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Sammanfattning 
 

Uppdraget har tilldelats av Camatec industriteknik AB. Camatec är ett Karlstadbeläget 

konsultföretag, de gör allt ifrån förstudier till hela projekt inom konstruktion och beräkning. 

De har även en egen patenterad produkt, Camcoil. Det är ett haspelsystem för bandstål och 

används till exempel i samband med härdning av bandstål. Uppdraget har gått ut på att lösa 

problem som uppstått för vissa kunder inom denna produkt. Produkten som är relativt enkel 

består av en mantel som kan variera i diameter med hjälp av hydraulcylindrar. Problemet är 

att det har uppstått inbuktningar på bandet intill Camcoilen. Detta förstör för 

vidarehanteringen av bandrullarna.  

 

Målet har varit att ta fram tre sorters lösningar som tar hänsyn till olika kundkrav. Dessa 

lösningar har delats upp i prisklasser, alltså low-cost, mid-cost, high-cost. High-costlösningen 

har varit en kombination av mid-costlösningen och en bandnypsanordning. Ett önskemål har 

varit att förenkla den befintliga bandnypsanordningen. 

 

De funktionella krav som har ställts beroende på kunder: 

 Ska kunna förhindra nedsjunkning, alltså någon form av stöd ska finnas för bandet vid 

påhaspling. 

 Ej tillåtet att svetsa i manteln nedanför de svetsade öronen. 

 Ska klara ett banddrag på max 1 ton. 

 Utrymmet vid spelet på haspeln ska vara fritt vid användning av lyftkrok (mid-cost, 

high-cost) 

 Bandstål med tjocklek 0,2-1 mm ska kunna nypas fast i haspeln på något viss (high-

cost). 

 Ett stopp för bandet vid nypning måste finnas (high-cost). 

 

De icke funktionella kraven som har gällt för alla prisklasser: 

 Ta fram en så enkel lösning som möjligt. 

 Standarddetaljer ska användas för att minska kostnader. 

 Lösningen ska vara användarvänlig och lätt att underhålla. 

 

Det stora problemet har varit utrymmesbrist i haspeln med kraven för mid-cost lösningen. På 

grund av att en lyftkrok ska kunna användas så har de varit mycket svårt med att komma fram 

till en mekanism som skulle fungera till stödet. 

 

En omfattande konceptgenerering har gjorts med ett antal olika koncept för varje lösning. 

Koncepten har utvärderats & jämförts och med hjälp av eliminerings- och beslutsmatris har 

ett konceptval för varje prisklass tagits fram. 

 

Resultatet blev för low-costlösningen en valsad plåt som ligger överspänd på mantelns utsida, 

detta gör att vid kollapsering kommer den valsade plåten att följa med. Mid-costlösningen 

resulterade i ett mekaniskt lock som använder sig av mantelrörelsen för att med hjälp av 

parallella stag vandra vertikalt ned och beakta utrymme för lyftkrok. En förenkling av 

bandnypet har gjorts med boomerangstag, detta gav mer utrymme samt färre delar. 

Kombinationen av mid-costlösningen och det förenklade bandnypet utgjorde high-

costlösningen. 
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Abstract 
 

The assignment were assigned by Camatec Industriteknik AB. Camatec is a Karlstad-located 

consulting company, they make everything from pilot studies to complete projects in 

mechanical design and calculation. They even have their own patented product, Camcoil. It is 

a winder for steel strips and is used for example with hardening of the steel strip. The 

assignment has been to solve the problems encountered by some customers within this 

product. The product which is relatively simple consists of a mantle which can vary in 

diameter by means of hydraulic cylinders The problem was that it had concurred indentations 

on the striped steel next to the Camcoil. This destroys the further handling of the coil. 

 

The goal has been to develop three kinds of solutions that take into account different customer 

requirements. These solutions have been divided into price ranges, thus low-cost, mid-cost, 

and high-cost. The high-cost solution has been a combination of the mid-cost-solution and a 

bandgrip. One wish was to simplify the existing bandgrip. 

 

The functional requirements those are set depending on the customer: 

 Must be able to prevent sagging, then some form of support should be available to the 

band at reeling. 

 Not allowed to weld in the mantle beneath the welded ears. 

 Must be able to take a band-pull at max 1 ton. 

 The space at the clearance on the reel should be free at the use of lifting hook (mid-

cost, high-cost) 

 Steel strip with thickness 0.2-1 mm is to be pinched to the reel (High-cost). 

 A stop for the band at pinching must exist (high-cost). 

 

The non-functional requirements that have applied for all price ranges: 

 Develop the simplest solution as possible. 

 Standard components recommend being used to reduce costs. 

 The solution should be user friendly and easy to maintain. 

 

The major problem has been the lack of space in the reel with the requirements of mid-cost 

solution. Due to a lifting hook to be used it has been very difficult to come up with a 

mechanism that would work as a support. 

 

A comprehensive concept generation has been done with a number of different concepts for 

each price ranges solution. The concepts have been evaluated and compared and with the help 

of elimination- and decision matrix has a concept selection for each price range been 

developed. 

 

The result for the low-cost solution is a rolled sheet metal that is overstrung on the outside of 

the mantle, this means when the mantle will collapse the rolled sheet metal will follow along. 

Mid-cost solution resulted in a mechanical lid uses mantle movement with the help of parallel 

rods wander vertically down and account the space for the lifting hook. A simplification of 

the bandgrip were made with boomerang stays, this gave more space and fewer parts. The 

combination of the mid-cost solution and the simplified bandgrip were the high-cost solution.
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1. Inledning 
 

Arbetet har utförts av Johannes Andersson på maskiningenjörsprogrammet vid Karlstads 

universitet. Kursen benämns examensarbete för högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik 

och omfattar 22,5 hp. Handledarna har varit Lars Jacobsson vid Karlstads universitet och 

Lennart Andersson vid Camatec som har varit uppdragsgivare. 

 

1.1 Bakgrund 

Examensarbetet har tilldelats av företaget Camatec industriteknik AB. Camatec är ett 

Karlstadsbeläget ingenjörskonsultföretag, de gör allt ifrån förstudier till hela projekt inom 

konstruktions- och beräkningsarbeten. De har även patent på en egen produkt, Camcoil (se 

Figur 1), det är en enkel maskin för på- och avhaspling av bandstål. Det tilldelade uppdraget 

har gått ut på att förbättra de problem som Camatecs kunder har stött på inom denna produkt. 

 

 

Camcoil inriktar sig främst mot stålindustrin där den används för att haspla bandstål till rullar, 

den kan användas vid både på- och avhaspling av bandstål. Produkten som är relativt enkel 

består av 5 huvuddelar, haspelhuvud, axel, stativ med lager, motor och ett hydraulsystem. 

Patentet som Camatec äger utgör inte hela produkten utan själva haspelhuvudet och dess 

funktion. Haspelhuvudet består av en mantel som kan variera i diameter med hjälp av dess 

inbyggda hydraulcylindrar [1].  

 

Denna lösning har många fördelar jämfört med traditionella haspelsystem inte minst i 

ekonomiska aspekter. De traditionella lösningarna för bandhasplare är påkostade och 

avancerade. Det finns mycket mer rörliga delar och därmed dyrare att tillverka och att 

underhålla. På- och avhaspling sker enkelt med hjälp av den kollapserande och expanderande 

manteln. Vid avhaspling så kollapseras haspeln för att kunna placera dit bandrullen, sedan 

expanderas haspeln och nyper fast rullen, och då kan man starta avhaspling av rullen genom 

banddrag och rotation av manteln. När man sedan ska haspla på ett band så nyps bandet fast 

intill manteln med hjälp av nypanordningen, expanderar haspeln och sedan rullas bandet in. 

Mantelrörelsen är driven av ett hydraulsystem som är integrerad i systemet [1]. 

Figur 1. Camcoil - ett haspelsystem för bandstål [1]. 
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1.2 Problemformulering 

Problemet som har uppstått för några av Camcoils kunder är i samband med det spel som 

finns i manteln. Spelet kan göra att bandet buktas in just där, det är på grund av den raka 

övergången som bandet utsätts för, se figur 2. Detta fenomen som uppstår i bandet kan 

förvärras och blir större ju mer varv man hasplar på, se figur 4. Fenomenet har skapat stora 

problem för vidarehantering av bandrullarna. Kunder har använt sig av bobiner, det vill säga 

stödrullar, och tejpat fast bandet för att undgå problemet, se figur 3. Eftersom haspeln måste 

ha ett bandnyp för att kunna fästa bandet inför påhaspling så är det svårt att kombinera detta 

med en stödrulle. Ett ytterligare problem som har uppfattats är att det befintliga bandnypet är 

för komplicerat och är i behov att förenklas. 

 

 

Figur 2. Camcoil med bandnyp [3]. 

 

Figur 3. Camcoil med stödrulle och tejp, bandnyp används ej [3]. 

Figur 4. Bilden visar de problem som har uppstått i samband med spelet.[9] 
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1.3 Mål 

Med hjälp av färdigheter inom maskinteknik tas ett komplett tillverkningsunderlag fram för 

lämpliga lösningar. Uppdragsgivaren har önskat att ett flertal lösningar ska tas fram. 

Lösningarna ska vara i prisklasserna low-cost, mid-cost och high-cost beroende på de krav 

kunderna ställer. En ny och förenklad lösning till bandnypet har också varit ett önskemål. 

High-cost prisklassen har önskats vara en kombinerad lösning mellan mid-cost och det 

förenklade bandnypet. Dessa eliminerar de nämnda problemen, ersätter dagens lösningar och 

tillgodoser kunderna. Detta med en önskan att man helst inte ska behöva grovt ändra på den 

befintlig konstruktion. Standarddetaljer och lättillverkade konstruktionsdetaljer används för 

att dra ned på kostnaderna. 

 

1.4 Syfte 

Syftet med projektet har varit behovet av en komplett produkt, en produkt som ska kunna 

anpassas med olika optioner för att tillfredsställa kundernas behov. Det vill säga att kunderna 

inte ska behöva använda sig av stödrullar längre, utan bara kunna anpassa produkten. 

 

1.5 Metodik 

Huvudmetoden som har används för att angripa projektet är produktutvecklingsprocessen [2], 

se figur 5, detta eftersom målet har varit att förbättra en produkt. Processen är ett bra verktyg 

för att kunna tydliggöra besluten och att fokusera på de viktiga problemen. Genom att följa 

PU-processen så har projektet fått en mycket bra grund att stå på, detta med hjälp av en 

omfattande förstudie och konceptgenereringsprocess. Rapporten är strukturerad enligt PU-

processen, detta för att man lätt ska kunna följa problem & idé till färdiga lösningar. 

Dokumentation och rapportskrivning har skett parallellt under projektets gång. Inför arbetet 

gjordes en projektplan som beskrev projektet och dess planering. Projektplanen innehåller 

projektbeskrivning, projektmodell, tidsplanering samt riskanalys. Inledningen grundar sig 

mycket på projektplanen. För projektplan se bilaga 1. Rapportstrukturen har gjorts enligt 

följande och PU-processen har delats upp i genomförandedelen samt resultatdelen. 

Resultatuppföljning presenteras i slutsats- och diskussionsdelen. Nödvändiga figurer finns 

med för att tydliggöra resultatet. 

 

 Förstudie - Innehåller allt som kan tänkas vara relevant till projektet och svarar på alla 

frågetecken och funderingar kring produkten. Här tas det även fram information om 

konkurrerande produkter till Camcoil. 

 

 Produktspecifikation – Har tagits fram med hjälp av diskussion med uppdragsgivare. 

Förstudie, mål och syfte har lagts till grund för denna specifikation. 

 

 Konceptgenerering – Ett flertal koncept har tagits fram med hjälp av anpassade 

metoder för just detta projekt. Här beskrivs de olika koncepten med varsin 

specifikation. 

 

 Konceptval – Grundar sig på konceptgenereringen. Varje koncept har analyserats och 

jämförts med varandra. Metoder som använts här är Pughs elimineringsmatris och 

Pahls & Beitz relativa beslutsmatris. 

 

 Konstruktion – Med hjälp av CAD-verktyget ProEngineer har de valda koncepten 

utvecklats till 3D-modeller. I CAD-verktyget har man kunnat simulera de mekanismer 

som var ett faktum för de valda koncepten.   
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 Beräkningar – Mekaniska beräkningar har gjorts på konstruktionerna med hjälp av 

elementarfall enligt Björks [8]. Även FEM-analyser har gjorts på de olika 

konstruktionsdetaljerna, där Ansys har varit FEM-verktyget. 

 

 Slutanpassning – Dimensionering av standarddetaljer och konstruktionsdetaljerna har 

gjort med hjälp av resultat från beräkningar & FEM-analyser. Visningsbilder för 

kunder har gjorts. 

 

 Resultatuppföljning – Här har en diskussion och slutsats gjorts för att kunna bedöma 

om målen har uppnåtts och hur väl de har uppnåtts.  

 

 

1.6 Organisation 

Arbetslokaler som har varit till förfogande under projektets gång:  

Camatec industriteknik AB, Faktorigatan 15 Karlstad 

Karlstads universitet, Universitetsgatan 2 Karlstad 

 

Projektdeltagare och nyckelpersoner som har deltagit i projektet: 

Johannes Andersson – Projekttagare 

Peter Wigarthsson, Camatec – Uppdragsgivare 

Lennart Andersson, Camatec – Handledare 

Lars Jacobsson, Karlstads universitet – Handledare 

 

Extra handledning har varit till förfogande vid Camatecs lokaler då de besitter mycket 

kompetent personal inom många arbetsområden. 

 

1.7 Kommentarer till tidplan 

Tidplanen har utförts i MS projekt. Tidplanen har underlättat genom att visuellt visa vart i 

projektet man ligger till. Den är uppdelad med hänsyn till PU-processen. Återfinns i 

projektplanen, se bilaga 1. 

Figur 5. PU-processen, modifierad för detta projekt [2]. 
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2. Genomförande 
 

Här presenteras i kornologisk ordning hur projektet har arbetats. Delen innehåller förstudie, 

kravspecifiering, konceptgenereringsmetoder, konceptvalsmetoder, konstruktionsmetoder 

samt beräkningsteori.  

 

2.1 Förstudie 

Camcoil är en produkt till haspelsystem för bandstål. Produkten har utvecklats utifrån det 

patenterade haspelhuvudet som registrerades på patentverket 2003. Sedan dess har produkten 

utvecklats och förbättras, till exempel har en modularisering av produkten skett via ett 

examensarbete 2008 [4]. Det har lett till en komplett produkt med olika utförande & optioner 

beroende på kundkrav. Utförandet på det haspelhuvud som har behandlats i detta projekt har 

varit ett 502 mm haspelhuvud. 

 

2.1.1 Camcoilsystemets uppbyggnad 

Haspelhuvudet hålls upp med hjälp av en axel som är fäst på ett stativ med lagerhus, motor 

och växellåda sitter monterat på stativet och driver rotationen av haspeln, se figur 6. Detta 

utgör grundutförandet på produkten. Utifrån detta finns det även en del optioner som kan 

anpassas efter kund. Optionerna är avskjutare, tillhållararm, pappersrullshållare och stativfäste 

med lateral rörelse. Avskjutaren används för att skjuta av färdiga rullar, den fungerar bara vid 

påhaspling och inte vid 

avhaspling. 

Tillhållararmen kan 

användas för att trycka 

ned bandet mot 

haspeln, detta så att 

ojämnheter kan 

elimineras. Det finns de 

kunder som använder 

papper mellan varje 

band i rullen för att 

skydda bandets yta, då 

kan det vara bra att 

installera en 

pappersrullshållare som 

tillval. Denna 

modularisering har 

gjort det enklare och 

billigare att anpassa 

produkten efter olika 

sorts kunder. Samma 

tankesätt med 

modularisering och 

optioner har även 

används i detta projekt. 

  

Figur 6. Haspelsystemet Camcoil.[9] 
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2.1.2 Konkurrerande produkter 

De finns många olika konkurrenter till Camcoil. Merparten av de konkurrenterna använder 

ofta samma typ av haspelhuvud, vilket skiljer sig mycket ifrån Camcoil. Dessa haspelhuvuden 

använder sig av avancerad mekanism med ett flertal rörliga komponenter, fördelen är att man 

kan variera diametern på haspel i en större utsträckning jämfört mot Camcoilen, se figur 7. De 

använder sig av ett flertal backar som tryck ut från haspeln, backarna drivs antingen 

mekaniskt eller hydrauliskt. Dess komplexitet gör att dessa haspelhuvuden är mycket dyra att 

tillverka samt dyra att underhålla.  

 

Camcoil-haspelhuvudets fördelar är att den har en mycket simpel konstruktion som är nästan 

underhållsfri jämfört mot en traditionell haspel. Men på grund av den fasta manteln som bara 

är cirkulär i ett specifikt läge så krävs det en 

fast innerdiameter på bandrullarna. Med 

detta sagt så är produkten inriktad mot 

processindustrin vilket inte har så stora 

variationer. De traditionella lösningarna 

använder stödrullar vid påhaspling av tunna 

band, detta på grund av de stora 

mellanrummen i haspelhuvudet. Dessa 

mellanrum kan skapa inbuktningar i bandet. 

 

Det som gör att Camcoil är det vinnande 

konceptet är dess enkelhet och dess 

anpassbarhet, enkelhet gör att priset på 

produkten håller sig mycket lågt jämfört 

mot traditionella lösningar. Anpassbarheten 

skapar fler kunder med olika behov [1]. 

 

 

2.1.3 Haspelhuvudet 

Haspelhuvudet sitter på axeln med hjälp av en hakskruv som låser den axialt. En kil används 

för att låsa rotationen 

tillsammans med axeln. 

Axeln är ihålig med två 

kanaler för hydraultrycket 

som ska in i haspelhuvudet. 

Längst bak på axeln sitter det 

en svivel som kan överföra 

hydraultrycket vid rotation. 

Lagerhusen håller axeln på 

plats i stativet samt att de är 

dimensionerade för att kunna 

ta upp de stora 

belastningarna som utsätts av 

bandrullarna på 

haspelhuvudet, se figur 8 [3] 

[4] [5]. 

 

 

Figur 7. Traditionellt haspelhuvud. 

Figur 7. Ett konkurrerande haspelhuvud.[9] 

Hakskruv 

Lagerhus 

Svivel 

Figur 8. Haspelhuvudet.[9] 
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Manteln 
Manteln består av en valsad plåt som är gjord i ett hardox-material, materialet är mycket 

starkt och gör att den kan deformeras elastiskt mycket utan att uppnå sträckgräns. Mantelns 

ytterdiameter är svarvad med fin yta, detta för att ingen skada bandets yta ska uppstå. 

Funktionen med manteln är att 

kunna nypa fast och lossa på 

bandrullarna genom elastisk 

deformation, se figur 9. 

Deformationen sker i mantelns 

undre del, det vill säga nedanför de 

fastsvetsade öronen. Det spel som 

finns i manteln är till för att 

deformationen ska kunna ske, alltså 

för att inte manteländarna ska kunna 

krocka med varandra. 

Mellanrummet är 130 mm vid 

expandering och vid kollapsering ca 

65 mm beroende på slaglängd. 

Spelet är dimensionerat för att 

kunna få plats med en lyftkrok vid 

kollapsering (avlyftning av 

bandrulle) [3] [4] [5]. 

 

 

 

Påsvetsade öron 

På mantelns insida finns det fyra fastsvetsade öron, två av dessa används som upphängning i 

axeln. På de genomgående axlarna som sitter mellan öronen finns det hydraulcylindrar, dessa 

är fästa mellan axlarna och används för att kunna kollapsera haspeln, se figur 10. 

Hydraulcylindrarna får 

trycket från de två kanalerna 

som går igenom axeln. 

Samma hydraultryck går 

även via en 

tryckbegränsningsventil till 

bandnypscylindern. Vid full 

expandering och när tycket 

ökar så går det istället via 

tryckbegränsningsventilen 

till bandnypet [3] [4] [5].

Figur 9. Manteln.[9] 

Figur 10. Komponenter innanför manteln.[9] 
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Bandnyp 
På en av de axlar som de stora hydraulcylindrarna är fästa vid så sitter det ett bandnyp. 

Bandnypet nyper fast bandet mot mantelns insida med hjälp av den excentriska klacken, 

klacken hålls emot med trycket från en hydraulcylinder. Det är hydraulcylindern som 

bestämmer nypkraften samt gripvidden. De stag som 

går ifrån axel till axel är nödvändiga för att kunna låsa 

de stag som hydraulcylindern sitter på, se figur 11. 

 

 

2.1.4 Kringutrustning 

För att kunna lyfta av och på bandrullar på Camcoilen 

finns det ett antal varianter av utrustningar. Dessa 

utrustningar kan vara direkt inverkande på hur 

Camcoilen utformas. Utrustningarna kan vara: 

 

 Lyftkrok – Eller C-krok som det ofta kallas är 

ett lyftdon som använder rullens innerdiameter som 

lyftpunkt, kramar om rullen och lyfts uppifrån med 

hjälp av en telfer, se figur 12. Dess inverkan på 

Camcoilen är att den kräver utrymme i haspelhuvudet. 

Utrymmet som krävs kan som minst vara 60x60, detta 

med en anpassad C-krok av typen CKP ifrån Certex, 

se bilaga 7. 

 

 

 Vagglyft – Vaggformat lyftdon som använder 

rullens ytterdiameter som lyftpunkt och trycks nedifrån och upp med hjälp av 

hydraultryck. Dess inverkan på Camcoilen är liten, bara utrymmet under och framför 

haspelhuvudet beaktas, se figur 14. 

 

 Avskjutare – Mekanism som är integrerad i Camcoilen. En tjock plåt som skjuver av 

rullen med hjälp av hydraulcylindrar. Dess inverkan på Camcoilen är liten då det finns 

redan som en option. Avskjutare fungerar bara vid påhaspling då den bara kan skjuta 

av och inte skjuta på, se figur 13. 

 

  

Figur 11. Det befintliga bandnypet.[9] 

Figur 12. Användning av lyftkrok.[9] Figur 13. Användning av avskjutare.[9] 



 
 

 

- 10 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett antal varianter för att kunna fästa bandet vid haspeln finns också, dessa kan påverka om 

haspeln måste förses med ett bandnyp eller inte. Varianterna är: 

 

 Bandpåläggare – Ser ut som en klo 

med gummiband, se figur 15. Kan 

komma uppifrån eller från sidan om 

haspeln. Den omsluter 

haspelhuvudet och bandet kan fästas 

vid manteln. Efter några varv så är 

bandet låst och bandpåläggaren kan 

släppa och försvinna [6]. 

 

 Bandnyp – Bandet nyps fast på 

mantelns insida, antingen mekaniskt 

eller hydrauliskt. Detta kräver att 

det måste finnas en öppning för 

bandet till mantelns insida. 

 

 Bandtejpning – Används där inte 

bandnyp eller bandpåläggare är 

tillgängligt. 

 

 

 

 

2.2 Kravspecifikation 

Tillsammans med uppdragsgivare och handledare togs det fram kravspecifikationer för olika 

lösningar med hänsyn till kundanpassning. Lösningarna definierades i prisklasserna low-cost, 

mid-cost, och high-cost med bandnypslösning, enligt målsättningen. Eftersom olika kunder 

använder olika sorters avlyftningsdon för bandrullar så har det krävts att specifikationerna 

anpassas efter dessa. Även olika typer av bandfästen har tagits till hänsyn. 

 

Kravspecifikationer som utgåtts efter med hänsyn till alla kunder. Specifikationerna grundar 

sig på förstudien och projektets målsättning: 

 

Figur. Användning av vagglyft. 

Figur 15. Bandpåläggare [6]. 

Figur 14. Vagglyft.[9] 
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Funktionella krav utan hänsyn till bandfäste innanför mantel och någon form av lyftkrok. 

Enligt specifikationerna anses detta vara en low-cost-lösning: 

 Ska kunna förhindra nedsjunkning, alltså någon form av stöd ska finnas vid 

påhaspling. 

 Ej tillåtet att svetsa i manteln nedanför de svetsade öronen, se figur 16, markering 2. 

 

Funktionella krav med hänsyn till lyftkrok men utan hänsyn till bandfäste innanför mantel. 

Enligt specifikationerna anses detta vara en mid-cost-lösning: 

 Utrymmet på bilden ska vara fritt vid användning med lyftkrok, se figur 16, markering 

1. 

 Ska kunna förhindra nedsjunkning, alltså någon form av stöd ska finnas vid 

påhaspling. 

 Ej tillåtet att svetsa i manteln nedanför de svetsade öronen, se figur 16, markering 2. 

 

Funktionella krav med hänsyn till både lyftkrok och bandfäste innanför mantel. Enligt 

specifikationerna anses detta vara en high-cost-lösning: 

 Bandstål med tjocklek 0,2-1 mm ska kunna nypas fast i haspeln på något sätt. 

 Ej tillåtet att svetsa i manteln nedanför de svetsade öronen, se figur 16, markering 2. 

 Ett stopp för bandet vid nypning måste finnas. 

 Ska kunna förhindra nedsjunkning, alltså någon form av stöd ska finnas vid 

påhaspling. 

 Klara banddrag på max 1 ton. 

 

Funktionella krav för bandnypslösning. 

 Bandstål med tjocklek 0,2-1 mm 

ska kunna nypas fast i haspeln på 

något sätt. 

 Ett stopp för bandet vid nypning 

måste finnas. 

 Klara banddrag på max 1 ton. 

 

Ickefunktionella krav för alla lösningar: 

 Ta fram en så enkel lösning som 

möjligt. 

 Standarddetaljer ska användas för 

att minska kostnader. 

 Lösningen ska vara 

användarvänlig och lätt att 

underhålla. 
Figur 16. Avgränsningar för 

mid-cost och high-cost.[9] 

Markering 1 

Markering 2 
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2.3 Konceptgenerering 

Ett flertal koncept har tagits fram. Koncepten har delats in enligt kravspecifikationen i low-

cost, mid-cost, och high-cost med bandnypslösning. Som metod för konceptgenereringen har 

en mall används för skissning av olika lösningar, se figur 17. Skissverktyget i ProEgineer har 

också används, detta för att enkelt kunna simulera olika mekanismer för de olika koncepten. 

Alla koncept har specificerats för att kunna utvärderas. Konceptbeskrivningar se bilaga 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.4 Konceptval 

De specificerade koncepten har sållats ut för att kunna ta fram de bästa lösningarna. 

Metoderna som har använts är Pahls & Beitz elimineringsmatris och Pughs relativa 

beslutsmatris. Elimineringsmatrisen sållar ut de omöjliga koncepten baserat målsättningen 

och de funktionella kraven. Beslutsmatrisen rangordnar koncepten beroende på hur väl de 

löser de ickefunktionella kraven. Konceptvalsprocessen har delats in i de olika lösningarna 

low-cost, mid-cost, och high-cost med bandnypslösning. Alltså fyra stycken koncept har tagits 

fram. Konceptval med matriser se bilaga 3. 

 

2.5 Konstruktion 

Vid konturering av de valda koncepten har CAD-programmet ProEgineer Wildfire 4 används. 

Den befintliga CAD-modellen av det 502 mm haspelhuvudet har använts, detta för att kunna 

lägga till lösningarna direkt på produkten. För att kunna simulera mekanismerna har delar 

gjorts rörliga, och för att kunna simulera mantelrörelsen har den delats upp i två halvor och är 

ledade i mantelns underdel. Detta har varit den enklaste och närmaste simuleringen till 

verkligheten. För low-cost lösningen har det inte krävts att simulera någon mekanism 

eftersom den inte har varit så avancerad. För mid-cost- och high-costlösningen har 

mekanismer simulerat på grund av dess komplexitet. Med de mekanismer som har gjorts 

kunde man ta reda på vilken slaglängd och utväxling det krävs av lösningen, man har då 

kunnat dimensionera de olika stag som utgör mekanismen. Standardkomponenter har används 

flitigt och hämtning av 3D-modell har skett via solidkomponents, där har leverantörer lagt 

upp 3D-modeller på standardkomponenter av olika slag. Dimensionering av stöd har gjorts 

med hjälp av teoretiska beräkningar. Val av material har gjorts med hjälp av Tibnors 

stålvalsguide [7]. Dimensionering av standardkomponenter har skett via FEM-analys. 

Figur 17. Mall av Camcoilen för att skissa lösningar.[9] 
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2.6 Beräkningsteori 

De beräkningarna som gjort har förenklats så att man ska kunna använda elementarfall. Vid 

dimensionering av stöd för low-costlösningen har nedböjning enligt elementarfall används. 

Stödet kommer att utsättas för en utbredd last, alltså stålbandet dragkraft, och bandet kommer 

att vilja trycka ned det som stödet håller upp. Stödet hålls upp av mantelnändarna. För att få 

fram kraften som bandet påverkar på stödet används det banddrag som är specificerat. Ytan på 

stödet har antagits vara friktionsfritt vilket gör att kraften verkar rakt ned på stödet, detta för 

att man ska kunna använda elementarfallen. Skillnaden som friktionen kan tänkas göra antas 

vara försumbar. All beräkningsresultat finns i bilaga 6. 

 

För att ta fram de krafter som påverkar stödet har banddragets komposant i y-led använts, Se 

figur 18. Eftersom kraften är densamma över hela bandet så har uttrycket ställts upp enligt 

följande. 

 

                       Där   (1) 

 

α är vinkeln mot vertikalen där kraften verkar och Fbanddrag är banddragskraft. Den nya 

kraften Fy antas fungera som den utbredda lasten Q. 

 

 

För att kunna dimensionera tjockleken på stödet har följande formel använts. Det är den 

maximala böjspänningen    som kan uppstå i stödet. 

 

   
    

  
 Där    (2) 

 
Mmax är det maximala böjmomentet och Wb är böjmotståndet i stödet 

 

En säkerhetsfaktor på 1,5 har använts i dimensioneringen. Säkerhetsfaktorn tas på materialets 

sträckgräns. Böjspänningen kan då uttryckas enlig följande. 

  

   
      

   
    (3) 

 

Den nya formeln för maximal böjspänning blir alltså. 

 
      

   
 

    

  
    (4) 

Figur 18. Kraftberäkning på stöd. 

α 

Fy 

α 
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För att ta reda på böjmomentet har elementarfall 10 använts, se bilaga 5 och figur 20 [8]. Där 

är formeln: 

 

     
   

 
 Där    (5) 

 

Q är den utbredda lasten i form av bandtrycket på stödet och L är i detta fall kortsidan på 

stödet, se figur 20. 

 

Böjmotståndet bestäms med hjälp av formel för rektangulärt tvärsnitt, se bilaga 4 [8]. 

Eftersom stödet är rundat så ger det större böjmotstånd än ett rektangulärt tvärsnitt, vilket 

skapar ännu en säkerhetsmarginal. Där är formeln. 

 

   
    

 
 Där    (6) 

 

h är tjockleken på tvärsnittet och b är i detta fall 

långsidan på stödet.  

 

 

 

 

 

 

Eftersom längden på stödet är direkt beroende på hur brett bandet är så kommer bara 

tjockleken på tvärsnittet vara dimensionerbart. För att göra ett uttryck på höjden har följande 

formel gjorts. 

 

(3) och (6) i (2)   √
      

(
      

   
)  

  (7) 

 

Genom denna har en ett lämpligt tvärsnitt för stödet kunnat tas fram. 

 
  

Figur 19. Elementarfall 10 enligt bilaga 6 [8]. 

Figur 20. Vy på Camcoil med påverkande 

krafter.[9] 
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För dimensionering av stödet i mid-costlösningen har samma elementarfall använts som för 

low-costlösningen [8]. Skillnaden är att detta stöd 

kommer att vara uppstagat av en mekanism och därav 

ser man elementarfallet från en annan vy, se figur 21. 

Det har räknats på med två stag som håller upp stödet. 

Den utbredda lasten har räknats ut på samma sätt som 

för low-costlösningen med undantaget att här har vi 

haft en större vinkel på en av de verkande krafterna, se 

figur. Detta för att bandet i high-costlösningen, som är 

en kombination av mid-cost- och bandnypslösningen, 

ska dras innanför manteln och fästas. Den nya 

kraftberäkningen blir som följande. Vy på krafter se 

figur. 

 

                                      
 

 

 

 

 

Tvärsnittet i denna vy har ett annat utseende vilket 

gör det svårt att få fram ett korrekt böjmotstånd 

Wb. Wb har med hjälp av ProEngineer räknats ut 

för olika tvärsnitt på stödet då det ej finns 

standradformel för detta tvärsnitt, se figur 23. 

Genom provning av olika tvärsnitt i ProEngineer 

och uträkning med formel har en höjd på stödet 

tagits fram. Här har formlerna (1), (2), (3), (4) och 

(5) använts. 

 

Vid dimensionering av standardkomponenter så 

har det utgåtts från FEM-analysen. 

 

  

Figur 21. Vy som har används vid beräkning på mid-costlösning där stödet håll 

upp av mekanismstagen.[9] 

Figur 23. Uträkning av böjmotståndet med hjälp av ProEngineer. 

α 

Fy 

φ 

Figur 22. Uträkning av böjmotståndet med hjälp av 

ProEngineer. 
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2.6.4 Beräkningsteori, FEM 

För att konstruktivt kunna dimensionera de stag som använts i mekanismen så har det krävts 

att man använt ett FEM-verktyg, detta på grund av den komplicerade geometrin. FEM-

verktyget som har använts är Ansys. Eftersom man kan analysera leder i Ansys har man 

kunnat analysera hela mekanismen på en gång. Här har standardkomponenter såsom glidlager 

och axlar kunnat dimensioneras. Alla glidlager har utgått från den störst belastade axeln. 

Axlarna har tillsammans med mekanismen analyserat och dimensionerat. 

 

Man har lätt kunnat se vart spänningarna uppstår och hur stor de är. Genom att sätta 

maxspänningen som materialets sträckgräns genom 1,5 så har säkerhetsfaktorn tillgodosetts. 

 

Friktioner mellan delar har sätts till 0 för att kunna se största påverkan, se figur 24. Krafterna 

som har lagts på är de uträknade lasterna som verkar på varsin sida om stödet, se bilaga 6 och 

figur 25. 

 
  

Figur 24. Friktion på ledade delar. 

Figur 25. Utsatta laster. 
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3. Resultat 
 

Här presenteras de resultat som tagits fram i projektet. Delen innehåller valet av koncept, 

konstruktion med beräkningsresultat och priskalkyl. 

 

3.1 Konceptval 

Utifrån matriserna från bilaga 3 har följande koncept tagits fram för varje prisklass. 

Low-cost koncept 

Valsad överspänd plåt som är fäst vid ena mantelnänden och är överspänd mellan spelet. Det 

gör att vid kollapseringen följer plåten med, se figur 26. 

Mid-cost koncept 

Mekaniskt lock som är driven av kollapseringsrörelsen. Locket går vertikalt ned med hjälp av 

parallella stag, se figur 27. Detta gör att en lyftkrok kan få plats. 

Bandnypskoncept 

Förenklat bandnyp med boomerangstag, se figur 28. Annars samma funktion och 

komponenter som på det befintliga bandnypet. 

High-cost koncept 

Kombinerad lösning av det förenklade bandnypet och mid-cost lösning. 

 

 

  

Figur 26. Valt koncept för low-costlösning. 

Figur 28. Valt koncept för bandnyp. 

Figur 27. Valt koncept för mid-costlösning. 

Figur 29. Mid-cost och bandnyp 

kombinerat, High-costkoncept. 
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3.2 Konstruktion 

3.2.1 Low-cost konstruktion 

Tjockleken på plåten är dimensionerad till 5 mm enligt bilaga 6. Materialet som används är 

fjäderstålet SS-EN-56Si7, det på grund av de bra fjädringsegenskaperna. Den är fastskruvad i 

den ena manteländen med försänkta insexskruv, se figur 30. Plåten är valsad enligt diametern 

på manteln vid kollapsering, detta gör att den är överspänd vid expandering, se figur 31 och 

32. Spår fräses i manteln för att kunna behålla samma diameter som manteln. För 

tillverkningsunderlag se bilaga 14. 

 

  Figur 30. Konstruktion för low-costlösning. 

Figur 31. Vid kollapsering följer plåten med 

manteln. 

Figur 32. Vid expandering trycker manteln ut 

plåten. 
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3.2.2 Mid-cost konstruktion 

Materialet som har använts på stödet och stagen är konstruktionsstålet S355J2, det är billigt 

och har samtidigt en relativt hög sträckgräns. Resterande delar är standarddetaljer såsom 

glidlager, pinnbultar, skruvar, muttrar, brickor och låspinnar, se figur 24. Två vantskruvar har 

använts för att utgöra mekanismen. Vantskruvarna används dels för att minska toleranskraven 

och dels för att kunna justera läget på stödet. De stag som utgör hävarmen till stödet har 

utrustats med ett flertal hål åt vantskruven, detta för att kunna justera slaget på stödet men 

också för att minska toleranskraven. För att fästa vantskruvarna i ena örat så har det krävts att 

flytta tryckbegränsningsventilen med hjälp av en platta (high-cost). Tjockleken på stödet är 

dimensionerat till 9 mm. 

Enligt beräkningar i 

bilaga 6 så är stödet 

dimensionerat till 9,6 

mm men ett ungefärligt 

böjmotstånd användes. 

Istället räknades det ut 

med hjälp av 

ProEngineer det 

verkliga böjmotståndet. 

Detta gav att 9 mm 

tjocklek är tillräckligt.  

Mekanismmodelen visar 

hur stödet kan åka upp 

och ner med hjälp av 

mantelrörelsen, se figur 

34 och 35. För 

tillverkningsunderlag se 

bilaga 13. 

  Figur 33. Konstruktion för mid-costlösningen. 

Figur 34. Mekanismmodell för mid-

costlösningen, vid expandering. 

Figur 35. Mekanismmodell för mid-

costlösningen, vid kollapsering. 
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För att rotationen och slitningen ska ske på de glidlager som har dimensionerats så måste 

axlarna låsas i rotation. Detta har gjorts med hjälp av fastsvetsade klossar, se figur 36 och 37. 

Huvudena på bultarna har kapats för att låsningen ska ske. Den axel som håller i de inre 

stagen låses med låsskruvar i fästena, se figur 38. 

 

 

  

Figur 36. Bultar låsta i rotation med hjälp av 

fastsvetsad kloss. 
Figur 37. Bultar låsta i rotation med hjälp av 

fastsvetsad kloss. 

Figur 38. Axel låses med låsskruv. 
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Beräkningar på mekanismen gjordes med hjälp av FEM-analys, se figur 39 och 40. Den visar 

spänningarna i konstruktionen. Inga kritiska spänningar har uppnåtts med de stag och axlar 

som dimensionerats. Axlarna är standardbultar och har högre stäckgräns än stagen och stödet. 

De små spänningskoncentrationer som syns antas vara ytspänningar eller singulära punkter 

och kan bortses. 

 

  
Figur 39. FEM-analys på mekanismen. 

Figur 40. FEM-analys på mekanismen. 
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Vid dimensionering av glidlager har det utgåtts ifrån den axel där den påverkande kraften är 

som störst vilket är 9235 N, se figur 41. Det statiska trycket på glidlager har då räknats ut till 

48 MPa. Eftersom trycket är litet så har valet av glidlager varit väldigt fritt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vantskruvarna har dimensionerats utifrån den kraft som hävarmen utsätts för enligt figur 42. 

Kraften är uppmätt till 9458 N. Vantskruvarna har då dimensionerats till 1,3 ton. Gaffelfästet 

vid hävarmen på vantskruven har ersatts med en kulled, detta för att inga moment ska uppstå 

på gängorna och att vantskruvarna bara ska ta upp draglast.  

  

Figur 41. Kraftresultant på det tyngst belastade glidlagret. 

Figur 42. Kraftresultant på vantskruv. 
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3.2.3 Bandnypskonstruktion 

Boomerangstagen 

låser rotationen kring 

axeln, se figur 43. 

Dimensionering av 

delar har utgåtts från 

det befintliga 

bandnypet, detta 

eftersom funktionen 

sker på samma sätt. 

Materialet som 

använts för stagen 

och axeln är S355J2. 

En anpassad 

hydraulcylinder från 

Stacke hydraulik har 

använts, se bilaga 8. 

Det är samma 

cylinder som 

används på det 

befintliga bandnypet. 

 

 

3.2.4 High-cost konstruktion 

Bandnyp och mid-costlösningen kan enkelt kombineras då de använder sig av samma axel, se 

figur 44. 

 

 

  

Figur 43. Elementarfall 5 enligt bilaga. 

Figur 44. Konstruktion på high-costlösningen. 
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3.2.5 Slutanpassning och Kostnadskalkyl 

Framtagning av ritningsunderlag har gjorts för att tillverkare ska kunna ta fram offerter, se 

bilaga 14. De ritningar som har tagits med i rapporten är bara de viktigast och mest relevanta. 

Visningsbilder till kunder har även gjorts, se bilaga 15. 

 

Här presenteras pris på de delar som de olika lösningarna består av, se tabell 1. Priserna för de 

tillverkade delarna har tagits fram genom pris på material plus uppskattat pris för tillverkning. 

För standarddelarna har prislistor utgåtts efter. Bilagor finns bara för de viktigaste och mest 

relevanta standardkomponenterna. 

 

 

Low-cost     

Tillverkade detaljer Antal Ritning/specifikation Leverantör Pris/st 

Valsad och bearbetad plåt 1 1419 Hedbergs mek. ~2000 

     

Standardkomponenter Antal Specifikation Leverantör Pris/st 

Försänkta insexskruv 8 DIN 7991 Wiberger 22 

     

Mid-cost     

Tillverkade detaljer Antal Ritning/specifikation Leverantör Pris/st 

Stöd 1 1400, Se bilaga 14 Hedbergs mek. ~4000 

Låsningsstag 2 1407, Se bilaga 14 Hedbergs mek. ~1200 

Hävarmsstag 2 1408, Se bilaga 14 Hedbergs mek. ~1200 

Fäste för bandnypsaxeln 2 1415 Hedbergs mek. ~800 

Distans för skruvförband, 

främre öra, high-cost 

2 1409 Hedbergs mek. ~100 

Distans för skruvförband, 

bakre öra 

2 1410 Hedbergs mek. ~100 

Distans för hävarmsaxel 2 1412 Hedbergs mek. ~100 

Fäste för vantskruv 2 1411 Hedbergs mek. ~500 

Låsklossar för axlar 6 1402, 1418 Hedbergs mek. ~100 

Platta för 

tryckbegränsningsventil 

1 1413 Hedbergs mek. ~200 

Axel för bandnyp 1 1416 Hedbergs mek. ~200 

     

Standardkomponenter Antal Specifikation Leverantör Pris/st 

Vantskruv 158 – 234 mm 2 Se bilaga 10 Certex 519 

Kulled 8 mm 2 Se bilaga 11 Nomo kullager 210 

Bult med huvud 12x60 mm 2 Se bilaga 13 Marcus 26 

Bult med huvud 8x28 mm 4 Se bilaga 13 Marcus 20 

Glidlager 12x10 mm 2 Se bilaga 12 Lagermetall 22 

Glidlager 8x9,5 mm 4 Se bilaga 12 Teknikprodukter 18 

Låspinne 2,5 x 20 mm 4 ISO 1234 Mattssons 5 

Låspinne 1,6 x 12 mm 6 ISO 1234 Mattssons 5 

Skruv m8x35 2 ISO 4017 M6S  8 

Skruv m10x45 4 ISO 4017 M6S  8 

Tabell 1. Komponent- och prislista. 
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Bricka 8 mm 10 ISO 7089 BRB  10 

Bricka 10 mm 4 ISO 7089 BRB  12 

Bricka 12 mm 2 ISO 7089 BRB  14 

Stödbricka 12 mm 4 DIN 988 Sodemann 12 

     

Bandnyp     

Tillverkande detaljer Antal Ritning/specifikation Leverantör Pris/st 

Boomerangstag 2 1414, Se bilaga 14 Hedbergs mek. ~1000 

Nedre axel 1 1417 Hedbergs mek. ~500 

Övre axel 1 1416 Hedbergs mek. ~500 

     

Standardkomponenter Antal Specifikation Leverantör Pris/st 

Excentrisk klack 1 Se bilaga 9 Certex 1500 

Hydraulcylinder 1 Se bilaga 8 Stacke hydraulik 4100 

Låspinne 2,5 x 20 mm 2 ISO 1234 Mattssons 8 

Stödbricka 12 mm 2 DIN 988 Sodemann 12 

 

Ungefärlig total tillverkningskostnad för de framtagna lösningarna. 

Low-cost: 3000 - 6000 kr 

Mid-cost: 15000 - 20000 kr 

High-cost 23000 - 26000 kr (mid-cost + bandnyp) 
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4. Diskussion 
 

Svårigheten med projektet har varit konceptgenereringen, speciellt mid-costlösningen där 

kravet var att en C-krok skulle kunna användas. Detta krävdes utrymme för en mekanism i 

haspeln. Utrymmet i haspeln i CAD-miljö har inte varit så problematiskt men då förstudie 

visade på att hydraliken som finns i verkligheten tar upp mycket plats har det gjorts mycket 

svårare. Eftersom det då var ett väldigt litet utrymme att arbeta på så har konstruktionen av 

mekanismen tagit mycket tid, det fanns inte många kombinationer av dimensioner på stagen. 

Men beräkningarna på stöden förenklades så att elementarfall användas. Detta gav mer tid till 

utformningen av mekanismerna än beräkningsarbeten. De beräkningar som gjordes stämde 

bra överens med FEM-analyserna och inga stora spänningskoncentrationer uppkom. 

 

Istället för att ha separata lösningar för bandnyp och stöd har det undersökts om de skulle 

kunna integreras i samma rörelse. Möjligen så skulle det kunna fungera men att hitta den 

mekanismen skulle ta tid, därför valdes det att separera lösningarna. 

 

Low-costlösningen kunde göras mycket simpel eftersom kraven för den inte var så 

begränsande. Därför har tyngden i projektet lagts på mid-costlösningen. Vidare bearbetning 

på low-costlösning kan vara att rekommendera. Resultatet visar bara att lösningen fungerar. 

Det som skulle kunna ha gjorts annorlunda var att göra mer ingående beräkningar och då 

kanske fått ett mer exakt och färdigt resultat. Samma är det med mid-costlösningen, för att 

dimensionera standardkomponenter användes data från FEM-analysen. För att komma fram 

till ett mer ingående resultat skulle teoretiska beräkningar gjorts, till exempel 

skjuvningsberäkningar på axlar och glidlager. 

 

Vissa kunder av haspelsystem använder ibland höga hastigheter på bandet. Ett vidare arbete 

med förbättringar skulle kunna vara beräkning av det kritiska varvtalet. Utav det skulle 

kanske en valbar balanseringslösning utvecklas. 

 

Produkten Camcoil står främst för enkelhet, därför kanske det har varit ett steg tillbaka att 

göra den mer komplicerad genom mer rörliga delar. Men de förbättringar som har gjorts ska 

bara ses som tillval för kunder, därför anses Camcoil bibehålla sin enkelhet genom denna 

valbarhet. 
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5. Slutsats 
 

De lösningar som har tagits fram löser de befintliga problemen och uppfyller målsättningen. 

Prisklasserna har skapat möjligheten att välja lösning beroende på de krav som ställs. De 

utformade konstruktionerna klarar de ställda belastningskraven och är tillverkningsbara med 

ett komplett tillverkningsunderlag.  

 

Low-costlösningen avspeglar enkelheten och prisklass som målsättningen omnämnde mycket 

bra. Lösningen kan behöva en vidare granskning men de gjorda beräkningarna har visat på att 

den teoretiskt kan fungera som stöd. 

 

Mid-costlösningen har lyckats göras funktionell med en viss enkelhet då den består av många 

standardkomponenter samt enkla konstruktionsdetaljer. Den har beaktat utrymme för C-krok 

och avspeglar målsättningen. Med hjälp av FEM-analys har standarddetaljer och unika delar 

dimensionerats. Vidare behandling av lösningen skulle vara att göra mer ingående teoretiska 

beräkningar på axlar och glidlager i mekanismen. 

 

Förenklingen av bandnypet gjordes med boomerangstag, det minskade antalet delar samt det 

utrymme som den befann sig på. 

 

High-costlösningen har gjort sig ett bra alternativ för de kunder som saknar kringutrustning 

och den avspeglar målsättning. 

 

 

Tackord 
 

Vill tacka Camatec industriteknik AB som ställde upp med ett mycket intressant 

examensarbete.  Ett stort tack till nyckelpersonerna Lars Jacobsson, Lennart Andersson, Peter 

Wigarthsson och Patrik Larsson. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Projektplan 

Projektplan – Förbättring av Camcoil 
Uppdragsgivare: Camatec industriteknik AB 

Projekttagare: Johannes Andersson 
Bakgrund: 

Arbetet utförs vi d Karlstads universitet i kursen examensarbete för högskoleingenjörsexamen 

inom maskinteknik. Jag har tilldelats ett examensarbete av företaget Camatec industriteknik 

AB. Camatec är ett Karlstadsbeläget ingenjörskonsultföretag som gör allt ifrån förstudier till 

hela projekt inom konstruktions- och beräkningsarbeten. De har också patent på en egen 

produkt, Camcoil, det är en enkel maskin för på- och avhaspling av bandstål. Jag har fått i 

uppdrag att förbättra de problem som finns inom denna produkt. 

Camcoil – se figur 1 

Camcoil som är en patenterad 

produkt som inriktar sig mot 

stålindustrin. Den används för 

att haspla bandstål till rullar. 

Produkten består av endast fyra 

rörliga delar, mantel, 

hydraulcylinder, stödringar och 

axel. Den har många fördelar 

jämfört med traditionella 

haspelsystem inte minst i 

ekonomiska aspekter på grund av 

den ökade livslängden. På- och avhaspling sker med hjälp av den kollapserande och 

expanderande manteln. Vid avhaspling så kollapseras haspeln för att kunna placera dit 

bandrullen, sen expanderas haspeln och nyper fast rullen, och då kan man starta avhaspling av 

rullen genom rotation av manteln, se figur 2. När man sen ska haspla på bandet så nyper man 

fast bandet intill manteln med hjälp av nypanordningen, expanderar haspeln och sedan rullar 

man på bandet. Mantelexpanderingsrörelsen är driven av ett hydraulsystem som är integrerad 

i maskinen, den driver även rotationen av manteln.
1
 

                                                 
1
 http://www.camatec.se/hss_broschyr.asp, Camcoils haspelsystem 

Figur 1. Camcoil - ett haspelsystem för bandstål.1 

Figur 2. Av- och påhaspling av bandstål.1 

http://www.camatec.se/hss_broschyr.asp
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Problemformulering 
Problemet som uppstår är i samband med spelet i haspeln, det gör att bandet inte blir helt 

cirkulärt, det är på grund av den raka övergången som sker vid detta spel, se figur 3. Denna 

rakhet som uppstår i bandet förvärras och blir större ju mer varv man hasplar på. Kunder har 

då använt sig av stödrullar och tejpat fast bandet för att undgå problemet, se figur 4. Eftersom 

haspeln måste ha ett bandnyp för att kunna fästa bandet inför påhaspling så är det svårt att 

kombinera det med en stödrulle.
2
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål och syfte 

Jag ska med hjälp av mina färdigheter inom maskinteknik ta fram konstruktionsunderlag, 

beräkningar, komponent-, leverantörs- och prislista för ovannämnd lösning. Camatec vill då 

att jag ska ta fram lösningar i olika prisklasser. De ska också eliminera de nämnda problemen. 

Lösningarna ska kunna ersätta dagens lösningar och tillgodose kundens krav. De ska helst inte 

störa dagens anordning, det vill säga man ska inte behöva ändra befintlig konstruktion. 

Lösningen ska helst bara kunna läggas till på de existerande produkterna hos kunderna. Syftet 

med projektet är att Camatec vill ha en komplett produkt, det vill säga att dom inte vill att 

kunderna ska använda sig av stödrullar eller liknande, utan att dom ska kunna välja bland 

olika lösningar. Jag strävar efter att göra ett så uppskattat projektarbete som möjligt, att kunna 

tillfredsställa och förhöja uppdragsgivarens förväntan.

                                                 
2
 http://www.kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:324029/FULLTEXT01  

 

Figur 3. Camcoil med bandnyp. 2 Figur 4. Camcoil med stödrulle och tejp, bandnyp 

används ej. 2 

http://www.kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:324029/FULLTEXT01
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Tabell 2. Risker inom projektet. S – sannolikhet, K – konsekvens, R – risk. 1-10  låg risk, 11-18 medel 

risk, 19-25 hög risk 

Projektmodell 
 

 

 

Etapp/Projektfas Milstolpe Grindhål Färdigdatum 

Uppstartsmöte Godkänd redovisning  2013-02-06 

Projektplan  Projektplan godkänd 2013-02-08 

Kravspecifikation  Kravspec. godkänd 2013-02-26 

Konceptval  Konceptval godkänd 2013-03-13 

Delredovisning Godkänd redovisning  2013-03-27 

Slutredovisning Godkänd redovisning  2013-05-30 

Rapport Godkänd rapport  2013-06-13 

 

Milstolpe – Avstämning internt, i detta fall avstämning med Karlstads universitet. 

Grindhål – Avstämning med uppdragsgivare. 

 

Jag har valt att lägga grindhålen i början projekttiden på grund av att jag vill ha ett bra grepp 

om projektet så tidigt som möjligt. Att tidigt kunna stämma av med uppdragsgivaren på vilket 

sätt de vill ha kravspecifikationen och konceptet gör att jag kan föra projektet i rätt riktning. 

 

Riskbedömning 

 

 

Händelse S K R Åtgärd 

Sjukdom 2 4 8 Ingen åtgärd, eventuellt arbeta 

hemifrån 

Nyckelpersonal på företaget 

försvinner 

2 3 6 Sök handledning på annat håll 

Konflikt med uppdragsgivare 1 4 4 Diskutera och kompromissa 

Borttappat dokument 3 3 6 Gör alltid en backup i fortsättningen 

Sena ändringar 3 4 12 Diskutera med handledare och planera 

Tidsplanering brister 3 4 12 Prioritera och planera 

 

Jag anser att de största riskerna är om sena ändringar och överskriden tidsplan sker. Jag 

hoppas jag har planerat bra och gjort förutsättningar för att de riskerna inte ska ske.

Tabell 1. Projektmodell med mätbara mål. 
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Organisation 
Arbetsplatser:  

Camatec industriteknik AB, Faktorigatan 15 Karlstad 

Karlstads universitet, Universitetsgatan 2 Karlstad 

 

Deltagare 

Johannes Andersson – Projekttagare 

Lennart Andersson, Camatec – Handledare 

Lars Jacobsson, Karlstads universitet – Handledare 

 

Eftersom jag sitter vid Camatec kommer jag att kunna få handledning från de övriga anställda, 

t.ex. med frågor inom specifika ämnen ifrån de anställdas ansvarsområden. Jag har fått alla de 

förutsättningar för att kunna göra väl genomfört projekt. 

 

Dokumenthantering 

Dokumenthantering och backup sker på den dator jag blivit försedd med av Camatec. Jag har 

där fått tillgång till en mapp för hantering av projekt. Mappen består av mallar för de delar ett 

projekt är indelat i. Jag kan där föra loggbok och ha en bra översikt på projektet.  

 

Tidplan 

Tidplanen är utförd i MS projekt. Loggboksförande och rapportskrivning sker parallellt under 

projektets gång, se bilaga 1. 



 
 

 

- 33 - 

 

 

Bilaga 1 - Tidplan 
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Bilaga 2 - Konceptbeskrivningar 

Konceptbeskrivning, low-cost 

Koncept 1. 

 

 

 

Valsad plåt som är fäst i ena 

manteländen. Plåten är överspänd 

vilket gör att den följer med manteln 

vid kollapsering 

 

Specifikation: 

Använder den överspända plåten samt 

mantelrörelsen 

 

Fördelar 

+ Billig lösning 

+ Få delar 

+ Använder mantelrörelsen 

 

Nackdelar 

– Kräver urfräsning i manteln 

 

 

Koncept 2. 

 

 

 

Stödet är fäst med gångjärn som 

följer ett spår vid kollapsering. 

 

Specifikation: 

Använder mantelrörelsen 

 

Fördelar 

+ Få delar 

+ Använder mantelrörelsen 

 

Nackdelar 

– Kräver ett spårfäste 

– Relativt dyr lösning
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Konceptbeskrivning, mid-cost 
Koncept 1. 

Hävarm med stag som går från ena 

axeln till den andra. Vid 

kollapsering så åker stödet ner och 

det finns plats för lyftkrok. 

 

Specifikation: 

Kräver ingen hydraulcylinder 

Använder mantelrörelsen 

 

Fördelar 

+ Standarddetaljer kan appliceras 

+ Relativt billig lösning 

+ Få delar 

+ Använder mantelrörelsen 

 

Nackdelar 

– Stöd kan vara i vägen för lyftkrok 

då det vrids 

 

 

 

Koncept 2. 

Stag som går från axlarna till att 

hålla upp stödet nedifrån. Vid 

kollapsering så åker stödet ner och 

det finns plats för lyftkrok. 

 

Specifikation: 

Kräver ingen hydraulcylinder 

Använder mantelrörelsen 

 

Fördelar 

+ Standarddetaljer kan appliceras 

+ Använder mantelrörelsen 

 

Nackdelar 

– Bygger mycket plats 

– Slaglängden kan vara för låg för 

att lyftkrok ska få plats 
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Koncept 3. 

 

Använder sig av en hydraulcylinder. 

Stödet är fäst med gångjärn vid 

manteln. Vid kollapsering så drar 

hydraulcylindern ned stödet och det 

finns plats för lyftkrok. 

 

Specifikation: 

Kräver hydraulcylinder 

Använder hydraultryck 

 

Fördelar 

+ Standarddetaljer kan appliceras 

+ Få delar 

 

Nackdelar 

– Dyr med hydraulcylinder 

– Kan kräva stor hydraulcylinder 

 

 

 

 

Koncept 4. 

Dubbla hävarmar med stag som går 

från ena örat till det andra. Vid 

kollapsering så åker stödet ner och det 

finns plats för lyftkrok. 

 

Specifikation: 

Kräver ingen hydraulcylinder 

Använder mantelrörelsen 

 

Fördelar 

+ Standarddetaljer kan appliceras 

+ Relativt billig lösning 

+ Få delar 

+ Använder mantelrörelsen 

 

Nackdelar 

– Kan bygga plats 

– Ger inte optimalt stöd 
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Koncept 5. 

 

Använder sig av två mindre 

hydraulcylindrar. Stöden är fästa med 

gångjärn vid manteln. Vid 

kollapsering så drar 

hydraulcylindrarna ned stöden och det 

finns plats för lyftkrok. 

 

Specifikation: 

Kräver hydraulcylindrar 

Använder hydraultryck 

 

Fördelar 

+ Standarddetaljer kan appliceras 

+ Få delar 

+ Kan klara högt tryck på stöden 

 

Nackdelar 

– Dyr med hydraulcylindrar 

– Bygger mycket plats 

 

Koncept 6. 

Hävarm med stag som går från ena 

axeln till det andra. Hävarmen 

håller upp ett löstagbart stöd. Vid 

kollapsering så åker stödet ner och 

tas bort och det finns plats för 

lyftkrok. 

 

Specifikation: 

Kräver ingen hydraulcylinder 

Använder mantelrörelsen 

 

Fördelar 

+ Standarddetaljer kan appliceras 

+ Relativt billig lösning 

+ Få delar 

+ Använder mantelrörelsen 

 

Nackdelar 

– Kan bygga plats 

– Stödet kan vara svårt att tillverka 
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Koncept 7. 

Hävarm med stag som går från ena 

örat till det andra. Hävarmen är 

parallella stag som håller upp 

stödet. Vid kollapsering så åker 

stödet ner vertikalt och det finns 

plats för lyftkrok. 

 

Specifikation: 

Kräver ingen hydraulcylinder 

Använder mantelrörelsen 

 

Fördelar 

+ Standarddetaljer kan appliceras 

+ Relativt billig lösning 

+ Få delar 

+ Använder mantelrörelsen 

 

Nackdelar 

– Kan bygga plats 

– Stödet kan vara svårt att tillverka 

 

 

Koncept 8. 

Använder sig av hydraulcylinder. 

Parallella stag som håller upp 

stödet. Vid kollapsering så dras 

stödet ner vertikalt och det finns 

plats för lyftkrok. 

 

Specifikation: 

Kräver hydraulcylinder 

Använder hydraultryck 

 

Fördelar 

+ Standarddetaljer kan appliceras 

+ Få delar 

 

Nackdelar 

– Kan bygga plats 

– Stödet kan vara svårt att tillverka 

– Kan vara dyr 
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Konceptbeskrivning, bandnyp. 

Koncept 1.  

 

 

Använder sig av boomerangstag som 

en hydraulcylinder är fäst vid. Den 

excentriska klacken nyper bandet med 

hjälp av hydraultrycket. 

 

Specifikation: 

Kräver hydraulcylinder 

Använder hydraultryck 

 

Fördelar 

+ Standarddetaljer kan appliceras 

+ Få delar 

+ Ger bra bandnyp 

 

Nackdelar 

– Kan bygga plats 

– Kan vara dyr 

 

 

 

 

Koncept 2. 

 

Använder sig av en fjäderbelastad 

klack. Den excentriska klacken spänns 

åt manuellt med en hävarm. 

Hävarmen kan sedan låsas. 

 

Specifikation: 

Kräver ingen hydraulcylinder 

Låses fast manuellt 

 

Fördelar 

+ Standarddetaljer kan appliceras 

+ Få delar 

+ Billig 

 

Nackdelar 

– Kan bygga plats 

– Kan ge ej tillräckligt bandnyp 
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Bilaga 3 - Konceptval 

Konceptval, low-cost 

Eftersom bara två koncept har genererats för denna prisklass så används bara Pughs relativa 

beslutsmatris, se tabell 2. 

Lösningar jämförs mot referenslösningen.  

+ : Bättre - : Sämre  0 : Lika bra 

 

 

 

Koncept 1 har satts som 

referens och sedan 

jämförts med koncept 2. 

De jämförs i hur väl de 

uppfyller de funktionella 

kraven samt de 

ickefunktionella kraven. 

Det koncept som 

rankades bäst var 

koncept 1. 

 

 

 

Konceptval, mid-cost 
Här har Pahls och Beitz elimineringsmatris används för att sålla bort omöjliga koncept. De 

bortsållade koncepten är koncept 2 och 6, se tabell 4. 

 

  Elimineringskriterier Beslut 

+ Ja Fullfölj lösning 

- Nej Eliminering 

? Mer information Mer info innan beslut 

! Kontrollera 

specifikation 

Kontrollera specifikation 

  

  

 Alternativ 

Kriterier 1 2 

Funktionella krav 

REF 

- 

Pris - 

Underhållvänlig - 

Enkelhet - 

Användarvänlig 0 

summa +   0 

summa 0   1 

summa -   4 

netto   – 4 

rankning  1 2 

beslut ok - 

Tabell 2. Pughs relativa beslutsmatris. 

Tabell 3. Tecken för Pahls och Beitz elimineringsmatris. 



 
 

 

- 41 - 

 

 

 

 
L

ö
sn

in
g
 

L
ö

se
r 

h
u

v
u

d
p

ro
b

le
m

 

U
p

p
fy

ll
er

 f
u

n
k

ti
o

n
el

la
 k

ra
v
 

R
ea

li
se

rb
a
r 

S
ä

k
er

 l
ö

sn
in

g
 

T
il

lr
ä

ck
li

g
 i

n
fo

 

Kommentar Beslut 

1 + + + + ?  + 

2 + + -   Ger inte plats för lyftkrok - 

3 + + + + +  + 

4 + + + + +  + 

5 + + + + +  + 

6 + + + -   - 

7 + + + + +  + 

8 + + + + +  + 

 

För att kunna ta fram det bästa av de framsållade koncepten så har Pughs relativa 

beslutsmatris använts här också. Det koncept som blev bäst rankat var koncept 7, se tabell 5. 

 

 

 Alternativ 

Kriterier 1 2 3 4 5 6 7 8 

Funktionella krav 

REF 

 0 0 0  + + 

Pris  - 0 -  0 - 

Underhållvänlig  - 0 -  0 0 

Enkelhet  - 0 -  0 - 

Användarvänlig  - 0 -  0 0 

summa +    0 0 0  1 1 

summa 0    1 5 1  4 2 

summa -    4 0 4  0 2 

netto    – 4 0 – 4  +1 -1 

rankning  2  4 2 4  1 3 

beslut    - - - - ok - 

 

 

  

Tabell 4. Pahls och Beitz elimineringsmatris. 

Tabell 5. Pughs relativa beslutsmatris. 
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Konceptval, bandnyp 

Eftersom bara två koncept har genererats så användes bara Pughs relativa beslutsmatris, se 

tabell 6. 

 

 

 

Det koncept som 

rankades bäst var 

koncept 1. Den ansågs 

uppfylla de funktionella 

kraven bättre och var 

mer användarvänlig 

samt underhållsvänlig. 

  

 Alternativ 

Kriterier 1 2 

Funktionella krav 

REF 

- 

Pris + 

Underhållvänlig - 

Enkelhet + 

Användarvänlig - 

summa +   2 

summa 0   0 

summa -   3 

netto   – 1 

rankning  1 2 

beslut ok - 

Tabell 6. Pughs relativa beslutsmatris. 
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Bilaga 4 – Fall för böjmotstånd [5] 
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Bilaga 5 – Elementarfall för böjning [5] 
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Bilaga 6 – Teoretiska beräkningar på stöd 

Low-cost 

De beräkningar som gjorts på low-costlösningen är på de belastningar som banddraget utgör.  

De dimensioner som finns har uppmäts på den konstruktion som valts. Det som 

dimensioneras är tjockleken på stödets tvärsnitt. 

 

                       
 

                    
 

           
 

Från elementarfall 10, bilaga 5, har det maximala böjmomentet tagits fram. Vy sett framifrån 

på kortsidan om stödet. Stödet hålls upp av manteln. 

 

     
   

 
         

 

      
        

 
  

 

               
 

För beräkning av höjden på tvärsnittet så utgår man från den maximala böjspänningen som 

kan ske. Den maximala böjspänningen är sträckgränsen genom säkerhetsfaktorn. 

 

   
    

  
    (1) 

 

 

   
      

   
   (2) 
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Böjmotståndet är beroende på tvärsnittet och där kan man ta reda på höjden. 

 

   
    

 
    (3) 

 

 

Uttrycket som ställs för höjden ser ut på följande sätt. 

 

(2) och (3) i (1)    √
      

(
      

   
)  

 

 

   √
       

(
   
   

)     
 

 

  1,87 mm  

 
En tjocklek på minst 1,9 mm krävs på tvärsnittet. Tjockleken har då valts till 5 mm, detta för 

att få en säkerhetsmarginal och för att skapa trygghet hos kunderna. Skillnaden i pris är liten. 

 

Mid-cost 

Här ska ett bandnyp kunna kombineras därav vinkeln till vänster om stödet. Dimensioner har 

tagits fram på konstruktionen av lösningen. 

 

Vy på elementarfall som använts. 

  

α 

Fy 

130 

 

58ᵒ 

 
80ᵒ 
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                                       (4) 

 

                               
 
           
 

Från elementarfall 10, bilaga 5, har det maximala böjmomentet tagits fram. Här ses vy ifrån 

långsidan av stödet på grund av att det hålls upp av en mekanism och inte av manteln. 

 

     
   

 
         

 

      
        

 
  

 

                
 

För beräkning av höjden på tvärsnittet så utgår man från den maximala böjspänningen som 

kan ske. Den maximala böjspänningen är sträckgränsen genom säkerhetsfaktorn. 

 

   
    

  
    (1) 

 

 

   
      

   
   (2) 

 

Böjmotståndet är beroende på tvärsnittet och där kan man ta reda på höjden. Bredden är 

bestämt till 400 mm. Böjmotståndet för en rektangel har används då det är mest likt. 

 

   
    

 
    (5) 

 

 

Uttrycket som ställs för höjden ser ut på följande sätt. 

 

(2) och (3) i (1)    √
      

(
      

   
)  

 

 

   √
        

(
   
   

)    
 

 

   9,6 mm  

 
En tjocklek på minst 9,6 mm krävs på tvärsnittet. Eftersom tvärsnittet inte är rektangulärt så 

har det verkliga böjmotståndet räknats fram med hjälp av ProEngineer, de gav då att en 

tjocklek på minst 9 mm krävs. 
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Bilaga 7 – C-krok 
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Bilaga 8 - Hydraulcylinder 
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Bilaga 9 – Excentrisk klack 
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Bilaga 10 - Vantskruv 
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Bilaga 11- Kulled 
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Bilaga 12 – Glidlager 
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Bilaga 13 – Bult med huvud 
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Bilaga 14 - Ritningsunderlag 
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Bilaga 15 – Visningsbilder 

Option 1 - Originalutförande 

 

 

  



 
 

 

- 66 - 

 

 

Option 2 – Low-cost 
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Option 3 – Mid-cost 
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Option 4 – High-cost 


