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Sammanfattning 

Målet med examensarbetet var att ta fram ett koncept för automatiserad i- och urmatning av stänger till en 

gängmaskin. Målet var också att 3D-modellera och göra 2D-ritningar på samtliga ingående mekaniska delar 

samt att genomföra en styrteknisk studie.  

Arbetet har utförts på uppdrag av Lars Eriksson och Annika Persson på Ground Machinery Applications AB 

i Sunne. De krav som ställdes på konstruktionen var enkelhet att montera och demontera, att man enkelt ska 

kunna byta ut komponenter som utsätts för slitage. Det skall finnas möjlighet att montera skyddskåpor där 

klämrisk kan uppstå. Krav på att stången skall hållas på plats av ett mothåll under gängningen samt att 

konstruktionen skall utföra så få och enkla rörelser som möjligt. Även vilka dimensioner av stänger 

konstruktionen skall klara definierades.  

Resultatet av arbetet blev en konstruktion bestående av tre pelare försedda med vinkelstål vilka stången 

inledningsvis vilar i. Stången matas i axiell led in mot gängmaskinen genom att skjuvas med hjälp av 

magnetkraft. Magneten är fästad på en axel vinkelrät till stången och den förflyttas i längdled och för på så 

vis med sig den magnetiska stången. Under gängningen fälls ett mothåll över stången för att se till att denna 

inte skenar iväg, vilket händer vid gängning av en skev stång. Då gängningen är färdig matas stången 

tillbaka till ursprungsläge av samma magnetkraft för att slutligen tippas av genom att vinkelstålen fälls kring 

en gångjärnspunkt.  

Samtliga av konstruktionens rörelser utförs med hjälp av pneumatiska cylindrar som arbetselement. Genom 

beräkningar har respektive cylinders krävda area tagits fram för att säkerställa att dessa klarar belastningen. 

Dessa belastningar visade sig vara ytterst små och därför har val av arbetselement istället begränsats av 

slaglängden. Med hjälp av ett följddiagram som beskriver i vilken ordningsföljd dessa element arbetar samt 

med en utarbetad styrlogik som anger med vilka villkor rörelserna utförs, har ett övergripande, pneumatiskt 

schema upprättats. Schemat består, utöver arbetselementen av ett styrelement för respektive cylinder. Dessa 

är pneumatiskt styrda, bistabila, 5/2-riktningsventiler som styr cylindrarna till främre eller bakre läget. Varje 

riktningsventil har två lägen och styrs i sin tur av signalventiler som är elektiskt styrda, bistabila, 3/2-

ventiler. Dessa signalventiler tar emot elektriska signaler från induktiva sensorer som finns på nio olika 

positioner i konstruktionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
The goal of this thesis is to design a concept for an automated feeding of bars to a threading machine, to 

make 3D-models and 2D-drawings of each mechanic component and to make a steering study for the 

concept. The thesis is written for Lars Eriksson and Annika Persson at Ground Machinery Applications 

situated in Sunne.  

The demanded requirements of the design are that it must be easy to install and to take apart, all the 

components exposed to wear, must be easy to replace. There must be the opportunity to install screens in 

parts where squeezing may occur. The bars must be held during threading not to cause damage to equipment 

or people when threading a crooked bar. Also, the design should use as small and as simple movements as 

possible. What dimensions of bars this design must handle are also identified.  

The result of this thesis is a design consisting of three pillars, each endowed with a bracket, where the bar in 

the beginning is placed. The bar is fed towards the threading machine by sliding into these by the force of a 

magnet. The magnet is attached to a shaft perpendicular to the bar which is moved by a pneumatic cylinder. 

During the threading the bar is held by a component to make sure the free end is not causing any damage. 

This hold is also regulated by a pneumatic cylinder. Finally, when the threading is done, the hold falls back 

and the magnet feeds the bar back to its original position. Another pneumatic cylinder tips the bar by tipping 

the bracket around a hinge.  

All the movements of this design are caused by pneumatic cylinders, which are the working elements of the 

design. By calculations, the required bore for each cylinder has determined to make sure they manage the 

load. These calculations showed that the loads are very small and the choice of cylinders is restricted to its 

stroke. By a following-diagram which describes in which order for the cylinders to work, a steering logic 

has emerged. The steering logic tells with which terms the moves of this design shall occur. Also an overall 

pneumatic schedule has been drawn. The working element are controlled by pneumatic, double acting, 5/2-

valves, one for each cylinder. These are in turn controlled to its back or front position by electrical, double 

acting, 3/2-valves who receive signals from inductive sensors placed in nine different positions in the 

design.   
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1. Inledning 
Projektet går ut på att automatisera i- och urmatning av stänger till en gängmaskin. Arbetet utförs på 

uppdrag av Lars Eriksson och Annika Persson på Ground Machinery Applications AB i Sunne. Kursen 

Examensarbete för högskoleingenjörer i maskinteknik, MSGC17 ges på fakulteten för hälsa, natur- och 

teknikvetenskap på Karlstads Universitet och den motsvarar 22,5 hp. Handledare på universitetet var Hans 

Löfgren och examinator Nils Hallbäck. Arbetet har utförts på Karlstads Universitet och på Ground 

Machinery Applications i Sunne.  

 

1.1 Bakgrund 

Företaget Ground Machinery Applications arbetar med fyra olika produktlinjer vilka är 

bergssäkringssystem, injektionssystem, maskinskor och legotillverkning.  Inom bergssäkring är produkterna 

fokuserade kring tätning, stabilisering och förstärkning av berg och jord där deras patenterade 

bergssäkringssystem Thorbolt stöds av en rad olika tillbehör. Dessa tillverkas i deras fabrik i Sunne.  

 

Ett av tillbehören är en dynamisk bergskätting, kallad D-bolt. Tillbehöret är en bergssäkringsbult som är 

designad för förstärkning av berg. Bergskättingen är uppbyggd av en slät stålstång med ett antal 

förankringspunkter fördelade i längdled. Dessa punkter är förankrade i berget medan de släta partierna 

emellan kan deformeras fritt vid eventuell bergsutvidgning.  

 

Som ett första steg i tillverkningen av bergskättingen gängas stålstången ca 200mm i ena änden. En slät 

stång lyfts i gängmaskinen, gängas och lyfts ur. I dagsläget tillverkas ca 280.000 st årligen och med 

anledning av den ökade produktionen ska denna i- och urmatningsprocess automatiseras.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att automatisera i- och urmatningsprocessen av stänger till en gängmaskin.  

 

1.3 Mål 

Målet med projektet är att arbeta fram ett koncept för i- och urmatningsprocessen av stänger till 

gängmaskinen. Att konstruera konceptets mekaniska delar med 3D-modellering och 2D-ritningar samt att 

genomföra en styrteknisk studie av konstruktionen. 

 

1.4 Avgränsning 
Projektet begränsas till konstruktion av mekaniska delar i form av 3D-modellering och 2D-ritningar, 

dimensionering av pneumatiska cylindrar samt styrteknik. 
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2. Genomförande 

2.1 Projektplanering 

Examensarbetet inleddes med en projektplan. I projektplanen angavs arbetets bakgrund, syfte och mål, dess 

avgränsningar, en preliminär tidsplan samt en mindre riskbedömning enligt miniriskmetoden. 

 

Examensarbetet drevs framåt enligt produktutvecklingsprocessen som beskrivs enligt följande flöde 

(Johannesson et al. 2004): 

 

1. Projektplanering 

2. Förstudie 

3. Konceptgenerering 

4. Konceptval 

5. Layoutkonstruktion 

6. Detaljkonstruktion 

7. Avslutande fas 

 

Projektplaneringen skapas som ett dynamiskt dokument för att klarlägga vid vilka tidpunkter projektet måste 

stämmas av för att tidigt få indikationer om hur man ligger till tidsmässigt. I förstudien samlas nödvändig 

information för att skapa förståelse kring problemformulering, syfte, mål och avgränsning. I 

konceptgenerering tas ett antal koncept fram som sedan utvärderas och efterföljs av ett konceptval. Det 

valda konceptet arbetas vidare med i två konstruktionsmoment för att i detta fall sedan gå in i ett skede för 

studie av styrtekik. Slutligen slutanpassas och utvärderas arbetet i en avslutande fas. Den avslutande fasen 

innehåller dessutom färdigställande av slutrapport och en slutredovisning.  

 

Den riskanalys som ställdes upp enligt miniriskmetoden beräknades enligt ekvation 1, där riskfaktorn R är 

lika med sannolikheten S gånger konsekvensen K.  

𝑅 = 𝑆 × 𝐾       (1) 

2.2 Förstudie 

2.2.1 Kravspecifikation 

Förstudien inleddes med en teknisk studie av den aktuella tillämpningen. Den gjordes för att skapa en bättre 

uppfattning kring problemställningen, av vilket syfte projektet ska utföras och vilket mål som ska uppfyllas. 

Studien genomfördes på plats under tillverkning med diskussioner tillsammans med konstruktörer och 

företagets operatörer. 

En kravspecifikation arbetas fram i ett tidigt skede tillsammans med uppdragsgivare för att säkerställa att 

alla krav och önskemål på konstruktionen är definierade. Projektets kravspecifikation presenteras i tabell 1, 

där uppdragsgivaren har angett krav på att konstruktionens komponenter ska vara lätta att montera och 

demontera. Att de komponenter som utsätts för mycket slitage enkelt ska kunna bytas ut. Att det ska finnas 

möjlighet att montera skyddskåpor om det i någon del av konstruktionen kan uppstå klämrisk. Vilka 

dimensioner på stänger som konstruktionen ska klara har klarlagts. Det finns också ett önskemål om att 

stången skall gripas underifrån för att spara plats samt ett krav på mothåll under gängning. Mothållet ser till 

att stången hålls på plats och inte skenar iväg i den fria änden om en skev stång gängas vilket kan orsaka 

skador på utrustning och personal. Ett sista, mycket viktigt krav på konstruktionen är den första grundregeln 

för konstruktiv utformning, enkelhet (Sundström et al. 2000) vilket betyder att konstruktionen är uppbyggd 
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av få och enkla konstruktionselement, att konstruktionen är lätt att förstå och att dess komponenter har enkla 

former.   

Tabell 1. Kravspecifikation 

Kriterium Krav/önskemål 

Enkel att montera/demontera K 

Utbytbara komponenter som utsätts för slitage K 

Möjlighet att montera skyddskåpor där klämrisk 

finns 

K 

Mothåll under gängning K 

Klara stänger med ᴓ20-25 K 

Klara stänger med längd 2-4m K 

Gripande av stången underifrån Ö 

Få och enkla rörelser och konstruktionselement K 

 

2.3 Konceptgenerering 
Konceptgenereringen inleddes med en funktionsanalys som gick ut på att dela upp konstruktionens funktion 

i flera mindre delfunktioner. Därefter hittades lösningar för respektive delfunktion genom en kombination av 

brainstorming, diskussion tillsammans med konstruktörer och uppdragsgivare samt genom att studera 

befintliga lösningar för liknande fall i andra tillämpningar. Genom att sedan kombinera dessa dellösningar 

växte ett antal koncept fram. Funktionsanalysen ledde fram till att fyra olika delfunktioner identifierades, 

nämligen; 

1. Gripande av stången 

2. Matning av stången  

3. Mothåll av stången under gängning 

4. Avlastning  

Genom att kombinera lösningar för respektive delfunktion togs fem olika koncept fram. Konceptens 

kombinationer av delfunktioner illustreras i figur 1. 

 

 

Figur 1. Konceptens kombination av delfunktioner 
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2.3.1 Koncept 1 

Konstruktionen består av tre stycken pelare försedda med en komponent med funktion och utseende likt en 

gripklo. Stången matas ner i gripklorna av en redan projekterad stegmatare. En gripklo är monterad på 

respektive pelare med gångjärn för att kunna tippas åt båda håll. Tanken är att en pneumatisk cylinder fästad 

på den mittersta pelaren ska se till att den tippade rörelsen sker och för att samtliga gripklor skall tippas 

samtidigt, vilket behövs för att stången ska avlastas sammanfogas de tre gripklorna med en så kallad 

medbringare. Ett alternativ kan vara att låta montera en pneumatisk cylinder på varje pelare och låta dessa få 

en samtidig order om att tippas. Valet har fallit på det första alternativet med motiveringen att stängerna som 

ska tippas är av liten vikt så att en cylinder är tillräcklig, av enkelhet monteras då istället en enkel 

medbringare. 

Matningen av stången i axiell led in i gängmaskinen sker genom att 

de tre pelarna förflyttas emot gängmaskinen. Detta är möjligt genom 

att pelarna är monterade och rör sig i skenor/bana på golvet som 

förflyttas med förslagsvis en pneumatisk cylinder. Pelarna och 

gripklorna förflyttas så att stången går emot ett anslag inne i 

gängmaskinen där det stoppas. Gängmaskinen startar och de tre 

gripklorna håller stången med löst grepp som tillåter rotation. Detta 

för att stången ska kunna roteras fritt under själva gängprocessen 

men samtidigt hållas på plats av ett mothåll. 

 

Efter utförd gängning matas stången tillbaka genom att pelare och 

gripklor förflyttas tillbaka på skenorna/banan på grund av att den pneumatiska cylindern går tillbaka till 

ursprungsläget. Väl i ursprungsläget tippas samtliga tre gripklor varpå stången rullar ur. En överblick av 

konceptet visas i figur 2.  

2.3.2 Koncept 2 

Konstruktionen består av tre stycken pelare försedda med vinkelstål som stången matas ner i av en redan 

projekterad stegmatare. Vinkelstålen är fastmonterade på pelarna medan pelarna är monterade med gångjärn 

i golvet för att kunna tippas. Tippningen skulle förslagsvis ske med en pneumatisk cylinder monterad på den 

mittersta pelaren och för att få rörelse på samtliga pelare samtidigt sammanfogas pelarna med en så kalla 

medbringare. Ett alternativ kan vara att låta montera en pneumatisk cylinder på varje pelare och låta dessa få 

en samtidig order om att tippas. Valet har fallit på det första alternativet med motiveringen att stängerna som 

ska tippas är av liten vikt så att en cylinder är tillräcklig, av enkelhet monteras då istället en enkel 

medbringare. 

 

Matning av stången i axiell led in i gängmaskinen är inte 

definierad mer än att stången ska glida i vinkelstålen, men skulle 

kunna lösas med genom till exempel magnet eller matningsskruv. 

Inte heller mothållet av stången under gängning är definierad. 

Vid imatning av en stången till vinkelstålen tippas alla tre pelare 

emot stegmataren och tar på så vis emot en stång. Genom en 

pneumatisk cylinder tippas pelarna tillbaka i vertikalt läge där 

matning av stången inåt mot gängmaskinen sker. Efter gängning matas stången tillbaka ur gängmaskinen 

och sedan tippas de tre pelarna vidare ett steg där stången rullar ur. En överblick av konceptet visas i figur 3. 

  

Figur 2. Koncept 1 

Figur 3. Koncept 2 
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2.3.3 Koncept 3 

Konstruktionen består av tre stycken pelare försedda med vinkelstål som stången matas ner i av en redan 

projekterad stegmatare. Vinkelstålen är monterade på pelarna med gångjärn för att kunna tippas, tippningen 

kan ske med en pneumatisk cylinder monterad på den mittersta pelaren. För att få rörelse på samtliga 

vinkelstål samtidigt sammanfogas vinkelstålen med en så kallad medbringare. Ett alternativ kan vara att låta 

montera en pneumatisk cylinder på varje pelare och låta dessa få en samtidig order om att tippas. Valet har 

fallit på det första alternativet med motiveringen att stängerna som ska tippas är av liten vikt så att en 

cylinder är tillräcklig, av enkelhet monteras då istället en enkel medbringare. 

För att mata in stången axiellt i gängmaskinen förflyttar en 

pneumatisk cylinder de tre pelarna så att dessa glider i en 

skena/bana på golvet. Pelarna förflyttas så att stången går emot 

ett anslag inne i gängmaskinen där de stoppas. Gängmaskinen 

startar och som mothåll under gängningen fäller ett mothåll över 

som håller stången på plats.  

Efter utförd gängning fäller mothållet tillbaka. Därefter matas 

stången tillbaka genom att pelare och vinkelstål, med stången 

placerad i, förflyttas tillbaka på skenorna. Rörelsen sker på grund 

av att den pneumatiska cylindern går tillbaka till ursprungsläge. 

Väl i ursprungsläget tippas samtliga tre vinkelstål varpå stången 

rullar ur. En överblick av konceptet visas i figur 4. 

 

2.3.4 Koncept 4 

Konstruktionen består av tre stycken pelare försedda med vinkelstål som stången matas ner i av en redan 

projekterad stegmatare. Vinkelstålen är monterade på pelarna med gångjärn för att kunna tippas. Tippningen 

kan ske med en pneumatisk cylinder monterad på den mittersta pelaren. För att få rörelse på samtliga pelare 

måste en form av medbringare monteras. Ett alternativ kan vara att låta montera en pneumatisk cylinder på 

varje pelare och låta dessa få en samtidig order om att tippas. Valet har fallit på det första alternativet med 

motiveringen att stängerna som ska tippas är av liten vikt så att en cylinder är tillräcklig, av enkelhet 

monteras då istället en enkel medbringare. 

För att mata in stången axiellt in i gängmaskinen förflyttar en 

pneumatisk cylinder en matningsstång där en magnethållare kan vara 

monterad som med magnetkraft håller stången och förflyttar denna in i 

gängmaskinen mot ett anslag. Anslaget är flyttbart för att kunna ändra 

gänglängden på stången vid behov.  

När gängmaskinen startar är det viktigt att stången kan rotera fritt med 

och inte hålls fast av magnetkraften. Därför måste magneten avlägsnas 

från stången i ändlägena. En form av styrbussning används. 

Som mothåll under gängning fäller ett mothåll över som håller stången 

på plats. Efter att stången gängats och mothållet fällts tillbaka tippas 

samtliga tre vinkelstål tack vare medbringaren av en pneumatisk 

cylinder varpå den färdiggängade stången faller ur. En överblick av konceptet visas i figur 5. 

Figur 5. Koncept 4 

Figur 4. Koncept 3 
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2.3.5 Koncept 5 

Konstruktionen består av tre stycken pelare försedda med en komponent med funktion och utseende likt en 

gripklo. Gripklorna är monterade på respektive pelare med gångjärn för att kunna tippas åt båda håll. För att 

samtliga gripklor ska tippas samtidigt måste dessa sammanfogas med en så kallad medbringare. Ett 

alternativ kan vara att låta montera en pneumatisk cylinder på varje pelare och låta dessa få en samtidig 

order om att tippas. Valet har fallit på det första alternativet med motiveringen att stängerna som ska tippas 

är av liten vikt så att en cylinder är tillräcklig, av enkelhet monteras då istället en enkel medbringare.  

För att mata in stången axiellt i och ur gängmaskinen förflyttar en 

pneumatisk cylinder en matningsstång där en magnethållare kan vara 

monterad. Med magnetkraft håller matningsstången stången och 

förflyttar denna in i gängmaskinen mot ett anslag. Anslaget är flyttbart 

för att kunna ändra gänglängden på stången vid behov.  

När gängmaskinen startar är det viktigt att stången kan rotera fritt och 

inte hålls fast av magnetkraften. Därför måste magneten avlägsnas från 

stången i ändlägena. En form av styrbussning måste konstrueras. De tre 

gripklorna håller stången med löst grepp som tillåter rotation. Detta för 

att stången ska kunna roteras fritt under själva gängprocessen men 

samtidigt hållas på plats. En överblick av konceptet visas i figur 6. 

  

Figur 6. Koncept 5 
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2.4 Konceptval 
För att utvärdera de framtagna koncepten och genomföra ett konceptval användes utvärderingsprocessen 

enligt Ulrich och Eppinger (Johannesson et al. 2004) 

som visas i figur 7. Utvärderingsprocessen inleddes 

med en elimineringsmatris där de koncept som inte 

klarade kraven som identifierats i kravspecifikationen 

eliminerades. Kvar blev de koncept som uppfyllde 

kraven. Elimineringsmatrisen visas i tabell 2. 

Beslutsmatris och kriteriematris ersattes i detta fall 

med diskussion tillsammans med uppdragsgivare och 

kontruktörer vilket ledde fram till ett beslut om 

konceptval.   

 

 

Tabell 2. Eimineringsmatris 

 

 

Koncept 1, 2 och 3 elimineras härmed med anledning av att de innehåller fler och/eller mer komplexa 

rörelser än vad som är nödvändigt. Genom att föra resonemang och diskutera tillsammans med 

uppdragsgivaren och konstruktörer valdes koncept nummer fyra av de två återstående. Det valdes med 

motiveringen att ett vinkelstål ansågs enklare och snabbare att både konstruera och byta ut/underhålla än en 

gripklo som skulle kräva en mer vidare arbete. 

  

Kriterium koncept 1 koncept 2 koncept 3 koncept 4 koncept 5 

Enkel att montera/demontera Senare fråga Senare fråga Senare fråga Senare fråga Senare fråga 

Utbytbara komponenter som 

utsätts för slitage Senare fråga Senare fråga Senare fråga Senare fråga Senare fråga 

Möjlighet att montera 

skyddskåpor där klämrisk 

finns Senare fråga Senare fråga Senare fråga Senare fråga Senare fråga 

Fasthållning under gängning OK OK OK OK OK 

Klara stänger med ᴓ20-25 OK OK OK OK OK 

Klara stänger med l 2-4m OK OK OK OK OK 

Gripande av stången 

underifrån OK OK OK OK OK 

Få och enkla rörelser och 

konstruktionselement Klarar inte Klarar inte Klarar inte OK OK 

Figur 7. Principen för Ulrich och Eppingers utvärderingsmetod 
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2.5 Detaljutförande  
2.5.1 3D-modellering 

Vidare arbete med framtagning av konstruktionens detaljer har skett i samråd med konstruktören Tore Skog 

och i samråd med uppdragsgivaren. Samtliga ingående komponenter har diskuterats och resonerats fram 

med inspiration hämtad delvis från lösningar av konstruktörens tidigare arbeten samt genom att studera 

befintliga lösningar för liknande problem. Detaljerna 3D-modellerades sedan i de två CAD-programen 

SolidWorks och Creo Parametrics. Modelleringen har genomförts med hänsyn till tillverkning då det 

minskar riskerna för sena korrigeringar och efterarbeten (Jarfors et al. 2010) samt för att konstruktionen efter 

uppdragsgivarens önskemål ska vara lätt att tillverka och montera. 

2.5.2 Testning 

Två av de utarbetade detaljerna krävde test för att kunna säkerställa dess funktion. Testerna resulterade i en 

klarläggning om vilken magnetkraft som krävs samt vilken vinkel på ett avstyrningsspårvsom behövs på 

styrbussningarna för att magnetkraften ska släppa vilka är viktiga för konstruktionens funktion. 

2.5.3 2D-ritningar 

Slutligen ritades 2D-ritningar på samtliga ingående komponenter baserat på svensk ritningsstandard 

(Lundqvist 1997) efter önskemål från uppdragsgivaren. I ritningarna har hänsyn till tillverkning tagits 

genom att ritningsblanketterna innehåller information om  råmaterial i form av formvara, material och 

materialkvalitet. De innehåller även beteckningar för svets och bearbetning (Björk 2013) på 

sammanställningsritningarna. Svetsmetod finns däremot inte betecknat.  

2.5.4 Pneumatiska cylindrar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cylinder 1 är enligt figur 8 den cylinder som fäller över mothållet under gängning och fäller tillbaka till 

ursprungläge efter gängning. Denna rörelse utsätts inte för någon belastning mer än tröghet vid rotation. Det 

gör att man inte behöver ta hänsyn till någon kraft vid val av cylinder, däremot är slaglängden avgörande. 

  

Figur 8. Konstruktionens pneumatiska cylindrar 
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Cylinder 2 enligt figur 8 är den cylindern som tippar de tre vinkelstålen vid 

avlastning av stången. En friläggning av lastfallet för denna cylinder då den 

lastar av stången visas i figur 9. Då vinkelstålet ska tippas kring sin 

gångjärnspunkt visar det sig att stångens massa inte orsakar något 

motverkande moment då dess angreppspunkt befinner sig i linje med 

momentpunkten. Hänsyn behöver heller inte tas till det moment som 

vinkelstålets massa och glidplattor orsakar då dessa befinner sig i en 

jämviktspunkt. Det enda motverkande moment som cylindern måste 

övervinna för att kunna tippa stången orsakas av cylinderfästets massa. 

Medbringarens massa hjälper i detta lastfall till i själva tippningsrörelsen. 

Ekvation 2 visar överslagsberäkningen av vilket motverkande moment som måste övervinnas i rörelsen då 

cylindern tippar av stången. Momentet blev 0,03Nm. Omvandling genom ekvation 3, 4 och 5 ger krävd 

cylinderradie på 0,2mm.  

𝑀𝑚 =  𝑚𝑔2 × 𝑙2 − 𝑚𝑔3 × 𝑙3 ≈ 1,5 × 0,02 − 0,036 × 0,03 ≈ 0,03𝑁𝑚 (2) 

𝑃 × 𝐴 × 𝑙1 = 𝑀𝑚     (3) 

𝐴 = Π𝑟2      (4) 

(2,)(3),(4) → 𝑟 =  √𝑀𝑚 (𝑃 × 𝑙1 × 𝛱)⁄ = 

= √0,03 6 × 106 × 0,044 × 𝛱⁄ ≈ 0,2𝑚𝑚   (5)
  

    
 

 

 

Efter att stången rullat ur vinkelstålet ska samma cylinder slå tillbaka till 

ursprungsläget så att vinkelstålet tippas tillbaka till upprätt position. En friläggning 

av detta lastfall visas i figur 10. Denna situation visar att den kraft som orsakar ett 

motverkande moment är massan från vinkelstålen, dess glidplattor, cylinderfästet 

samt medbringaren.  

Ekvation 6 visar en överslagsberäkning av det motverkande momentet som måste 

övervinnas i den rörelse då cylindern fäller tillbaka vinkelstålen. Momentet blev 

0,3Nm. Omvandling genom ekvation 7, 8 och 9 ger krävd cylinderradie på 0,6mm.  

 

    

𝑀𝑚 = 𝑚𝑔2 × 𝑙2 + 𝑚𝑔3 × 𝑙3 + 𝑚𝑔4 × 𝑙4 ≈ 0,3𝑁𝑚   (6) 

𝑃 × 𝐴 × 𝑙1 = 𝑀𝑚     (7) 

𝐴 = 𝛱𝑟2       
(8) 

(6), (7), (8) → 𝑟 = √𝑀𝑚 (𝑃 × 𝐴 × 𝑙1 × 𝛱⁄ = √0,3 (6 × 106 × 0,044 × 𝛱⁄ ≈ 0,6𝑚𝑚  

    
 

 

Figur 9. Friläggning vid avlastning 

Figur 10. Friläggning vid 
tillbakarörelse 



15 
 

Dessa beräkningar visar att belastningarna som konstruktionen utsätts för är så små att de inte behöver tas 

hänsyn till vid val av cylinder, istället begränsas det av slaglängden.  

Cylinder 3 är enligt figur 8 är den cylinder som matar stången mot gängmaskinen genom skjuvning i 

vinkelstålen. Friläggning av lastfallet visas i figur 11. Stångens acceleration uppskattades till max 2m/s
2
 med 

anledning att stången kan uppskattas komma upp till en hastighet på 1m/s på 0,25m.  

Ekvation 10 visar summan av krafterna i horisontellt led som verkar på stången. Med vidare utveckling 

genom ekvation11,12,13 och 14 leder det till krävd cylinderradie på 3,2mm. Friktionskoefficienten mellan 

plast och metall (mellan vinkelstål och glidplattor) är okänd. I beräkningarna har den därför satts till 1 för att 

cylindern klara ett värre scenario än verkligheten. 

 

∑ 𝐹 ←= 𝐹𝑐𝑦𝑙 − 3µ𝑁 = 𝑚𝑎    (10) 

𝑁 = 𝑚𝑔 3⁄       (11)  

𝐹𝑐𝑦𝑙 = 𝑃 × 𝐴      (12) 

𝐴 = 𝛱𝑟2      (13) 

(10)(11)(12)(13) → 𝑟 = √𝑚(µ𝑔 + 𝑎) (𝑃 × 𝛱)⁄ = √16(1 × 9,82 + 2) (6 × 106 × 𝛱)⁄ ≈ 3,2𝑚𝑚 

Dessa beräkningar visar att belastningarna som konstruktionen utsätts för är så små att de inte behöver tas 

hänsyn till vid val av cylinder, istället begränsas det av slaglängden.  

 

 

Figur 11 Krafterna stången utsätts för 

 

2.6 Styrteknik 
Eftersom det är viktigt att arbetselementen utför sina moment i rätt ordning upprättades ett följddiagram som 

illustrerar denna ordningsföljd. En studie om vilka villkor som ska påverka styrningen och vilka ingående 

komponenter som krävs har genomförts. Slutligen har ett övergripande pneumatiskt schema ritats.  
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3. Resultat 

3.1 Detaljutförande 
Det vidare arbetet på detaljnivå av koncept 4 har lett till en konstruktion som i sin helhet visas i figur 12. 

Konstruktionen består nu av ett antal utarbetade detaljer som presenteras i följande avsnitt.  

 

Figur 12. Konstruktionen med dess utarbetade detaljer 

3.1.1 Vinkelstål 

Stängerna matas ner och skjuvas i tre vinkelstål monterade på respektive pelare och med utformning enligt 

figur 14. Röret som svetsats på vinkelstålets nedre del fyller i kombination med pelarnas rör och en 

genomgående axel funktionen av ett gångjärn. Gångjärnet ska tippa av stången vid avlastning enligt 

konceptbeskrivningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varje vinkelstål är försedd med två stycken skyddande glidplattor som kan ses i figur 13. Glidplattorna finns 

till för att agera något dämpande för stången då den matas ner i vinkelstålen. Dessutom upptar de slitage då 

stången skjuvas fram och åter. Materialet på dessa plattor är av plast. Ritning på vinkelstålet visas i bilaga 

23. Ritning på glidplattorna visas i bilaga 12. Ritning på vinkelstålets genomgående axel för den mittersta 

pelaren visas i bilaga 5. Ritning på vinkelstålets genomgående axel för de två yttre pelarna visas i bilaga 3.  

Figur 14. Vinkelstål Figur 13. Vinkelstål med glidplattor 
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3.2.2 Mothåll 

Mothållet är en komponent som ser till att stången hålls på plats under 

gängningen. Då det förekommer stänger som är skeva kan detta medföra att den 

fria änden slår vilket skulle kunna orsaka skador på utrustning eller personer i 

omgivningen. Ett krav på en åtgärd mot detta påtalades från uppdragsgivaren. 

Mothållet förhindrar denna rörelse då den fälls över stången under gängningen 

för att sedan fällas tillbaka när stången är färdiggängad. Dess rörelse utförs med 

hjälp av en pneumatisk cylinder. Mothållet visas i grön färg i figur 15. Ritning på 

mothållet visas i bilaga 16 med mothållsröret separat i bilaga 14 samt den 

sammanlänkande axeln separat i bilaga 2. 

3.1.3 Matning med magnet 

Efter att en stång matats till de tre vinkelstålen ska den förflyttas framåt in mot 

gängmaskinen genom att skjuvas i dessa. När gängningen av änden är färdig ska samma rörelse ske på 

tillbakavägen för att mata ur stången ur gängmaskinen. 

Matningsprincipen som tagits fram bygger på att stången 

förflyttas med hjälp av magnetkraft vilket fungerar eftersom 

stängerna är av magnetiskt material. En magnet fästad på en liten 

axel förflyttar stången. Den axeln är i sin tur fästad vinkelrät till 

en annan axel som kallas matningsstång. Då dessa glider i ett rör, 

fram och åter genom att en pneumatisk cylinder arbetar förs 

stången med i denna rörelse. Magneten på sin axel visas i figur 16 

och röret som är utformat för denna skjuvande rörelse visas i figur 

17. Ritning på magnetpinnen visas i bilaga 15, på 

matningsstången i bilaga 4, röret för matningsstången i bilaga 7  

 

 

Magneten som ska användas är en neodymmagnet med en häftkraft på 31kg, en ytterdiameter på 32mm, en 

håldiameter på 5,5mm och en tjocklek på 7mm. Vilken magnet som krävs har tagits fram genom tester.  

 

 

 

  

Figur 15. Mothållet 

Figur 16. Magneten på sin axel samt styrbussningen 

Figur 17. Rör för matningsstång 
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3.1.4 Styrbussning 

Styrbussningen kan ses i figur 18. Det är en viktig 

komponent vid matningen av stängerna på så vis att den 

genom sitt sneda spår styr undan magneten i de två 

ändlägena, alltså läget där stången är inne i gängmaskinen 

och läget där stången befinner sig i ursprungsläget. I figur 

16 ses styrbussningen i sitt sammanhang i kombination 

med övriga detaljer. Dess funktion är viktig av den 

anledningen att magnetkraften inte får hålla fast stången 

under själva gängningen, stången måste då kunna rotera 

fritt. Funktionen är även viktig vid avlastning av stången då 

den ska tippas ur vinkelstålet och det är viktigt att 

magnetkraften är avlägsnad så att denna inte hindrar stången från att tippas ur. Vinkeln på styrspåret har 

tagits fram genom tester. Ritning på styrbussningen närmast gängmaskinen visas i bilaga 10, styrbussningen 

på mittersta pelaren i bilaga 17. 

 

3.1.5 Pneumatiska cylindrar 

Val av samtliga cylindrar till konstruktionen har gjorts utifrån slaglängd. Detta eftersom tidigare beräkningar 

visat att de små belastningarna inte verkar begränsande.  

Tabell 3 visar en sammanställning av cylindrarnas data. Cylinder 1 har cylinderradie 10mm och slaglängd 

25mm. Cylinder 2 har cylinderradie 12,5mm och slaglängd 50mm och cylinder 3 har cylinderradie 12,5mm 

och slaglängd 700mm. 

 

Tabell 3. Sammanställning av cylindrar 

Cylinder Cylinderradie (mm) Slaglängd (mm) 

1 10 25 

2 12,5 50 

3 12,5 700 

  

  

Figur 18. Styrbussningens utformning 
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3.1.6 Cylinderfästen 

Cylinderfästet som fäster den horisontella pneumatiska cylindern i pelaren är utformad enligt figur 19. I dess 

nedre ände finns ett hålrum som är gängat med M22 inuti för att cylindern med hjälp av en gänga skall 

kunna låsas fast i fästet. Fästet kan ses i sitt sammanhang i figur 20 där det går genom pelaren och låses fast 

med en axel som går rakt genom ett hål i pelarens sida och vidare genom fästets hål. Ritning på 

cylinderfästet för den horisontella cylindern visas i bilaga 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Cylinderfästet för den vertikala pneumatiska cylindern, som har som funktion att tippa vinkelstålet vid 

avlastning av stänger är utformat enligt figur 22. Detta cylinderfäste skall monteras på den mittersta pelarens 

vinkelstål och i figur 21 visas fästet i sitt sammanhang i kombination med övriga detaljer. Ritning på 

cylinderfästet för den vertikala cylindern visas i bilaga 24 med sidan separat på bilaga 13.I bilaga 6 visas 

den genomgående axeln som länkar fast cylindern med fästet. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19. Fästet för 
matningscylindern 

Figur 20. Fästet för 
matningscylindern i sitt 
sammanhang 

Figur 22. Fästet för avlastningscylindern 

Figur 21. Fästet för 
avlastningscylindern i sitt 
sammanhang 
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Cylinderfästet för den cylinder som fäller mothållet ska vara fästad på den mittersta pelaren och är utformat 

enligt figur 23. Fästet består av flera svetsade komponenter då det är sammanlänkat med andra saker som 

mothåll och pelare. Ritning på fästet för mothållscylindern visas i bilaga 25 med fästpunkten separat i bilaga 

11 och den anslutande vridhylsan i nedre änden separat i bilaga 16..  

 

Figur 23. Fästet för mothållscylindern 

3.1.7 Medbringare 

Eftersom enbart den mittersta pelaren är försedd med en vertikal pneumatisk cylinder som tippar vinkelstålet 

vid avlastning har samtliga tre vinkelstål fogats samman genom en så kallad medbringare. Medbringaren ser 

till att alla vinkelstål tippas så att stängerna får den 

tippande rörelsen från alla vilopunkter samtidigt. 

Medbringarens utformning ses i figur 24. Den består av 

ett rör med tre stycken fastsvetsade vinkeljärn. 

Vinkeljärnen skruvas på respektive vinkelstål.  Ritning 

på medbringaren visas i bilaga 22. 

 

 

3.1.8 Pelare 

Konstruktionen är fästad i marken genom tre pelare som håller upp vinkelstålen. Samtliga pelare har 

utformning av ett fyrkantsrör av storlek 40x40 med fastsvetsade rör i toppänden. 

De rören passar ihop med vinkelstålets rör och genom att sammanlänka dessa med 

en axel fyller de funktionen av ett gångjärn som ju används vid avlastning av 

stängerna. Fyrkantsrören är i botten svetsade på en platta som i sin tur är försedd 

med fyra hål för att kunna monteras i marken. Pelarnas bottenparti visas i figur 25.  

På var och en av pelarna är olika delar konstruerade då olika komponenter skall 

fästa på respektive pelare. Det medför att de har något olika 

utformning. Pelaren som är belägen närmast gängmaskinen 

visas i figur 26. På den sida som visar ut från gängmaskinen 

finns ett fäste för ett rör som matningsstången kommer glida i under matning. Fästet 

för röret är utformat som ett rör med två hål i för fastmontering av matningsröret. 

Ritning på pelaren närmast gängmaskinen visas i bilaga 21. 

  

Figur 25. Pelarnas 
bottenplatta 

Figur 26. Pelaren 
närmast gängmaskinen 

Figur 24. Medbringare 
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Den mittersta pelaren är utformad enligt figur 27. Den har ett hål rakt igenom där samma 

rör för matningsstången ska gå genom. På ena sidan finns dessutom en platta fastsvetsad 

som utgör en del i fästet för den cylinder som ska fälla mothållet över stången. På en 

annan sida är två ”öron” svetsade och även de utgör ett fäste för avlastningscylindern. 

Ritning på den mittersta pelaren visas i bilaga 19 med ”öronen” separat i bilaga 8. 

 

Den pelare belägen längst ut från gängmaskinen är utformad enligt 

figur 28. Den har på ena sidan ett stort genomgående hål som finns till 

för att ett fäste för den horisontella matningscylindern ska fästas. Den 

har dessutom ett mindre, genomgående hål på en vinkelrät sida för att 

kunna låsa fast det cylinderfästet. Ritning för pelaren längst från gängmaskinen visas i 

bilaga 20.  

 

 

 

 
3.1.9 Ritningar 

2D-ritningar på samtliga detaljer finns placerade i bilagorna. Ritningarna är upplagda efter ritningsstrukturen 

som visas i figur 29. Konstruktionen är en total sammanställning som består av ett antal 

delsammanställningar och parter. I figuren illustreras parter i rött, delsammanställningar i blått och den 

totala sammanställningen i grönt.  

 

Figur 29. Ritningsstruktur med ritningsnummer 

  

Figur 28. Pelaren 
längst från 
gängmaskinen 

Figur 27. Den 
mittersta pelaren 
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3.2 Styrteknik 
3.2.2 Ingående komponenter 

De tre pneumatiska cylindrarna är styrsystemets arbetselement. För att styra dessa till främre eller bakre läge 

används styrelement, som är en pneumatiskt styrd, bistabil, 5/2-riktningsventil för respektive cylinder. Dessa  

kallas hädanefter för Vc1, Vc2, och Vc3. Varje riktningsventil har två lägen där ena kammaren betecknas med 

index – (minus) och andra kammaren betecknas med index + (plus). Dessa styrs i sin tur av signalventiler 

som är bistabila, elektriskt styrda, 3/2-ventiler. Dessa signalventiler tar emot elektriska signaler från 

induktiva sensorer.   

I konstruktionen som tagits fram kommer det behövas sensorer vid flera olika lägen. Enligt Kördel och 

Bengtsson (1997) anses den induktiva sensorn som mycket lämplig vid automatisering där det gäller att 

känna av position på till exempel cylindrar eller närvaro av material. Det är anledningen till att just induktiva 

sensorer valts till signalventilerna. Dessa induktiva sensorer kommer att påverka signalventilerna vid 

cylindrarnas bakre och främre positioner samt vid följande lägen; 

S1. Signal för att en stång finns på plats i vinkelstålen. Signalen ska finnas med anledning av en arbetscykel 

inte skall kunna påbörjas innan en stång finns på plats i vinkelstålen. Maskinen ska inte kunna gå tom. 

 

S2. Signal om att stången gått tillräckligt djupt i gängmaskinen. Signalen ska finnas med anledning om att en 

stång inte ska börja gängas innan den är helt instucken.  

 

S3. Signal om att gängning är klar. Signalen ska finnas med anledning att om att stången inte ska kunna 

börja matas tillbaka innan den är helt färdiggängad.  

 

3.2.1 Följddiagram 

Följddiagrammet över arbetselementens ordningsföljd ligger till grund för vidare arbete och visas i figur 30, 

där cylinder 1, C1 är den horisontella cylindern som matar stången mot gängmaskinen genom att skjuva den 

i vinkelstålen. Cylinder 2, C2 är den cylinder som reglerar mothållet och cylinder 3, C3 är den cylinder som 

tippar vinkelstålen vid avlastning. 

Inledningsvis går C1 fram och matar fram stången till gängmaskinen. Därefter fäller mothållet över stången 

genom att C2 går bak (dess ursprungsläge är fram). Sedan fäller mothållet tillbaka genom att gå fram  igen 

varpå C1 matar tillbaka stången till ursprungsläget. Slutligen går C3 fram och lastar av stången för att direkt 

efter gå tillbaka till ursprungsläget. Index B avser cylinderns bakre läge, index F avser cylinderns främre läge.  

 

 

Figur 30. Följddiagram 
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3.2.3 Styrlogik 

En styrlogik togs fram i anslutning till följddiagrammet som används vid framtagning av pneumatiskt 

schema. Styrlogiken anger vilka villkor som avgör när en cylinder utför en rörelse. Logiken presenteras 

enligt följande; 

 

Vc1+ = S1 + C1B + C3B 

Vc1- = C2F 

Vc2+ = S2 + C1F 

Vc2- = S3 + C2B 

Vc3+ = C1B 

Vc3- = C3F 

Villkoret för att Vc1+ ska aktiveras och utföra en framåtrörelse av C1 är att en signal om att en stång finns på 

plats i vinkelstålen är aktiverad, att cylinder 1 befinner sig i bakre läget samt att cylinder 3 befinner sig i 

bakre läget.  

 

Villkoret för att Vc1- ska aktiveras och utföra en tillbakarörelse av C1 är att C2 befinner sig i bakre läget. 

Alltså att mothållet fällt tillbaka efter gängning.  

 

Villkoret för att Vc2+ ska aktiveras och utföra en framåtrörelse av C2 är att en signal om att stången nått ända 

in emot anslaget i gängmaskinen samt att C1 nått sitt främre läge.  

 

Villkoret för att Vc2- ska aktiveras och utföra en bakåtrörelse av C2 är att en signal om att gängningen är 

färdig samt att C2 befinner sig i bakre läget.  

 

Villkoret för att Vc3+ ska aktiveras är att C1 ska befinna sig i sitt bakre läge.  

 

Villkoret för att Vc3- ska aktiveras är att C3 befinner sig i främre läget.  
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3.2.4 Pneumatiskt schema 

Figur 31 visar ett övergripande pneumatiskt schema.  

 

Figur 31. Pneumatiskt schema 
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4. Utvärdering 
Styrteknik 

För fortsatt arbete med konstruktionen föreslås att en vidare studie av styrsystemet utförs. Detta 

examensarbete har enbart berört området på ytan. Om konstruktionen skall komma i användning krävs ett 

noggrannare arbete kring rörelser och hastigheter som skulle kunna resultera i ett mer detaljerat pneumatiskt 

schema med exempelvis strypningar i flödet samt returer på signalventilerna. 

 

Avlastningscylindern 

Den pneumatiska cylinder som avlastar en stång vid framåtrörelsen samt fäller tillbaka vinkelstålen vid 

tillbakarörelsen skulle kunnat analyserats bättre. Tanken om att cylindern skulle kunna vara en 

enkelverkande med fjäderretur istället för den dubbelverkande som valdes har uppstått. En enkelverkande 

skulle vara enklare och med hjälp av fjäderreturen skulle vinkelstålen flyttas tillbaka till upprätt läge 

automatiskt.  

 

Säkerhetsaspekter 

Vissa säkerhetsaspekter påpekades till en början av uppdragsgivaren. Bland annat att konstruktionen skall 

göra plats för möjligheten att montera skyddskåpor vid delar där klämrisk kan uppstå. Möjligheten för att 

montera dessa har inte studerats, men hos den framtagna konstruktionen ses inga hinder för detta. Vidare 

arbete för hur och var dessa kåpor ska monteras krävs.  

 

Ritningsstruktur 

I tidigare kurser inom ämnet konstruktion har ritningarnas upplägg byggt på enbart en detalj per 

ritningsblankett. Därefter delsammanställningar och en total sammanställning. Detta upplägg resulterar i fler 

antal ritningar men med enkla och tydliga geometrier.  

Eftersom den utarbetade konstruktionen enbart ska tillverkas i ett enda exemplar har upplägget av 

ritningarna i samråd med berörda varit annorlunda. Dessa ritningar innehåller mer information på varje 

ritningsblankett genom att sammanställningsritningar detaljmåttsatts samtidigt som beteckning för svets och 

bearbetning samt råmaterial anges. Detta resulterar i färre ritningar som innehåller mer information.  
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5. Slutsats 
Syftet med examensarbetet var att automatisera i- och urmatningsprocessen av stänger till en gängmaskin.  

Konstruktionen som tagits fram för ändamålet bygger på de tre enkla delfunktionerna gripande av stång, 

matning i och ur gängmaskinen, mothåll under gängning samt avlastning efter gängning. Inledningsvis 

befinner sig en stång vilande i tre vinkelstål placerade framför gängmaskinen. Stången matas i axiell led in 

mot gängmaskinen genom att skjuvas med hjälp av magnetkraft. Under gängningen fälls ett mothåll över 

stången för att se till att denna inte skenar iväg. Då gängningen är färdig matas stången tillbaka till 

ursprungsläge av samma magnetkraft för att slutligen tippas av genom att vinkelstålen fälls kring en 

gångjärnspunkt.  

Samtliga av konstruktionens rörelser utförs med hjälp av pneumatiska cylindrar som arbetselement. Med 

hjälp av ett följddiagram som beskriver i vilken ordningsföljd dessa element arbetar samt med en utarbetad 

styrlogik som anger med vilka villkor rörelserna utförs har ett pneumatiskt schema upprättats.  

För att arbeta vidare på projektet bör en djupare studie av styrsystem genomföras.   
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