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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete är ett resultat av ett samarbete med konsultföretaget Camatec Industriteknik AB. 

Företag inom papper/kartong- tillverkning har behov att transportera sin slutprodukt lokalt i form av pappersrullar. 

Dessa rullar transporteras idag av bl.a. transportband som tillåter färd i endast en riktning. När rullarna är i behov 

att byta riktning måste de roteras. Denna rotationsrörelse sker med hjälp av ett s.k. vändbord. Ett vändbord består 

enkelt av en bottendel, vänddel samt stativ. Camatec var i behov att ett nytt vändbord skulle konstrueras med 

hänsyn till ett tidigare vändbord. Följande krav och önskemål fanns på det nya vändbordet. 

 Enkelt att ändra diameter på vändbordet från 2.6 till 3.6 m. (endast en storlek på 3 m i 

diameter fanns innan) 

 Vändbordet ska klara att hålla upp en pappersrulle på 6 ton med en säkerhetsfaktor 1.5. 

 Camatecs transportör ska användas i konstruktionen. (transportör = transportband) 

 Samma rotationsprincip ska utföras som det existerande vändbordet. 

 Samma typ av kuggkrans och motor ska användas som tidigare. 

 Stativen ska klara vikt upp till 500 kg (vikt av människa med en säkerhetsfaktor 5) 

 Minska höjden av vändbordet för att minska kostnader som uppkommer vid grävning av grop i 

betongfundament. 

 Montagevänligt. 

 

Arbetet började med en grundlig planering bestående av en projektplan innehållande en WBS1, GANT-schema, 

och riskanalys. Konstruktionsarbetet bestod av bl.a. nulägesanalys konceptgenerering, 3D-CAD och 

ritningsunderlag. Teoretiska beräkningar och FEM-analyser gjordes för att försäkra sig om att komponenter skulle 

hålla. 

Allting resulterade i ett nytt vändbord som uppnådde alla krav och önskemål. Med hjälp av ett nytt stativutförande 

har det gett möjligheten att ändra diameter på vändbordet så att minimalt antal detaljer påverkas (om-

dimensioneras). Total nykonstruktion av bottendelen har medgett en minskning med 170 mm av den totala 

höjden, samt att med hjälp av en s.k. robotslang tagit bort behovet att använda ett kabelsläp. 

Priset på det nya vändbordet blev ungefär det samma som det föregående, ~220 000 kr. 

 

  

                                                           
1
 WBS = Work Breakdown Structure 



 
 

 

Abstract 
 

This graduation report is a result of collaboration with the consulting firm Camatec Industriteknik AB. 

Companies within paper/cardboard- production have a need to transport their final product locally in form of 

paper rolls. Today these paper rolls are usually transported with conveyers which allow movement in only one 

straight direction. When the rolls are in need to change direction, they have to rotate. This rotational movement 

occurs with a so called turntable. A turntable consists simply of a bottom-part, turn-part and stands. Camatec were 

in need that a new turn table had to be designed with consideration to the old one. The new turntable had the 

following requirements and requests. 

 Easily change the diameter of the turntable from 2.6 to 3.6 m. (only one size was available 

before which was 3 m in diameter) 

 The turntable should manage to hold up a weight of 6 tons with a safety factor of 1.5. 

 Camatecs transporter should be used in the design. (transporter = conveyer) 

 The same principle of rotation should be executed as before. 

 The same type of slewing bearing and motor should be used as before. 

 The stands should be able to withstand a weight of 500 kg. (weight of human with a safety 

factor of 5) 

 Minimize the height of the turntable to be able to reduce the costs of digging pits in foundations. 

 Easy to assemble. 

 

The work started with a meticulous planning consisting of a project plan, which in turn consisted of a WBS, 

GANT-chart and finally a risk analyses. The construction work consisted of benchmarking, concept generation, 

3D-CAD and drawings. Theoretical calculations and FEM-analysis were made to insure that components would 

hold. 

Everything resulted in new turntable that met all the requirements and desired requests. New designs of the stands 

have given the opportunity to change the diameter of the turntable so that a minimal amount of parts are affected. 

A total reconstruction of the bottom-part has allowed a reduction of the total height by 170 mm. By implementing 

a so called robot-tube, the need use a cable carrier is gone. 

The total price of the new turntable came out to be about the same as the old one, ~ 220 000 SEK. 
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1. Inledning 
 

Detta arbete som omfattar 22.5 högskolepoäng har utförts av Orhan Mesinovic på Karlstads Universitet och ha 

varit ett avslutande moment i Högskoleingenjörsprogrammet inom maskinteknik. Arbetet har utförts på Camatec 
Industriteknik AB där handledare har varit Henrik Svedberg. Från Karlstads Universitet har Mikael Åsberg utsetts 

som handledare. 

1.1 Bakgrund 
Camatec är ett teknikkonsultföretag i Karlstad som jobbar mot verkstads -och processindustrin.  De erbjuder att ta 

på sig hela projekt åt företag samt utföra enklare konstruktionsuppdrag, beräkningar och analyser.  

Industrier som är inriktade mot t.ex. papper/kartong-tillverkning måste producera stora mängder av sin produkt 

för att möta kundernas krav. I slutet av produktionskedjan transporteras stora pappersrullar lokalt. Företagen 

kräver att dessa tranportsystem är effektiva och säkra för att inte störa eller påverka resterande produktion. 

Pappersrullar som i detta fall, brukar transporteras på transportband som kan vara monterade i golvet. När en rulle 

skall byta riktning i fabriken måste den roteras då endast raka transportband används. Denna rotationsrörelse sker 

med hjälp av ett s.k. vändbord. Camatec är intresserade av att ett nytt vändbord konstrueras och att 

tillverkningsunderlag för tillverkning av den tas fram. Figur 1 och 2 visar ett föregående vändbord som har 

tillverkats tidigare. Bilder samt ritningar av detta bord har använts som referens vid konstruktion av det nya.  

Bilaga 1 visar ritning på det. 

1.2 Problemformulering 
Vid konstruktion av det föregående vändbordet har ingen hänsyn till ändring av diameter tagits, d.v.s. kunden har 

inte haft möjlighet att beställa ett vändbord med egen specificerad diameter utan att större ändringar av det gamla 

bordet var tvunget att göras. Den totala höjden av bordet ansågs vara högre än nödvändigt och bidrog till 

kostnader i form av att djupare gropar var tvungna att grävas. Slutligen upplevdes monteringen av bordet svår då 

skruvar och andra fästelement var svåra att nå.  

1.3 Mål 
Målet har varit att på ett standardiserat sätt konstruerat ett monteringsvänligt vändbord för pappersrullar, samt att 

minska den totala höjden och ta fram ett komplett tillverkningsunderlag av den. Utnyttjande av 

standardkomponenter har varit ett sätt att minimera kostnader inom tillverkning. 

1.4 Syfte 
Syftet med arbetet har varit att ta fram en produkt som ska ge kunden valfrihet att anpassa den till sin produktion. 

Det syftar framförallt på ändring av diameter utan att resterad konstruktion av vändbordetpåverkas för mycket. 
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1.5 Produktbeskrivning 
Ett vändbords funktion kan enkelt beskrivas med hjälp av tre distinkta komponenter. De är en vänddel, axiallager 

samt en bottendel. Figur 3 illustrerar delarna som fyrkantiga plattor. Lagrets ytterring är monterad till bottendelen 

som i sin tur är fast monterad till fundamentet medan innerringen är monterad till vänddelen. Denna konfiguration 

låter vänddelen rotera fritt som Figur 4 visar.  

Används en motor med kugg kan rotationsrörelsen ske mekaniskt. Den drivmetod eller rotationsprincipen som 

beskrivs nedan användes innan och har behållits vid konstruktion av det nya vändbordet. 

För att en motor ska användas till rotationen ställer det krav på att ett speciallager används. Det nya lagret är ett 

s.k. kugglager som har kuggtänder på ytterringen. (Bilaga 2).  Figur 5 visar hur monteringen ska vara för att 

motorn ska användas. Notera att motorn följer med vänddelen i rationsrörelsen vid detta utförande och att 

ytteringen med kuggtänderna är fast i bottendelen. 

Idag tillhandhåller Camatec transportörer (transportband) som de har möjlighet att ändra i längd beroende på 

kundens önskemål, se Figur 2. Detta ger flexibilitet att bruka transportörerna i olika användningsområden, som i 

detta fall på ett vändbord. Montering sker då på vänddelen. 

Figur 1. Ett tidigare vändbord med pappersrulle. 

ω 

Figur 4. Vänddelen roterar fritt 

m.h.a lagret. 

Figur 2. Vändbordets bas med tranportören 

(transportbandet) monterad. 

Transportör 

Vänddel 

Bottendel 

Axiallager 

Figur 3. Vänddel, bottendel samt lager ihopmonterade. 

ω A 
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1.6 Specifikationer och önskemål 
 

Camatec har ställt krav och önskemål på vad de har önskat av vändbordet, samt vilka avgränsningar arbetet har 

haft. 

Krav: 

 Enkelt att ändra diameter på vändbordet från 2,6 till 3,6 m. (endast en storlek på 3 m i diameter fanns 

innan). 

  Vändbordet ska klara att hålla upp en pappersrulle på 6 ton med en säkerhetsfaktor 1,5. 

 Camatecs transportör ska användas i konstruktionen. (transportör = transportband) 

 Samma rotationsprincip ska utföras som tidigare. 

 Samma typ av kuggkrans och motor ska användas. 

Stativen ska klara vikt upp till 500 kg (vikt av människa med en säkerhetsfaktor 5) 

Önskemål: 

 Minska höjden av vändbordet för att minska kostnader som uppkommer vid grävning av grop i 

betongfundament. 

 Montagevänligt. 

Avgränsningar: 

 Elektronik, t.ex. givare, ska endast placeras ut på ritningar och väljs ut av Camatec. 

 Endast det mekaniska ska tas hänsyn till på vändbordet. 

  

Motor 

Figur 5. Mekanisk rotationsrörelse som sker med 

hjälp av motor samt kugglager. 

 A 
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2. Metod 
Nedan beskrivs de metoder som har använts under examensarbetet för att komma fram till de resultat som 

beskrivs i kapitel 3. 

2.1 Projektplan 
Innan arbetet påbörjades gjordes en projektplan enligt Bilaga 3. En projektplan beskriver ett projektets mål, syfte, 

organisation och tidsplan. [1] 

En WBS (Work Break-down Structure) skapades tidigt för att visuellt identifiera alla aktiviteter som skulle ingå i 

projektet. Genom att göra ett GANT-schema kunde dessa aktiviteter tidsättas för att planera arbetet i mer detalj. 

GANT-scheman brukar inte användas som en styrmetod under projekt utan de implementeras i ett tidigt stadie. [1] 

Varje projekt kan utsättas för risker som kan försena arbetet. Dessa eventuella risker måste identifieras tidigt och 

en plan med återgärder måste finnas på plats. Detta gjordes med hjälp av en riskanalys. Först togs riskerna fram 

med konsekvenser och sannolikhet för varje. Konsekvenserna och sannolikheterna hade allvarlighetsgrader 

tilldelade. Efter riskanalysen skapades en lista över återgärder. 

2.2 Nulägesanalys 
Nulägesanalys eller konkurrensanalys är en metod för att analysera tidigare lösningar på problem. [1]. Metoden 

användes genom att studera olika ritningar och bilder på det gamla vändbordet. De lösningar som ansågs vara av 

sämre kvalité/inte dugliga togs bort medan bra/dugliga lösningar behölls eller modifierades. 

2.3 Koncept 
Efter nulägesanalysen skapades koncept med hjälp av enkla verktyg som penna och papper. Vissa koncept 

utfördes på CAD för att visualisera dem tredimensionellt. Svårare konceptval skedde efter diskussion och 

godkännande från handledare och enklare konceptval godkändes på eget initiativ. Frekventa träffar med 

handledare angående idéer och koncept hölls genomgående under arbetet för att minimera sena ändringar under 

konstruktionsfasen. 

2.4 Beräkningar 
Handberäkningar utnyttjades för att styrka vissa koncept och konstruktionsval innan de togs vidare. För att 

underlätta beräkningarna översattes många belastningsfall till elementarfall. Balkböjning, klassik mekanik och 

svetsberäkningar var några av de som användes. 

Delningsdiameter för kugghjul 

För att veta avståndet mellan två kugghjul utnyttjades följande teori som tar upp delningsdiameter av kugghjul. 

Delningsdiametern beskriver diametern var två kugghjul går i ingrepp med varandra som Figur 6visar. 

Figur 6. Två lika stora kugg med varsin 

delningsdiameter.[6] 



 
 

5 
 

 

När information fås om hur många tänder samt vilken kuggmodul två kugghjul har kan delningsdiametern eller 

delningscirkeln räknas ut enligt formel 1. Därefter är det enkelt att veta vilket avstånd två kugghjul måste har från 

varandra för optimalt ingrepp. Där icke optimalt ingrepp nås kan slitage uppstå i kuggen. [2] 

 (1) 

Där m är kuggmodulen och z är antal tänder på kugghjulet. Notera att kuggmodulen måste vara samma för de 

båda kugghjulen. 

Balkböjning 

Teorin för nedböjning av konsolbalk har använts genomgående under arbetet med olika fall av inspänning. Ett av 

dem har varit fast inspänd i ena änden med kraft och nedböjning längst ut. Se Figur 7. 

 

Formel 2 visar nedböjningen längst ut med kraft P.[3] 

 

Där L är längden av balken, E är E-modulen och I är yttröghetsmomentet. 

Figur 8 visar ett annat elementarfall var balken är fast inspänd i båda ändarna och där kraften är på ett varierande 

avstånd.[4] 

Nedböjningen vid P kan förklaras enligt formel 3, där f står för nedböjning. 

 

Figur 7. Nedböjning av balk, fast inspänd i ena änden. [3] 

P 

Figur 8. Nedböjning av balk, fast inspänd i båda ändar.[4] 
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Svetsförband 

Vid konstruktion av bl.a. stativen har kälsvets-beräkningar utförts för att försäkra sig om att de håller 

specificerade laster.[7] 

Svetsgodsets hållfasthet beräknas enligt följande: 

 

Där fu är grundmaterialtes brottgräns, βw är materialfaktor och γm2 är partialkoefficient. 

Krafterna i svetsar kan gå längsgående och vinkelrätt mot svetsens längdriktning. Se Bilaga 4 för ytterligare 

information. Bärkrafterna räknas ut med hjälp utav formlerna (5) och (6) nedan. 

 

 

Där a är svetsstorleken och leff är svetsens längd. 

Knäckning 

När långsmala balkar utsätts för krafter i längsgående riktning finns risk att de knäcks på grund av lasten.  I 

handböcker finns elementarfall för olika knäckningsfall enligt Euler. [4] De har använts för att studera 

konstruktioner där risk för knäckning finns, som i t.ex. stativen. Se bilaga 5 för teori och beräkningsgång. 

2.5 3D-CAD 
Computer Aided Design är program som används som verktyg för att konstruera tredimensionellt. Det ger 

konstruktören friheten att skapa sin produkt virtuellt och sparar mycket tid i längden. CAD-programmet 

ProEngineer Wildfire 5 användes under detta arbete. 

2.5 FEM 
Finita element metoden är ett hjälpmedel som används inom CAD för att studera och analysera konstruktioner. 

Det kan vara analyser av spänningar, krafter, temperatur och deformationer. När en modell är symmetrisk kan 

man ytnyttja det genom att dela upp datormodellen av den i delar. Det gör man av skälet at t spara beräkningstid på 

datorn. Se Figur 18. 

FEM användes när noggrannare värden av handberäkningarna eftersträvades eller om lastfallen var för 

komplicerade för att göra om till elementarfall och sedan göra handberäkningar på. Notera att handberäkningar 

utnyttjades när det gick innan FEM, då dataanalyser kräver mycket tid och förberedelser. Modulen Mechanica i 

ProEngineer användes under arbetet.  

2.6 Ritningar 
Vid tillverkning av en detalj brukar ritningar anses vara det styrande dokumentet. Detaljritningar och 

sammanställningar var de två typer av ritningar som skapades. Detaljritningar ger fullständig information om en 

detaljs form, storlek, toleranser och material medan sammanställningsritningar visar ingående detaljer av en 

produkt, deras placering och monteringssätt. [1]  
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3. Resultat 
Detta kapitel tar upp nulägesanalyser, konstruktion och beräkningar på de ingående delarna av vändbordet. 

3.1 Nulägesanalys 
Nulägesanalyser gjordes på bottendel, vänddel, stativ och kablage för studera konstruktionen av dem.  

Bottendel 

Bottendelens funktion är att vara fast förankrad till fundamentet och ta upp all vikt som kommer från 

pappersrullen och övriga komponenter. 

Dagens bottendel består enkelt av 4 st. U-balkar (300x100) som är monterade på varandra i en kvadratisk form. 

De täcks sedan över av en 30 mm plåt. Bottendelen vilar på fötter i varje hörn som ser till att  konstruktionen är 

plant förankrad mot golvet. Justering sker med hjälp utav shims (tunna plåtar) som sitter under fötterna vid 

montering.  

Genom att stapla balkarna på varandra på detta vis har man fått kvadratiska hål runt om, dessa indikeras av de 

orangea pilarna i Figur 9. Hålen används idag för att underlätta montering av kuggkransen. För att fästa 

kuggkransen till bottendelen måste skruvar skruvas fast underifrån och uppåt (röda pilar i Figur 9). De 

rektangulära hålen ger möjligheten att krypa in från sidorna för att nå dem och fästa kuggkransen. 

 

 

 

Figur 9. Konstruktion av den aktuella bottendelen. 
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Vänddel 

Funktionen av vänddelen är att rotera pappersrullen som tas emot av transportören. Stativen är också monterade 

på vänddelen och roterar med den. 

En plåt på cirka 1800x1500x30 mm verkar som grund för vändelen.  På vändelen finns en motor med kugg 

monterad, som följer med i rotationsrörelsen. Figur 10 visar det cirkulära hålet (röd pil) var motorn ska monteras i 

ett senare steg. Notera att bilden visar plåten upp och ned. Kuggkransen som nämnts ovan (se Bilaga 2) med 

inbyggt lager har satts fast på vändelen vid monteringen, sedan har de tillsammans skruvats fast till bottendelen.  

Figur 9 visar återigen hål i ett cirkulärt mönster var kransen med vänddelen ska skruvas fast. 

  

Figur 10. Vändelen (vändplattan) med monterat kugglager. 

Vänddel 
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Stativ 

För att försäkra sig om att människor inte ramlar ner i gropen var vänbordet är monterat måste stativ finnas på 

plats. Deras syfte är att täcka gropen bära upp förbipasserande. Notera att stativen inte tar upp någon vikt från 

rullen. 

Stativen består till stor del bara av ihopsvetsade vinkeljärn (L-balkar) som sedan har skruvats fast till vänddelen. 

Denna typ konstruktion är inte lämplig när diametern på bordet ändras. Balkarna ansågs ha en gräns hur lång ut de 

kunde gå för att stödja, innan böjspänningarna skulle bli för stora (röd pil, Figur 11). Dagens vändbord i Figur 11 

är ungefär 3m i diameter och stativen tillverkades för just detta mått. Alltså ingen hänsyn har tagits till ändring av 

diamtern vid tillverkning av dem. Notera att det finns två stativ på vardera sida av vändbordet som täcker gropen. 

  

Figur 11. Stativ monterade på vänddelen. 



 
 

10 
 

 

Kablage 

För att leda kablar till transportören och motorn som driver roationsrörelsen har ett s.k kabelsläp används som i 

Figur 12. Kabelsläp används för att skydda kablar när de utsätts för rörelser då oskydade kablar kan gnida mot 

andra material och slitas ut. Det ansågs att kabelsläp kunde bortskaffas då roationen endast är och kommer att vara 

90°.Se Bilaga 1 för tidigare implementering av kabelsläp. Generellt måste kabelsläp ha en plattform att vila på 

som t.ex. en plåt för se till att de inte låser sig i lederna, som eventuellt kommer att leda till extra svetsning och 

konstruktion av vändbordet. De brukar också vara ganska dyra beroende på vilken typ som används. 

  

Figur 12. Exempel på kabelsläp. [8] 
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3.2 Konceptgenerering 
Innan konstruktion på 3D-CAD togs fram gjordes koncept på bottendel, kablage och stativ. Koncept på vänddelen 

gjordes inte. 

Bottendel 

Utformningen utav att stapla balkarna på varandra som i Figur 9, ansågs som tidigare öka höjden vilket var ett 

önskemål att minimera. Nedan i Figur 13 åskådliggörs ett koncept på en ny bottendel. Två U-och L-balkar har 

lagts plant mot golvet för att få ned höjden. Vid fallet att monteringen av bottendelen sker i en grop är det trångt 

runt om för att skruva fast den. Med det sagt har plåten skurits ut ovan för att nå skruvarna rakt uppifrån och inte 

från sidorna. 

 

Vid konceptgenereringen togs hänsyn till att behålla bottendelen styv, då stora deformationer på kuggkransen inte 

är tillåtna. Genom att behålla formen av en s.k. ”sluten profil” ökas vridstyvheten drastiskt om man jämför med en 

”öppen profil” som en platta t.ex. [6]. 

Konceptet i Figur 13 var ett bra underlag att börja konstruera i 3D-CAD och med det sagt togs inte flera koncept 

fram, utan de kom upp under konstruktionen.  

 

Vänddel 

Bestående endast av en plåt ansågs dagens vänddel med sin simplicitet vara duglig och inte bidra mycket till 

ökning av höjden. Plåten ger mycket yta att fästa och montera element som stativ, motor och transportörsstöd. 

Med detta sagt skapades inga koncept utan modifieringar på föregående gjordes istället. 

Figur 13. Koncept på en ny bottendel. 
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Stativ 

Det ansågs vara den konstruktion som skulle påverkas mest av de olika diametrarna som kunde variera från 2,6 till 

3,6 m. Idén var att låta stativet vara den enda delen av hela vändbordet som ändras för olika storlekar. Ändras för 

många mått vid olika diameterar brukar det generellt öka kostnader på tillverkaren då modeller, ritningar och 

arbetsmetoder måste ändras. Med detta sagt fokuserades det på att till och med i konceptgenereringen minimera 

antal komponenter i stativen som ändrar mått vid olika diametrar på vändbord.  

 

En ramkonstruktion som aldrig ändrar mått, presenteras som en grön låda i Figur 14. Den fungerar som grund för 

stativen. Från den kan stöd (röda streck) i olika vinklar och längder sträckas ut för att stödja täckplåtarna (blått). 

Vid val av t.ex. mindre diameter kan nya dimensioner på stöden (rött) utformas. Notera att bilden visar ett av 

stativen (delstativ) som kommer finnas monterade på ena sidan av vändbordet. Totalt kommer två att tillverkas 

som det tidigare vändbordet. 

Kablage 

Beroende på hur slutkonstruktionen av bottendelen blir ansens det att en typ av robotslang som Figur 15 visar kan 

användas för att leda kablar till transportören och motorn. Detta är återigen baserat på att rotationen endast är 90º. 

Robotslangar brukar användas till robotar som utför tredimensionella rörelser och är lite billigare än kabelsläp.  

Figur 14. Koncept på stativ med stöd som ändrar vinkel och dimensioner vid olika 

diametrar av vändbord. 

Figur 15. Robotslang som eventuellt kan utnyttjas 

istället för kabelsläp.[9] 
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3.3 Konstruktion och dimensionering 
 

Vändbordets nya utformning kan ses enligt figurerna nedan och Bilaga 6 med sammanställningsritning. Notera att 

bilderna visar bordet med måttet 3,6m i diameter. FMAB (Fellingsbro Mekaniska AB) gav ut en offert för 

material, svetsning, bearbetning, målning och montering för det kompletta bordet. Det blev cirka 93 100 kr. 

Räknar man in priset för transportören samt komponenter som motor och kugg m.m. kommer tillverkningspriset 

slutligen upp i ~220 000 kr. Resterande kapitel tar upp konstruktionen mer i detalj.  

3.3.1 Bottendel 

Konstruktion 

Den nya framtagna bottendelen består av 4 U-balkar (UPE 300x100) fastsvetsade till en plåt med 20mm i 

tjocklek. Hörnen(orange pil i Figur 18) verkar som fästpunkter till fundament och lyfter upp konstruktion några 

mm från marken för att ge möjligheten att styra läget med shims (tunna plåtar). Genom att hörnen går in i 

konstruktionen så ges möjligheten att nå bultarna ovanifrån för att fästa bottendelen till fundamentet, då det är 

trångt på sidorna i den grop som den eventuellt ska monteras i.  

Figur 16. Nykonstruerat vändbord med täckplåtar. 

Stativ 

Bottendel 

Vänddel 

Figur 17. Nykonstruerat vändbord utan täckplåtar. 

Transportör 
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Notera att plåten har ett hål utskuret på 1040 mm i diameter. Detta hål lades till med avsikt att underlätta 

monteringen av kuggkransen. Hålet låter montören ställa sig på knä i det och nå skruvarna underifrån för att fästa 

kransen som monteras i spåret. Spillmaterial som fås efter bearbetning av hålet kommer att användas för att bygga 

upp hörnen. 

Då U-balkarna styr höjden av vänddelen från marken valdes inte balkar med lägre liv, för att de skulle göra det 

svårare att nå skruvarna när konstruktionen bli lägre. Bilaga 7 visar sammanställningsritning av bottendelen. 

Beräkningar 

En av de modifieringar som gjordes var att gå ner från 30 mm till 20 mm i plåttjocklek där kuggkransen är 

monterad. Att gå ned i tjocklek sparar pris och vikt. Modifieringen baserades på en FEM-analys. En vikt på 5,25 

ton applicerades på ¼ av bottendelen för att simulera värsta fallet att den totala vikten på 10,5 ton hamnar på ena 

halvan av bottendelen. Det kan kanske hända när rullen är i början på transportören.  En rulle väger 6 ton och 

transportören väger 1 ton med säkerhetsfaktor 1,5 som ger 10,5 ton. Kuggkransen kommer att överföra alla krafter 

som går ned från vänddelen till bottendelen. Figur 19 ovan visar spåret var kransen kommer att ligga. 

Nedböjningen på 20 mm plåten blev ~ 1.4 mm som inte anses vara kritiskt. 

Spänningarna låg godtyckligt runt 100 MPa med toppar på över 480 MPa i hörnen. Dessa toppar befann sig i 

skarpa hörn och ansågs inte relevanta då programmet brukar ge höga värden vid geometriövergångar som kanter.  

De kallas för singulära punkter.[10] 

Figur 20. 1,4 mm nedböjning av bottendel vid 5,25 ton belastning. 

Figur 19. Tvärsnitt som visar U-balken samt ett av hörnen. 

Spår 

Figur 18. Nykonstruerad bottendel. 

Hörn 
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3.3.2 Vänddel 

Konstruktion 

Med de kommentarer som gjordes under nulägesanalysen påminner den nya vänddelen om den gamla. De 

modifieringar som gjordes från den gamla vänddelen var att skära ut ett stort hål på 850 mm i diameter, liknande 

det på bottendelen i Figur 18. Syftet med hålet är det samma, att underlätta montering av kransen. En montör kan 

ställa sig i hålet och sätta fast skruvar runt om som går in underifrån. Hålet har dock ett sekundärt syfte som har 

med de optiska givarna att göra. Det tas upp senare. Vänddelen gjordes inte lägre. 

Transportören kommer att vila på 4 VKR balkar (fotstöd för transportören) som den gjorde innan. De är som 

bilden nedan visar fastsvetsade till vänddelen. Bilaga 8 visar sammanställningsritning av vänddelen. 

 

 

Figur 21. Spänningar runt 100MPa på bottendelen vid 5,25 ton belastning. 

Figur 22. Nya konstruktionen av vänddelen med stort hål och 4 VKR balkar. 

L 

b 
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Beräkningar 

Figur 22 visar ett mindre hål där motorn med kugg ska sitta för att driva vändbordet runt. Avståndet mellan 

centrum på motorns kugg och centrum på den stora kuggkransen räknades ut med hjälp utav delningsdiametern. 

Motorns kugg (se Bilaga 9) har kuggmodul 8 med 20 tänder och avståndet från båda hålens axlar räknades ut att 

vara 712 mm. Se Bilaga 10 och formel 1 på sida 5 för beräkningar. 

Vid den största diametern 3,6 m, kommer transportörens balkändar att sticka ut 500 mm, med mindre stöd än vad 

de kommer att göra vid 2,6 m, då fotstöden på vändelen är stationära. Detta medbringade en liten risk att 

transportören skulle utsättas för böjning. Transportörens längd består till stor del av två längdgående U-balkar 

(300x100). Bilaga 11 ihop med Figur 23 visar att nedböjningen på vardera U-balk blev 0,1 mm, alltså minimal. 

 

Enligt Bilaga 12, Figur 22 och formel 3 har beräkningar för vänddelen genomförts för att se till att deformationer 

är minimala när en punktbelastning på 10.5 ton verkar på stöden. (6 ton + 1 ton med säkerhetsfaktor 1,5). Den 

teoretiska nedböjningen blev 0,3 mm och FEM analysen enligt Figur 24 visade en nedböjning på 0,38 mm, som 

stämmer ganska bra överens med det beräknade värdet. Notera att Figur 22 visar ett segment som har tagits för 

den teoretiska beräkningen. Tjockleken på plåten behölls till 30 mm för att undvika eventuella belastningar vid 

svetsarna på transportörsstöden då plåten böjs. 

 

 

U-balk 

500 mm 

Figur 23. Transportörens balkar sitter 500 mm utanför stöden. 

Figur 24. Deformation på vänddelen uppgår till 0,38 mm. 
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Spänningarna låg runt 100 MPa med 211 MPa som mest i spårkanten för kransen. Då 211 MPa ligger nära 

sträckgränsen 235 MPa ansågs det inte nödvändigt att öka tjockleken på plåten då 10.5 ton är en belastning som 

kommer ske i värsta fall, och att 211 MPa<235 MPa. Vid normal drift kommer lasten halveras som eventuellt 

kommer reducera spänningarna. 

 

FEM-analys på fotstöden till tranportören gjordes där 5.25 ton sattes på ett stöd för att simulera att all vikt hamnar 

på ena änden av vänddelen (10.5 ton). Pilarna i Figur 22 visar hur den belastningen kommer att verka. Nedböjning 

blev 1,5 mm och spänningarna uppgick till 150 MPa. Spänningarna var högre vid singulära punkter. 

 

  

Figur 25. Spänningar på vänddelen ligger runt 100 MPa. 

Figur 26. 1,5 mm deformation på stöden för tranportören. Figur 27. 150 MPa spänning på stöden för tranportören. 
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3.3.3 Stativ 

Konstruktion 

De nykonstruerade stativen kan ses i Figur 28 nedan, som skruvas fast till vänddelen. De består av en 

standardiserad konstruktion som aldrig ändrar mått oavsett diameter på vändbordet. Detta kommer att spara tid 

och pengar i form av omdimensioneringar för konstruktören och tillverkaren. Från standardkonstruktionen svetsas 

stöd ut i vinklar som hålls upp av stänger. Stängerna är satta där för att minimera moment i svetsen på stöden. Det 

ska noteras att stöden är de som styr diametern av vändbordet då de kan ändra vinkel och längd beroende på 

kundens önskemål. Slutligen går vinkeljärn (L-balkar) runt om som låter täckplåtarna skruvas fast till stativen. 

Kravet var att stativen skulle klara en belastning på 500 kg. Bilaga 13 visar sammanställningsritning av stativen 

som inte är lägre än de innan. 

Beräkningar 

Standardkonstruktion 

Bestående av 6st VKR rör (40x40x4), två längdgående vinkeljärn (70x70x7) och ytterligare två liggande 

vinkeljärn utfördes beräkningar med krafter applicerade var de röda pilarna i figur 29 visar.  

Figur 28.  Nykonstruerat stativ. 

Stöd 

Standardkonstruktion 

Vinkeljärn 

Stänger 

Vinkeljärn 70x70x7 

Längd: 1500 mm 

VKR 40x40x4 

Figur 29. Standardkonstruktion. 
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Det valdes att frilägga VKR-rören med 500 kg belastning och räkna på nedböjningen. Elementarfallet ”fast 

inspänd i båda ändarna” användes där en nedböjning på ~0,3 mm räknades ut. Se Bilaga 14 samt formel 3. FEM-

analysen i Figur 30 visar en nedböjning på 0,45 mm. Troligen har en viss böjning skett inåt i de vertikala VKR 

rören som har gett lite mer nedböjning i FEM. Spänningarna uppgick till 65MPa. Återigen har programmet gett 

högre spänningar i singulära punkter som kan försummas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinkeljärnen som går längsgående har ett spann på 1500mm. Det fanns en osäkerhet om det skulle klara en 500kg 

belastning som Figur 29 ovan visar utan att böja sig för mycket, då det saknar andra stöd. En överslagsräkning 

enligt Bilaga 15 visade att de hade en nedböjning på 1 mm. Elementarfallet ”fast insänd i båda ändar” användes 

återigen. Då profilen inte var symeterisk var detta sätt att räkna på inte helt korrekt, då det brukar förekomma en 

viss vridning vid böjning av icke-symmetriska profiler. Beräkningen var bara till för att få en enkel överblick av 

fallet under konstruktionsfasen. FEM visade att böjningen blev 4,8 mm med lite vridning av vinkeljärnet. 

Maxspänningarna låg godtyckligt på 170MPa med höga singulära punkter i kanter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 30. 0,45 mm deformation på VKR-rör i 

standardkonstruktionen.  

Figur 31. 65 MPa spänning på VKR-rör i standardkonstruktionen. 

Figur 32. 4.8mm deformation på vinkeljärn i 

standardkonstruktionen. 

Figur 33.170MPa spänning på vinkeljärn i standardkonstruktionen. 
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Stänger och stöd 

Ett konstruktionselement som görs upp utav stöden, stängerna och vinkeljärnen och som har markerats rött i Figur 

34 har valts ut att studeras vidare i detalj nedan. Den röda pilen i Figur 34 och 35 symboliserar en last på 500kg 

som angriper. 

Figur 35 visar en närmare bild på endast stången och stödet.  Just de har valts att fokuseras extra på då det stödet 

har störst vinkel vid den delen av stativet och där anses maximala krafter och spänningar uppstå. Enligt Bilaga 16 

blev kraften i stången 7858N (drag) vilket motsvarar en spänning på 52MPa. Stödet utsattes för en kraft på 9265N 

(tryck). 

Bilaga 17 visar att de svetsar som har valts för att hålla stången håller vid 7858N dragkraft. De längsgående 

svetsarna håller t.o.m. lasten så de korta på sidorna kommer inte behövas.  

En risk fanns angående om att stödet skulle knäckas vid lasten 9565N. Bilaga 18 ihop med Bilaga 5 visar att den 

lasten inte kommer att leda till knäckning. Eulers upplagsfall 4 har valts då stödet är fast i båda ändarna. 

Stången och stödet från figur 35 har analyserats i FEM som Figur 36 och 37 nedan visar med 500kg på samma 

ställe. De ingående delarna har illustrerats som ”tunna snören” med rätt dimensioner för att spara analystid för 

datorn.  

Figur 36. Minimal deformation på 0,06 mm för stång och 

stativ. 

Figur 37. Spänningar runt 100MPa för stång och stativ. 

Stäng 

Stöd 

Figur 35. Kraft i rött med reaktionskrafter i 

stödet och stången (svarta pilar). 

vinkel° 

  500kg 

Figur 34. Konstruktionselement som tagits ut för att studeras vidare. 

Stång 30x5 

Stöd VKR-rör 40x40x4 

Vinkeljärn 1500mm lång 

 500kg 
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Maximala deformationen blev 0,06 mm där spänningarna var runt 100MPa. 

Det rödmarkerade konstruktionselementet i Figur 34 har tagits och analyserats tillsammans i FEM. Detta har 

genomförts för att garantera att en minimal nedböjning fås av det 1500mm långa vinkeljärnet. Deformationen i 

mitten av vinkeljärnet blev totalt 4,3 mm. Spänning hamnade på 210 MPa. Se figur 38 och 39 nedan. Denna 

spänning är nära sträckgränsen 235MPa, men ingen återgärd har tagits då 500kg lasten har säkerhetsfaktor 5 som 

anses tillräckligt. 

Stöden visar heller ingen stor indikation på att bucklas inåt som ansågs vara en risk under konstruktionsfasen. 

 

Figur 38. 4,32 mm deformation av vinkeljärn i stativ. 

Figur 39. 210MPa spänning av vinkeljärn i stativ. 
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3.3.4 Kablage 

Den slutliga konstruktionen av bottendelen har gett möjligheten att använda robotslang istället för kabelsläp, se 

Bilaga 19. Figur 40 nedan visar implementeringen av den. När vänddelen roterar böjer sig slangen 90° i den 

riktningen. Figur 41 visar att ingången var strömkällan går in i slangen är fäst till bottendelen och utgången är fäst 

till vänddelen. 

 

De cirkulära hålen i bottendelen och vänddelen har möjliggjort att fokusera monteringen av givarhållare och 

givarbrytare inåt i maskinen.  Givarbrytare måste finnas för att de optiska givarna ska reagera. Kablarna till 

givarna kommer att ligga på insidan utan att vara i vägen för rörliga delar. Innan låg givarna på utsidan av 

konstruktionen. 

  

Figur 40. Robotslang monterad till vänddel och bottendel. 

Utgång 

Ingång 

Figur 41. Ingång och utgång för kablarna, samt givare och givarhållare. 

Givarhållare 

Givarbrytare 
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4. Diskussion 
 

Arbetet anses ha skett väldigt bra tack vare en bra och tidig planering. Alla krav och önskemål har uppnåtts vilket 

kan ses som ett lyckat projekt. 

Konstruktionsfasen var krävande då en balans gjordes mellan material/tillverknings- kostnader och de funktioner 

som ställdes på vändbordet. Under konstruktionsfasen låg mycket fokus på att simplifiera detaljer som kanske inte 

kunde förenklas mer. Ett exempel kan vara ändring av diameter som styrdes av stativen. Stativen kan anses vara 

överkomplicerade och ”dyra att tillverka” i vissas ögon, men den aktuella utformningen ansågs nödvändig för att 

se till att täckplåtarna kunde hållas uppe vid olika diametrar.  

Priset på det nya vändbordet är nästan det samma jämfört med det tidigare vändbordet. Det har att göra med att de 

nya funktionerna som det nya vändbordet erbjuder från det tidigare kommer med ett pris, som i sin tur tar ut 

försöket att hålla material och tillverkningskostnader nere. Det nya vändbordet anses också mycket mer tilltalande 

till ögonen, vilket kanske hjälper den att säljas i framtiden. Hela konstruktionen består i stort sett av 

standardmaterial som är enkelt av få tag i, som VKR och UPE-profiler. Material kan skäras med maskiner som 

finns tillgängliga i de flesta verkstäder. Samt med bra placering av svetsar är de enkla att nå. 

De analyser som gjordes med FEM var ett bra hjälpmedel för att få en helhetsbild på vissa belastningar. 

Spänningarna visade att detaljer inte var för överdimensionerande. Det som inte analyserades var dynamiska 

laster. De ansågs vara svåra att kvantifiera till verkligheten. Vibrationer kan ske i kuggingreppen mellan motor 

och kuggkrans som kan leda till utmattning i skruvar och andra förband. Eventuellt får vibrationsanalyser göras 

vid testkörning. 

Den analysen som gjordes på fotstöden till transportören stämmer inte riktigt överens med verkligheten. De 

simulerades med styv inspänning i programmet, då de egentligen är monterade till vänddelen som också kommer 

att böjas vid belastning. Det vill säga att de inte kommer ta upp all last. 

Bottendelen var den största bidragande faktorn till höjdminskiningen av vändbordet. 
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5. Slutsats 
 

Med användning av bland annat mycket standardkomponenter anses vändbordet effektivt med hänsyn till 

tillverkning. Monteringen av bordet kommer vara betydligt enklare p.g.a. de stora hålen i bottendelen och 

vänddelen. Det nya vändbordet har möjlighet att ändra diameter från 2,6 till 3,6 m som var det viktigaste kravet. 

Resterande krav, önskemål och specifikationer som uppnåddes kan ses nedan. 

 Enkelt att ändra diameter på vändbordet från 2.6 till 3.6 m. (endast en storlek på 3 m i 

diameter fanns innan) 

 Vändbordet ska klara att hålla upp en pappersrulle på 6 ton med en säkerhetsfaktor 1.5. 

 Camatecs transportör ska användas i konstruktionen. (transportör = transportband) 

 Samma rotationsprincip ska utföras som det existerande vändbordet.  

 Samma typ av kuggkrans och motor ska användas som tidigare. 

 Stativen ska klara vikt upp till 500 kg (vikt av människa med en säkerhetsfaktor 5) 

 Minska höjden av vändbordet för att minska kostnader som uppkommer vid grävning av grop i 

betongfundament. 

 Montagevänligt. 

 

Övergripande är det nya vändbordet tillräckligt konstruerat för att användas till lokal logistik inom 

pappersindustrin.  

Det som är kvar att göra är att granska tillverkningsunderlagen innan de överlämnas till handledaren på Camatec. 
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Bilaga 1- Ritning på tidigare vändbord  
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Bilaga 2 – Kugglager  



 
 

29 
 

Bilaga 3- Projektplan 
 

 
 

 

Bakgrund 

 

Camatec är ett konslutföretag som jobbar mot verkstads och processindustrin.  De erbjuder att ta på sig hela 

projekt åt företag samt utföra enklare konstruktionsuppdrag, beräkningar och analyser. 

Camatec är intresserade att ta fram ett komplett vändbord till pappersindustrin. Vändbordet ger möjligheten att 

rotera stora pappersrullar som transporteras inom fabriker.  

Idag tillverkar de transportörer (transportband) som de har möjlighet att ändra i längd och montera på olika 

maskiner, bl.a. vändbord. 

Bilderna nedan visar ett tidigare vändbord som monterades i ett hål. Monteringen av just denna var mycket 

komplicerad då det var trångt under och runt om maskinen (se figur 1 och 2) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 2. Underdel av vändbord Figur 1. Vändbord med transportör 
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Syfte 

Uppdraget är att tillverka en bas för ett vändbord vart transportörer ska monsteras. Det som ska ingå är bl.a. en 

bottendel som fästs till golvet. Sedan ska en vänddel konstrueras som innehåller rotationsmekanismen med 

lager, kugg samt motor. Allt täcks sedan överst med täckplåtar. 

Det är viktigt att vändbordet är montagevänligt samt att man minimerar höjden för att minska kostnader som 

kunden kan få i följd av att gräva hål.  

Mål 

 

Projektet kommer att avslutas i juni och innan det ska följande mål vara uppfyllda. 

 Ta fram ett komplett ritningsunderlag till vändbordet som ska klara rullvikter upp till 6 ton. 

 Vänddelen ska passa för olika längd på tranportören. 

 Bärarmarna och täckplåtarna ska passa för olika längd på transportören som ska varierar från 2,6 till 

3,6m. 

 En fungerande rotationsmekanism med kuggmotor och lager m.m. 

 Göra en utredning på köpkomponenter som lager, motor, balkar och vändkugg. 

 Minska den totala höjden av vändbordet 

 Ska vara monteringvänligt 

 

 

Krav i dagsläget: 

 Vändbordet ska klara en vikt på 6 ton 

 Camatecs transportör ska användas i konstruktionen 

 Samma rotationsprincip ska utföras 

 Samma typ av kuggkrans ska användas 

Önskemål i dagsläget: 

 Minska höjden av vändbordet 

 Montagevänligt 

Avgränsningar: 

Elektronik som givare ska endast placeras på ritningar och ska väljas ut av Camatec. 

Endast det mekaniska ska tas hänsyn till på vändbordet.  
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Organisation 

 

Följande personer är involverade i projektet. 

Tabell 1 Organisation 

Orhan Mesinovic Projektutförare orhan.mesinovic@gmail.com 

Henrik Svedberg Handledare på Camatec henrik.svedberg@camatec.se 
Mikael Åsberg Handledare på skolan  mikael.asberg@kau.se 
Nils Hallbäck Examinator nils.hallback@kau.se 

 

Projektmodell 

 

Milstolpar: 

Uppstartsmöte 6/2-2013 

Redovisning av mål, syfte, tidplanering och projektplan.  

Koncept valt 18/2-2013 

Väljer ett enkelt koncept för at gå vidare med. 

Delredovisning 27/3-2013 

Redovisning av metodval. Och ev. beräkningar. 

CAD modell och hållfberäkningar påbörjade. 

Slutredovisning 30/5-2013 

Färdiga ritningsunderlag, 3D modeller och eventuellt kostnadskalkyler. 

*se bilaga ”tidplan” för mer milstolpar 
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Kommentar till Tidsplan 

Aktuellt är majoriteten av aktiviteterna i WBS:en svåra att tidsätta. Rapportskrivning kommer att ske parallellt 

under projektets gång.  

Beräkningar och FEM kommer att vara aktuellt när kritiska delar av konstruktionen kommer upp.  De kommer 

att utföras under 3D modelleringarna och har döpts till ”konstruktionsfas” i tidplaneringen.  

Se bilaga 2. 

 

 

Riskanalys 

 

Tabell 2 Riskanalys 

 Risk Åtgärd 

A Försening av tidsplan Öka arbetstiden 
B Dålig kommunikation med Camatec Kontakta handledare i skolan 
C Dokument försvinner Backup hemma, i skolan och USB 
D Kunskapsbrist Läsa på ämnet, kontakta handelare 
E Sjukdom Öka arbetstiden 
F Camatec avslutar projektet i förtid Kontakta handledare i skolan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BE 

 

 

 

CF 

A 

D 

 

 

 

 

Konsekvens 

Sa
n

n
o

lik
h

e
t 

Figur 1 Riskanalys 
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Dokumenthantering 

 

Dokumenthantering av CAD kommer att ske på företagets PDM-system. Övriga dokument kommer att lagras på 

skolans datorer och egen USB. It’slearning används bara för kontakt med lärare på universitetet.  Viktiga filer 

kommer att döpas med datum. 

Backup kommer att göras kontinuerligt. 
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Bilaga 1 WBS 
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Bilaga 2 Tidplanering 
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Bilaga 4- Svetsförband 
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Bilaga 5- Knäckning 
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Bilaga 6- Sammanställningsritning av nytt vändbord 
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Bilaga 7- Sammanställningsritning av bottendel 
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Bilaga 8- Sammanställningsritning av vänddel  
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Bilaga 9- Motorns kugghjul 
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Bilaga 10- Beräknat avstånd mellan kugghjul 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

712 mm 

⌀ 240 ⌀ 1184 
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Bilaga 11- Nedböjning av Transportör 
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Bilaga 12- Nedböjning av Vänddel 
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Bilaga 13- Sammanställningsritning av stativ 
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Bilaga 14- Nedböjning av VKR-rör i standardkonstruktionen (Stativ) 
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Bilaga 15- Nedböjning av vinkeljärn i standardkonstruktionen (Stativ) 
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Bilaga 16- Kraft i stäng och stöd  

Stängen? 
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Bilaga 17-Svetsbelastning i stäng 

  



 
 

51 
 

Bilaga 18- Knäckning i stöd 
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Bilaga 19- Robotslang till kablage 
 

 


