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Sammanfattning 
 

Detta projekt har utförts under våren 2016 som examensarbete för 

högskoleingenjörsprogrammet med inriktning maskinteknik vid fakulteten för hälsa-, natur- 

och teknikvetenskap vid Karlstad universitet på uppdrag åt ÅF Industry i Åmål. Arbetet har 

utförts av studenten Hannah Jordansson, där handledare från universitetet har varit Lars 

Jacobsson och Daniel Axelsson från ÅF Industry.  

Arbetet har till största del utförts på egen hand på Karlstad Universitet med stöd från företaget 

ÅF Industry och handledare vid Karlstad Universitet. 

 

Uppgiften i arbetet var att ta fram en beräkningsmall för transportbanor som verktyg åt 

företaget. Transportbanorna består av två olika typer, en rullbana och en kedjetransportör. 

Beräkningsmallen har utformats i två separata delar, en för rullbanan och en för 

kedjetransportören. Målet med arbetet var att ta fram en beräkningsmall som hanterade vissa 

indata och som gav rätt utdata. Önskade utdata från ÅF Industry var nedböjning av 

vangstycken, uppmaning om krysstagning, samt uppgifter om erforderlig drift.  

 

Vid utvecklandet av en fungerande beräkningsmall behövdes alla nödvändiga ekvationer 

byggas ihop, sammanställas och utvärderas. Godkända ekvationer fördes in och bearbetades i 

Excel.  

 

Beräkningsmallen färdigställdes och utvärderades av studenten och i samråd med 

uppdragsgivaren så strukturerades beräkningsmallen till en layout som var önskvärd för dem.  



3 

 

Abstract 

This project has been implemented as a degree of Bachelor of Science education in 

Mechanical Engineering at the University of Karlstad during the spring of 2016. The work has 

been carried out by Hannah Jordansson, a student at the Faculty of Health, Nature and 

Technology science. 

 

The main task of the project was to develop a calculation program in Excel for industrial 

conveyors for the company ÅF Industry. ÅF Industry requested a calculation program to use 

as a tool when building the conveyors.  

The conveyors consist of two different types, one rolling conveyor and one chain conveyor. 

The two types will be developed separately in the calculation program. The goal with the work 

was to build a program that will give the user the right outputs from certain inputs. The 

desired outputs from ÅF Industry for both conveyors was the deflection of the trolley tracks, if 

needed a cross beam and also information about the required drive.  

 

During the development of functional calculation program the work began with preparing all 

the equations needed. The equations were then put together and evaluated. When all of the 

equations were approved they were put in and performed in Excel.  

 

The calculation program is completed, tested and evaluated. The program has been formed to 

a layout that meet ÅF Industry’s requests.   
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Nomenklatur 

 

Beteckningar 

 

Symbol Beskrivning Enhet 

  Tyngdpunktsläge [mm] 

  Tröghetsmoment [m ] 

  Nedböjning [mm] 

E Elasticitetsmodul [GPa] 

   

  Delningsradie [mm] 

  Delningsdiameter [mm] 

  Tandantal drivande axels kugghjul [1] 

  Tandantal rullbanerullars kugghjul [1] 

U Utväxling [1] 

  Kedjekraft [N] 

  Kedjehastighet [m/s] 

  Varvtal (drivande kedjehjul) [varv/min] 

M Moment (från motor) [Nm] 

P Effekt (från motor) [kW] 

  Axelavstånd (mellan kedjehjul) [mm] 

    

  Lastens bredd [m] 

  Lastens höjd [m] 

  Lastens längd [m] 

  Lastens vikt [kg] 

  Banans längd [m] 

  Banans bredd [m] 

  Banans höjd [m] 

  Banans hastighet [m/s] 

  Max avstånd mellan stödben [m] 

  C-C avstånd mellan rullar i rullbana [mm] 

  Vangstycke höjd 110  [mm] 

  Vangstycke höjd 140 [mm] 

  Diameter på rullar [mm] 

   

 

Förkortningar 

 

RB Rullbana 

KT Kedjetransportör 

FEM Finite Element Analysis 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund  

Projektet är det slutgiltiga momentet av utbildningen högskoleingenjörsprogrammet för 

maskinteknik. Detta examensarbete är på uppdrag åt ÅF Industry i Åmål där Daniel Axelsson 

är handledare från företaget, Lars Jacobsson är handledare från Karlstad Universitet, och 

Anders Gåård är examinator från Karlstad Universitet. ÅF Industry i Åmål har som uppdrag 

att leverera färdiga transportbanor till kund och uppdraget för examensarbetet är att utforma 

en beräkningsmall för dessa transportbanor som är av typen rullbanor och kedjetransportörer, 

där dimension och nedböjning för ramverket, uppmaning om krysstagning samt 

driftinformation ges som utdata av särskilda givna indata.  

 

1.2 ÅF AB och Division Industry 

ÅF AB är ett ingenjörs- och konsultföretag, ursprungligen Aktiebolag Ångpanneföreningen, 

som har funnits sedan 1895, som idag bedriver uppdrag inom divisionerna energi, industri och 

infrastruktur. Idag har ÅF cirka 8000 anställda på olika kontor i över 30 länder. ÅF består idag 

av fyra divisioner inom tre sektorer. De fyra divisionerna är: 

 

 Industry 

 Infrastructure 

 International  

 Technology 

 

De tre sektorerna består av: 

 

 Energi 

 Industri 

 Infrastruktur 

 

ÅF arbetar mot tre olika fokusområden i strävan efter att bli ett mer hållbart företag. Dessa tre 

fokusområden är: 

 

 Hållbara lösningar 

 Ansvarsfulla affärer  

 Attraktiv arbetsgivare 

 

Inom ÅF samarbetar de fyra olika divisionerna för att kunna utveckla och anpassa de bästa 

lösningarna och de mest starkaste arbetsteamen till kunderna. Genom att använda sig av 

gemensamma värderingar och deras unika kunskapsbank möjliggör det att varje anställd har 

tillgång till den gemensamma kompetensen.  

 

Divisionen Industry är ledande bland konsultföretag i Norden inom produkt-, process- och 

produktionsutveckling. Division Industry arbetar normalt inom Sverige, Danmark och Norge 

men har även uppdrag i över 60 länder.  

Inom divisionen Industry finns två huvudområden, där den ena är process- och 

produktionsutveckling och den andra är IT- och produktutveckling.  
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1.3 Syfte  

Syftet med projektet är att ge ÅF Industry i Åmål en färdig beräkningsmall för transportbanor 

som de kan tillämpa för varje tillfälle dessa transportbanor ska förmedlas ut till kund. Då 

beräkningarna görs varje gång för varje transportband var önskemålet en beräkningsmall som 

samlade allt på ett ställe och som är smidigare och mindre tidskrävande att använda.  

De delar i projektet som önskas av ÅF Industry är: 

 

 Utföra alla nödvändiga beräkningar 

 Sammanställa det i en mall som av givna indata ger en rätt beräkning på utdata 

 I mallen ska två separata delar finnas för rullbanan samt kedjetransportören 

 

1.4 Mål  

Beräkningsmallen ska vara färdig, testad och utvärderad för att kunna slutredovisas den 30/5-

16, rapporten ska vara färdig för opponering den 16/5-16 och färdig för slutlig inlämning den 

8/6-16.  

Målet med mallen är att den ska fungera genom att föra in viss indata given av användaren för 

att sedan beräkna önskad utdata, detta för att sätta ihop transportbanorna med rätt dimensioner 

och rätt drift ut till kund.  

 

1.5 Avgränsningar  

I projektets uppstart gjordes inga särskilda avgränsningar. Den avgränsning som var satt var 

att eventuellt ta bort delen med FEM-beräkningar. FEM-beräkningarna utesluts på grund av 

tidsbrist på grund av andra moment, samt tidsbrist i att få rätt kunskap och förståelse för att 

göra analysen korrekt. Vid uppstart av projektet var planen att utforma och utvärdera 

beräkningmallen i ett alternativt program till Excel. Vid undersökning av de alternativa 

programmen så valdes det att fortsätta att arbeta enbart med Excel.  

 

1.6 Specifikation från uppdragsgivare 

 

Önskade indata: 

 

 Information gällande användaren och aktuellt projekt: 

 

o Datum 

o Vem som gjort beräkningen 

o Projektnamn 

o Projektnummer 

o Revision 

 

 Data gällande lasten: 

 

o Lastens bredd  

o Lastens längd 

o Lastens höjd 

o Lastens vikt 
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 Data gällande transportbanan: 

 

o Banas längd 

o Banans bredd 

o Banans höjd 

o Banans hastighet (vanligtvis ligger den på 10-12m/min) 

o Max avstånd mellan stödben 

 

 Data gällande driften: 

 

o Antal tänder på drivande axels kugghjul. 

o Antal tänder på rullbanerullars kugghjul (gäller bara rullbana). 

o Erforderlig kedjedimension, storlek på kedja angiven i tum.  

 

 Annan nödvändig data gällande rullbanan: 

 

o Diameter på rullbanas rullar. 

o C-C avstånd mellan rullar i rullbana (som hållpunkt skall lasten alltid fördelas på 

3 rullar som minst). 

 

 

Önskad utdata: 

 

 För rullbanan lämpligt vangstycke, höjd 110 mm eller 140 mm.  

 Uppgift om nedböjning vangstycke (max nedböjning 5 mm som utgångsläge). 

 Vid banhöjder över 600 mm skall uppmanas om att krysstagning behövs. 

 Driftens varvtal, moment och effekt. 
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2. Teoretisk bakgrund 
Både rullbanan och kedjetransportören sammanställs av ÅF Industry och förmedlas ut till 

olika kunder inom olika industrier för olika syften. Dessa förmedlas mestadels till kunder 

inom fordonsindustrier till transportering av lastbilshytter, personbilsmotorer, plastdetaljer, för 

att leda produkten in i ett monteringsflöde och löpande band.  De används även inom andra 

industrier för att transportera exempelvis mejerivaror inom livsmedelsindustrin. Varje 

transportbana anpassas utefter godset som ska transporteras på dem.  

Även konfigureringar där ett löpande band består av både rullbanan och kedjetransportören 

sammanställs.  

 

2.1 Rullbana 

Rullbanan, se figur 1, består av ett vangstycke på vardera sidan som består av en modifierad 

C-profil. Dessa vangstycken fästs med flera ben på båda sidor. Beroende på banhöjden så fästs 

även noniestag som ett krysstag, se figur 2, i benen för att ge ökad stabilitet.  

 

Mellan vangstyckena på båda sidor fäst sedan rullar rakt över. Dessa rullar utgörs av enkla 

raka rullar, styrhjulsfäste med styrhjul på, samt där varannan rulle är med styrfläns och hjul.  

Rullbanan drivs av en drivstation med motor och växel och med hjälp av en rullkedja som 

driver de olika rullarna. Genom att rullarna snurrar transporteras godset fram på rullbanan.  

 

 
Figur 1 Figuren visar en 3D-modell över rullbanan. 



10 

 

 
Figur 2 Bilden visar hur två noniestag, ballong 2 och 3 utgör krysstagning. 

 
2.2 Kedjetransportör 

Kedjetransportören, se figur 3, består av två sidoplåtar som är sammansatta med fästelement i 

en U-profil och tillsammans utgör sidostyckena på kedjetransportören. Även 

kedjetransportören fästs samman med för uppgiften antal nödvändiga ben. Mellan 

sidostyckena på kedjetransportören fästs distansstag och mellan benen fästs mellanstag.   

 

I sidostyckena fästs även en glidlist ovanpå en uppochnervänd U-profil, där kedjan sedan 

glider/rullar på. På kedjetransportören finns drivaxel ihopkopplad med drivstation som driver 

kedjan. Godset i sin tur placeras på medar som antingen placeras tvärgående eller längsgående 

över kedjan och transportbanan.  

 

 

 
Figur 3 Figuren visar en 3D-modell över kedjetransportören. 
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2.3 Rullkedja 

I båda transportbanorna används en rullkedja primärt för att driva godset framåt. En rullkedja 

består av inner- och ytterlänkar och rullar som omsluter hylsor, se figur 4, vilket är en fördel 

gentemot exempelvis en hylskedja i och med att den rullar på rullarna minskar slitaget mellan 

själva kedjan och kedjehjulen. Fördelen med användningen av rullkedjor är att de har hög 

verkningsgrad, upp till 98 % vid normal drift och en god smörjning enligt Kedjeboken, de har 

även en lång livslängd, ett stort effekt- och varvtalsområde, ett axelavstånd som kan variera 

med hjälp av att plocka bort eller addera kedjelänkar, ingen slirning uppstår vid kedjedrivning, 

de har ett varierat område med utväxlingsförhållanden, en hög tillåten belastning, de är relativt 

tystgående och de har många användningsområden.  

 

 

 
Figur 4 Visar de inner- och ytterlänkar som sätts ihop till rullkedja, copyright godkänd av Erik af Ugglas 2007, bildkälla 

finns på https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rullkedja_1.JPG  

 

Rullkedjorna finns i flera olika typer av utföranden. Rullkedjan kan bestå av en enradig 

rullkedja, se figur 5, som är given som exempel i ritningarna från uppdragsgivaren, se bilaga 

1A. Medan exemplet för kedjetransportören i ritningarna, se bilaga 1B, består av en rullkedja 

med raka sidobrickor, se figur 6. 

 

 

 
Figur 5 Exempel på enradig rullkedja som används i rullbanan. Bildkälla; http://www.jens-s.se/media/15476/Kedjedrifter.pdf  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rullkedja_1.JPG
http://www.jens-s.se/media/15476/Kedjedrifter.pdf
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Figur 6 Exempel på enradig rullkedja med raka sidobrickor som används i kedjetransportören. Bildkälla; http://www.jens-

s.se/media/15476/Kedjedrifter.pdf  

 

2.4 Hållfasthetsteori 

En balk definieras som en långsmal kropp som utsätts för en transversell belastning vilket 

innebär böjning i ett eller flera plan. För detta arbete används balkteori där analyser gäller för 

L>>b på relevant balk, där L = balkens längd och b = balkens bredd.  

För både rullbanan och kedjetransportören som är aktuella i detta arbete så är tvärsnitten 

enkelsymmetriska, vilket innebär att balken gällande det enkelsymmetriska tvärsnittet 

kommer att utsättas för plan böjning. Villkoren för plan böjning är: 

 

1. Tvärsnittet är symmetriskt med avseende på z-axeln, se figur 7 och 8. 
2. Att kraften verkar i symmetriplanet. 

 

                                   
Figur 7 Vangstyckets tvärsnitt på rullbanan med symmetrilinje. 

http://www.jens-s.se/media/15476/Kedjedrifter.pdf
http://www.jens-s.se/media/15476/Kedjedrifter.pdf
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Figur 8 Kedjetransportörens tvärsnitt med symmetrilinje. 

 

Inspänningen på balkarna (vangstyckena/sidostyckena) kan ses som fast inspänd i båda ändar 

då de är fastsatta med fästelement i benen i båda utformningarna av transportbanorna. Det ger 

ett randvillkor, som beskriver balkens kontakt med omvärlden, där i detta fall randvillkoren 

innebär rekationsstorheter så som en transversell kraft, en longitudinell kraft och ett 

böjmoment som är skilt från noll, men inga lägesförändringar (utböjning eller vinkeländring) i 

balkens ändar.  

 

Tyngdpunktslägena, , bestäms enligt teorin för bestämning av tyngdpunktsläge för 

sammansatta balkar. Då böjningsaxel går genom tyngdpunkten på en sammansatt balk 

används teorin om att det helas moment = summan av delarnas moment med avseende på en 

godtyckligt vald momentaxel. Den godtyckligt valda momentaxeln utgör en referensaxel till 

varje dels egna tyngdpunktsläge och genom att addera varje del gånger varje dels area och 

sedan dela det på den totala arean för den sammansätta balken så ges ett tyngdpunktsläge för 

hela balken i ett avstånd mätt från referensaxeln.  

 

Tröghetsmomentet, , för sammansatta balkar bestäms enligt Björk K. (2013a) genom 

tillämpning av Steiners sats:  

.  

Ekvationen gäller där I är tröghetsmomentet med avseende på tyngdpunktsaxeln för varje 

delyta A och där a är avståndet böjningsaxeln till delytans tyngdpunkt.  

 

2.5 Maskinelementsteori 

Arbetet med rullbanan och kedjetransportören har ett stort beroende av kugghjulen där 

definitionen för en kuggväxel enligt Björk K. (1966) är två samarbetande kugghjul. En 

kuggväxel används för att överföra rörelser och därmed även ett överförande av effekter. För 

att två kugghjul ska kunna samarbeta måste de ha samma grundcirkeldelning. Utväxlingen i 

en kuggväxel beror av förhållandet mellan kugghjulens tandantal och förhållandet är även 

detsamma mellan kugghjulens grundcirklar. Periferihastigheten över kugghjulen är densamma 

för båda hjulen.  
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I detta arbete så samspelar kugghjulen ihop med en kedja för uppnå önskad drift av 

transportbanorna. Användandet av kedjor ihop med kugghjul grundar sig i att kedjans rullar 

vid rotation av kugghjulet placerar sig i kuggluckor på kugghjulet (kedjehjulet) et al. Olsson 

K-O. (2006c) och medför därför drivning framåt.  

 



15 

 

3. Genomförande  

Detta arbete består till stor del av att utföra beräkningar samt att föra in dessa och få dem att 

fungera tillsammans i ett datastött program, där själva konceptvalet sedan kommer att ligga i 

att välja det programmet och utformning som fungerar smidigast och kan användas utan att 

företaget behöver någon licens. Detta medför metod-delen mer kommer bestå av att utföra 

olika beräkningar än att använda utlärda metoder för projekt därmed kommer även 

genomförande-delen i denna rapport begränsas till en mer beskrivning av använda 

räkneverktyg.   

 

3.1 Projektplanering 

Projektet inleddes med att en projektplanering gjordes för att strukturera upp hela arbetets 

gång samt kartlägga arbetet med alla ingående moment. 

I projektplanen finns rubriker som bakgrund, syfte, mål, avgränsningar, eventuella risker och 

tidsplan. Projektplanen har skapats enligt Johannessons et. al (2013) underlagsbeskrivning. 

Bakgrunden förklarar funktionen med projektet, medan syftet mer beskriver meningen med 

projektet. Avsnittet mål är det förväntade resultatet av projektet och vad som förväntas uppnås 

för slutresultat. Då kravspecifikationen och önskemålen var väldigt konkreta från 

uppdragsgivaren var detta en given del av målet.  

 

Avgränsningarna sattes för att möjliggöra att ett färdigt arbete nås i slutändan utan att alltför 

mycket tid i form av efterforskningar och att beräkningar utfördes på icke värde givande 

moment. Efter kontakt med uppdragsgivare så konstaterades att en FEM-analys aldrig tidigare 

gjorts vid dessa beräkningar, då det kommer vara tidskrävande att göra en eventuell analys för 

detta så kommer det inte vara en del av metod-avsnittet.  

 

En riskanalys utformades för att kartlägga vilka risker som finns, hur man eventuellt kan 

undvika dessa samt vad för åtgärder som krävs om någon av riskerna skulle ske.  

För att dela in arbetet i mer hanterbara moment delades arbetet in i mindre arbetspaket genom 

ett WBS-schema. Genom WBS-schemat delades arbetet in i moment som samspelar med 

varandra men uppdelade på ett sådant sätt att de är mer lätthanterliga.  

 

3.2 Förstudie 

Då detta arbete består av mer beräkningsarbete samt kontroll av gjorda beräkningar delades 

förstudien in i en teoridel och en del där letande av formler gjordes. 

 
3.2.1 Teoridel 

Teoridelen användes till att försöka förstå grunderna mer ingående inom hållfasthetslära och 

teknisk balkteori enligt Dahlberg T. (2001a) och Lundh H. (2000). 

 

Maskinelement studerades enligt Björk K. (1966) och Olsson K-O. (2006) för att kunna 

använda detta i att förstå de kommande ekvationerna mer för en djupare kunskap till att kunna 

se en mer helhet när ekvationerna till sluts sätts samman i ett program.  

 

Även en del efterforskning och studerande av teori om olika typer av transportbanor och 

kedjor gjordes för att kunna få en större förståelse för vad det faktiskt är som ska beräknas, 

samt hur hela konstruktionerna hänger samman med själva banan, driften och lasten enligt 

(Jens S. Transmissioner AB et al. 2006.11). 
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Teorin studerades som ett komplement till att ge en mogenhet att kunna verifiera korrekta 

samband som utvecklas i framtida ekvationerna.  

 

3.2.2 Formler 

Sökandet av korrekta formler gjordes som förberedelse för de kommande beräkningarna. 

Olika typer av formler sammanställdes och dokumenterades antingen handskrivet eller i 

något/flera av dokumenthanteringsalternativen (dator, USB, Dropbox). Formlerna söktes och 

granskades innan alla beräkningar påbörjades för att kunna behålla fokus och utföra 

beräkningarna på ett mer effektivt sätt.  

Sökandet av formler gjordes parallellt med teoridelen.  

 

3.3 Beräkningar 

Arbetet gäller för två olika typer av transportband vilket innebar att olika typer av formler 

behövdes emellanåt användas för samma typ av funktioner, vilket ledde till att beräknings-

avsnittet delades in i fyra olika moment. Dessa moment bearbetades och utfördes mestadels 

enskilt men innehöll en viss parallellitet också då det var tidsgynnande för arbetet och även 

underlättade i en del av beräkningarna för de olika tvärsnitten. 

 

Först beräknades hållfasthetselementen såsom tyngdpunktsläge, , och tröghetsmoment, , 

för rullbanan och sedan för kedjetransportören, sedan beräknades hållfasthetselementen 

gällande kraftfördelning och nedböjning, , för först rullbanan och sedan för 

kedjetransportören.  

Därefter beräknades maskinelement med kedjekraft, , varvtal, , effekt, P, och moment, 

M, för kedjetransportören sist beräknades maskinelement för rullbanan.  

 

3.3.1 Hållfasthetsberäkningar rullbana 

Då tvärsnittet, se figur 9, för vangstycket i rullbanan är formad liknande en variant av en C-

profil finns inga typiska elementarfall för just det tvärsnittet.  

 

 
Figur 9 Tvärsnittet över rullbanans vangstycke med täcklist och fästelement. 

För att kunna beräkna tröghetsmomentet som krävs behövdes tyngdpunktsläget  för 

sammansatta balkar (Björk et al. 2013a) beräknas för att sedan användas till att räkna ut 

tröghetsmomentet  för sammansatta balkar (Björk et al. 2013a) genom användning av 

Steiners sats (Björk et al. 2013a).  
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Då måtten på C-profilen var givna med två olika variationer, en för vangstyckets höjd på 140 

mm, , och en för vangstyckets höjd på 110 mm, , räknades två olika 

tyngdpunktslägen  och  samt två olika tröghetsmoment  och  ut. I 

beräkningarna för både tyngdpunktslägena och tröghetsmomenten, delades C-profilen upp i 5 

delar se figur 10.  

 

 
Figur 10 Visar C-profilen som utgör rullbanans vangstycke med numrering för varje del.   

Fallet nedböjning av rullbanan beror av utbredningen av lasten, lastens vikt samt C-C 

avståndet mellan rullarna. Givet från uppdragsgivaren så ges att lasten alltid ska vara utspridd 

på minst tre rullar. I och med lastens utbredning kommer lasten alltid att kunna ses som en 

jämnt fördelad utbredd last över rullarna i rullbanan. Rullarna utgör då reaktionskrafter på 

balken. Då antalet rullar som lasten vilar på varierar med lastens storlek samt C-C avståndet 

mellan rullarna ritades de olika fallen upp för tre till tolv rullar, se bilaga 4A, över hur lasten 

fördelade sig på rullarna.  

 

Genom en enkel approximation att dela upp lasten på rullarna som om att de bestod av små 

segment kunde krafterna på varje rulle uppskattas för alla olika fallen med tre till tolv rullar.  

Dessa krafter på rullarna användes sedan som reaktionskrafter på den tvärgående balken, se 

bilaga 4B, där nedböjningen var sökt.  

 

Uträknade reaktionskrafter från rullarna till balken användes för att räkna ut nedböjningen för 

den relevanta balken. Genom användning av elementarfall för tvåsidig fast inspänning (Björk 

et al. 2013b), se figur 11, med för , en punktlast på mitten, och för , en punktlast skilt från 

mitten, och superposition kunde en ekvation för nedböjningen formas för varje fall med olika 

antal rullar.  
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Figur 11 Visar elementarfall som använts för att beräkna nedböjningen. 

 

3.3.2 Hållfasthetsberäkningar kedjetransportör 

Nedböjning, , i fallet för kedjetransportören, se figur 12, var svårare att uppskatta då det 

bestod av fler komponenter. För att kunna göra en korrekt beräkning krävdes det först att 

tvärsnittet analyserades för vilka delar av tvärsnittet som faktiskt bidrog till en ökad 

hållfasthet. I samrådande med uppdragsgivare bestämdes att glidlisterna inte har något 

relevant bidrag till hållfastheten då dessa är väldigt flexibla, och att fästelementen är så pass 

överdimensionerade att beräkningar på dessa inte är en nödvändighet. Därför kommer ingen 

hänsyn att tas till dessa under arbetets gång. 

 
Figur 12 Visar ett snitt över hela vangstyckets tvärsnitt med alla ingående strukturer samt även glidlister och fästelement.  

 

Bortsett från det annorlunda tvärsnittet kunde beräkningarna för nedböjningen av 

kedjetransportörens sidostycke beräknas på liknande sätt som i fallet med rullbanan där ett 

tyngdpunktsläge, , beräknandes sedan ett totalt tröghetsmoment, , (Björk et al. 2013a).  
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Även här kunde det relevanta tvärsnittet delas upp i fem olika delar, se figur 13, vilket innebar 

att de förberedda ekvationerna för beräkning av tyngdpunktsläget och tröghetsmomentet från 

rullbanan kunde användas även här. 

 

 
Figur 13 Visar hur det sammansatta tvärsnittet delas upp i fem delar. 

 

Den delen som var mindre komplicerad i kedjetransportören var uppskattningen av hur den 

utbredda lasten fördelade sig. Enligt uppgifter från uppdragsgivaren står lasten på två medar 

som antingen går tvärs över kedjetransportören eller längs med balken. I och med medarna 

gjordes en enkel friläggning med kraftjämvikt och momentjämvikt för att få ut 

reaktionskrafterna från varje mede som därmed påverkar relevant balk. När krafterna från 

medarna var kända användes sedan samma elementarfall, se figur 11, som för rullbanan 

genom att använda för de avstånden som gällde för reaktionskrafterna från medarna och med 

superpositionering av fallen kunde en ekvation för nedböjningen fås.  

 

Ytterligare elementarfall användes för att beräkna den varianten där medarna går längs med 

balken. Där användes ett elementarfall 24 (Björk et al. 2013a), se figur 14, för tvåsidig fast 

inspänd balk med en jämt fördelad utbredd last.  

 

 

 
Figur 14 Elementarfall 24 (Björk et al. 2013b). 
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3.3.3 Maskinelementsberäkningar rullbana 

I fallet för beräkningar av driften på rullbanan ges en indata för antal tänder på drivande axels 

kugghjul, antal tänder på rullbanerullarnas hjul, rullarnas diameter, hastighet på banan, samt 

delningen på kedjan.  

 

För varvtalet användes utväxlingen, rullarnas diameter, och antal tänder på båda kugghjulen 

och banans hastighet. Ekvationen skiljer sig från de som är givna i tabeller av Jens S. 

Transmissioner AB (2006.11) för rullkedjor, då hänsyn var tvungen att tas till rullarnas 

diameter.  

 

Gällande resterande av driften beräknades först dragkraften i kedjan då denna är nödvändig 

för att kunna beräkna effekt och moment genom formler givna av Jens S. Transmissioner AB 

(2006.11).  

  

3.3.4 Maskinelementsberäkningar kedjetransportör 

För beräkning av driften i kedjetransportören börjades det med att beräkna den kraft som 

påverkar kedjan, alltså kedjekraften. För de kedjor uppdragsgivaren använder från Jens S. 

Transmissioner AB (2006.11) fanns givna formler för kedjekraften given för olika lutningar 

och utföranden. Genom att använda formeln given av Jens S. Transmissioner AB (2006.11) 

kunde dragkraften i kedjan beräknas och lösas ut.  

 

När dragkraften i kedjan är känd kunde sedan både effekt och moment beräknas med hjälp av 

givna formler.  

 

Varvtalet, som också var en önskad utdata från uppdragsgivaren, kunde beräknas även den 

genom givna formler från Jens S. Transmissioner AB (2006.11).  

 

3.4 Excel 

Excel undersöktes gällande olika funktioner, smidighet och möjligheten att kunna dela in 

beräkningsallen i indata och utdata för både rullbanan och kedjetransportören enligt önskemål 

från uppdragsgivaren.  

 

3.5 Alternativa datastödda program 

Efterforskning gjordes för att finna andra datastödda program som inte kräver licens (enligt 

krav från uppdragsgivare). Dessa program utvärderades på samma sätt som Excel. 

Programmen som utvärderades var Google Docs Spreadsheet och GNU Octave. 
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4. Resultat 
 

4.1 Projektplanering 

Projektplanen (bilaga 1) har använts som ett stöd kontinuerligt för att stämma av att projektet 

ligger i fas och att relevanta moment utförs i tid. Den största risken enligt riskbedömningen i 

projektplanen var tidsbrist. Det var även en de svåraste delarna i projektplanen att planera 

tidsåtgången för varje moment. Under arbetets gång fick tidsplanen uppdateras vid flertal 

tillfällen då bland annat vissa moment krävde mer tid än väntat och andra moment kunde 

uteslutas helt. Tidsplanen fick även uppdateras då en felaktig slutsats gällande 

hållfasthetsberäkningarna på rullbanan dragits. Arbetet lades även om till en viss del i samråd 

med uppdragsgivare då det gällde att flytta utdata: erforderlig kedjedimension, till indata 

istället, eftersom för de flesta beräkningarna av maskinelementdelen krävdes att kedjans 

delning var känd.   

 

4.2 Förstudie 

Genom förstudien kunde olika delar både teoretiskt och matematiskt färskas upp, vilket både 

ökade intresset, effektiviteten och förståelsen i arbetet.  

 

4.2.1 Teoridel 

Teorin som har studerats har antecknats och sparats och sedan använts som ett komplement 

till framtagna formler och vid bearbetning av beräkningsmallen, för att verifiera formler och 

ge stöd under arbetets gång.  

 

4.2.2 Formler 

Då de flesta formlerna söktes innan själva beräkningarna började ledde det till en del 

hoppande mellan olika moment gällande beräkningarna. Det gav en nyttig samling av formler 

som kunde användas till att sätta ihop relevanta ekvationer.  

 

4.3 Beräkningar  

Beräkningarna utfördes i olika omgångar för rullbanan och kedjetransportören beskrivna i 

genomförandedelen.  

Vid flertalet tillfällen användes dock parallellitet mellan de olika delarna i beräkningarna, då 

de är snarlika och samma funktioner söktes.  

 

4.3.1 Hållfasthetsberäkningar rullbana 

För hållfasthetsberäkningar av rullbanan så kan lasten ses som utbredd last men hänsyn är 

tvunget att tas till att den ligger på ett varierat antal rullar, med tre rullar som minsta antal 

rullar lasten fick vila på, innebar det att punktlaster istället verkade på vangstycket. Dessa 

punktlaster beror av lastens bredd, lastens vikt och C-C avståndet mellan rullarna. 9 olika fall 

(fall från tre rullar till tolv rullar) ritades upp för hand, se figur 15 för exempel med sex rullar, 

där den verkande reaktionskraften för varje rulle i de olika fallen uppskattades. För varje fall 

med olika antal rullar var en superpositionering tvungen att göras. 
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Figur 15 Kraftfördelning för fall med 6 rullar. 

 

Genom ekvation (1)  kunde tyngdpunktsläget, , för 

vangstycket med en höjd på 110 mm beräknas till = 55 mm vilket gav genom ekvation 

(2)  ett 

tröghetsmoment, = 1225133 . 

 

Samma ekvationer (1) och (2) användes till att räkna ut tyngdpunktsläget, , och 

tröghetsmomentet, , för vangstycket med en höjd på 140 mm. Det gav resultaten 

 = 70 mm och  2219628 . 

 

Elasticitetsmodulen kollades upp i tabeller och var för det givna materialet S235JR och ger  

E = 208 GPa 

 

Reaktionskrafterna för olika antal rullar resulterade i olika kraftfördelningar. Se figur 15 för 

exempel med sex rullar, se bilaga 4A för alla fall. 

 

För fallen med olika antal rullar gavs olika reaktionskrafter som verkade på vangstyckena, för 

varje fall gjordes en egen ekvation för nedböjningen, vilket resulterade i tio olika ekvationer, 

se bilaga 2 sida 2 för alla fall, för nedböjningen, se figur 16 för exempel med tre rullar. 

 

 
Figur 16 Visar krafter och nedböjningen för fall med tre rullar. 

 

4.3.2 Hållfasthetsberäkningar kedjetransportör 

För kedjetransportören kunde ekvationerna (1) och (2) för tyngdpunktsläge och 

tröghetsmoment kopieras men med användande av andra delytor som då gällde för 

kedjetransportörens ihopsatta tvärsnitt.  

 

Det resulterade i ett tyngdpunktsläge  = 83 mm, vilket gav tröghetsmomentet  = 

7887105 . 

 

Även kedjetransportörens tvärsnitt var i samma material, S235JR, som rullbanans, vilket 

innebar att samma elasticitetsmodul kunde användas. Där E = 208 GPa 
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För reaktionskrafterna behövdes en friläggning och kraftjämnvikt göras för att uppskatta 

reaktionskrafter från den utbredda lasten genom medarna. Då lasten ligger tvärs över banan på 

två medar blev de verkande punktlasterna: 

  enligt ekvation (6).  

Genom superposition av samma elementarfall och ekvation (6) två gånger om gav det en total 

nedböjning för det fallet.   

 

I fallet där medarna går längs med kedjetransportören användes elementarfall 24 (Björk et al. 

2013a), se figur 13, och nedböjningen ges av ekvation (28) . 

 

4.3.3 Maskinelementsberäkningar rullbana 

Rullbanan består av fler ingående och relevanta delar än vad kedjetransportören gör, vilket för 

beräkningsdelen innebar fler parametrar att ta hänsyn till. För att ekvationen för varvtalet 

skulle stämma behövde hänsyn tas till rullarnas diameter. Det gav en ekvation (15): 

  

 

Dragkraften i kedjan kunde lösas genom formler given från ekvation (14) 

. Ekvationen verifierades sedan av en friläggning och kraftjämnvikt.  

 

När dragkraften och varvtalet var givet kunde formlerna givna hos kedjetillverkaren användas, 

där användes ekvationerna (16)  och (17)  för att beräkna 

erforderlig effekt och vridmoment.  

 

4.3.4 Maskinelementsberäkningar kedjetransportör 

I beräkningarna för kedjetransportören var det nödvändigt att först beräkna dragkraften i 

kedjan då den används för att beräkna flera av önskade värden för utdata.  

Dragkraften i kedjan beräknades genom användning av ekvation (8) 

. 

 

För varvtalet användes formlerna givna från kedjetillverkaren enligt ekvation (9): 

 

 

Med hjälp av dragkraften i kedjan beräknades både moment och effekt, det gav två olika 

ekvationer (10)  och (11) , som även de relaterar med 

varandra. 

 

4.4 Excel  

Excel var det program som i slutändan valdes att fortsätta utveckla beräkningsmallen. Valet 

grundades på tidigare kunskaper i Excel fanns både hos projekttagaren och uppdragsgivaren, 

det var enkelt att dela upp önskad in – och utdata i olika flikar samt att funktionerna 

motsvarade de krav som ställdes av ekvationerna. Bilder på den färdiga beräkningsmallen och 

dess olika flikar för in- och utdata kan ses i bilaga 5.  
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4.5 Alternativa datastödda program  

Programmen som utvärderades var:  

 

Google Docs Spreadsheet: Programmet uppfyller i princip samma funktioner som Excel, 

programmet är gratis och kräver ingen nerladdning. Anledningen till att det valdes bort beror 

på att det alltid kräver internetåtkomst för att kunna användas. Om internet slutar fungera är 

det viktigt att kunna fortsätta arbetet utan problem.  

 

GNU Octave: Är en annan typ av programmering som påminner mer om Matlab. Programmet 

valdes bort på grund av att delar av programmeringen skulle bli alldeles för omfattande för att 

hinna under projektets gång, både att lära sig teoretiskt och kunna utföra dem.  Reglerna 

gällande licens skulle även det innebära ett problem vid användande på en företagsbas på 

grund av att en individuell licens krävs för varje dator och programmet får inte kopieras och 

skickas, utan måste i sådana fall ”skrivas av” vilket gör att hela meningen med att ha ett 

färdigt beräkningsprogram försvinner.  
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5. Diskussion 
Arbetet började med att ta fram en projektplan där bland annat en tidsplan låg till grunden för 

hur arbetet skulle struktureras upp. Då det har varit extremt svårt att uppfatta hur lång tid vissa 

moment och vissa beräkningar faktiskt skulle ta innan arbetet påbörjades, fick tidsplanen 

uppdateras flera gånger om. Moment som verkade självklara och enkla när första versionen av 

tidsplanen gjordes visade sig under arbetets gång vara mer komplicerande än vad som var trott 

i början.  

 

Bland annat så var det beräkningarna av nedböjningen på rullbanan som misstolkades helt. 

Utan större eftertanke så sattes ekvationerna för rullbanan ihop som att vangstycket hade en 

utbredd last på sig, medan det i själva verket var rullar som tog upp lasten som sedan och 

verkade som punktlaster på vangstycket. Denna miss upptäcktes av projektagaren själv, först 

när arbetet med själva beräkningsmallen började, efter att metodredovisningen och 

genomförandekaplitet var avklarat och inlämnat. Detta ledde till att stora delar var tvunget att 

börjas om med från början. Eftersom antalet rullar, och därmed punktlaster, varierar ledde det 

till att istället använda ett fall för utbredd last, behöva utföra tio olika fall av uträkningar av 

reaktionskrafter, därefter behövdes även flera elementarfall och superpositionering användas 

för alla de tio fallen med olika antal rullar för att få ut en nedböjning för alla tio fall. Även 

arbetet med att föra in alla dessa olika 11 fall i beräkningsmallen var mer omfattande än 

jämfört med det fallet för en utbredd last, vilket i sin tur tog tid och en hel del studerande av 

Excel-funktioner och även hyfsat lång tid att föra in i beräkningsmallen. I slutändan ledde 

denna miss till en ganska stor tidsbrist och förändringar i tidsplaneringen.  

 

Vid bearbetningen av ekvationerna för maskinelementdelarna söktes information i både 

litteratur från tidigare kurser, från biblioteket och även på internet, men inget gav resultat som 

verkade gå att få ihop till fungerande ekvationer för uppgiften given i projektet. På 

uppdragsgivarens kravspecifikation så var kedjedimension och driftens erforderliga varvtal, 

moment samt effekt en önskad utdata. I alla givna ekvationer och formler krävdes att antingen 

kedjans dimensioner var kända eller information om driften var känt. Efter flera försök att 

försöka använda andra kända formler och gå ”bakvägen” insågs att det att det var alldeles för 

komplicerat och om ens möjligt att lösa ekvationerna utan att ha något av kedjedimensionen 

eller driften given. I samråd med uppdragsgivaren ändrades då kravspecifikationen, så att val 

av kedja görs aktivt av användaren i beräkningsmallen, då de flesta som kommer att använda 

beräkningsmallen har en relativt bra kunskap om vilken storlek och typ av kedja som kommer 

att användas. Av kedjetillverkaren Jens S. Transmissioner AB ges i tabellform vilken delning, 

brottlast och vikt varje kedja har. I och med detta gjordes en rullgardins-lista i Excel för varje 

eventuell aktuell kedja där nödvändig info som delning och brottlast automatiskt ges vid val 

av kedja. I och med att nödvändig info fås genom kedjan kunde till slut ekvationerna gällande 

driftens varvtal, moment och effekt utföras och sammanställas.  

 

För båda transportbanorna så påbörjades en FEM-analys i CAD, där både rullbanan och 

kedjetransportören först designades av projektagaren i CAD efter de givna ritningarna från 

uppdragsgivarna, och analyser påbörjades. På grund av bristande kunskaper inom FEM-

analyser om bland annat vilka villkor som ska gälla för sammansatta delar, hur alla krafter ska 

läggas på korrekt så valdes sedan att utesluta delen med FEM-analyserna. Det ansågs av 

projekttagaren att ta för mycket tid och energi från andra moment för att faktiskt få full 

förståelse och kunna avgöra om analysen gav en korrekt analys eller inte. FEM-analyserna 

upptogs efter att beräkningsmallen var färdig, men efter timtal med olika litteratur och Creo 

Parametric Tutorials fungerade ingen av analyserna korrekt och är därmed inte med i arbetet. 
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En annan del som har gjort att vissa moment av arbetet har tagit längre tid än beräknat var 

förståelsen för hur båda typerna av transportbanorna fungerar, hur driften hänger ihop med de 

båda typerna av transportbanorna, vad alla delar i såsom skruv, glidlister och liknande faktiskt 

bidrar till gällande konstruktionen och vad syftet faktiskt var med beräkningsmallen. För varje 

dag som spenderades på att arbeta med projektet och granska de olika ritningarna så växte mer 

och mer förståelse fram. Det är först nu när arbetet ska lämnas in som det känns som om 

tillräcklig förståelse har nåtts. På grund av detta har felaktiga antaganden gjorts och tid har 

spenderats på att rätta till antaganden. Tid har även spenderats på att faktiskt förstå vad varje 

utdata innebär. För att projektet faktiskt skulle ha flutit på bättre och varit enklare att bearbeta 

så borde egentligen mer tid ha lagts i början för att undersöka vad en transportbana är, hur de 

är uppbyggda och hur de är konstruerade. Även sådana saker som att sent in i arbetet be 

uppdragsgivaren om mer info om vad som faktiskt transporteras på dessa transportbanor hade 

kunnat göras tidigare och ge mer förståelse. Slutsatsen av det är att en undersökning/teoridel 

för transportbanor och kedjor borde ha planerats in ordentligt förstudien för att ge rätt och 

tillräcklig förståelse från början av projektet.  

 

Gällande hela arbetet och projektet så har det oftast fungerat bra och till stor del felfritt. De 

flesta frågor och funderingar som har uppstått under arbetets gång har kunnat lösas med hjälp 

av efterforskning och/eller studerande av gammal kurslitteratur. Även om det många gånger 

har tagit tid och tålamod att hitta rätt information har det ändå gått till slut. Många gånger har 

arbetet stannat upp på grund av att det har varit svårt att få stöd eller bekräftande på vissa 

ekvationer då kunnig kompetens har varit svår att få tag på, då bland annat lärarkåren på 

Universitetet har varit mindre i år. Projekttagaren kunde även flera gånger bett 

uppdragsgivaren om hjälp och stöd istället för att stanna upp och bearbeta om och lägga 

alldeles för mycket tid för att nå rätt slutsats själv. En känsla av att klara av att förstå och 

utföra alla moment helt själv hos projekttagaren har gjort att denne velat lösa allt själv och 

inte insett att man faktiskt kan lära sig en hel del även om denne ber om hjälp ibland.  
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6. Slutsats 
Målet med arbetet var att ta fram en välfungerande beräkningsmall som behandlade indata och 

utdata önskade av företaget. Då beräkningsmallen uppfyller de krav och önskemål som getts 

av uppdragsgivaren och fungerar felfritt anses målen med arbetet ha uppnåtts.  

 

Vad det gäller beräkningarna och de formande ekvationerna, så är dessa godkända av 

uppdragsgivaren och de följer teorin för ämnena. Genom att ha testat ekvationerna med 

verkliga värden för verkliga fall så är de så pass korrekta så att det kan användas i 

beräkningsmallen och resultatet verkar rimligt.  

 

Beräkningsmallen har utvärderats på ett sådant sätt att handberäkningar har gjorts separat och 

oberoende av beräkningsmallen, där resultaten från handberäkningarna överensstämmer med 

resultaten från beräkningsmallen.  
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Bilaga 6: Ekvationer 

 

 

   (1)   

Tyngdpunktsläget för sammansatta tvärsnitt, fem delytor gäller för både rullbanan och 

kedjetransportören.  

 

       (2) 

Totala tröghetsmomentet för sammansatta tvärsnitt, även denna för fem delytor som gäller för 

både rullbanan och kedjetransportören.  

 

Där varje tröghetsmoment ges för en rektangel: 

  i=1,2,3 ..   (3) 

 

 är varje delyta  i=1,2,3 ..  (4) 

 

 ges av avståndet från varje delytas eget tyngdpunktsläge till det sammansatta 

tyngdpunktsläget . i=1,2,3 .. 

 

    (5)  

Nedböjningen på en tvåsidig fast inspänd balk i mitten på balken och punktlasten verkar även 

den i mitten på balken.  

 

    (6)  

Nedböjningen på en tvåsidig fast inspänd balk i mitten på balken men punktlasten verkar inte 

i mitten på balken. Denna formel gäller för de fall där a ≤ L/2. Då balken lasten alltid 

approximeras ligga i mitten kommer denna ekvation gälla 2 gånger om för samma avstånd.  

 

 i=1,2,3 ..   (7) 

 

  (9)  

Varvtalet för växel i kedjetransportör. 

 

    (10)  

Motorns effektbehov/överförbar effekt för kedjetransportören.  

 

    (11)  

Vridmoment för kedjetransportören.  

 

    (12)  

Kedjehjulets delningsdiameter för kedjetransportören.  
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     (13)   

Utväxling mellan två kugghjul. 

 

    (14) 

Dragkraft i kedjan för rullbanan.  

 

   (15) 

Varvtalet för motorn i rullbanan.  

 

    (16)  

Motorns effektbehov/överförbar effekt för rullbanan.  

 

    (17)  

Vridmoment för rullbanan.  

  

 

Nedan följer ekvationerna för nedböjning för varje antal rullar med last: 

 

    (18) 

 

    (19) 

 

    (20) 

 

    (21) 

 

    (22) 

 

    (23) 

 

    (24) 

 

    (25) 

 

    (26) 

 

    (27) 
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   (28) 

Nedböjningen för kedjetransportören vid utbredd last.
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Bilaga 7: Projektplan 
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Beräkningsmall för transportbanor 
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Inledning 
 

Bakgrund 
Projektet är det slutgiltiga momentet av utbildningen högskoleingenjörsprogrammet för 

maskinteknik. Detta examensarbete är på uppdrag åt ÅF Industry i Åmål där Daniel Axelsson 

är handledare från företaget, och Lars Jacobsson är handledare från Karlstad Universitet. ÅF 

Industry i Åmål har som uppdrag att leverera färdiga transportbanor till kund och uppdraget 

för examensarbetet är att utforma en beräkningsmall för rullbanor och kedjetransportörer där 

dimension och nedböjning för ramverket, samt driftinformation ges som utdata av särskilda 

givna indata.  

 

Syfte  
Syftet med projektet är att ge ÅF Industry i Åmål en färdig beräkningsmall för transportbanor 

som de kan tillämpa för varje tillfälle dessa transportbanor ska förmedlas ut till kund. Då 

beräkningarna görs varje gång för varje transportband var önskemålet en beräkningsmall som 

samlade allt på ett ställe och som är smidigare och mindre tidskrävande att använda.  

De delar i projektet som önskas av ÅF Industry är: 

 

 Utföra alla nödvändiga beräkningar 

 Sammanställa det i en mall som av givna indata ger en rätt beräkning på utdata 

 I mallen ska två separata delar finnas för rullbanan samt kedjetransportören 

 

Mål 
Beräkningsmallen ska vara färdig, testad och utvärderad för att kunna slutredovisas den 30/5-

16, rapporten ska vara färdig för opponering den 16/5-16 och färdig för slutlig inlämning den 

8/6-16.  

Målet med mallen är att den ska fungera genom att föra in vissa indata givna av användaren 

för att sedan beräkna önskad utdata för att bygga ihop transportbanorna med rätt dimensioner 

och drift till kund.  

 

Avgränsningar 
I projektets uppstart gjordes inga särskilda avgränsningar. I mån av tid kommer en 

beräkningsmall att utformas och testas i Excel och ytterligare en i ett alternativt program. Om 

arbetet kommer att vara väldigt omfattande och tidskrävande kommer en avgränsning ske och 

beräkningsmallen kommer endast att utföras i Excel och inte i något alternativt program.  

En annan avgränsning kommer att ske vid FEM-beräkningar och utelämnas helt om något 

annat skulle ta längre tid än beräknat.  

 

Specifikation från uppdragsgivare 
 

Önskade indata: 

 

 Datum 

 Vem som gjort beräkningen 

 Projektnamn 

 Projektnummer 
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 Revision 

 

 Lastens bredd  

 Lastens längd 

 Lastens höjd 

 Lastens vikt 

  

 Banas längd 

 Banans bredd 

 Banans höjd 

 Banans hastighet (brukar ligga på 10-12m/min) 

 

 Max avstånd mellan stödben 

 Diameter på rullbanas rullar 

 C-C avstånd mellan rullar i rullbana (som hållpunkt skall alltid 3 rullar ha lasten på 

sig). 

 

 Antal tänder på drivande axels kugghjul 

 Antal tänder på rullbanerullars kugghjul (gäller bara rullbana)  

 

Önskad utdata: 

 

 Lämpligt vangstycke rullbanas höjd 110 eller 140 

 Uppgift om nedböjning vangstycke (max nedböjning till 5mm till att börja med). 

 Vid banhöjder över 600mm skall uppmanas om att krysstagning behövs. 

 Driftens varvtal, moment och effekt. 

 Erforderlig kedjedimension. 

 

Tidsplan 
 

Milstolpar 
En milstolpe (eller engelska milestone) är en typ av interna delmål som utvärderas efter varje 

steg. Milstolparna sätts normalt av projektdeltagarna själva. De ska vara meningsfulla på ett 

sådant sätt att de enkelt går att mäta, exempelvis genom att ta pulsen på projektet i form av 

PULS-möten. Milstolpar är ett kraftfullt verktyg för att uppnå resultat samt för uppföljning. 

Milstolpar i projektet: 

 

 Så kallade PULS-möten/handledarträffar med Karlstad Universitet ca 1 gång/ vecka 

 Avstämning med uppdragsgivare efter förstudie för att kontrollera att formler för 

relevanta data funnits 

 Avstämning med handledare vid Karlstad Universitet att projektplanen med tidsplan är 

rimlig 
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Grindar 
Genom grindar (eller engelskans gates) kan uppdragsgivaren kan få insyn och ta del av 

projektets gång på så sätt att de fungerar som uppföljningstillfällen där uppdragsgivaren har 

möjlighet att utvärdera projektet. Genom grindarna är det lätt att säkerställa att projektet går i 

rätt riktning både tidsmässigt och målmässigt.  

Grindar i projektet: 

 

 8/2 – Redovisning och inlämning av projektplan 

 30/3 – Inlämning av metodkapitel senast kl. 16:00 

 4/4 – Delredovisning av metodkapitel 

 16/5 – Inlämning av rapport för opponering senast kl. 16:00 

 20/5 – Projekt färdigt för optimering 

 30/5 – Slutredovisning  

 8/6 – Inlämning av slutgiltig rapport senast kl. 16:00 

 Godkännande av uppdragsgivare efter avslutade moment 

 Redovisning ÅF Industry?  

 

WBS-schema 
En WBS (Work Breakdown Structure), även kallat arbetsnedbrytning, se bilaga 3A gjordes 

för att kunna bryta ner projektet i mindre och mer hanterbara delar och moment, så kallade 

arbetspaket. Det görs i planeringen för att kunna strukturera upp arbetspaketen i projektet och 

åskådliggörs i ett hierarkiskt träddiagram för att få en detaljerad helhetsbild av projektet.  

 

Gantt-schema 
Ett Gant-schema har gjorts i både MS Project och Excel, se bilaga 3C för Excel. Det första i 

Excel för att ha någon stans att kladda och ändra om på de olika momenten som projektet 

skulle innefatta. Det andra i MS Project för att kunna göra en bra WBS och träddiagram, även 

aktivitetslistan från MS Project används som tidsstöd, se bilaga 3B.   

Gant-schemana gjordes för att få en mer grafisk bild över hur alla moment och aktiviteter i 

projektet hänger ihop. I båda programmen så representerar Y-axel de olika momenten och 

aktiviteterna och x-axeln representerar tiden i en rak horisontell linje.  

 

Excel 
Den första tidsplanen gjorde i ett enkelt Excel-ark se bilaga 3, dels för att försöka få en mer 

överblick över alla delar och moment som ingår i projektet och använda denna som en enkel 

mall för de mer avancerade schemana, och även för att på mindre vis starta upp projektet i 

samma program som det eventuellt kommer att avslutas i och få en stiligare helhet.  

 

Kommentarer till tidsplan 
Förstudien blev längre än planerat från start, men den kommer läggas upp på ett sådant sätt att 

de formler som krävs för beräkningar kommer vara färdiga och under beräkningsdelen kan 

dessa användas för flera olika fall och möjligheter.  

 

Flera av momenten kommer att gå mer parallellt och tidsplanen är gjord med några dagars 

marginal för att kunna gå in och korrigera under arbetets gång.  

 



Bilaga 3 

 

Sida 5 av 10 

 

Riskbedömning 
 

Tabell 1 Visar minimiriskmetoden där sannolikhet och konsekvens graderas från 1-5 där 5 representerar störst 

sannolikhet samt de allvarligaste konsekvenserna. Riskvärdet graderas från 1-25. 

Riskbeskrivning Sannolikhet Konsekvens  Riskvärde  Åtgärd 

Långvarig frånvaro vid 

exempelvis sjukdom 

1 5 5 Utföra lättare och 

lämpligare moment vid 

ex sjukdom samt att 

planera om och jobba in 

förlorad tid. 

Långvarig frånvaro vid 

exempelvis sjukdom 

handledare/uppdragsgivar

e 

2 4 8 Kontakta någon annan 

om nödvändigt för att 

kunna fortsätta arbeta 

utan större stopp.  

Svårigheter med 

kommunikation 

handledare/uppdragsgivar

e 

2 4 8 Hitta andra vägar för 

information och prata 

om det ifall det uppstår 

ett problem.  

Brist på nödvändig 

information/litteratur för 

att kunna utföra 

beräkningar 

1 3 3 Samla så mycket 

information som krävs. 

Vid svårigheter att finna 

rätt typ av 

litteratur/formler be 

handledare/uppdragsgiv

are om eventuell hjälp.  

Förlorad data/dokument 2 4 8 Sparar arbetet på dator, 

USB och drop-box för 

att back-up.  

Tidsbrist 2 5 10 Noggrann planering 

med fördelning av 

momenten. Planera om 

och lägga extra tid på 

nödvändiga moment om 

så krävs. 

Brist på tillgång till 

programvara/utrustning  

2 3 6 Avgränsa och använd 

befintlig programvara. 

Be uppdragsgivare om 

nödvändiga 

filer/program ifall det 

behövs.  

Arbetstid/möten krockar 

med den andra kursen 

3 3 9 Prioritera 

examensarbetet. Om 

inte möjligt, planera in 

annat tillfälle för att ta 

ikapp förlorad tid för 

examensarbete.  

Projektet tar fel riktning 1 5 5 Stanna upp och stämma 

av kontinuerligt så 

fokus ligger på rätt 

bana. 

Dåligt engagemang av mig 1 5 5 Om det blir ett problem 
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själv/handledare/uppdrags

givare 

ta upp det och diskutera 

ett sätt att fortsätta med 

arbetet. 

Dålig feedback/tex 

projektplan som inte blir 

godkänd i tid 

1 5 5 Planera så att extra tid 

finnes ifall 

korrigeringar är 

nödvändiga. Pusha på 

handledare/uppdragsgiv

are ifall feedback tar 

lång tid.  

 
Organisation 
 

Följande personer är kopplade till projektet: 

 Daniel Axelsson – projektbeställare och handledare 

 Hannah Jordansson – examensarbetare 

 Lars Jacobsson – handledare vid Karlstad Universitet 

  
 

Kontaktuppgifter 
Namn Telefonnummer Email 

Hannah Jordansson +46763066920 hannah.jordansson@hotmail.com 

Daniel Axelsson +46768129629 daniel.axelsson@afconsult.com 

Lars Jacobsson  +46547001656 lasse.jacobsson@kau.se 

 

 

Dokumenthantering 
 

Alla dokument och filer kommer att sparas på minst två ställen. Arbetet kommer att aktivt ske 

på ett USB-minne vid varje tillfälle och kommer att sparas över på både egen dator samt i 

Dropbox vid varje färdigt dokument eller vid dagens avslut.  
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Bilaga 3A: WBS i hierarkisk trädstruktur. 
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Bilaga 3B: Aktivitetslista 
 

Task Name Varaktighet Start Slut 

Examensarbete 72 dagar to 16-01-28 on 16-06-08 

   Projektplan 5 dagar to 16-01-28 må 16-02-08 

   Redovisning projektplan 0 dagar må 16-02-08 må 16-02-08 

   Förstudie 11 dagar fr 16-02-05 fr 16-03-04 

      Teoristudering hållf 18 tim fr 16-02-05 to 16-02-11 

      Teoristudering 

maskinelement 
18 tim fr 16-02-12 fr 16-02-19 

      Teori och litteratur andra 

delar 
15 tim on 16-02-24 to 16-02-25 

      Formler hållf 14 tim to 16-02-25 to 16-03-03 

      Formler maskinelement 14 tim fr 16-02-26 to 16-03-03 

   Beräkningar 13 dagar fr 16-03-04 ti 16-04-05 

      Utföra hållfberäkningar 7 dagar fr 16-03-04 on 16-03-23 

      Uföra 

maskinelementsberäkningar 
5 dagar on 16-03-09 fr 16-03-18 

      Kontrollera och verifiera 

hållfberäkningar 
4 dagar on 16-03-23 to 16-03-31 

      Kontrollera och verifiera 

maskinelementsberäkningar 
4 dagar fr 16-03-25 må 16-04-04 

    

   Delredovisning - metod 0 dagar må 16-04-04 må 16-04-04 

   Konceptgenerering 12 dagar ti 16-04-05 on 16-04-20 

      Föra in beräkningar i 

Excel 
8 dagar ti 16-04-05 to 16-04-14 

    

   Konceptval 9 dagar on 16-04-20 må 16-05-02 

      Utvärdera och testa mall i 

Excel 
6 dagar on 16-04-20 on 16-04-27 

    

   Design & Layout 8 dagar ti 16-05-03 to 16-05-12 

      Bestämma teckensnitt 4 tim ti 16-05-03 ti 16-05-03 

      Bestämma layout 12 tim ti 16-05-03 on 16-05-04 

      Upplägg av formler/flikar 4 dagar må 16-05-09 to 16-05-12 

   Rapport 52 dagar to 16-02-04 fr 16-05-13 

   Rapport färdig för 

opponering 
0 dagar må 16-05-16 må 16-05-16 

   Rapport korrigering efter 

optimering 
17 dagar ti 16-05-17 on 16-06-08 

   Förberedelse redovisning 5 dagar ti 16-05-17 må 16-05-23 
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   Redovisning 0 dagar må 16-05-30 må 16-05-30 

   Rapport färdig 0 dagar on 16-06-08 on 16-06-08 

 



Bilaga 3 

 

Sida 10 av 10 

 

Bilaga 3C: Gantt-schema, uppdaterad 
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Bilaga 4A: Kraftfördelning över rullar 
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Bilaga 4B: Kraftfördelning över vangstycket. 
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Bilaga 5A: Beräkningsmall: Indata för rullbana 
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Bilaga 5B: Beräkningsmall: Utdata för rullbana 
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Bilaga 5C: Beräkningsmall: Indata för kedjetransportör 
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Bilaga 5D: Beräkningsmall: Utdata för kedjetransportör 

 

 
 

 


