diameterökning eller minskning. Vid avhaspling kollapseras först manteln och 
plåtrullen (coilen) lastas på haspelhuvudet. Därefter expanderas haspeln så att plåtrullen nyps fast och 
avrullning kan initieras. Vid påhaspling så kan haspeln vara utrustad med ett bandnyp som låser fast 
plåten mot insidan av manteln, i övrigt är haspeln för på- och avhasping lika.  
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Den mest vitala delen av hela patentet utgörs av den valsade plåt som fungerar som mantel (se Figur 2). 
Denna måste kunna elastiskt deformeras motsvarande hela hydraulcylindrarnas slaglängd samtidigt som 
den ska tåla belastningen från coilen. Konstruktionens 
begränsning ligger i att den är anpassad för endast en 
diameter. CamCoilen kan inte expanderas över ett stort 
spektrum utan man håller sig till tre standarddiametrar på 
400, 500 respektive 600 mm. Bredden på manteln kan även 
den variera beroende på bredden av den plåt som ska hasplas, 
men ligger normalt mellan 400 och 700 mm. Olika 
kombinationer av haspeldiametrar och mantelbredder är idag 
ordnade i en familjetabell där man kombinerat de olika 
coilmassorna med lämpliga axeldiametrar och lager vid 
position A och B. 

 
 

 
Figur 2: Hapelhuvud med dess huvudkomponenter namngivna. 

1.3 Problemformulering 

Hela systemet behöver modulanpassas. De maskiner som idag levererats har utvecklats och byggts just 
för den specifika uppgiften kunden har krävt. Detta är i längden dyrt och ineffektivt . Grundstommen 
måste därför anpassas så att kunden lätt kan komplettera sin anläggning med samtliga tillbehör utan 
tidskrävande konstruktionsarbete. 

Flertalet lösningar på haspelsystemet är fortfarande på idéstadiet. Haspelsystemet kräver därför fortsatt 
utveckling och utvärdering för att kunna levereras till ett bredare kundsegment. 

1.4 Mål 

Uppsatta mål med projektet staplas upp nedan: 

 Fullständig modulanpassning av CamCoil  

 Dimensionera kilförband – För att möjliggöra högre bandhastighet (500m/s istället för 35 m/s) 
krävs kilförband istället för nuvarande klämbussningar för att låsa naven till axeln. Nackdelen 
med klämbussningar är att de kan börja slira vilket leder till slitage som användaren sent 
uppmärksammar. Kilförband har dimensionerats för manteldiameter 400 mm men behöver 
också dimensioneras för manteldiameter 500 mm respektive 600 mm. 

 Passivt bromssystem – Av säkerhetsskäl krävs ett passivt bromssystem som aktiveras när 

strömtillförseln bryts. Här måste hänsyn tas till delar så som lager och stativ så att inte krafter 

under retardationen blir för höga vid full last. Om det passiva bromssystemet aktiveras så ska det 

klara att bromsa fullstor coil på fyra sekunder. 
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 Motor och drivlina – Motor och drivlina måste fästas på stativet utan att hindra funktionen av 
andra detaljer. Det är önskvärt att motorn ej monteras under växellådan då ett packboxläckage 
vid växellådans ingående axel kan medföra motorhaveri. Kravet är här att hitta en möjlig 
monteringslösning för det största motoralternativet med tillhörande drivlina. En motor med 
inbyggd broms föredras här då denna kommer användas som primärbroms. Vid det största 
motoralternativet sker idag kraftöverföringen med remdrift. Här behöver man undersöka 
möjligheten till en direkt mekanisk kraftöverföring då detta föredras av kund. 

 Konstruera stativ – Stativet måste hålla för alla de krafter som det utsätts för. Här kommer även 
de viktigaste delarna av modulanpassningen in. Man måste här undersöka möjligheten att 
konstruera ett stativ som kan användas till samtliga manteldimensioner och coilvikter. Det måste 
vara möjligt att montera samtliga tillhörande komponenter på ett och samma stativ oavsett t.ex. 
motoralternativ.  

 Beräkning av kritiskt varvtal – Bandhastigheten önskar man höja och axlarnas längd kommer 
behöva ändras. Detta medför att nya beräkningar måste göras för kritiskt varvtal för de tre 
axeldiametrarna. 

 Materialanalys mantel – Idag tillverkas manteln av Weldox 700 som är ett allmänt 
konstruktionsstål. Här ska en undersökning genomföras för att se huruvida det finns bättre 
alternativ för den aktuella applikationen.  

 Konstruktion för lateral rörelse – Haspeln måste kunna röra sig i axialled för att möjliggöra 
anpassning till bandstålets riktning. 

 Konstruera avskjutningsmekanism – Avskjutningsmekanismen måste kunna applicera tillräckligt 
med kraft på bandrullen för att överkomma friktionen mellan denna och manteln. Den måste 
konstrueras så att den senare kan kombineras med en automatisk bandpåläggare.  

Projektet begränsas till att enbart behandla de ovan nämnda punkterna. 

1.5 Metoder 

 Modulstruktureringen kommer att startas med att göra en 3D ritning som visar hur mycket plats 

i rummet huvudkomponenterna kräver. Tabell kommer sedan att göras som visar hur de olika 

delarna beror av varandra. Modulanpassning kommer sedan ske löpande genom hela projektet 

där standardiserade komponenter kommer att användas i så stor utsträckning det går. 

 

 Samtliga konstruktioner kommer att ritas i Pro/Engineer. 

 

 Simuleringar av vitala delar kommer att simuleras i Ansys 12.1. 

 

 Beräkningar kommer att göras på hållfasthet [14], kritiskt varvtal, motortyp mm. 

 

 Programvaran Cambridge Material Selector (CES) kommer att användas för att utvärdera vilka 

material som bäst lämpar sig vid tillverkning av manteln. 
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2. Teori 

2.1 Modulanpassning 

För att åskådliggöra haspelsystemets samtliga komponenter och hur de beror av varandra så gjordes en 

enkel CAD-modell (Figur 3). Här ses även kritiska moment som hänsyn måste tas till vid konstruktion. 

Samtliga delar har givits en specifik färgkod. 

 
Figur 3: Bild över systemets olika delar. Figuren ger en fingervisning om hur stor plats i rummet de olika komponenterna kräver.  

Förklaring av färgkoder: 

 Rött – Konstruktion för lateral rörelse 

 Gult – Passivt bromssystem 
 Grönt – Avskjutningsmekanism 
 Brunt – Motor och drivlina 

 Lila – Bandpåläggare 
 Vitt – Pappershaspel 
 Blått – Tillhållararm 
 Grått – Stativ med haspel 
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I figuren ses exempelvis att tillhållararmen ej får hindra funktionen av avskjutningsmekanismen samtidigt 

som den inte får vara i vägen för pappershaspeln, både vid på och avhaspling. Detta löses med att 

pappershaspeln monteras på den sida av haspeln där bandstålet matas respektive dras ifrån och 

tillhållararmen monteras på dess motstående sida. Tillhållararmen måste också i utfällt låge tillåta fri lejd 

för avskjutningmekanismen men hänsyn behöver ej tas till detta då bandstålet skall säkras.  

Den laterala rörelsen ska kunna varieras löpande under drift, utan att någon av de övriga fumktionerna 

blir lidande. Konstruktionen för lateral rörelse ska kunna monteras på hela modellprogrammet. Likaså är 

det önskvärt att endast avskjutningsplattan på avskjutningsmekanismen behöver bytas ut för att kunna 

användas på en haspel med annan manteldiameter. Detta tankesätt gäller även pappershållare, 

bandpåläggare och tillhållsmekanism även om fokus inte kommer att ligga på dessa i detta projekt. 

Tabellen nedan visar hur haspelsystemets olika funktioner beror av varandra. 

 

Tabell 1: Tabellen visar hur de olika detaljerna beror av varandra och möjlig åtgärd för att tillse att dess funktioner ej kolliderar. 
 

 
 

Detalj Får ej hindra funktion av Lösning 

Bandpåläggare 

(Lila) 

 

Avskjutningsmekanism 

(Grönt) 

Bandpåläggaren måste 

monteras ovanpå 

avskjutningsmekanismen och 

får ej hindra lateral rörelse vid 

avskjutning. 

Tillhållararm 

(Blått) 

Pappershaspel 

(Vitt) 

Tillhållararmen måste monteras 

på motsatt sida av 

pappershaspeln 

Motor 

(Brunt) 

Avskjutningsmekanism 

(Grönt) 

Motorn monteras vertikalt 

Avskjutningsmekanism 

(Grönt) 

Passivt bromssystem 

(Gult) 

Avskjutningsmekanismens 

hydraulculindrar monteras på 

stativets sidor 

Konstruktion för lateral rörelse 

(Rött) 

Tillhållararm (Blått), 

Pappershaspel (Vitt) 

Samtliga delar som måste följa 

den laterala rörelsen monteras 

på stativet 
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2.2 Dimensionering av förband mellan axel och nav 

Idag är en av axlarna (diameter 90mm) utrustad med kilförband. Denna typ av förband kan ej slira mot 

axeln, vilket är risken med ett klämförband. Operatören märker snabbt om vridmomentet blivit för högt. 

Å andra sidan så blir resultatet detsamma oavsett alternativ vid för högt moment. Om axelns varvtal blir 

större än navets så kommer det innebära att hydraulslangarna till cylindrarna slits av, med följd att 

trycket mot coilen släpper. Detta utgör en säkerhetsrisk och man bör här beakta möjligheten att koppla 

aktuellt hydraultryck till det passiva bromssystemet. Det motiverar även varför en hög säkerhetsfaktor 

bör väljas på förbandet mellan axel och nav. Dagens klämbussningar för axlarna med diameter 100, 110 

respektive 125mm har ingen säkerhetsfaktor alls vid extremfallen och kilförbandet på axeln med 

diameter 90mm ska dimensioneras, med samma säkerhetsfaktor men för ett banddrag på 14730N (se 

beräkningar i Bilaga 1). 

Eftersom kilförband nu istället används så innebär detta att axlarna och naven måste konstrueras om. 

Denna typ av förband bygger mer i axialled eftersom navet nu låses på plats av en KM-mutter vilket 

innebär att det finns risk för att axelns utstick blir längre mantelns. Axlarna och naven måste därför 

utformas så att hydraulanslutningarna i änden på axeln blir försänkta i förhållande till manteln. 

Hydraulanslutningarna vid änden på axeln är den känsligaste delen på hela haspelsystemet. Dessa 

skyddas dels av att de är försänkta i förhållande till manteln men det krävs ytterliggare försäkran mot 

skador ifall ett föremål till exempel träffar axeln med en vinkel. Själva axeln ska även utrustas med en 

annan typ av svivel då dagens modell från Deublin inte ger ett tillräckligt högt prestanda/pris 

förhållande. 

2.3 Passivt bromssystem 

Av säkerhetsskäl så ska haspelsystemet utrustas med ett passivt bromssystem vars bromskraft appliceras 

när hydraultrycket sjunker. Det moment som det passiva bromssystemet applicerar på axeln får ej 

överstiga det moment som kilförbandet dimensionerats för dvs. 12300Nm. Haspelsystemet måste vid 

full last kunna stannas på ca. fyra sekunder då strömtillförseln bryts.  

För att kunna dimensionera det passiva bromssystemet måste först tröghetsmomentet beräknas för den 

massa som är i rörelse. Tröghetsmomentet för axeln försummas i beräkningarna på nästa sida. 
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Momentet som krävs för att stoppa coilen 

under en viss tid ges av ekvationen: 
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Den tangentiella bromskraft som då måste 

genereras av beläggen fås av ekvationen: 
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zI = Tröghetsmomentet i z-led (kgm2) 

r = Radie (m) 

1R = Innerradie (m) 

2R = Maximal ytterradie (m) 

 = Densitet (kg/m3) 

m = Coilens massa (kg) 

L = Mantelbredd (m) 

V = Coilens volym (m3) 

 

 
Figur 4: Bilden visar coilen med definition på inre/yttre 

radie samt bredd. 

 

 

bM = Bromsmoment (Nm) 

 = Vinkelacceleration (rad/s2) 

 = Vinkelhastighet (rad/s) 

n = Varvtal (varv/min) 

TF = Tangentiell bromskraft (N) 

sD = Diameter bromsskiva (m) 

bH = Bromsbeläggens höjd (m)
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Beräkning av bromstid görs med hjälp av följande ekvation: 

M

dI
dt

dt

d
IIM z

zz





   (2.3.9) 

där M = Bromsmomentet för respektive bromsok vid en skivdiameter på 600 mm (Nm) 

zI = Tröghetsmomentet i Z-led (kgm2) 

d = Vinkelhastigheten (rad/s) 

dt = Bromstid 

 

2.4 Motor och drivlina 

Motor och växellåda dimensioneras för extremfallet med maximal coilradie kombinerat med ett 

banddrag på 14730 N. Utgående axel ska därmed kunna överföra ett vridmoment på 11800 Nm (vid en 

maximal coildiameter på 1600 mm) om det ej anses mer lämpligt att komplettera anläggningen med ett 

matarverk. Varvtalsintervallet ligger då mellan 99 rpm till 318 rpm vid en bandhastighet på 500 m/min 

beroende på coildiameter. Varvtalsregleringen görs enklast med en frekvensomvandlare och varvtalet 

kan då justeras hela vägen ner till 0 rpm med bibehållet vridmoment. Vid kontakt med Lenze så uppgavs 

att deras motorer kan övervarvas med 70 % med en momentminskning som följd.  

Den motoreffekt som erfordras för att tillgodose givet 

banddrag och given bandhastighet beräknas till 132 kW. 

Resultatet bekräftades vid kontakt med Nord Drivsystem 

men de rekommenderade en motor på 250 kW för att 

kunna varvtalsreglera haspeln mellan frekvensintervallet 

32-100 Hz. Drivlinan får då en vikt på nästan två ton och 

blir mycket dyr, vilket gör den olämplig för denna 

applikation. En maximal motoreffekt bestäms därför, där 

en tabell görs för att visa maximalt banddrag vid en given 

bandhastighet för respektive coilmassa. För extremfallet 

får man då använda sig av ett matarverk eftersom 

motorstorleken har begränsats. 

Drivpaketet monteras lodrätt, dels för att det är det mest 

platsbesparande monteringsalternativet, men också för 

att undvika att motorn fylls med olja ifall packboxen till 

växellådan går sönder.  

        Figur 5: Bilden visar motorfäste med mesh. 
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Att montera motorn 90° i förhållande till haspelns axel kan med fördel göras med en vinkelväxel. Nords 

vinkelväxlar är kompakta och har en verkningsgrad på 98 % vilket innebär små förluster i jämförelse med 

exempelvis remdrift, som tidigare varit ett alternativ. Samtliga lager som dimensionerats för 

lagerposition B tål belastningen från motor och drivlina (287 kg) enligt angivna dynamiska bärighetstal 

och infästningen till drivlinan behöver således enbart hindra rotationsrörelse. Aktuell motor kunde ej 

beställas med momentstag och den enda modellen med 70 mm hålaxel levereras enbart med flänsfäste. 

Ett motorfäste konstruerades därför vilket innebär att axeln kan avlägsnas utan att drivpaketet måste 

demonteras. Detta förenklar för kunden att byta till en grövre axel ifall haspling av coil med högre massa 

än man först räknat med blir aktuellt. För att säkerställa att fästet tål momentet som genereras av 

drivpaketets egenvikt så gjordes en simulering i ansys 12.1 med en integrerad säkerhetsfaktor på 1,5 vars 

mesh visas i Figur 5.    

För att kunna montera motorn lodrätt med direktdrift så krävs en vinkelväxel. Vinkelväxelns geometri 
blir därmed flaskhalsen. I Figur 6 så jämförs två växellådor med samma samma motoreffekt från Nord 
respektive Lenze, där Nords växellåda är den minst skrymmane. Med hjälp av Nords cadprogram 

NordCad 7.0.1 så bestämdes en maximal storlek på vinkelväxeln som 
inte kolliderade med haspelsystemets avskjutningsmekanism. Växeln 
är av hålaxeltyp vilket innebär att den monteras direkt på haspeln axel. 
Den mest kraftfulla motorn som kan levereras till denna (180LX/4) har 
en effekt på 22 kW vilket därmed väljs till maximal motoreffekt för 
modulsystemet. Man bör ha i åtanke att kraftfullare motorer kan 
efterfrågas men dessa beställningar ska ses som undantag som kräver 
andra konstruktionslösningar som inte är en del av modulsystemet.  
Vinkelkuggväxeln (SK9052.1) har 15 olika utväxlingar att välja bland (i = 
8,1 – 39,7) men det är inte alla som lämpar sig för denna applikation 
(se Bilaga 2). 
 

Figur 6: Drivpaket från Nord (förgrund) respektive Lenze (bakgrund). Som synes så är växellådan från Lenze mycket mer 

skrymmande då man använder sig av en motoreffekt på 22 kW. Vid denna applikation så kommer den att hindra 

avskjutningsmekanismens rörelse. 

Lägre utväxling ger högre bandhastighet men på bekostnad av vridmomentet. Högre bandhastighet 
innebär i sin tur att det tar längre tid att accelerera haspeln vid start då varvtalet behöver vara som 
högst. Tröghetsmomentet är här det samma som vid slutet av hasplingen eftersom en full coil ska 
avhasplas. I beräkningarna har inte någon hänsyn tagits till effekt av eventuellt matarverk. 
 
Varvtalet på påhaspeln sjunker med tiden eftersom dess radie ökar medan bandhastigheten hålls 

konstant. Eftersom banddraget skall vara konstant är vridmomentet proportionellt mot radien. Det är 

således en linjär funktion med avseende på radien. Högst moment ges då coilen på påhaspeln är full.  

Skillnaden mellan omkretsen vid slut respektive start av haspling ger en faktor på 3,2. Detta innebär att 

motorns varvtal måste kunna varieras över detta spann. Detta görs lättast genom att variera frekvensen. 

Märkfrekvensen för aktuell motor ligger på 50 Hz med varvtalet 1435 r/min.  
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Motorn kan övervarvas 70 % vilket ger en frekvens på 85 Hz eftersom varvtalet följer frekvensen linjärt. 

Detta värde divideras med faktorn 3,2 och slutfrekvensen erhålls då på 26 Hz. 

Effekten vid 26 Hz ( nP ) ges av ekvationen: 

Hz

n
n

nP
P

50


  (2.4.1) 

där  P = Märkeffekten (W) 

 n = Aktuellt varvtal (r/min) 

 Hzn50 = Märkvarvtalet (r/min) 

Momentet från motorn ( mM ) ges av: 

n

P
M n

m




9549
 (2.4.2) 

Moment från växeln ( vM ) ges av: 

vmv iMM   (2.4.3) 

där i = Växelns utväxling 

 v = Växelns verkningsgrad 

Varvtal ut ur växeln ( vn )ges av: 

i

n
nv   (2.4.4) 

 

 

Vinkelhastigheten ( ) ges av: 

30





 vn

  (2.4.5) 

Vinkelacceleration ( ) ges av: 

dt

d
    (2.4.6) 

Moment pga. tröghetsmomentet ( TMM ) ges av: 

zTM IM   (2.4.7) 

där   zI = Tröghetsmomentet i z-led (kgm2) 

Kvarvarande moment till banddrag ( BDM ) ges av: 

TMvBD MMM   (2.4.8) 

Kraft från banddrag ges av: 

c

BD
BD

r

M
F   (2.4.9) 

där cr = Coilradien (m)
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2.5 Konstruktion av stativ 

Eftersom avståndet mellan lager A och lager B var 800 mm för de mest kritiska lastfallen så gjordes detta 

till ett standardavstånd så att samtliga axlar och haspelhuvuden skulle kunna använda samma modell av 

stativ. Tidigare fanns ett spann på 100 mm som berodde på lastfall men detta är ej kostnadsmässigt 

motiverbart. Stativet förses med fästplattor för avskjutningsmekanismen, tillhållararmen, 

pappershaspeln, drivlinan och bromsoksfästet. Dessa fästplattor har en höjd på 15 mm för att 

tillsammans med stativets godstjocklek möjliggöra fullgod infästning med M16 bult, om så skulle 

erfordras. Fästplattorna för avskjutningsmekanismen flyttades in för att undvika att gängan för ett av de 

fyra bulthålen hamnar mitt i svetsfogen på stativet. De åtta vinkeljärnen som sammanbinder VKR rören 

flyttades ut till kanterna av stativet för att på så sätt minimera möjlig böjning. 

Eftersom skivdiametern ska vara konstant genom hela modellprogrammet så krävs att avståndet mellan 
centrum på axeln och toppen av stativet är konstant för samtliga axeldiametrar. Detta för att samma typ 
av fäste till bromsoket ska kunna användas för samtliga axeldiametrar. En annan fördel är att det 
förenklar dimensioneringen av avskjutningsmekanismen. Lösningen blev distanser mellan lagerhusen 
och dess fästplattor. Dimensioner för de olika distanserna ges av tabellen nedan. Anledningen till att inte 
bara höjden på fästplattorna varierades var att det skulle innebära man får ett svetsmoment i samband 
med order. Detta för att man ej vet dimensioner på fästplattorna förrän man vet vilken axeldiameter 
som erfordras. Alternativet skulle vara att fräsa ner överdimensionerade fästplattor till önskad höjd men 
det innebär mycket bearbetning. Stativet bör även utrustas med någon form av fästplattor på dess sidor 
för att möjliggöra montering av 
komponenter som kan tillkomma i ett 
senare skede. 

För att tillse att stativet klarar av de krafter 

som uppkommer vid drift så genomfördes 

en FEM-analys (se Figur 7). Analysen 

gjordes i Ansys 12.1 där extremfallet 

simulerades. Med extremfallet menas en 

coilmassa på 7100 kg kombinerat med 700 

mm mantelbredd där största möjliga 

bromsmoment appliceras. Samtliga krafter 

multiplicerades med 1.5 för att ge en 

säkerhetsfaktor till simuleringarna. Von 

Mises spänningarna från simuleringarna kan 

därmed direkt jämföras med materialets 

sträckgräns som, om man väljer 

finkornsstål, ligger på 355 Mpa.  

            Figur 7: Meshat stativ med bromsoksfästet monterat. 
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2.6 Beräkning av kritiskt varvtal 

Eftersom stativet konstruerats om så innebär detta att avståndet mellan lager A och lager B har ändrats. 

Det kritiska varvtalet är beroende av detta avstånd och måste därför beräknas för att säkerställa 

tillförlitlig drift. Kravet på bandhastighet har också ökat väsentligt vilket självklart också motiverar att 

dessa beräkningar görs. Beräkningarna har gjorts för de fyra axeldiametrarna som är aktuella (90, 100, 

110, 125mm), där hänsyn tagits till högsta aktuella vikt kombinerat med den längsta bandbredden. 

Denna kombination existerar ej men ger en viss säkerhetsfaktor. Densiteten av det rullade bandstålet 

har uppskattats till 8000 kg/m3 för att möjliggöra beräkning av hur det verkliga varvtalet beror av massan 

vid en bandhastighet på 500 m/min. Aktuella varvtal togs fram med hjälp beräkningsproceduren som 

visas nedan. 

 

Kritiskt varvtal: 



2

60
kn   (2.6.1) där 

 

m

k
    (2.6.2),  



F
k      (2.6.3), 

IE
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)34(2

   (2.6.4), 

64

4d
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   (2.6.5) 

 

 

 

 

 = Egenvinkelfrekvensen (Hz) 

k = Fjäderkonstanten 

m = Massan av bandrullen (m) 

F = Kraften på axeln (N) 

 = Nedböjningen (m) 

a = Avstånd, lager A till lastcentrum (m) 

b = Avstånd, lager A till B (m) 

E = Elasticitetsmodulen (N/m2) 

I  = Böjtröghetsmomentet (kgm2) 
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Verkligt varvtal: 
R

v
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2
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 (2.6.7)  

 

 

 

Figur 8: Bilden visar coilen med definition på inre/yttre 

radie samt bredd. 

 

v = Bandhastigheten (m/s) 

2R = Coilens ytterradie (m) 

 = Densitet på bandrullen (kg/m3) 

B = Bandbredden (m) 

1R = Mantelns radie (m)

 

2.7 Materialanalys mantel 

Idag används en stålsort vid namn Weldox 700 från SSAB som material till manteln. Med denna del av 

projektet önskas att undersöka om det finns bättre lämpade material till denna applikation. Verktyget 

som användes för detta ändamål var Cambridge Engineering Selector EduPack 2009. Viktiga egenskaper 

för mantelns material är att det ska tåla stor töjning ( ) under hög mekanisk spänning utan att plastiskt 

deformeras. Materialet bör därmed ha en hög sträckgräns ( y ) men en låg elasticitetsmodul ( E ) 

eftersom 



E  under den elastiska fasen. Elasticitetsmodulen beskriver alltså förhållandet mellan 

mekanisk spänning och töjning och ger därmed den initiala lutningen på kurvan i diagrammet nedan. 

Elasticitetsmodulen beskriver atombindningen och den förändras därför inte vid till exempel härdning 

eller glödgning, eftersom det inte ändrar atomernas bindning [5]. 

 

 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Atombindning&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4rdning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B6dgning
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Figur 9 visar ett spännings-töjnings diagram. Det elastiska 

området definieras som en punkt där materialet nått 0,2 % av 

sträckgränsen vilket då anses vara den högsta spänning som 

ett metalliskt material tål utan att deformeras plastiskt. Vid 

spänningar lägre än sträckgränsen deformeras materialet 

elastiskt. Sträckgränsen i stål definieras ofta som σ0,2,, alltså 

den spänning som efter avlastning ger en bestående 

deformation på 0,2 %. Sträckgränsen bestäms med hjälp av 

dragprov och utgör ett av de viktigaste måtten på ett 

materials hållfasthet.  

Figur 9: Diagrammet visar ett spännings-töjnings diagram.  

 

Weldox 700 är ett extra starkt konstruktionsstål (sträckgräns 700 MPa) med enastående seghet för en 

mängd olika lastbärande strukturer och andra applikationer. De viktigaste grunddragen är enhetliga 

egenskaper, lätt att svetsa och möjlighet att bocka mycket snävt. De främsta legeringsämnena är Nickel, 

mangan, molybden, krom, och kisel vilka främst höjer materialets hållfasthet och gör det mer 

korrisionsbeständigt[5].  

 

Stålet är finkornsbehandlat genom härdning och är sedan anlöpt. Härdning är ett sätt att göra ytskiktet 

på diverse material hårdare genom värmebehandling. I sin ursprungliga form härdas metaller, i 

synnerhet järn och stål, genom att man värmer föremålet tills det blir rödglödgat och sedan snabbt kyler 

det genom att doppa det i vatten eller olja och i vissa fall luft. Vilket kylmedel som skall användas beror 

på vilka legeringsämnen som finns i stålet och i vilken mängd. Efter behandlingen är materialet mycket 

hårdare, men samtidigt också betydligt sprödare varför det måste anlöpas genom värmning vid en 

temperatur på mellan 180-600 grader celsius under minst en timme. Lämplig grad av hårdhet blir en 

kompromiss mellan hårdhet och hållfasthet. Den hårdhet som man får är främst beroende på stålets 

kolhalt, men även temperaturen vid anlöpningen.  

 

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Mekanisk_sp%C3%A4nning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Metall
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dragprov
http://sv.wikipedia.org/wiki/Metall
http://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4rn
http://sv.wikipedia.org/wiki/St%C3%A5l
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vatten
http://sv.wikipedia.org/wiki/Olja
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Legerings%C3%A4mnen&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Spr%C3%B6dhet&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Anl%C3%B6pning
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2.8 Konstruktion för lateral rörelse 

Önskan var att konstruktionen för lateral rörelse skall tåla samtliga krafter och moment som ges av 

banddrag, coilmassa och massan från övriga komponenter. Konstruktionen dimensioneras för ett 

banddrag på 14730 N och en coilmassa på 7100 kg med en säkerhetsfaktor på minst 1,6. Krafterna på det 

mest utsatta benet bestämdes med hjälp av ANSYS 12.1 (se Figur 10). I simuleringen inkluderades 

stativets egenvikt men ej motor och växellåda då det kan bli aktuellt med andra motoreffekter i 

framtiden. En enkel mekanisk friläggning visar att kraften på det mest utsatta benet minskar med ökad 

massa på drivpaketet. Att inte inkludera drivpaketet i simuleringen ger därför ett fiktivt extremfall. 

Utöver detta så antas det att massan för övriga komponenter som monteras på stativet (bandpåläggare, 

avskjutningsmekanism mm.) ligger på 1400 kg, vilket 

medvetet är en överskattad siffra då dessa detaljer ej 

är färdigkonstruerade ännu. För det mest utsatta 

benet ger detta en kraft i vertikalled på 68 680 N och 

en kraft i horisontalled, till följd av banddraget på 18 

101 N. En enkel vektorsummering med Pytagoras sats 

ger därmed den totala kraften i radialled. Detta värde 

multipliceras med den ovan nämnda säkerhetsfaktorn 

på 1,6 vilket ger den totala belastningen (113 640 N) 

som varje lager/bussning, vid respektive ben, ska 

dimensioneras mot.  

Figur 10: Kraften som konstruktionen skall dimensioneras 

för bestämdes med hjälp av ANSYS 12.1 med en 

säkerhetsfaktor på 1,5. 

Valet av linjärstyrning stod mellan profilskenor (se Figur 11) alternativt rundstång. Skenstyrningar har 

cirka 10 ggr högre precision än axelstyrning men är inte alls lika förlåtande vad gäller parallellitetsfel vid 

montage. De är också känsliga för smuts i form av partiklar på glidytorna vilket gör dem mindre lämpade 

för den miljö som ett haspelsystem används i. Axelstyrning har använts inom industrin i 60 år medan 

skenstyrning etablerat sig på marknaden under de senaste 35 åren, till följd av ett behov av högre 

precision[6]. För denna applikation är det dock inte precision som är av högst betydelse, utan förmåga 

att ta upp hög belastning utan att man råkar ut den så kallade ”byrålådseffekten” eller ”stick-slip” som 

den även kallas. På detta område är axelstyrning överlägsen, vilket gör denna lösning mest lämpad.  

Vad gäller lagring för axelstyrning så kan man välja mellan linjärkullager eller glidlager. Kullagren har 

lägre friktion men tål inte alls lika höga radiella belastningar som ett glidlager. De har även högre krav på 

parallellitet mellan axlarna och markant sämre förmåga att tåla smuts. Valet föll därmed på någon form 

av glidlager.  

Den kraft som krävs för att övervinna friktionen vid förflyttning lateralt beräknades genom att 

multiplicera den radiella kraften för respektive ben med den statiska friktionskoefficienten för glidlagret 
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(0,25). Dessa värden adderades, och med en säkerhetsfaktor på 1,6 så gavs en erforderlig kraft på 64 953 

N. För att generera denna kraft så övervägdes två alternativ. Antingen med hjälp av en hydraulcylinder 

eller en asynkronmotor kombinerat med en kulskruv (se Figur 11). Att enbart använda en punkt för att 

applicera kraften i kan bidra till den så kallade ”byrålådseffekten” men denna princip används på ett 

befintligt haspelsystem vid Böhler Uddeholm. Detta, tillsammans med att det skulle fördyra 

konstruktionen att använda två punkter gör att endast en punkt tillämpas. Alternativet med en kulskruv 

ger en mer exakt rörelse men innebär dyrare komponenter och sämre tålighet mot smuts vilket 

motiverar varför att en hydraulcylinder istället används. 

Hydraulcylindern måste kunna 

generera en kraft ( F ) på 64 953 

N i båda riktningarna med en 

total slaglängd på 200 mm. Om 

man räknar med ett 

hydraultryck på 200 bar så krävs 

därmed en kolvdiameter på 64 

mm eftersom PAF  , där A  

är kolvens area och P  är 

hydraultrycket. 

Hydraulcylindern måste dock 

vara dubbelverkande och därför 

krävs en kolvdiameter på 80 mm 

då kolvstångens area 

subtraheras från tidigare 

ekvation. 

 

Figur 11: Linjärstyrning baserad på profilskenor. Kraften appliceras här av en kulskruv. 

Hydraulcylindern applicerar kraften till stativet via en I-balk (HE 140 A) som använder befintliga 

fästpunkter (se Figur 12). De fyra skruvarna som fäster I-balken mot stativet måste generera en 

tillräckligt hör friktionskraft som kan motstå kraften från hydraulcylindern. För att klara säkerhetsfaktorn 

på 1,6 så krävs ett skruvförband i hållfasthetsklass 12.9 där då skruvarnas sträckgräns s  = 1080 MPa. 

Med skruvens tvärsnittsarea sA  erhålls då en sträckkraft på  ssst AF  166 253 N. Enligt [7] ges då 

en förspänningskraft på  73,0stF FF 121 365 N. Fyra skruvförband med friktionskoefficienten 

 0,14 ger därmed friktionskraften  stf FF 4 67 964 N. 
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Figur 12: Bilden visar den I-balk som förmedlar kraften från hydraulkolven till stativet. 

De fyra skruvförband som spänner hydraulcylinderns kolvstång mot I-balken måste dimensioneras mot 

utmattning. Det är spänningsvariationen på grund av belastningen som utmattar skruven, inte den 

statiska förspänningen. Större klämlängd ger lägre fjäderkonstant vilket innebär att förbandet tål 

utmattning bättre [8]. Eftersom klämlängden från början var för liten ur utmattningssynpunkt så 

kompletterades förbandet sättes klämlängden till 6 x skruvdiametern (96 mm) i beräkningsförfarandet 

nedan. 
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där  gA = Godsets area (m2) 

sD = Brickans ytterdiameter (m) 

mK = Korrektionsfaktorn för stål = 1/5 

kL = Klämlängd (m) 

hD = Håldiametern (m) 
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     (2.8.2) 

där  gC = Godsets fjäderkonstant (N/m) 

E = Elastisitetsmodulen (Pa) 
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   (2.8.3) 

där  sC = Skruvens fjäderkonstant (N/m) 

sA = Skruvens area (m2) 
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  (2.8.4) 

där  LaF = Lastökning på skruv (N) 

LF = Cylinderns dragkraft (N) 
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 13,67 Mpa (2.8.5) 

där  a = Aktuell spänningsamplitud (Pa) 

up = Tillåten spänningsamplitud (Pa) 
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För att tillse att den modifierade I-balken tål kraften från hydraulcylindern så gjordes två simuleringar i 

Ansys 12.1 (se Figur 13). En för drag och en för tryck, beroende på kolvstångens kraftriktning med 

förspänningen 4600 N på skruvförbandet som håller fast I-balken mot stativet. 

 

Figur 13: Bilden visar en meshad geometri innehållande stativets fötter, I-balk och skruvförband. 

 

2.9 Avskjutningsmekanism 

En avskjutningsmekanism har tidigare efterfrågats då det markant förenklar hanteringen av en upprullad 

coil. Dess utformning måste medföra stor kontaktyta mot coilen för att ej skada lagren av bandstål vid 

avskjutning. Kraften som krävs för att pressa av en färdigupprullad coil vid kollapserad haspel, ges av 

ekvationen: 

ccs NF      (2.9.1) 

där  gmN cc   

sF = Skjuvkraft (N) 

 = Friktionskoefficient coil 

cN = Normalkraft från coil (N) 

cm = Coilmassa (kg) 

g = Gravitationskonstanten Nm2/kg2 
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För att få ut den totala friktionsraften fF  så måste även glidlagrens friktion inkluderas. 

 

GBAG NNF  )(   (2.9.2) 

där  AN = Normalkraft lager A (N) 

BN = Normalkraft lager B (N) 

G = Friktionskoefficient glidlager 

 

Så Gsf FFF    (2.9.3) 

 

En coilvikt på 7100 kg och en friktionskoefficient på 0,3 ger då en normalkraft på 20916,6 N. 

Med en säkerhetsfaktor på 1,6 ges 33 467 N. Konstruktionen består av två hydraulcylindrar vilket ger 16 

733 N styck. Kraften bör appliceras av dubbla flödesstyrda cylindrar för att undvika att mekanismen 

hakar upp sig. I detta fall är det endast tryckkraften som är av intresse eftersom cylindrarna är 

obelastade efter att de skjutit av coilen och ska återgå till sitt ursprungsläge. Därför väljs den välj största 

möjliga kolvstångsdiametern till de dubbelverkande hydraulcylindrarna.  

Eftersom kraften som krävs från hydraulcylindern och dess arbetstryck är kända så kan erforderlig 

kolvdiameter räknas ut med följande formler:


 HC

kkf

F
AAF   (2.9.4) 

2

2








 kD

Ak     så  (2.9.5) 

 
 HC

k

F
D 2    (2.9.6) 

 

där fF = Kraft från hydraulcylinder (N) 

  = Hydraultryck (Pa) 

 kA = Kolvarea (m2) 

 kD = Kolvdiameter (m) 

  

 

 

Vilket ger en kolvdiameter på minst 33 mm. 

För att styra avskjutningsplattan används linjärstyrning baserad på rundstänger med samma typ av 

glidlager som vid konstruktionen för lateral rörelse (EIE Maskin). Ytan på axlarna (Ø40 STD) bör även här 

vara slipad för att undvika stick-slipp (se Bilaga x). Vid dimensionering av glidlager till 

avskjutningsmekanismen så är det lagerhusens mått som sätter begränsningen. Ett lagerhus med mått 

som passade de underliggande I-balkarna valdes därför vilket medförde att glidlagret blev något 

överdimensionerat (Ø40 mm). Glidagret närmast lagerposition B placeras relativt nära 

avskjutningsplattan för att på så sätt undvika att rundstängerna bygger mer än övriga komponenter 

bakåt.  
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Detta eftersom det inte är önskvärt att rundstängerna gör haspelsystemet mer utrymmeskrävande. På 

grund av att krafterna som verkar på lagren endast ges av avskjutningsplattan, så påverkar inte detta 

funktionen nämnvärt då säkerhetsfaktorn är väl tilltagen vilket kan ses i följande elementarfall där 

axlarnas egenvikt försummas. 

 

Figur 14: Elementarfall visande avskjutningsplattan samt glidlagerpoition A och B.  

Vilket ger 
b

baF
N P

A

)( 
  (2.9.7)    och  

b

aF
N P

B


   (2.9.8)   

där PF = Kraften från avskjutningsplattan (N) 

a = Maximal slaglängd (m) 

 b = Avstånd mellan glidlager A och B (m) 

 

Om en avskjutningsplatta med en godstjocklek på 15 mm används så ger det en kraft PF  på 405 N vilket 

ger att AF = 1451 N och BF = 1046 N. Dessa värden ska divideras med två eftersom det finns två lager 

vid varje position. Om man räknar på att hydraulcylindrarnas kolvstångshastighet ligger under 6 m/min 

se kan vi från Figur 36 se att det statiska bärighetstalet för Frelon J sjunker med en faktor 5,3 vilket 

innebär en säkerhetsfaktor för glidlagren på 8,5. 
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3. Resultat 

3.1 Dimensionering av förband mellan axel och nav 

Kilen utformas med runda ändar enligt SMS 2306 då denna geometri förenklar tillverkningen (se Figur 

15). Det antas att den görs av kalldraget kilstål med benämningen SS 212190 (brottgräns 590 N/mm2). 

Toleranskombinationen mellan axelkilspår och kil bestäms till P9/h9 (grepppassning) och mellan 

navkilspår och kil är D10/h9 (spelpassning), för att säkerställa enkel montering av haspeln och underlätta 

byte av haspelhuvud. Eftersom navets tjocklek endast är 30mm så visade sig kilen bli oproportionerligt 

bred (se beräkningar Bilaga 1) för att kunna stå emot krafterna. Vid ett banddrag på 14730N så krävdes 

en bredd på 48,8mm vid extremfallet och med en säkerhetsfaktor på 2,0 mot brottgränsen. 

Beräkningarna är gjorda för en slät axel, skulle man svarva ner 

ytterdiametern längst ut på axeln för att få en stopkant så skulle 

bredden öka ytterliggare. Det hade gått att använda två kilförband (ett 

vid varje nav) men då försvåras montering och utbyte av haspelhuvud 

samtidigt som man ger axeln en brottanvisning. Dubbla klämbussningar 

utvärderades, men även här blir utbyte av haspelhuvudet kraftigt 

försvårat då avståndet mellan mantel och avskjutningsmekanism är litet 

och bultarna till bakre klämbussningen svåra att nå.         Figur 15: Kilförbandets geometri.. 

Att montera haspelhuvudet med passbult studerades också, det skulle dock göra varje haspelhuvud unikt 

och huvudet skulle ej heller bli vändbart. Anledningen till att göra haspelhuvudet vändbart är en del av 

modulanpassningen, man kan då lätt kan anpassa haspelsystemet till om bandet kommer från höger 

eller vänster. Bandnypet passar nämligen bara på ena sidan, och man slipper därmed att tillverka både 

höger och vänsterhasplar. 

Nästa steg blev att modifiera navet för att på så sätt öka 

angreppsytan på förbandet. Detta görs genom att svetsa på ett rör på 

navet för att bredda det (se Figur 16). Breddningen görs på haspelns 

båda nav för att på så sätt göra haspelhuvudet vändbart. Man kan då 

använda endast ett förband och ändå använda samma 

säkerhetsfaktor. Om man tittar på klämförband (Tollok, Jens S, Teknik 

Produkter) finns det ej någon dimension som passar för en 

axeldiameter på 125mm. Axeln måste därför svarvas ner längst ut och 

för att man inte ska gå ifrån tumregeln för lyftöron (örats 

innerdiameter får ej överstiga örats ytterradie) så svarvas den ner till 

110mm då överförbart moment med denna dimension på 

klämbussning är tillräcklig. Det bör dock poängteras att risken ökar för 

brottanvisning då spänningarna är höga där axeln svarvats ned.  

     Figur 16: Den nya utformningen på navet. 
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Till axeln med en diameter på 90mm hittades ej någon klämbussning trots att flera leverantörers 

produkter utvärderades. Detta tillsammans med att navet bara behövde breddas hälften så mycket 

gjorde att valet, i slutändan föll på ett kilförband. Båda naven har i detta fall samma innerdiameter och 

båda förbereds med kilspår. Den typ av stopkant som används idag tillåter ej att haspelhuvudet kan 

vändas. Istället för en diameterminskning längst ut på axeln så används därför en stoppring som då, 

tillsammans med låsmuttern, hindrar haspelhuvudet från att kunna röra sig axiellt. Denna stoppring 

monteras innanför det inre navet med ett krympförband och blir då ett permanent förband. Vid byte av 

haspelhuvud skjuter man endast på haspelhuvudet längs axeln tills det inre navet tar emot 

krympförbandet. Genom att använda ett denna typ av förband slipper man risken med brottanvisning, 

som hade varit en risk om stopringen t.ex. hade svetsas på plats.             

Avståndet mellan stativ och mantelhuvud sätts till 15 mm (45 mm för axeldiameter 90 mm) för att 

säkerställa att coilen inte tar i stativet. Avståndet mellan mantelns ytterkant och centrum på fästörat (a) 

sätts till 1/5 av mantelbredden (A). Detta stämmer väl överens med tidigare konstruktioner och ger en 

enkel tumregel i de specialfall andra mantelbredder önskas som ej överensstämmer med Camatecs 

standarder. I samtliga fall gäller att a = b förutom för mantelbredden 400 mm, där a och b sätts till 70 

respektive 40 mm. Detta för att säkerställa att tillräckligt stort avstånd finns för bandnyp och 

hydraulkopplingar utan att hydraulkopplingarna vid änden på axeln sticker ut utanför manteln. Om man 

vid denna mantelbredd ska använda sig av bandnyp så måste denna centreras i förhållande till manteln. 

Bandnypets distans som vetter mot b kommer därmed att vara av längden 82 mm medans en bricka med 

tjockleken 2 mm används på den sida som vetter mot a. 

 

Figur 17: Illustrationen visar de båda navens placering i haspelhuvudet. 
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Axlarna konstruerades så att det endast var längden på D1 (se Tabell 2) som skilde axlar av samma 

diameter åt. Detta möjliggör att man kan lagerhålla endast de längsta axlarna då de vid beställning 

endast behöver kapas, fasas av, gängas och utrustas med stoppring och kilspår för att passa samtliga 

mantelbredder. Om en annan mantelbredd önskas än de som visas i tabellen så kan längden på D1 

interpoleras med hjälp av de två närmast liggande värdena.  

Samtliga haspelhuvud tillsammans med axel och lagerkombinationer kan användas både som av- och 

påhaspel tack vare att haspelhuvudet nu är vändbart och att stativet har modulanpassats. Samtliga axlar 

utrustades med stoppring vars funktion ersätter avfasningen längst ut på axeln och möjliggör vändning 

av haspelhuvudet. För att förenkla tillverkningen så ligger samtliga kilspår i linje (Figur x) vilket medför 

att axeln kan fixeras i ett läge då spåren ska fräsas. Detta gör också att det är enkelt att bestämma var de 

långborrade hålen för hydraulvätskan ska befinna sig för att inverka minsta möjliga på godstjockleken. 
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Tabell 2: Specifikationer för de olika axlarna vid olika mantelbredder. 

 
Figur 18: Axel med förklaring på diameter, avfasning, radie och avstånd till stoppring. D3 beror självklart på val av växellåda.. 
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På grund av en del ändringar så uppdaterades befintlig familjetabell [1] för samtliga haspelsystem, detta 

för att förenkla proceduren vid kundförfrågan. Lagerhusen är nu utrustade med evakueringshål för fett 

(efterbeteckning V). I och med detta så undviker man att behöva specialbeställa en enläppstätning på 

ena sidan av lagerhuset utan kan istället använda standard tätningssats. Då eftersmörjning vill undvikas 

så kan tätade lager beställas som ej erfordrar något underhåll, eftersom drifttemperaturen inte 

överstiger 70°C och varvtalet är lägre än 50 % av gränsvarvtalet enligt produkttabellerna [9]. 

Tabell 3: Familjetabell över huvudkomponenterna i haspelsystemet. 

 

Ett enkelt skydd konstruerades till 

hydraulanslutningarna som fästs med en M16 

bult och hålls fast med hjälp av friktionskraft 

mot navet(Se Figur 19). Detta gör det mycket 

enkelt att montera och demontera för att inte 

nämnvärt förlänga tiden för ett byte av 

haspelhuvud. Det är orealistiskt att 

dimensionera skyddet för de höga krafter som 

kan uppstå från exempelvis pallgafflarna av en 

truck på flera ton, utan konstruktionen ska ses 

som ett skydd för hydraulanslutningarna mot 

lättare stötar. 

 

Figur 19: Skydd för hydraulanslutningarna vid änden på 

axeln. Här monterat på en Ø90 mm axel.  
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Skyddet har en godstjocklek på 5 mm och passar samtliga axeldiametrar. Det gängade hålet på 16 mm 

ligger 24 mm från centrum och i linje med de övriga två hålen för att förenkla tillverkningen. En inre 

distansring blir individuell för varje axeldiameter, förutom axeldiameter 125 mm där ingen distansring 

krävs. Syftet med denna är att tillse att krafter i sidled tas upp av KM-muttern och inte av fästskruven. 

Skruven i sig har en distans mellan axeln och skyddet för hydraulanslutningarna, detta för att tillse att 

inte skyddet buktar vid åtdragning. 

Sviveln från Deublin ersätts med en svivel från Duff Norton (se Figur 20) då 

denna klarar 3 gånger så högt varvtal (1500 rpm) samtidigt som den är markant 

billigare. Denna svivel passar samtliga axeldiametrar och kan beställas från Borin 

AB i Norrköping. 

 

Figur 20: Figuren visar sviveln från Duff Norton som numera är standard på haspelsystemet CamCoil. 

 

3.2 Passivt bromssystem 

Dellner brakes som är stationerade i Falun har ett bromsok (se Figur 21) vars bromskolv är fjäderbelastad 

och denna fjäderkraft upphävs av ett hydraultryck (se Bilaga 3). Denna lösning är mycket lämplig för 

aktuell applikation. För att erhålla tillräckligt hög bromskraft vid extremfallet så krävs en skivdiameter på 

600mm. Med extremfall menas: bandhastighet = 500m/min, coilmassa = 7100kg och ytterradie= 0,835m 

som är den maximala radien given för mantelbredden 400mm. Detta ger ett maximalt bromsmoment 

( bM ) på 6970 Nm vilket ger en säkerhetsfaktor på 1,8 mot brott på 

kilförbandet. Det är här motiverat att godkänna en något lägre 

säkerhetsfaktor än vid kontinuerlig drift då nödbromsning endast 

sker vid kritiska situationer där det är mycket viktigt att haspeln kan 

stannas snabbt. Eftersom bromssystemet ska modulanpassas så 

bibehålls skivdiametern 600mm genom hela modellprogrammet då 

fästpunkterna för oket förblir de samma. Erforderlig bromskraft 

regleras istället med fjäderkraften i oket som varierar enligt följande 

tabell:  
Figur 21: Bromsok från Dellner brakes av modell SKP 95. 
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Tabell 4: Bromskraft för respektive bromsokstyp.    

Dellner Brakes 

Bromsokstyp 

 

Tangentiell bromskraft N 1)   

        max2)                    min3) 

Bromsmoment Nm 

       max                 min             

Rekommenderad 

coilmassa ton 

Erforderligt 

hydraultryck bar 

SKP 95-10 12600 10700 3024 2560 1,1 - 3,1 45 

SKP 95-14 17800 14300 4270 3430 3,1 – 4,0 65 

SKP 95-18 24000 18200 5760 4360 4,0 - 4,8 90 

SKP 95-27 33500 27800 8040 6670 4,8 - 7,1 115 

1) Beräknat med en friktionskoefficient på μ=0,42. Hänsyn har ej tagits till externa faktorer. 
2) Bromskraft/bromsmoment vid korrekt inställt fjäderpaket. 
3) Bromskraft/bromsmoment strax före justering av fjäderpaket krävs. 
4) Gäller för Ø600mm skiva. 

Vid samtliga rekommenderade coilmassor krävs mindre än fyra sekunder för att stanna haspeln (se Figur 

22), även då bromsmomentet är som lägst och fjäderpaketet behöver justeras. Kraften från banddraget 

har ej inkluderats i beräkningen då nödbromsning vid brustet band är ett möjligt scenario. Tar man 

hänsyn till banddraget så förkortas självklart retardationstiden ytterliggare. I diagrammet nedan så ges 

bromstiderna för de olika bromsokstyperna vid varierande coilmassa. Här bör nämnas att man måste 

kontrollera att bromsmomentet inte överstiger friktionsmomentet (med  = 0,1) mellan mantel och coil. 

Om ett bandnyp används för att låsa coilen mot manteln så ska dess låskraft inkluderas i beräkningarna 

om ett passivt bromssystem ska levereras till kund.  

Bromstid vs. Coilmassa

0

2

4

6

8

10

12

7100610051004100310021001100

Coilmassa

B
ro

m
s
ti

d

SKP 95-27

SKP 95-18

SKP 95-14

SKP 95-10

 

Figur 22: Diagrammet visar hur bromstiden varierar med coilmassan för de olika bromsokstyperna. Förändringar i 

tröghetsmoment och vinkelhastighet for de olika coilmassorna har inkluderats i beräkningarna. 
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Även här utvärderades möjligheten att använda klämbussning som förband mellan axeln och skivans 

nav. Denna lösning är dock inte optimal då axeln med diameter 125mm måste svarvas ner till 120mm då 

detta är standardimension på klämbussningar. Kilförband väljs därför även här. För att tillgodose 

modulanpassningen så används samma dimensioner på detta kilförband som det mellan axeln och 

haspelns fästöron. Axlarna kan lagerhållas, förberedda med kilspår, då placeringen inte är beroende av 

mantelbredden. Navet till bromsskivan låses på plats av en M12-bult som trycker mot kilen. Eftersom 

kilspårets höjd är 8mm och bultens diameter multiplicerat med 1,5 blir 18mm så bestäms navets 

godstjocklek till 26mm.  

3.3 Motor och drivlina 

Som synes i Figur 23 så tål motorfästet, utan problem, vikten från motor och växellåda även om fästet 

skulle tillverkas av grovkornigt konstruktionsstål. Motorfästet hålls på plats med 10 mm mellanlägg av 

gummi vilket minimerar vibrationer under drift. Dessa mellanlägg kan beställas från Phalen AB som 

tillverkar gummiplattor efter kundens önskemål [10].  

 

Figur 23: Simulering av motorfästet. De högsta spänningarna ligger under 130 MPa med en integrerad säkerhetsfaktor på 1,5. 

Den totala elastiska deformationen ligger på 1,5 mm. 
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I Figur 24 ses drivpaketet monterat på stativet med aktuellt 
motorfäste. Tröghetsmomentet har som störst inverkan vid start 
eftersom haspeln här måste accelereras under kort tid istället för 
att sakta retardera. Om den högsta utväxlingen skulle användas (i 
= 8,1) så skulle det ta strax under 72 sekunder att accelerera 
haspeln till full hastighet med ett obefintligt banddrag. Detta är 
självklart orimligt och därför sattes kravet att drivpaketet måste 
kunna klara av 982 N (100 kg) i banddrag och att accelerera full 
haspel under 10 sekunder. Därmed begränsades antalet möjliga 
utväxlingar till 5 (i = 39,7 / 36,2 / 31,3 / 27,4 / 23,3). Av dessa 
alternativ ger den högsta utväxlingen en bandhastighet på 166 
m/min vid ett möjligt banddrag på 1400 N medan 
bandhastigheten för den lägsta utväxlingen ligger på 99 m/min 
med banddraget 7123 N. Samtliga aktuella värden på utväxlingar 
har sammanställts i tabellen nedan. Understrukna siffror för 
banddrag ger dimensionerande värde.  
                Figur 24: Drivpaketet från Nord monterat på stativet. 

Tabell 5: Bandhastighet och banddrag för de olika utväxlingarna som erbjuds från Nord. En verkningsgrad på 0,98 har använts 

för vinkelväxeln. 

Utväxling Bandhastighet (m/min) Banddrag Start (N) Banddrag Slut (N) 

39,7 98,8 9542,4 7123,2 

36,2 106,8 8044,5 6493,71 

31,3 122,8 5754,2 5609,6 

27,4 141,5 3696,9 4904,81 

23,3 165,5 1400,5 4183,89 
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3.4 Konstruktion av stativ 

Tabell 6 visar distansernas dimensioner vid lagerposition A och B för samtliga axeldiametrar. Att använda 
distanser innebär att man endast behöver borra och gänga de hål som krävs för lagerhusen men stativet 
kan lagerhållas färdiglackerat. 

Tabell 6: Längd, bredd och höjd för de olika distanserna vid lagerposition A respektive B. 

Axel Ø (mm) Distans A l/b/h (mm) Distans B l/b/h (mm) 

90 380/100/38 315/100/30 

100 410/100/25 345/100/25 

110 410/100/10 Endast fästplatta B, h=43 

125 Endast fästplatta A, h=18 380/100/13 

 

För att enkelt kunna montera bromsoket med korrekt vinkel konstruerades ett fäste. Detta monteras på 
underdelen av stativets översta balk för att inte vara i vägen för avskjutningsmekanismen. Bulthålen vid 
stativinfästningen är ovala för att fästet ska kunna monteras dikt an mot stativet.  

 
Figur 25: Bilden visar det passiva bromssystemet där bromsoket är monterat på bromsoksfästet. M16 bultarna som ska fästa 
konstruktionen mot stativet är ej monterade för att åskådliggöra de ovala hålen. 

 

Detta medför att krafterna i horisontalled tas upp av stativet vid applicerad broms. Bromsoket på bilden 

(Figur 25) är därmed monterat för rotation moturs. Bromsoksfästet är vändbart och kan därmed 

användas oavsett rotationsriktning. 

I bilderna nedan så visas resultatet för de simuleringar som genomfördes på stativet. Det bör påpekas att 

vid samtliga simuleringar så uppnåddes maxspänningarna i singulariteter och majoriteten av 

spänningarna i stativet ligger under 100 MPa vilket åskådliggörs av Figur 26-28. 
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Den första analysen gjordes för ett normalt lastfall inkluderande coilens massa, banddraget och stativets 

egenvikt (se Figur 26). I denna simulering uppnåddes de högsta spänningarna (262 MPa), vilka ligger väl 

under materialets sträckgräns med tanke på att säkerhetsfaktorn på 1,5 inkluderats i simuleringarna.   

 

Figur 26: Simulering inkluderande coilmassa, banddrag och stativets egenvikt. 

Efter detta simulerades att nödbromsen har applicerats, samma krafter som i föregående simulering är 

fortfarande aktiva. Maxspänningen är här lägre än i föregående simulering då bromskraft och banddrag i 

viss mån motverkar varandra (se Figur 27). 
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Figur 27: Simulering inkluderande coilmassa, banddrag och stativets egenvikt vid fullt applicerad broms. 

I nästa analys simuleras fullt applicerad nödbroms då bandet brustit. Här tas alltså enbart hänsyn till 

bromskraft, coilens massa och stativets egenvikt (se Figur 28). 
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Figur 28: Simulering inkluderande coilmassa, stativets egenvikt och fullt applicerad broms vid brustet band. 

 

Stativet har utrustats med extra fästplattor på två 

av dess sidor (se Figur 29) för att möjliggöra enkel 

infästning av ytterliggare modulariserade 

komponenter som inte innefattas av detta projekt. 

Fästplattorna har samma hålbild och geometri 

som de fästplattor som är fastsvetsade på 

ovansidan av stativet. Här inkluderas tillhållararm 

och hållare för pappershaspel men fästplattorna 

ger även möjlighet att montera drivpaketet på 

sidan av stativet för att kunna använda en motor 

med högre effekt. 

Figur 29: Figuren visar det färdiga stativet med samtliga fästplattor. 
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3.5 Beräkning av kritiskt varvtal 

Resultatet för de fyra axeldiametrarna ges i diagrammen nedan (Figur 30-33). Som synes så ligger det 

verkliga varvtalet markant under det kritiska i samtliga diagram. 
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Figur 30: Diagrammet visar kritiskt varvtal vs. verkligt varvtal med avseende på massan av bandrullen för axeldiametern 90mm. 
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Figur 31: Diagrammet visar kritiskt varvtal vs. verkligt varvtal med avseende på massan av bandrullen för axeldiametern 100mm. 
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Figur 32: Diagrammet visar kritiskt varvtal vs. verkligt varvtal med avseende på massan av bandrullen för axeldiametern 110mm. 
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Figur 33: Diagrammet visar kritiskt varvtal vs. verkligt varvtal med avseende på massan av bandrullen för axeldiametern 125mm. 
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3.6 Materialanalys mantel 

Bilden nedan visar den första analysen som gjordes för att utvärdera möjliga material för tillverkning av 

manteln. Här jämfördes sträckgräns mot elasticitetsmodulen och samtliga metaller, keramer, polymerer 

och kompositer inkluderades. Eftersom vi söker ett material med hög sträckgräns men låg 

elasticitetsmodul så finner man de mest lämpade materialen högt uppe till vänster i diagrammet, vilket 

den inlagda fyrkanten visar.  

 

Figur 34: Diagrammet visar sträckgräns vs. elasticitetsmodul. Här eftersträvas en hög sträckgräns i kombination med låg E-

modul. Weldox 700 har en sträckgräns på 700 Mpa så därför inkluderas endast material med ett högre värde och begränsningen 

på E-modulen sattes till 250 Gpa för att endast tillåta material med stor accepterad töjning inom det elastiska området.  

De material som gick vidare ställdes upp i ett diagram som visar utmattningshållfastheten i förhållande 
till priset per kilo. Även här vill man alltså leta efter ett material långt upp till vänster i diagrammet och 
där hittar man låglegerat stål. Weldox 700 faller under denna kategori vilket gör det till ett bra 
materialval för denna applikation.  
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Låglegerade stål får innehålla 2-5% legeringselement, förutom kol så är de vanligaste legeringsämnena 
wolfram, vanadin, kobolt, nickel, krom, molybden, aluminium, koppar, mangan och kisel. Detta kan 
jämföras med de höglegerade stålen som också inkluderats i diagrammen ovan, dessa innehåller mer än 
5% legeringsämnen. Här talar man vanligen om de rostfria stålen som framställs med främst krom och 
nickel som legeringsämnen för att ge ett gott skydd mot korrosion. Låglegerade stål anses dock ändå 
vara relativt korrisionsbeständiga. 

 

Figur 35: Diagrammet visar utmattningshållfasthet vs. pris per kilo. 

Det finns i dagsläget ingen anledning att använda stål med högre sträckgräns, då Weldow 700 har 

tillräckligt bra egenskaper och utan problem kan valsas av aktuella företag. Om man istället skulle 

använda Weldox 900 så försvåras tillverkningen av manteln eftersom den måste valsas snävare för att 

plastiskt deformeras. Denna stålsort är även dyrare i inköp [11].  
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3.7 Konstruktion för lateral rörelse 

Glidlager (FMCA 80) från EIE Maskin kräver ej någon smörjning eller ytterliggare underhåll och klarar av 

smutsiga miljöer då partiklar som inte skrapats av bakas in i glidmaterialet utan att orsaka skada på 

axeln. Glidlagren kan bära 4 till 20 gånger högre last än ett kullbaserat lager och kan beställas med 

självinställande egenskaper (1/2° från centerlinjen [12]).  

Glidytan på dessa baseras på polytetraflouretylen och har benämningen Frelon Gold alternativt Frelon J. 

För att komma upp i ett tillräckligt högt dynamiskt bärighetstal så behöver man i denna applikation 

använda Frelon Gold. Detta visas i diagrammet nedan (Figur 36) där bärighetstalet sjunker för Frelon 

Gold med en faktor två vid en hastighet av 6 m/min (0,1 m/s). Vid denna hastighet kommer därmed det 

dynamiska bärighetstalet för Frelon Gold att motsvara det statiska bärighetstalet för Frelon J. En 

axeldiameter på 80 mm ger därmed ett bärighetstal på 135967 N vilket ger en säkerhetsfaktor på 1,9 (se 

Bilaga 4).  

Den dynamiska friktionskoefficienten med Frelon Gold ligger på 0,125 medan den statiska ligger på 0,25. 

Även om glidlagren inte kräver något underhåll så kan man minska friktionen med upp till 50 % om man 

applicerar petroliumbaserat fett med jämna intervaller på glidytan. Detta motverkar även stick-slip 

fenomen som kan orsakas av snedbelastningar. I beräkningarna används dock friktionskoefficienten 0,25 

för att på så sätt inkludera ytterliggare en säkerhetsfaktor. Friktion och nötning beror också i hög grad på 

glidpartnern. Släta ytor höjer inte bara friktionskoefficienten utan kan även höja lagrens nötning. Bäst 

lämpade är slipade ytor med en måttlig råhet ( Ra = 0,4 till 0,9 µm).  

 
Figur 36: Möjlig dynamisk belastning för ytbeläggningarna Frelon J respektive Frelon Gold. 
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Axeln (Ø80 STD) tillsammans med lagerhus (GG-80-V) och axelbockar (WBS-80) finns att beställa hos 

Aratron AB (se Bilaga 5, 6 och 7). Vid kontakt med företaget så uppgavs att samtliga komponenter tål de 

belastningar som krävs då det är glidlagren som är flaskhalsen beträffande hållfasthet. 

För att säkerställa axlarnas parallellitet så används en 20 mm bottenplatta med frästa spår för 

axelbockarna. På denna bottenplatta så monteras även fästet till hydraulcylindern vilket åskådliggörs i 

figuren nedan. Fästet hålls på plats med skruv för att undvika att bottenplattan deformeras, vilket den 

kan göra vid termiska processer så som svetsning. Det bör fräsas av samtidigt som spåren till 

axelbockarna fräses för att tillse att hydraulcylindern verkar parallellt med axlarna. 

Skruvförbanden i den punkt på I-balken som hydraulcylinder applicerar sin kraft i har dimensionerat mot 

utmattning. Skruvförbanden kan ej löpa genom hela I-balken eftersom det då finns möjlighet att 

skruvskallen tar i coilen under upprullning. Därför har de utrustats med hylsor för att öka klämlängden till 

6 x skruvdiametern. Med en tillåten spänningsamplitud ( up ) på 35 Mpa [13] för en obehandlad, rullad 

gänga av hållfasthet 12.9, ger det en säkerhetsfaktor på 2,6 mot utmattning. 

 

Figur 37: Linjärstyrning baserad på rundstänger. Kraften appliceras här av en hydraulcylinder. 

Vald hydraulcylinder (se Figur 37) kommer från Parker (modelbeteckning: 80CKHMIYN37M200M1122, se 

Bilaga 8) och klarar av en kolvhastighet på 0,18 mm/s vid ett hydraulflöde på 53 l/min utan modifikation 

av in/utlopp. Eftersom hydraulkällan till övriga funktioner på haspelsystemet (bandnyp, 

expandering/kollapsering av mantel mm) inte behöver användas samtidigt som haspelsystemet justerar 

sin laterala position, så finns det ingen anledning till att inte använda samma hydraulaggregat till 

samtliga funktioner.  
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Med hjälp av ett ventilpaket kan man lätt fördela hydraulflödet dit det behövs för tillfället. 

Hydraulcylindern från Parker kan beställas med en integrerad transduktor (se Bilaga 9). Denna används 

för att ge ständig feedback om hydraulkolvens position. Systemet kan kopplas till en sensor för att kunna 

justera haspelsystemets position i förhållande till bandstålet före start eller kontinuerligt under drift. 

Primärt så sker justeringen av den laterala positionen manuellt men full automatisering är möjlig med 

dessa komponenter om så erfordras. Detta är dock inte en del av det nuvarande projektet. 

 

Figur 38: Bilden visar en simulering av den I-balk som hydraulcylindern är infäst mot under tryckkraft från kolvstången. 

Hydraultrycket är 200 MPa och skruvförbandets förspänning ligger på 4600 N. 

Vid den första simuleringen (Figur 38) applicerades en dragkraft på I-balken. Von mises spänningen låg 

som högst på 171 Mpa i enstaka singulariteter kring bulthålen. Den högsta relevanta spänningen i balken 

låg dock under 100 Mpa, vilket ger en säkerhetsfaktor mot töjning på 3,5 om finkornigt konstruktionsstål 

(sträckgräns 355 Mpa) används till balken. Även drag simulerades med godkänt resultat vilket visas i 

Figur 39. I-balken utrustades senare med fjädrar i närheten av hydraulcylinderns infästning för att på så 

sätt minimera möjligheten till utmattning i skruvförbandet. 
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Figur 39: Bilden visar en simulering av den I-balk som hydraulcylindern är infäst mot under tryckkraft från kolvstången. 

Hydraultrycket är 200 MPa och skruvförbandets förspänning ligger på 4600 N. 
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3.8 Avskjutningsmekanism 

Enligt beräkningarna i teoridelen så krävdes en kolvdiameter på minst 33 mm för hydraulcylindrarna. 

Valda hydraulcylindrar kommer från samma leverantör som den cylinder som användes till 

konstruktionen för lateral rörelse (se Bilaga 8, modellbeteckning: 40CKHMIYN24M750M1120) för att, i så 

stor mån det går, förenkla beställning av komponenter och reservdelar. Cylindrarna har en slaglängd på 

750 mm och arbetar med ett hydraultryck på 200 bar.  

 

 

Figur 40: Avskjutningsmekanism med dubbla hydraulcylindrar kombinerat med rundstångsstyrning. 

Avskjutningsplattan måste finnas i tre geometrier för att passa de olika diametrarna på haspelhuvud. 

Övriga komponenter är dock fullständigt modulanpassade och passar därmed samtliga hasplar från 

Camatecs produktsortiment oberoende av om de är höger eller vänstermatade. Avskjutningsplattan är 

utrustad med ett utstick som löper i mantelns öppning då en färdig coil skjuts av (se Figur 40). Detta för 

att tillse att aven de första lagren av bandstål följer avskjutningsplattans rörelse. Skruvarna som håller 

fast avskjutningsplattan är försänkta för att så stor yta som möjligt ska vara i kontakt med coilen då den 

skjuts av. Hela mekanismen vilar på två I-balkar (IPE-220) för att de ska komma upp i höjd. Denna balk 

kan även användas för att fästa komponenter som kan bli aktuella i ett senare skede, så som 

bandpåläggare. Samma typ av glidlager använd här som till konstruktionen för lateral rörelse (se bilaga 

10). 

Man måste ta hänsyn till att den vertikala kraften som verkar på haspelhuvudet ändras då coilen skjuts 

av med hjälp av avskjutningsmekanismen. Innan leverans måste därmed aktuella coilmassor för de 

enskilda fallen ses över så att axel, lager och haspelhuvud tål det ändrade lastfallet. 
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Bilden nedan visar två vyer av det färdiga haspelsystemet med avskjutningsmekanismen monterad. 

 

Figur 41: Vy framifrån och bakifrån av det färdiga haspelsystemet. 
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4. Diskussion 

Störst fokus har i detta arbete legat på att modulanpassa samtliga tillval för haspelsystemet. 

Utgångspunkten har hela tiden varit att använda så få komponenter som möjligt och att de som används 

är ”of the shelf” artiklar från ett begränsat antal tillverkare, för att på så sätt förenkla beställning vid 

kundorder. 

Ibland blev dock inte resultatet av denna strävan som det från början var tänkt. Ett exempel på detta är 

under konstruktionsfasen av avskjutningsmekanismen. Eftersom linjärstyrningen består av två axlar med 

tillhörande glidlager så krävs relativt hög precision vid monteringen för att säkerställa axlarnas 

parallellitet. Detta är ett svårare moment vid montering av avskjutningsmekanismen än vid montering av 

konstruktionen för lateral rörelse eftersom det då används en bottenplatta med frästa spår för 

axelbockarna. Mycket arbete lades därför på att försöka använda enbart en hydraulcylinder kombinerat 

med en axel för linjärstyrning. Mekanismen visade sig dock bli alltför komplicerad och dyr då en 

dubbelverkande teleskopcylinder skulle ha använts som kraftkälla med en mycket skrymmande 

infästning. Resultatet blev att gå tillbaka till ursprungsdesignen med två dubbelverkande 

hydraulcylindrar och tillhörande linjärstyrning där man helt sonika får montera detaljerna med 

specificerad precision. 

Att det krävdes en så stor motor för att uppnå önskad prestanda beträffande bandhastighet och 

banddrag var något besvärande. Växellådans geometri begränsar helt enkelt motoreffekten indirekt 

eftersom den ska kunna användas med den nu framtagna avskjutningsmekanismen. Med de 

kompletterade fästplattorna på stativets sidor finns dock möjligheten att i framtiden montera en 

liggande motor där man då får använda rem- eller kedjedrift som kraftöverföring. 

Vad beträffar kilförbandet mellan axel och nav så är jag övertygad om att det är en säkrare lösning än att 

använda klämförband, framför allt om kunden inte kompletterat sin anläggning med ett passivt 

bromssystem. Detta för att hydraulslangarna kommer att ryckas av om axeln slirar i förhållande till navet 

och därmed kommer manteln att kollapseras under drift. 

Att göra en enkel materialanalys av manteln tyckte jag var intressant. Det bör poängteras att detta var en 

liten del av projektet men resultatet var ändå givande och det är definitivt bra att kunna motivera 

materialvalet till en så viktig komponent som manteln faktiskt är. 

Att genomföra hela arbetet på plats hos Camatec är jag mycket tacksam för. Det har varit mycket 

givande för mig att arbeta tillsammans med ingenjörer och jag tror att projektet avspeglat det verkliga 

arbetslivet väl. Jag tycker även att jag fått stor användning av kunskaperna jag erhållit från mina studier, 

vilket jag anser att ett bra examensarbete bör göra. 

 

 



Karlstad Universitet 

Examensarbete för Civilingenjör inom maskinteknik, inriktning material  

30 ECTS   

Joakim Bengtsson 850204  45 

5. Slutsats 

Projektet har fortlöpt i enlighet med fastställd tidsplan. Hela haspelsystemet har modulanpassats för att 

förenkla produktion och radikalt minska konstruktionskostnaderna vid order. Förbandet mellan axel och 

nav består nu av ett kilförband vars dimensioner är standardiserade för hela modellprogrammet. Samma 

dimension på kilförband används även till att låsa bromsskivan till det passiva bromssystemet mot axeln. 

Det passiva bromssystemet har dimensionerats för att kunna bromsa haspeln på under fyra sekunder 

med full coil och en bandhastighet på 500 m/min vid förlorat hydraultryck. Ett motorfäste för lodrät 

montering av drivpaketet har konstruerats där en standardiserad motoreffekt på 22 kW används 

tillsammans med en växellåda med fem möjliga utväxlingar.  

Stativet som samtliga komponenter monteras på är nu uppdaterat vilket medför att en typ av stativ kan 

användas till samtliga coilmassor. Det finns nu fästpunkter på stativets sidor för att möjliggöra montering 

av exempelvis pappershaspel eller tillhållararm vid ett senare skede. Det finns även plats för fästpunkter 

till bandpåläggare på den I-balk varpå avskjutningsmekanismen är monterad. Manteln tillverkas idag av 

ett låglegerat konstruktionsstål vilket, efter analysen med CES EduPack, visat sig vara ett mycket lämpligt 

materialval. 

Med hjälp av konstruktionen för lateral rörelse kan haspeln enkelt riktas in mot bandstålet. Denna, 

tillsammans med avskjutningsmekanismen, förenklar hanteringen av bandstål avsevärt. 

De beräkningar och simuleringar som gjorts säkerställer att vitala delar av behandlade konstruktioner är 

korrekt dimensionerade med avseende på hållfasthet, deformation och egenvinkelfrekvens 
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Bilaga 1: Beräkning Kilförband
23τσσ += nvm där

vmσ = Von Mises spänning

τ  = Skjuvspänning

nσ = Normalspänningen

0→nσ , mvm R<σ  så

3
mR=τ där (1)

mR = Materialets brottgräns

Momentjämvikt:

r

RF
FRFrF b
kilbkil

⋅
=⇒⋅=⋅ där (2)

kilF = Kraften som verkar på kilen

r = Axelradie

bF = Banddrag

R = Maximal coilradie

bl

Fkil
⋅

=τ  där (3)

l = Kilens längd

b = Kilens bredd

 (2) insatt i (3) ger 
rbl

RFb
⋅⋅

⋅
=τ



Kombinerat med (1) ger 
m

bbm

Rrb

RF
l

rbl

RFR

⋅⋅
⋅⋅

=⇒
⋅⋅

⋅
=

3

3
(4)

Standardbredden för en kil ligger mellan 25-32mm för axeldiametrarna 85-130mm. Bredden väljs till 
28mm vilket enligt (5) ger längden 49mm med en säkerhetsfaktor på 2,0.

Kilens höjd fås genom följande ekvation:

l

F
h

h
lAFkil kil

⋅
⋅

=⇒⋅⋅=⋅=
ρ

ρρ 2

2
där

ρ = Yttrycket

A = Area som motverkar yttrycket

h = Kilens höjd

Vilket gav en höjd på 16mm. Då denna kil är dimensionerad för extremfallet så kan den användas till 
samtliga axeldiametrar (90, 100, 110, 125mm).



Bilaga 2: Specifikationer för växellådan



Bilaga 3: Bromsok från Dellner Brakes



Bilaga 4: Glidlager från EIE Maskin



Bilaga 5: Axlar från Aratron AB



Bilaga 6: Axelbockar från Aratron AB



Bilaga 7: Lagerhus från Aratron AB



Bilaga 8: Hydraulcylindrar från Parker



Bilaga 9: Parkers integrerade transduktor



Bilaga 10: Lagehus med glidlager från EIE Maskin
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