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Förord 

Denna rapport är utförd i sammarbete med Lumek AB i Landskrona och är ett 

resultat av vårt examensarbete på kandidatnivå. Projektet har pågått i sex månader 

med start i januari 2012. Rapporten har knutit alla de kunskaper som vi har 

erhållit under den treåriga maskiningenjörsutbildningen till ett konkret 

konstruktionsproblem.  

Vi vill tacka vår handledare Bengt Jönsson, VD på Lumek AB, för hans tid och 

engagemang samt för möjligheten att genomföra vårt examensarbete i 

sammarbete med företaget. Vi vill även tack Sven Persson som har hjälpt oss med 

ritningar samt Mikael Levin som har bidragit med nödvändigt underlag för 

kostnadsberäkning. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Frédéric 

Cabanettes som alltid har ställt upp för oss när vi har behövt hans stöd samt Hans 

Löfgren som hjälpt oss med beräkningar.  

 

_____________________  _____________________ 

Andreas Jönsson  Farshad Akhondi 

  



Sammanfattning 

Detta projekt är utfört i sammarbete med Lumek AB i Landskrona. Lumek har 

sedan starten 1992 haft beställningar på håltagning av elevatorband. Eftersom ett 

elevatorband är en produkt som slits ut med tiden har dessa beställningar varit 

vanligt förekommande i företaget genom åren. För att göra arbetet med håltagning 

av elevatorband enklare har gruppen valt att genomföra ett omfattande 

konstruktionsprojekt med målet att leverera en färdig lösning som passar de 

kriterier Lumek har på produkten och som faller inom projektets avgränsningar.   

Den färdiga produkten skall eliminera de riskfaktorer som är förknippade med 

arbetet och samtidigt sänka kostnaderna för håltagning.  

Vi har valt att angripa problemet med hjälp av Freddy Olssons och Johannessons 

metoder för produktutveckling eftersom vi sedan tidigare kurser har erfarenheter 

av arbetsmetoden.   

Det slutliga resultatet kommer att presenteras i form av ett produktutkast och 

kompletta ritningar. 

Vi hoppas att läsaren får en inblick i hur dagens situation ser ut vid håltagning av 

elevatorband och hur vi har valt att angripa problemet och finna en lösning.  

 

 

  



Abstract 

This project is conducted in collaboration with Lumek AB in Landskrona. Lumek 

has since 1992 got orders to make holes in elevator belts. Since an elevator is a 

product that wears out over time, such orders is common for the company over the 

years. To make the task of piercing the elevator easier, the group has chosen to 

implement an extensive construction project to deliver a complete solution that 

fulfills the criteria Lumek has on the product and which falls within the project 

boundaries. 

The final product will eliminate the risk factors associated to the work while 

lowering costs for making holes. 

We have chosen to consider the problem by Freddy Olsson and Johannesson 

methods for product development because we already have experience of the 

working method during earlier courses. 

The final result will be presented in the form of a product outline and complete 

drawings. 

We hope that the reader gets an insight into how the today’s situation looks for 

making holes in elevator belts and how we have chosen to address the problem 

and find a solution. 
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2. Introduktion 

Följande kapitel skall belysa konstruktionsprojektets bakgrund, 

problemformulering, företagspresentation av Lumek AB, mål, syfte och 

avgränsningar.  

2.1 Bakgrund och problembeskrivning 

En elevator är en nittiogradig vertikal transportör av allt från industriellt material 

till spannmål. Elevatorn är vanlig inom industribranschen och sitter oftast 

integrerad med befintliga anläggningar som behöver transportera material från 

marknivå vertikalt uppåt eller tvärtom.  

Elevatorn består i sin enklaste form av en kvadratisk trumma som innehåller ett 

elevatorband med installerade skopor på. Elevatorbandet snurrar runt två axlar 

varav en av dem är drivande.   

Ett elevatorband kan delas in i två beståndsdelar, en täckplatta med varierande 

tjocklek som utgörs av gummi med olika kvaliter beroende på vad som skall 

transporteras, och en eller flera flätade armeringsdukar som består av 

polyester/polyamid, se figur 3.2, (Juma&Bafrnec, 2006).  

Fig. X Exempel elevator i verkligheten, Foto: 
 Andreas Jönsson 

Fig. 2.1 Exempel på elevatorer i verkligheten, Foto: Andreas Jönsson 
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I dag sker stansning av elevatorband på Lumek 

AB manuellt av en verkstadsarbetare. Stora rullar 

med elevatorband med upp 1,5 m i diameter och 

en bredd på 1 m rullas på fabriksgolvet. Hålen 

där metalskoporna skall skruvas fast markeras 

med sprayfärg och själva stansningen av hålen 

görs med hjälp av hammare och huggpipor i 

olika storlekar. En vanlig beställning består av ca 

600 hål.  

Arbetet är både tidskrävande, farligt och ur ett 

ergonomiskt perspektiv ohälsosamt. 

2.2 Företagspresentation  

Projektet ”Gummistans” startades upp i ett samarbete med Lumek AB, ett 

medelstort företag beläget i Landskrona som inriktar sig på underhåll och service 

åt industrier i södra Sverige.  

Företaget grundades 1992 då dåvarande Hydro Supra AB avvecklade sin 

centralverkstad, grundaren Bengt Jönsson tillsammans med dåvarande kollega tog 

då över hela underhållet på fabriken med en skara servicetekniker uppsagda från 

Hydro Supra. Sedan 1992 har företaget vuxit och idag sysselsätter Lumek ett 

trettio tal anställda som servar kunder såsom Yara AB, Tetra Pak, Pilkington och 

E.ON värme.  

Lumek har som ambition att ge sina kunder en helhetslösning varpå man genom 

åren har utvecklat utbudet av varor och tjänster. Idag erbjuds kunderna 

konstruktionstjänster, transportbandsservice med försäljning av kringutrustning, 

transmissionsprodukter, ytbeläggningar, maskinbearbetning med mera. 

2.3 Syfte och mål  

Syftet med projektet från Lumeks sida är att ta fram en lösning för primärt 

håltagning i elevatorband. Som ett sekundärt önskemål ser man gärna att 

håltagning i gummidukar och industritextilier ska vara möjligt. Riktlinjerna för 

lösningen från Lumeks sida är: 

 Ergonomisk 

 Lägre kostnad än manuellt arbetssätt  

 Automatisk 

Fig. 2.2 Manuell håltagning på Lumek, 
foto: Andreas Jönsson 
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Målet med projektet är att ge Lumek en komplett lösning på stansmekanismen och 

ritningar avsedda för tillverkning. 

2.4 Avgränsning  

Examensarbetet har som syfte att ta fram en lösning för själva stansningen av 

hålen, dvs. automatiken kring frammatning, delningsmätning, stativ, upprullning 

av färdig produkt lämnas utanför projektets ramar. Rapporten ska innefatta en 

produktionsfärdig lösning av stansdelen samt en väldokumenterad utredning av 

dito.  

3. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras de teorier och metoder som står till grund för projektet.  

3.1 Val av litteratur  

Under förstudien som gruppen genomförde i samband med uppstart av uppdraget 

påträffades inga befintliga lösningar som matchar projektets specifikationer och 

krav varpå en helt ny konstruktion måste arbetas fram. 

Följaktligen finns inte undersökningar, litteratur eller beräkningar publicerade 

som kan stå till grund för konstruktionen. I förhållande till ovanstående krävs det 

en del omfattande utredningar och tryckprover för att få fram data gällande 

tekniska specifikationer kring elevatorband. Övrig information om elevatorband 

hämtas från Contitech.  

Som en stor andel i lösningen krävs att en hel del befintliga tekniska komponenter 

används. Som ett stöd för beräkningar och idégenerering kommer boken 

”Maskinelement” av Karl-Olof Olsson (2008) att användas. Vid val av lager 

kommer i första hand en direkt konsultering göras med SKF, för stödjande 

beräkningar används SKFs huvudkatalog, skolupplaga.   

För hållfasthetsberäkningar används böckerna ”Formler och tabeller för mekanisk 

konstruktion” av Karl Björk samt ”Teknisk hållfasthetslära” Tore Dahlberg (2008). 

Som stöd till dessa görs analyser i Catia-modulen Generative Structural Analysis 

för att validera beräkningarna. 

Catia V5 kommer också att användas för att konstruera den färdiga lösningen och 

med hjälp av modulen Generative Drafting och Lundqvist. B ”Ritteknik” ska de 

slutliga tillverkningsritningarna framställas. 
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Gällande materialvalen i konstruktionslösningarna används boken ”Materiallära” 

av Erik Ullman (2003) för att guida till korrekta val och rätta värden för material.  

3.2 Skjuvning i elevatorband 

En fundamental del i processen med håltagning är den skjuvning det vill säga 

deformationen utan volymändring som sker mellan huggpipa och elevatorband. 

En huggpipa är formad koniskt för att det uthuggna materialet på ett enkelt sätt 

skall kunna bortforslas, men det är diametern (2r) på hålet som tillsammans med 

bandtjockleken (t) som bestämmer skjuvarean, se figur 3.2. 

 

 

Fig. 3.2 Tryckprov elevatorband, Foto: Farshad Akhondi 

3.3 CE-märkning 

I enlighet med den bestämda avgränsningen kommer ingen CE-märkning att 

genomföras. Den kompletta maskinen som ligger utanför ramarna i det här arbetet 

kommer att omfatta många fler komponenter, se avsnitt 2.4 ”Avgränsning”, varför 

CE-märkning i det här skedet i konstruktionen vore omotiverad. Däremot ska 

gummistansen konstrueras på ett sådant sätt att CE-märkning kan göras utan några 

stora hinder, se avsnitt 4.2 ”Kriterieuppställning”.  

  

𝜎𝑏 ∗ 0,6 = 𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝐹

2𝜋𝑟𝑡
 

 

Eftersom elevatorband saknar 

hållfasthetsdata (Kohls & 

Beaucage, 2002), går det inte att 

räkna ut den teoretiska minsta 

kraft (F) som behövs för 

håltagning i banden. 

 

Halmstad högskola innehar en 

dragprovsmaskin som också kan 

användas vid tryckprovning. 

Resultatet från denna provning 

kommer istället att stå som 

grund för det fortsatta 

konstruktionsarbetet, se avsnitt 

4.7 ”Detaljkonstruktion”. 
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3.4 Produktutveckling 

Som stöd för konstruktionsframtagningen har gruppen valt att använda sig av 

Freddy Olssons principer för produktutveckling samt Johannesson (2004)             

”Produktutveckling: Effektiva metoder för konstruktion och design”. 

Dessa metoder används vanligtvis i utbildningssyfte men situationen ser väldigt 

annorlunda ut i industriella sammanhang (Tomiyama et.al, 2009). Stora 

väletablerade företag skapar sig egna metoder för produktframtagning, men ser 

helst att studenter har en teoretisk plattform att stå på.  

Det finns inget vedertaget arbetssätt för området produktframtagning 

(Johannesson, 2004). En förening av tillgänglig litteratur i ämnet vore därför 

lämpligt. På så sätt kan ett mer mångfacetterat arbetssätt erhållas, vilket förbättrar 

den akademiska tillförlitligheten.   

Även om olika författare delvis använder olika terminologier så delar i princip alla 

in konstruktionsprocessen i likartade avsnitt (Johanneson 2004). Först måste 

produkten definieras. Där efter följer en konceptgenerering eller framtagning av 

produktförslag, varpå dessa utvärderas. Efter att en lösning tagits fram följer en 

detaljkonstruktion med förklarande text och slutligen tillverkningsanpassning. 

Nedan följer en mer ingående förklaring av produktutvecklingsstrategiernas steg. 

3.4.1 Produktspecificering 

I produktspecifikationsfasen (Johanneson 2004) eller produktdefinition och 

kriterieuppställning (Olsson 1995) skall nödvändig information beträffande 

produktens verkningssätt och funktion i olika miljöer, samt kriterieuppställning, 

sammanställas. Produktspecifikationen är enligt Johannesson en levande process 

som ska utvecklas och uppdateras under konstruktionsprocessens gång, allt 

efterhand som kunskapen om den produkt som utvecklas ökar.  

Tillvägagångssättet i denna fas är likartad hos båda författarna, men de skiljer sig 

åt beträffande kriteriesammanställning där Johanneson inkluderar QFD (Quality 

Function Deployment) i sin metodik vilken baseras på kundbehov i relation till de 

krav som är ställda på produkten.  

Ytterligare en åtskiljning i tillvägagångssätten kan hittas i produktdefinitionsfasen 

(Olsson, 1995) som behandlar mer ingående följande delar (POME): 

 Produkt – användningsområde, benämning och produktens omfattning.  
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 Process – produktens huvud- respektive deluppgifter.  

 Omgivning – Platser och miljöer 

 Människan – Vem eller vilka som blir användare samt människans relation 

till produkten.  

 Ekonomi – ekonomiska villkor och beroenden för produkten.  

En väl utarbetad produktspecificering förväntas bidra till vinster i det fortsatta 

arbetet under konstruktionsprocessen (Johanneson 2004). Man förväntas erhålla 

kortare utvecklingstider då ändringar på grund av misstolkningar samt avsaknad 

av information elimineras, följaktligen ger detta en minskad utvecklingskostnad 

och bättre kvalitet. Krav som ställs på en komplett produktspecifikation är 

(Johannesson, 2004): 

 Komplett, dvs. alla intressenter, livscykelfaser och aspekter ska beaktas 

 Kriterierna ska formuleras utan given lösning och vara entydig 

 Kriterierna ska vara mät-/kontrollerbara om möjligt 

 Varje kriterium ska vara unikt 

3.4.2 Framtagning av produktförslag/Konceptgenerering 

Enligt Olsson (1995) går konceptgenereringsfasen ut på att visa principiella 

produktförslag som ska visa verkningssätt, uppbyggnadssätt och totalutformning. 

Med verkningssätt avses på det sätt vilket en produkt arbetar, dessa utgör 

resultatet av produktens huvuduppgift och delluppgifter. Vidare ska 

uppbyggnadssättet påvisa antalet delar och dem emellan inbördes arrangemang, 

det vill säga ett verkningssätt kan utföras med flera olika alternativa delar och 

arrangemang. Produktens utformning är synonymt med design och avser 

dimensionering, proportionering, formgivning och färgsättning.  

Olsson styrker vikten av att uppställda primära produktförslag har byggts upp 

utifrån de tidigare uppställda kriterierna. Produktförslagen utvärderas och 

förkastas då de inte kan ställa kriterierna till svars, de antal som förs vidare ska 

utvecklas samt vara ingående och inbördes likvärdigt beskrivna och skisserade. 

Johanneson beskriver konceptgenereringsfasen i följande steg: 

1. Formulera problemet i bredare abstrakt lösningsneutral form. 

2. Gör funktionsanalys med uppdelning av produktfunktionen i 

delfunktionen.  

3. Sök lösningar till delfunktionerna.  

4. Kombinera dellösningsalternativ till totallösningsalternativ. 

5. Sortera ut potentiellt godtagbara totallösningskandidater. 
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3.4.3 Utvärdering av produktförslag 

Det finns en rad metoder för att utvärdera lösningsalternativ. En gemensam 

nämnare är jämförelse mot olika variabler sinsemellan. Exempel på variabler kan 

vara uppställda kriterier, befintliga konkurrentlösningar, uppfyllelse av 

överordnade mål, eller ett idealfall. Verktyget som används kan vara olika typer 

av matriser (Johannesson, 2004) som till exempel elimineringsmatris, relativ 

beslutsmatris, viktbestämningsmatris och kesselringsmatris. 

Olsson menar att utvärderingen kan göras på grundval av förnuft och erfarenheter, 

beräkningar, eller experiment. Båda författarna hänvisar till att jämföra 

produktförslagen med uppställda krav för att i nästkommande steg även jämföra 

med de uppsatta önskemålen.  

3.4.4 Produktutkast 

I ett produktutkast ska det förslag som anses uppfylla kriterierna presenteras på ett 

sådant sätt att följande punkter framgår (Olsson, 1995): 

 Vilka väsentliga enheter/delar som ingår i produkten. 

 Hur enheterna/delarna är arrangerade inbördes. 

 Ungefärliga huvuddimensioner. 

 Produktens eventuella inbyggnad/anpassning till sin omgivning.  

3.4.5 Komponentval 

En konstruktionskomponent definieras enligt Olsson som en färdig produktdel 

som genom att bygga in den i produkten, nedbringar tid och kostnad för 

konstruktionsarbetet eftersom dess verkningssätt och egenskaper är kända. Vidare 

menar författaren att genom att utnyttja konstruktionskomponenter minskar det 

tekniska risktagandet och sannolikheten för god bruksriktighet hos produkten blir 

större.  

Olsson skriver att val av konstruktionskomponenter kan ske på tre sätt: 

 Plagierat val – en komponent väljs som tidigare använts med framgång i 

en likartad produkt och därmed krävs endast nödvändig dimensionering 

och val av fabrikat.  

 Begränsat eller optimalt val – en förutbestämd komponent eller 

komponentgrupp undersöks för att säkerställa att den uppfyller kriterierna 

för produktdelen.  
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 Allsidigt, bruksfunktionellt eller nytt val – en omsorgsfull och allsidig 

undersökning görs för att finns de komponenter som passar produktdelens 

kriterier och funktion.  

Arbetet vid val av konstruktionskomponent är analogt med den vid 

konceptgenererings- och utvärderingsfasen: 

1. Komponentens bruksuppgift och deluppgift  

2. Kriterier på komponenten  

3. Sökning av komponentalternativ – det görs lämpligast genom 

undersökning av komponentkataloger från olika leverantörer samt 

företagsinterna varu- och standardkataloger.  

4. Bedömning av komponentalternativ  

5. Utarbetning av vald komponentlösning – noggranna beräkningar och 

dimensionering, uppritning av erforderlig bearbetning för komponentens 

inbyggnad, inritning på sammanställningen, angivande av 

komponentbeteckning.  

3.4.6 Detaljkonstruktion 

Olsson beskriver detaljkonstruktionen i följande tre steg: 

a) Bestämning, uppdelning, analys och kriterieuppställning – detaljens 

uppgifter kartläggs, samt övriga krav och önskemål när det gäller 

belastningar, miljöpåfrestningar och personsäkerhet fastställs.  

b) Lösningssökning – olika realistiska alternativa utföranden skisseras när det 

gäller detaljens uppbyggnad, utformning och material.  

Vid utformning är det lämpligt att ta hänsyn till detaljens bruks-, 

framställning- och monteringsprocess.   

c) Lösningsbedömning och lösningsutarbetning – alternativen bedöms 

kortfattat mot uppställda kriterier varpå en lösning väljs och utarbetas. Den 

slutgiltiga detaljskonstruktionen måste kontrolleras så att ej onödiga eller 

felaktiga utföranden föreligger.  

Arbetssättet ska leda till ett detaljutkast som sedan ligger till grund för den 

slutgiltiga detaljritningen.  
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3.4.7 Materialval 

Olsson avser med materialval de processer som behövs för att finna ett material 

vars egenskaper så nära som möjligt överensstämmer med de uppställda 

kriterierna för produkten. Vidare menar han att arbetssättet är liknande den vid 

komponentval.  

3.4.8 Produktsammanställning  

Det delar och processer som beskrivits i avsnittet ”metodologi” skall leda till en 

produktsammanställning. I en sådan sammanställning skall alla ingående delar 

vara numrerade med vidare hänvisning till detaljritningar där det även går att 

finna material för detaljen.  
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4. Vald metod 

Det här avsnittet knyts de teorier och metoder som tidigare har presenterats till 

konstruktionsarbetet. 

4.1 Produktdefinition 

För att bättre förstå produkten har en bedömning gjorts utifrån POME (process, 

omvigning, människa och ekonomi). Denna bedömning står som grund för den 

kriterieuppställning som kommer att upprättas längre fram i arbetet.   

4.1.1 Produkt 

Produkten som ska konstrueras är ett verktyg med en primär uppgift att göra hål i 

elevatorband. Elevatorband är en förbrukningsvara som byts ut med tidsintervaller 

beroende på det material som transporteras. Användningen av produkten blir 

därför frekvent på företaget som också ser möjligheter att sälja tjänsten för 

håltagning till andra part.   

Följande schema illustrerar överskådligt de ingående enheterna i gummistansen.  

Uppdrag Användningsområde Produkt Produktenheter 

Konstruktion av 

verktyg för 

håltagning i 

elevatorband 

Håltagning av 

elevatorband 

Gummistans Driftenhet 

 

Linjär styranordning 

 

Positioneringsenhet 

Håltagningsverktyg 

Fig. 4.1.1 Produktschema   
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 4.1.2 Process 

För att fastställa produktens huvuduppgift och de ingående delprocesserna har ett 

så kallad processblockdiagram upprättats. Det har även tagits hänsyn till 

människans roll i de olika processerna.  

 

Fig. 4.1.2 Processchema 

4.1.3 Omgivning 

Gummistansen skall användas i verkstadslokaler infäst i ett betonggolv. Produkten 

kommer att utsättas för påfrestningar i form av smuts, damm, oljor och vibrationer 

från andra maskiner i lokalen. Vidare måste hänsyn tas till de anställda och deras 

hälsa vilket innebär att onödig påverkan på miljö måste undvikas.  

Ur en miljömässig synpunkt skall produkten efter avyttring kunna behandlas som 

övriga produkter i Lumeks sortiment.  

Det geografiska läget för maskinen kommer initialt att vara södra Sverige.  

4.1.4 Människa  

Den direkta användaren av gummistansen är en operatör med kunskaper om 

maskinens funktioner.  

För att underlätta arbetet skall gummistansen konstrueras på ett sådant sätt att 

operatörens kropp belastas minimalt. Det betyder att onaturliga rörelser och 
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klämrisker, som hittills varit förknippat med det nuvarande arbetssättet, ska 

elimineras.   

4.1.5 Ekonomi 

I dagsläget är fingervisningspriset sju kronor per manuellt hugget hål. För att 

försäkra sig om att företagets investering i en ny gummistansmaskin ska bli 

lönsam måste ekonomiska kalkyleringar utföras.  I slutet av rapporten skall en 

sådan kalkylering upprättas. Övriga enheter som ligger utanför ramarna för 

projektet, se avsnitt 2.4 ”Avgränsning”, kommer inte att tas hänsyn till. Lumeks 

krav på en total tillverkningskostnad för projektet är baserad på samma 

avgränsning.    

Vidare måste alla detaljer och komponenter i gummistansen vara byggda på ett 

sådant sätt att avyttring kan ske på liknande sätt som för andra produkter i Lumeks 

sortiment.  

Utvecklingskostnaden för projektet är baserad på den tid och det kapital som 

gruppmedlemmarna lägger ner, därtill hör bensinkostnad till och från företaget, 

helgarbeten, och matinköp till följd av arbete på annan ort.   



 

14 

 

4.2 Kriterieuppställning 

Utifrån den identifierade produktdefinitionen (POME) har en kriterieuppställning 

tillsammans med Lumek upprättats där även hänsyn tagits till produktens livcykel 

från alstring till eliminering. Detta har gjorts för att samtliga aspekter som berör 

produkten skall tas i beaktande, se bilaga 1. Även de viktigaste önskemålen har 

viktats mot varandra där 1 innebär högsta prioritering.  

Kriterie 
nr. 

Cell Kriterium Krav = K 
Ö.mål=Ö 

Funktion = F 
Begränsad = B 

1 1.1 Hållfasthet enl. AFS2008:3 K B 

2 1.1 Möjlighet till installation av efterföljande 
konstruktion 

K F 

3 1.1 God åtkomlighet K F 

4 1.2 Val av miljövänligt material Ö (7) B 

5 1.3 Maskindirektivets krav för CE-märkning Ö (3) B 

6 1.4 Utvecklingskostnad <3000 SEK K B 

7 2.1 Tillverkningsmetod begränsat till Lumeks 
resurser 

K B 

8 2.2 Ingen inverkan på intern eller extern miljö K B 

9 2.3 Minimal kroppsbelastning vid manuella 
arbetsmoment 

Ö (2) B 

10 2.4 Tillverkningskostnad < 100 000 SEK K B 

11 4.1 Växling av håldiameter 5-20 mm K F 

12 4.1 Variationsmöjligheter bandtjocklek 5-25 mm K F 

13 4.1 Variationsmöjligheter bandbredd 200-1200 
mm 

K F 

14 4.1 Automatiserad Ö (3) F 

15 4.1 Bortforsling restprodukt Ö (5) F 

16 4.1 Stansmöjlighet plast, filt, tyg Ö (2) F 

17 4.1 Möjlighet till ändring av håldelning K F 

18 4.2 Inga föroreningar Ö (6) B 

19 4.3 Maskindirektivets krav för Ergonomi och 
säkerhet 

K B 

20 4.4 Restaurering/återbrukning av slitdelar K B 

21 4.4 Driftskostnad < 0,5 SEK/Cykel Ö (1) B 

22 4.4 Teknisk livslängd > 10 år K B 

23 4.4 Underhållskostnad < 3000 SEK/ år Ö (4) B 

24 5.1 Demonterbar Ö (8) B 

25 5.2 Återvinningsbar K B 

26 5.4 Återvinningsintäkt 50 % av 
elimineringskostnaden 

Ö (9) B 

Fig. 4.2 Kriterier för gummistansen 
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4.3 Framtagning av produktförslag 

I första fasen av produktförslagsframtagningen diskuterade gruppen olika 

principiella lösningar. De förslag som har genererats är baserade på empiriska 

erfarenheter, marknadsundersökningar av liknande produkter och brainstorming. 

Detta i kombination med konsultering från Lumek ledde till följande 

lösningsförslag.  

4.3.1 Principförslag 1 ”Vagga kolvdrift” 

 

Denna princip går ut på att 

använda sig av skjutande 

kolvar (elektromekaniska, 

pneumatiska eller hydrauliska) 

för att utföra själva 

huggrörelsen. Kolvarna ska 

påverka en vagga varpå man 

kan byta ut plattan (kallad 

jiggfäste) vilken man skruvar 

fast de specialtillverkade 

huggpiporna i. Själva 

ledfunktionen/styrningen kan 

göras på flera olika sätt, 

presentereras nedan. 

 

 

Styrningen sker med axlar 

placerade ute på kortsidorna 

av vaggan. 

  

Fig. 4.3.1a ”Vagga kolvdrift” 

Fig. 4.3.1b ”Styrning med axlar” 
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Istället för axel används 

tillverkade skenor för styrning. 

 

 

 

 

 

Styraxlar placerade på 

långsidorna. Ger 

konstruktionen och rörelsen 

koncentrerad stabilitet. 

 

 

4.3.2 Principförslag 2 ”Fräsborr” 

Denna princip använder sig 

av borrchuckar med 

pinnfräsar som skärande 

verktyg. Chuckarna drivs 

av kedja och måste bytas ut 

till olika längder beroende 

på vilken delning som ska 

hålas. Rörelsen upp och ner 

kan ske med hjälp av 

tidigare presenterade 

principer för linjärstyrning. 

 

Fig. 4.3.1c ”Styrning med skenor” 

Fig. 4.3.1d ”Styraxlar placerade på 
långsidorna” 

Fig. 4.3.2 ”Fräsborr” 
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4.3.3 Principlösning 3 ”Saxstans” 

En manuell princip som 

använder sig av ett 

momentstag till 

huggfunktionen. 

Huggpiporna är fixerade i 

någon form av skena och 

tanken är att huggen sker i 

steg så att man bara trycker 

igenom ett hål i taget för att 

inte kraften ska bli för stora. 

 

4.3.4 Principlösning 4 ”Jiggen” 

En manuell lösning med en 

tvådelad färdig jigg. 

Tanken är att denna ska 

tillverkas som ett bord, en 

utbytbar plåt med 

färdigborrade hål i de 

vanligaste håldelningarna. 

En specialtillverkad 

huggpipa som har en 

ytterdiameter lika stor som 

hålen ska göra det enkelt 

för arbetaren att hugga 

hålen med hammare. En 

billig princip som 

eliminerar vissa bitar av 

dagens befintliga 

arbetsmoment. 

 

  

Fig. 4.3.3 ”Saxstans” 

Fig. 4.3.4 Jiggen” 
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4.3.5 Principlösning 5 ”Hävarmstans” 

Förslaget är baserad på 

hävarmprincipen där 

kraften i handtaget överför 

ett moment som omvandlas 

till tryckkraft. Mellan den 

horisontella axeln och de 

vertikala huggpiporna sitter 

kuggspår som genom en 

cirkelrörelse överföra 

kraften från handtaget till 

materialet. När en hålcykel 

är klar kan konstruktionen 

rullas till nästa position för 

nästa hålcykel.  

4.3.6 Principlösning 6 ”Kuggstans” 

Verkningssättet påminner 

om förslag nr 5 men här har 

hävarmen ersatts med en 

motor.  

 

 

 

4.3.7 Principlösning 7 ”Vevstans” 

Vevaxelprincipen är 

baserad på att kraften 

överförs från vevaxeln till 

huggpiporna via en 

motor. Huggpiporna är 

fixerade så att en 

tryckkraft genom rotation 

av vevaxeln erhålls. 

Fig. 4.3.5 ”Hävarmstans” 

Fig. 4.3.6 ”Kuggstans” 

Fig. 4.3.7 ”Vevstans” 
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4.4 Utvärdering av produktförslag 

För att få en rättvis bedömning behöver de olika förslagen viktas mot en ideal 

lösning, för att på så sätt generera det eller de bästa förslagen. Utvärderingen av 

produktförslagen genomfördes därför med hjälp av Johannessons 

elimineringsmatris.  

 

Fig. 4.4a ”Elimineringsmatris för gummistans” 

Samtliga förslag har jämförts med; om de löser huvudproblemet, är realiserbar 

och uppfyller alla krav samt om lösningen passar företagets nisch. De förslag som 

går vidare viktas sedan mot önskemålen i en Kesselringmatris, 4.4b. 
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Fig. 4.4b ”Kesselringsmatris” 

Kesselringmatrisen visar att lösningsalternativ 1 och 7 har fått samma poäng, 

vilket innebär att båda lösningarna är av vinnande karaktär. Således har gruppen 

tillsammans med Lumek kommit fram till att en kombination av de båda 

alternativen kan vara av intresse för vidare bearbetning.  

Driftmekanismen med vevaxelprincipen är av intresse för att vi förmodar att ett 

utnyttjande av momentkraften gör att driftenheten kan dimensioneras ner till en 

del av kostnaden för t.ex. pneumatisk eller hydraulisk styrning. Vi hänvisar även 

till att liknande drifter (excenter) även används i befintliga stans-/tryck-

/pressmaskiner vilket vi anser borde peka mot att lösningen är funktionell. 

Styrningen i vertikal led för ”vevaxelstansen” är alldeles för omständigt och 

komplicerat med avseende på omställning, konstruktion och mekanisk hållfasthet 

eftersom varje huggpipa är förbundet med ett linjärlager. Av denna anledning 

verkar den enkla vertikala styrningen enligt lösningsförslag 1 mer intressant för 

vidare bearbetning eftersom linjärlagren står utanför själva stansdelen.   
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4.5 Presentation av valt produktförslag  

Följande principiella lösning har genom diskussioner mellan Lumek och gruppen 

valts fram. 

 

Fig. 4.5 Valt produktförslag 

Tanken är att driften ska ske med en elmotor utväxlad med en växellåda (1). En 

egenkonstruerad vevaxel (2) ska fungera som drift i vertikal led, kraftöverföring 

mellan vevaxeln och vaggan (4) utförs med hjälp av vevaxelstag (3). Vaggan ska 

fungera som jigg för huggpiporna (6). Stabilitet och styrning utförs av styraxlar 

med linjärlager (5). Vaggan ska också innehålla en uppsamlare eller en 

bortforslingsmekanism för restprodukterna. Elevatorbandet illustreras som 

nummer 7. 

4.6 Produktutkast 

Konstruktionen består av ett antal detaljer sammansatta till delprodukter. För att 

lättare få en överblick identifieras dessa delar och dess funktion nedanstående. 

Alla inbördes delar och komponenter ska inhandlas från befintliga leverantörer till 

Lumek. Materialinköpen ska minimeras varpå tillverkade detaljer bör tillverkas 

från samma grundmaterial i den mån det är möjligt.  

Identifierade delar: 

 Vevaxel (A) 

Huggrörelsen i vertikal led ska utföras av en axel driven av en motor. 

Funktionsmässigt ska den verka enligt en vevaxelprincip men med 

modifieringar. Slaget måste ske i ett och inte vara uppdelad då detta skulle 

skapa problem i efterföljande konstruktion (vagga) samt att det skulle 
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resultera i en otroligt komplex konstruktion med avseende på att det måste 

finnas möjlighet att ändra delning mellan hålen. Förmodligen kommer 

detaljen att konstrueras efter en cirkulär axel då detaljen måste lagras för 

att säkra den mot böjning och således säkra driften. 

 

 Vevstake (B) 

Vevstaken är den detalj som kopplar samman vevaxel med vagga och bör 

innefatta två lagringar, en som kopplas mot vevaxeln och snurrar hela varv 

och en som kopplas mot vaggan vars rörelse endast går fram och tillbaka i 

ett kvarts varv. Detaljen bör tillverkas ur någon form av tjockare 

plattstål/stålplåt beroende på vilken form den kommer anta. 

 

 Vagga (C) 

Vaggan är den del som innefattar mest detaljer. Den måste säkras upp i 

vertikal led, förslagsvis kommer kulbussningar med styraxlar användas för 

detta ändamål. Även huggpipenheten ska monteras på denna, vilken ska gå 

att flytta i horisontell -led med avseende på att möjlighet för ändring av 

hål-delning ska finnas, vaggan ska även säkra huggpipenheten mot 

förflyttning i sidled under drift.  

I enheten ska även ett fäste som kopplar ihop denna med vevstaken 

konstrueras.  

Lämpligen tillverkas vaggan med hjälp av tjockare plåt. Lämpligt vore 

även att konstruera fästet på ett sådant sätt att även den kan formas från 

samma material. 

 

 Huggpipenhet (D) 

Den del som utför själva stansnigen. Troligtvis tillverkas denna i två delar. 

En ”jigg-enhet” som ska passa ihop med vaggan och kunna säkras mot 

förflyttning i horisontell led. Den andra delen är pipan som lätt ska kunna 

monteras och demonteras då det ska finnas möjlighet att ändra 

håldiameter.  

Lämpligen tillverkas jiggen utav samma råmaterial som vaggan eller 

vevstaket. Tanken är att pipan ska hålla liknande form som de manuella 

huggpiporna som används i dagsläget och kommer förmodligen svarvas ur 

något verktygsstål och härdas därefter. 
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Nedanstående skiss visar hur tanken är att konstruktionen ska utformas. 

Rapporten exkluderar stativet som visas på bilden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

A 

B 

C 

D 

Fig. 4.6 Produktutkast 
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4.7 Detaljkonstruktion 

Inbördes delar konstrueras och analyseras digitalt i CatiaV5. Detaljerna som är 

anpassade efter krav, beräkningar och analyser presenterats i medföljande bilagor. 

 Gruppen har inte tagit hänsyn till punkt b) i avsnitt 3.1.6 Detaljkonstruktion 

eftersom varje detalj har utformats utifrån diskussioner inom gruppen, och beslut 

har tagits utifrån de satta kraven. Vidare har det inte tagits hänsyn till 

designaspekter eftersom funktionalitet har varit det primära målet.  

Eftersom ett elevatorband består av två plattor med vävda armeringsplattor av 

polyester och polyamid finns det inga hållfasthetsegenskaper som kan användas 

vid beräkning av vilken erforderlig kraft som behövs för håltagning i banden. För 

att dimensionera varje detaljenhet med rätt krafter har istället ett tryckprov med 

huggpipor av olika diametrar genomförts på elevatorband med olika tjocklekar, se 

bilaga 13. 

Tabell 4.7 visar vilka enheter som är unika detaljer samt vilka bilagor och 

ritningsnummer dessa tillhör.  

Bilaga/ 

Ritningsnummer 

Unik detalj 

Bilaga 2/1100 Vevaxel 

Bilaga 4/1300 Vevstake 

Bilaga 1/1200 Vagga 

Bilaga 6/1010 Styraxel 

Bilaga 5/1410 Huggpipjigg 

Bilaga 5/1420 Huggpipor 

Tabell. 4.7  
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4.8 Materialval 

Material kommer i enlighet med kriterium nr 7 att köpas in av Lumeks leverantör 

BE-Group. Som utgångspunkt i valet har gruppen valt att använda material som 

tidigare har visat sig fungera utmärkt i den typ av miljöpåfrestning som föreligger 

samt som uppfyller de krav på spänningar som beräkningarna visar. För 

ytterligare hänvisning se bilaga 2-5. 

4.9 Komponentval 

Komponentval har skett utifrån begränsat eller optimalt val (Olsson, 1995) där 

gruppen har diskuterat fram en lämplig lösning tillsammans med Lumek och 

involverade leverantörer utifrån de krav som är satta på varje enskild komponent.  

Gummistansen består av följande komponenter: 

 Lager (6st) 

 Motor + växel (1st) 

 Kulbussningar (4st) 

 Standardiserade metriska skruvar och muttrar (48) 

 Spårringar (12st) 

Enligt riktlinjer från Lumek får dessa komponenter köpas in av leverantörerna 

Benzler, Tools momentum och Rollco AB. 

De krav och beräkningar som är satta på varje komponent går att finna under 

bilaga 6 – 12. 

4.10 Tillverkningskostnad 

För att kontrollera att kriterienummer 10 ”tillverkningskostnaden för produkten 

skall understiga 100 000SEK” uppfylls görs en överslagskalkyl med kostnad för 

ingående komponenter och detaljer se bilaga 15. 

Kostnaden för komponenter är baserade på offerter som gruppen har mottagit av 

respektive leverantör, se bilaga 16-18.  

Detaljernas vikt har tagits ut från catiamodellen av Gummistansen och ett pålägg 

med 50 % har gjorts för materialet som bearbetas bort under tillverkning. Detta 

multipliceras sedan med kilopriset för valt material. Kostnaden blir således det 
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som förbrukas till Gummistansen. Kostnaden är inte rättvis så tillvida att man inte 

kan köpa exakt behovsmängd utan materialet säljs oftast i minimikvantitet. Då 

Lumek har en stor mängd överblivet material i varierande sorter på lager är 

sannolikheten stor att merparten av materialet redan finns på företaget. Gällande 

det materialet som måste inhandlas görs ett antagande att det som blir över efter 

tillverkningen kan säljas vidare i något annat sammanhang eller användas för 

senare bruk.  

Total tillverkningskostnad enligt materialkostnad, monteringsarbete, 

maskinbearbetning samt offerter för komponenter från leverantörer uppgår till 

96 078 kr. Gruppen förbehåller sig för eventuellt mer förmånliga offerter ute på 

marknaden som pga. tidsbrist inte har analyserats.     
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5. Resultat 

Konstruktionsarbetet har resulterat i den fundamentala biten av en komplett 

hålstans. Med hjälp av efterföljande konstruktion av stativ och säkerhetsgaller 

samt en matningsanordning ska Lumek kunna underlätta arbetet med håltagning i 

elevatorband avsevärt. Nedan presenteras den konstruktion som gruppen har 

framtagit.  

Produkten arbetar i cyklar, en signal startar motorn vilket resulterar i att vevaxeln 

börjar röra sig. Vevstaken som kopplar samman vevaxel med vagga pressar 

således ner vaggan som huggpiporna är monterade i botten på. Efter ungefär 2/5 

av varvet penetrerar huggpiporna materialet som ska stansas. Efter halva rörelsen 

är hålet gjort och vevstaken drar upp vaggan till topp-/ursprungsläge. 

Restprodukten det vill säga den lilla gummicirkeln som är utskuren pressas upp i 

huggpipans hål och när ett antal cirklar pressats upp i hålet är dessa frilagda och 

kan sugas upp med hjälp av en dammsugarenhet. 

 

 

Fig. 5: ”Gummistansen” – stativplattorna i figuren är endast av estetiska skäl och visar på en möjlig lösning 
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Det har som underlag för efterföljande konstruktion tagits fram 

tillverkningsritningar som gruppen räknar med ska ligga som en bra grund för den 

konstruktör som vidtar var projektet har avslutats. Gruppen har som förhoppning 

att utvecklingen av konstruktionen ska påbörjas inom snar framtid och att en 

komplett produkt ska tas i bruk någon gång under 2013. 

Slutligen kontrolleras huruvida konstruktionen uppfyller ställda kriterier, tabell 5. 

Kriterium nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Uppfyllnadsgrad 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Kriterium nr. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Uppfyllnadsgrad 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 

Tabell. 5: ”Kontroll av uppställda kriterier” 

 

 

 

K1 – Alla detaljer är analyserade i Catias FEM verktyg och är dimensionerade på 

ett sådant sätt att risken för brott är minimal. 

K2 – Då stativet inte är konstruerat finns det stora möjligheter för efterföljande 

konstruktion 

K3 – Produkten är konstruerad i nivåer med gott om utrymme för underhåll och 

reparationer. Stativet kan även konstrueras så att maskinen lätt kan separeras. 

Ö4 – Alla delar är av metall vilket är fullt återvinningsbart. Huruvida 

energiåtgången för återvinning är stor eller liten vilket kan anses som miljövänligt 

eller ej är en annan diskussion. 

Ö5 – Då stansen inte är komplett har ingen CE-märkning utförts. Dock finner 

gruppen inga hinder i vår konstruktion för att CE-märka den framtida kompletta 

produkten. 

K6 – Uppfyllt 

K7 – På Lumek finns en komplett maskinpark som har kapaciteten att tillverka 

alla detaljer. Alla köp och material är valda från de standardleverantörer Lumek 

använder sig av. 

0=Uppfyller inte krav/önskemål 

1=Uppfyller troligvis inte 
2=Uppfyller troligen 
3=Uppfyller krav/önskemål 



 

29 

 

K8 – Då tillverkningen kan ske på den egna verkstaden som är miljöcertifierad 

anses kravet som uppfyllt. 

Ö9 – De manuella arbetsmoment som förekommer i hanteringen av själva 

stansdelen är byte av hålpipor och ändring i håldelningen. Vikten på berörda 

detaljer som hanteras manuellt är ~1kg. Kriteriet är således väl uppfyllt. 

K10 – Tillverkningskostnaden har enligt offerter för färdiga komponenter samt 

material och maskinbearbetningstimmar understigit det uppsatta kravet på 

100 000 kr, se bilaga 15. 

K11 – Byte av hålpipa-detaljen uppfyller kravet. 

K12 – Kraftåtgångsberäkningar är utförda på en materialtjocklek på 25 mm 

K13 – Då vaggan håller en bredd på 1200 mm och hålpipajiggen kan placeras fritt 

på denna bredd anses kravet uppfyllt 

Ö14 – Inga arbetsmoment är nödvändiga under drift för stansningen. 

Ö15 – Huggpipa-jiggen har en gängad anslutning på ovansidan där en sugslang 

kan anslutas.  

Ö16 – Material som inte kräver mer kraftåtgång än elevatorband kan stansas i 

konstruktionen. 

K17 - Hålpipajiggen går att flytta i sidled och fästas var 5e mm. 

Ö18 – Hålstansen släpper inte ut direkta föroreningar.  

K19 – Då inga manuella arbetsmoment är nödvändiga under drift samt att vikten 

på de detaljer som behöver hanteras innan och efter drift har så pass låg vikt anses 

kriteriet uppfyllt. 

K20 – Den detalj som anses vara slitdel är huggpipan som med tiden blir slö i 

eggen. Efter slipning kan shimsbitar placeras mellan pipan och dess jigg och 

således kan samma höjd erhållas. Den anses således vara fullt restaurerbar. 

Ö21 – Kostnaden för en cykel under drift är energiåtgången för motorn under 0,8s 

vilket är långt under 0,5 kr. 



 

30 

 

K22 – Det är svårt att i förväg approximera en livslängd för produkten då det kan 

bero på många variabler så som smörjning, luftfuktighet, värme till följd av 

friktion, vibrationer etc.  

Ö23 – Underhållet på produkten består av smörjning av lager 2 ggr/år samt 

arbetstiden för detta. Kostnaden för detta understiger 3000 kr. 

Ö24 – Alla detaljer skruvas ihop, maskinen är således fullt demonterbar. 

K25 – Alla detaljer är av metall vilket är fullt återvinningsbart. 

Ö26 – Uppskattningsvis blir arbetskostnaden för demontering och kostnad för 

bortforsling högre än skrotvärdet på metallen. 
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6. Slutsats 

Examensprojektet har lett till en komplett lösning av stansmekanismen i 

Gummistansen vilket var huvudmålet. Även syftet med projektet från Lumeks 

sida är uppfyllt: 

 Ergonomisk 

 Lägre kostnad än manuellt arbetssätt  

 Automatisk 

6.1 Förslag till fortsatt arbete 

Det fortsatta arbetet med Gummistansen bör ha sin utgångspunkt i en noggrann 

utredning där alla enheter som behövs för en komplett elevatorstans tas i 

beaktande.  

I dagsläget är det manuella arbetssättet oergonomiskt, riskabelt och kostsamt. Alla 

dessa faktorer bör tas med i en investeringskalkylering.  

En enkel överslagsberäkning med pay-off metoden (Holmström & Lindholm, 

2011) på investeringen baserat på 10 uppdrag under ett år med 600 hål/uppdrag 

utan hänsyn taget till personalkostnader, kan ses nedan (bilaga : 

       =
 

 
=

200 000

   000   
=  , 2    

  = Grundinvestering inklusive de enheter som är avgränsade från det här 

projektet.  

  =                   =                                        

=         ⁄ ∗  600    ∗  0           0,0 ∗  0    000 

=     000      

Det tar för Lumek ca fem år att tjäna in grundinvesteringen för gummistansen. 

Enligt kraven skall den tekniska livslängden för Gummistansen vara minst tio år, i 

själva verket räknar gruppen med en mycket högre livslängd. Investeringen anses 

av dessa anledningar vara lönsam.  

Utöver den ekonomiska aspekten bidrar maskinen till ett ergonomiskt arbetssätt 

samtidigt som riskerna som är förknippade med håltagning av elevatorband har 

eliminerats helt.  
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7. Kritisk granskning 

Projektet Gummistans har i teorin lett till en komplett stansenhet som avsevärt 

förenklar arbetet med håltagning av elevatorband. Men det som i teorin verkar 

fungera bra behöver inte göra det i praktiken (Olsson, 1995). På grund av tidsbrist 

och ekonomi har gruppen inte tillverkat en prototyp, något som hade tillfört 

ytterligare noggrannhet till konstruktionen.  

Parallellt med examensarbetet har andra kurser pågått som tagit stor del av 

uppmärksamheten. Gruppen har även spenderat många timmar på 

dragprovsmaskinen för att få den att fungera. Dessa faktorer har tagit en stor del 

av den planerade tiden. 

Den ekonomiska aspekten har att göra med att Gummistansen inte är komplett. 

Alla övriga enheter som måste implementeras och som är utanför projektets ramar 

måste noggrant övervägas i en ny utredning. Till följd av detta blir det svårt att 

uppskatta den slutgiltiga kostnaden för en komplett elevatorstans, varför en 

investering i nuläget vore riskabel för Lumek.  

Andra aspekter att ta i beaktande är det Gantt-schema, se bilaga 19, som utgjort 

planeringen inför examensarbetet. Det som till en början verkade vara rimliga 

antagande har under projektets gång visat sig ta mycket längre tid än planerat. För 

att försäkra sig mot detta hade gruppen baserat planeringen på 17 veckor istället 

för 20 veckor, vilket visade sig fungera med facit i hand. Dock ledde inte denna 

metod till en korrekt uppskattning av vad varje enskild del i projektet tog för tid, 

något som hade varit bra att ha som underlag inför framtida projekt. Vidare har 

dokumentering av rapporten skett successivt under projektets gång, istället för de 

tre sista veckorna enligt planering.  
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Bilaga 1 - 

Kriterieuppställning & 

Önskemålsviktning 

 

Livscykelfas\Aspekter 

 

 

 

 

Process 

 

 

 

 

Omgivning 

 

 

 

 

Människa 

 

 

 

 

Ekonomi 

Alstring (utveckling, 
konstruktion, m m) 

1.1 1.2 1.3 1.4 

Framställning 
(Tillverkning, 
montering, kontroll, 
lagring, m m) 

2.1 2.2 2.3 2.4 

Avyttring (Försäljning, 
distribution, m m) 

3.1 3.2 3.3 3.4 

Brukning (Installation, 
användning, underhåll) 

4.1 4.2 4.3 4.4 

Elliminering 
(Borttransport, 
återvinning och 
förstöring) 

5.1 5.2 5.3 5.4 

Fig. 1 ”Kriterieuppställning enligt POME-principen” 

Cell 1.1 Hållfastheten skall uppfylla maskindirektivets krav AFS2008:3 kapitel 1.3.2 

Risk för brott under drift 

Cell 1.1 Konstruktionen ska innefatta möjlighet till installation av efterföljande 

konstruktionsarbete (funktionellt krav) 

Cell 1.1 Konstrueras på sådant sätt att alla delar har god åtkomlighet (Funktionellt 

krav) 

Cell 1.2 Miljövänligt material bör väljas i den mån det är möjligt (begränsande 

önskemål vikt = 3) 

Cell 1.3 Baserat på maskindirektivets (AFS2008:3) krav för CE-märkning 

(Begränsande önskemål vikt = 4) 

Cell 1.4 Utvecklingskostnad < 3000 SEK (Begränsande krav enligt beslutad 

konstruktionsbudget) 

Cell 2.1 Tillverkningsmetod och materialinköp begränsas till Lumek interna och 

samarbetspartners resurser (Begränsande krav) 



 

 

Cell 2.2 Tillverkning av produkten får ej inverka på intern eller extern miljö 

(Begränsande krav) 

Cell 2.3 Minimal kroppsbelastning vid manuella arbetsmoment (begränsande 

önskemål vikt = 4) 

Cell 2.4 Tillverkningskostnad < 100 000 SEK (Begränsande krav enligt Lumeks 

budgeterad investering) 

Cell 3.x Ej relevant i projekt (Ej försäljning) 

Cell 4.1 Möjlighet till växling av håldiameter från 5-20 mm (funktionellt krav) 

Cell 4.1  Möjlighet att variera bandtjocklek från 5-25 mm (funktionellt krav) 

Cell 4.1 Möjlighet att variera bandbredd från 100-1200 mm (Funktionellt krav) 

Cell 4.1 Automatiserad (funktionellt önskemål vikt = 5) 

Cell 4.1 Borforsling av restprodukt (funktionellt önskemål vikt = 4) 

Cell 4.1 Möjlighet till stansning av andra mjuka material (plast, läder, filt, tyg) 

(funktionellt önskemål vikt = 3) 

Cell 4.1 Möjlighet till ändring av håldelning (Funktionellt krav) 

Cell 4.2 Konstruktionen ska i den mån det är möjligt inte släppa ut föroreningar 

(Begränsande önskemål vikt = 5) 

Cell 4.3 Baserat på maskindirektivet AFS2008:3 krav kapitel 1.1.6 Ergonomi 

(Begränsande krav) 

Cell 4.4 Restaurering/återbrukning av slitdelar (begränsande krav) 

Cell 4.4 Driftskostnad < 0,5 SEK / Cykel (Begränsande önskemål vikt = 4)  

Cell 4.4 Teknisk livslängd > 10 år (Begränsande krav)  

Cell 4.4 Underhållskostnad < 3000 SEK / år (Begränsande önskemål vikt = 4) 

Cell 5.1 Demonterbar (Begränsande önskemål vikt = 2) 

Cell 5.2 Återvinningsbar (Begränsande krav) 

Cell 5.3 Ej relevant 

Cell 5.4 Återvinningsintänkter bör täcka 50% av elimineringskostnaden 

(Begränsande önskemål vikt = 2)  



 

 

Kriterie 
nr. 

Cell Kriterium Krav = 
K 
Ö.m = 
Ö 

Funktion = F 
Begränsade = 
B 

1 1.1 Hållfasthet enl. AFS2008:3 K B 

2 1.1 Möjlighet till installation av efterföljande 
konstruktion 

K F 

3 1.1 God åtkomlighet K F 

4 1.2 Val av miljövänligt material Ö (7) B 

5 1.3 Maskindirektivets krav för CE-märkning Ö (3) B 

6 1.4 Utvecklingskostnad <3000 SEK K B 

7 2.1 Tillverkningsmetod och materialinköp 
begränsat till Lumeks resurser 

K B 

8 2.2 Ingen extra inverkan på intern eller extern 
miljö 

K B 

9 2.3 Minimal kroppsbelastning vid manuella 
arbetsmoment 

Ö (2) B 

10 2.4 Tillverkningskostnad < 100 000 SEK K B 

11 4.1 Växling av håldiameter 5-20 mm K F 

12 4.1 Variationsmöjligheter bandtjocklek 5-25 mm K F 

13 4.1 Variationsmöjligheter bandbredd 200-1200 
mm 

K F 

14 4.1 Automatiserad Ö (3) F 

15 4.1 Bortforsling restprodukt Ö (5) F 

16 4.1 Stansmöjlighet plast, filt, tyg Ö (2) F 

17 4.1 Möjlighet till ändring av håldelning K F 

18 4.2 Inga föroreningar Ö (6) B 

19 4.3 Maskindirektivets krav för Ergonomi och 
säkerhet 

K B 

20 4.4 Restaurering/återbrukning av slitdelar K B 

21 4.4 Driftskostnad < 0,5 SEK/Cykel Ö (1) B 

22 4.4 Teknisk livslängd > 10 år K B 

23 4.4 Underhållskostnad < 3000 SEK/ år Ö (4) B 

24 5.1 Demonterbar Ö (8) B 

25 5.2 Återvinningsbar K B 

26 5.4 Återvinningsintäkt 50 % av 
elimineringskostnaden 

Ö (9) B 

Fig. 2 ”Kriterier för gummistansen” 
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 A B C D E F G H I J K +    

A -0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 4/121 7 

 B - 1 1 2 1 1 0 2 2 2 3 15 15/121 3 

  C -1 1 2 0 2 1 2 2 2 5 16 16/121 2 

   D -2 2 2 2 0 0 2 2 7 15 15/121 3 

    E -6 0 2 1 0 2 2 9 10 10/121 5 

     F -3 2 0 2 2 2 11 16 16/121 2 

      G -9 0 0 2 2 13 8 8/121 6 

       H -2 2 2 2 15 19 19/121 1 

        I -8 2 2 17 13 13/121 4 

         J -18 2 19 3 3/121 8 

          K -19 21 2 2/121 9 

           Summa 121 1,00  

Fig. 3 ”Viktning av önskemål” 

 

 

  



 

 

Bilaga 2 - Vagga 
 

Vagga 
 

Krav 

 

 
1200 bredd för att möta maximal 
bandbredd 
 
Fäste för kulbussning  
 
Fäste för huggpipenhet med frihet 
längst spåren 
 
Klara krafter på 50 kN 
 
Säkerhet minst 2 x sträckgräns 370 
Mpa 
 
Materialinköp från BE-Group 
 

 
 

För att få fram rätt dimensioner på vaggan i förhållande till kraven har FEM-analyser 

gjorts med Catia V5.  

För att fixera fästena för huggpiporna i y-led har gruppen valt en lösning där fästena 

fixeras via M5- skruvar. Anledningen till det är att de krafter som eventuellt kan föreligga 

i y-led är marginella (se kraftberäkningar bilaga 3). Samma resonemang gäller de fyra 

kulbussningarna som inte kommer att analyseras eftersom de inte utsätts för stora 

krafter. Analysen har baserats på olika godstjocklek inklusive huggpipeplattan för att 

lättare hitta en ideal godstjocklek och därmed undvika överdimensionering.   

Resultat 1 – Godstjocklek 5 mm 

 

De högsta spänningarna i stålet uppgår till 358 Mpa vilket är nära sträckgränsen.  



 

 

Resultat 2 – Godstjocklek 10 mm 

  

De högsta spänningarna i stålet uppgår till 199 Mpa vilket är lägre än sträckgränsen men 

fortfarande inte tillräckligt enligt kraven.  

Resultat 3 – Godstjocklek 20 mm 

 

De högsta spänningarna i stålet uppgår till 57 Mpa vilket är mer än 2 gånger lägre än 

sträckgränsen. 20 mm godstjocklek kommer därför att användas för alla delar i vaggan.  

Resultat fästen – Godstjocklek 20 mm 

 



 

 

Även fästena klarar av de krafter som är angivna enligt kraven, med högsta spänningar 

på 76 Mpa.  

Materialval 

De flesta detaljerna i denna produkt håller samma tjocklek vilket innebär att de kan 

utarbetas från samma grundmaterial. Förslagsvis inhandlas en höghållfast plåt med 

bearbetad yta varpå detaljerna arbetas ut från denna. De plåtar som BE-Group saluför 

har inte passande dimensioner, företaget annonserar att de anskaffar andra 

dimensioner på beställning. Axeltappen som är monterad i fästet är av samma 

dimension som vevaxeln, därför kommer samma grundmaterial användas till tappen 

som till vevaxeln. Passande plåtmaterial presenteras nedan: 

Typ Stålsort Sträckgräns 
(MPa) 

Minimum 
brottgräns 
(MPa) 

Pris (kr/kg) 

Varmvalsad plåt 240 B 240 360 13,15 

Varmvalsad plåt 355MC D 355 430 13,55 

Varmvalsad plåt 420MC D 420 480 13,80 

 

Spänningarna i vaggan uppkommer till max 76 MPa varpå det är låga krav på materialet. 

Men valet faller på plåten med stålsorten 355MC D då 240B har en oroväckande låg 

sträckgräns. 

Resultat 

 

  



 

 

Bilaga 3 - Vevaxel 
 

Vevaxel 
 

Krav 

 

Lagring i vev parti 

Anslutning till motor 

Avkännarområde för givare 
 
Klara krafter och spänningar 4 x 
sträckgräns 370 Mpa med den 
sammanlagda kraften från F=50 kN 
 
Slaglängd 80 mm 
 
Demonterbar 
 
Material inhandlas från BE-Group 

 

Överslagsberäkningar  

För att dimensionera vevaxeln måste först momentet M räknas ut, hävarmen är satt till 40mm då 

slaglängden för huggen inte får överstiga 80 mm eftersom det hade bidragit till ett alldeles för 

stort moment. Kraften F är tryckkraften som vevaxeln ska utföra 

på 50 kN (se bilaga 13, tryckprovning): 

 

     

=      

    ∗      =    

  ∗       =   

Beräkningarna ovan visar att kraften 50 kN bidrar till ett 

sammanlagt moment på ungefär 2 kNm.  

Djup 
(25mm) 

      Moment (Nm) 

24 2,854 75,657 496,1 

20 6,285 57,747 1 073,8 

15 8,703 44,052 1 454,2 

10 10,413 33,287 1 699,9 

5 11,716 23,969 1 866,4 

Inträngning 12,723 15,52 1 975,6 

Figur 1: Verkande krafter och 
moment 



 

 

Eftersom vevaxeln är en komplex enhet är det svårt att utföra beräkningar. Därför kommer 

följande beräkningar att baseras på ett enkelt fall, massiv cirkulär axel.  

Tillåten diameter för vevaxeln fås av formeln: 

    =
  

  

  = √
  ∗  6

 ∗     

 

=  6,     

där:  

    =   ∗ 0,6 =   0 ∗ 0,6 = 222      

Säkerhetsfaktor 4 ger  222  ⁄ =   ,      

  = 2 ∗  0       

  =
 ∗   

 6
 

Fortsättningsvis används d = 60.  

 

Maximal vinkeländring till följd av vridning för vevaxeln fås: 
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Fig. 2 Längden L för vinkeländring 



 

 

Böjspänningen från kil-motor till första spårring fås av: 
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Fig. X Längden L för böjspänning 



 

 

Profil 

Profilen är baserad på den kravspecifikation som är uppställd för vevaxeln. Den runda profilen 

tillåter att övriga färdiga komponenter så som lager och motor kan installeras. Vidare tål en 

massiv cirkulär axel mycket högre spänningar till följd av moment än den initiala lösningen med 

fyrkantsprofil.  För att underlätta underhåll är vevaxeln konstruerad på ett sådant sätt att varje 

del är demonterbar. 

Kilen som förbinder vevaxeln med motorn är dimensionerad enligt gällande standard.  

Von Mises spänningstillstånd 

Vevaxeln kommer att utsättas för dragning, tryck, skjuvning och vridning som alla resulterar i en 

sammanssatt spänning. Eftersom vi har att göra med en komplex produkt vore det allt för 

tidskrävande och komplicerad att beräkna denna sammansatta spänning, varför arbetsbänken 

”Generative Structural Analysis” i Catia används vid beräkning.  

 

Figur 2 

Figur 1 visar spänningar upp till 591 Mpa vilket är långt över kraven för maximal sträckgräns för 

materialet. Eftersom vevaxeln består av två axeltappar (figur 3) som monteras på övriga delar 

genom fyra M10 skruvar går det inte att sätta kärlradie, utan för att eliminera höga spänningar 

görs profilen 40 mm tjock, se figur 2. 



 

 

 

Figur 3 

Materialval 

Grundmaterialet bör vara ett axelmaterial. Förslagsvis köper man in en färdigt 

bearbetad axel med en diameter på 60mm och arbetar fram detaljen utifrån detta.  

De alternativ som BE-Group säljer i lämpliga dimensioner med mekaniska egenskaper 

presenteras nedan. 

Typ Stålsort Diameter 
(mm) 

Tolerans Sträckgräns 
(MPa) 

Minimum 
brottgräns 

(MPa) 

Centerlesslipad 
axel 

20MnV6/2142 60 ISO h6 
 

380 490 

Centerlesslipad 
axel 

C45E/1672 60 ISO h8 
 

280 590 

 

Valet faller på stålsorten 20MnV6/2142 då denna har avsevärt högre värde gällande 

sträckgränsen. 

 

  



 

 

Resultat 

     

  

Figur 3 



 

 

Bilaga 4 - Vevstake 

Vevstake 

 

Krav 

 

 
Överföra kraft på 25 kN med 2-faldig 
säkerhet 
 
Husera 2 lager 
 
 
 
 

 

 

Då vevstaken ska innefatta 2 lager i vardera änden dimensioneras kroppen efter dessa. 

Lagren som ska användas enligt komponentvalet (se bilaga 8) är sfäriska rullager 22212E 

och har en ytterdiameter på 110 mm och en bredd på 28 mm.  För att behålla lite 

godstjocklek på sidorna blir basen 160 mm, höjden blir 40 mm då 2 st segersäkringar 

med en bredd på 4mm måste placeras på varje sida om lagret. Längden på vevstaken 

blir dimensionerad till 360 mm då denna styr hur långt ner vaggan ska hamna, 

beräkningar visar (se detaljkonstruktion vevstake) att en längd på 160 mm är tillräcklig 

för att överföra önskad kraft, en längre vevstake resulterar bara i att kraften mot vaggan 

ökar. 

 

Överslagsberäkning 

Beräkningen kommer att utföras i form av Eulers 2:a elementarfall för knäckning. Då 

dimensionerna är bestämda beräknas vilken kraft (P) stången ska klara av. 
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 =                
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 =                                = 200    

 =
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Vi ser att vevaxeln är kraftigt överdimensionerad då kraften som ska överföras endast 

ligger på 25 000 N. Men för att försäkra oss för tryckspänningar görs en FEM-analys i 

CATIA. 

FEM 

En kraft på 50 kN (2-faldig säkerhet) placerades i hålet som ansluts till vevaxeln. Andra 

hålet sattes fast med clamp. 

 

Resultatet visar att spänningar upp till 72 MPa förekommer vilket är mycket lägre än 

sträckgränsen för vanligt stål. 

Materialval  

Eftersom det inte förekommer några höga spänningar i vevaxeln kommer ett material 

som är lätt att maskinbearbeta användas. Lämpligen maskinstål av samma typ som 

andra delar i produkten.  

Material som BE-Group saluför i lämpliga dimensioner är: 



 

 

Universalstål S355J2  

Mekaniska egenskaper: 

Minimum sträckgräns (Nominell tjocklek (mm) >40≤63): 335 MPa 
Minimum brottgräns (Nominell tjocklek (mm) >3<100): 470 MPa 
 

Resultat 

  



 

 

Bilaga 5 - Huggpipenhet 
 

Huggpipenhet 
 

Krav 

 

 
Håldiameter 5-25 mm 
 
Hantera krafter upp till 10 kN 
 
Utbytbara huggpipor 
 
Fastsättning i horisontell led (mot 
vagga) 
 
Anslutning för sugslang (bortforsling 
restprodukt) 
 
Spänn och lossningsmöjlighet 
 
 

 
 

 

Överslagsberäkning 

Den delen som överslagsräknas är själva hållaren för huggpipan. Ett elementarfall för 

balkböjning för fritt upplagd balk kommer användas för att beräkna minsta 

tvärsnittsarea. 
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Där: 
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 =              =   0    
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Eftersom basen måste vara 40 mm då hål upp till 25 mm ska stansas och det ska finnas 

utrymme för avlastning och gänga för fastsättning av huggpipan beräknas vilken minsta 

tillåtna höjd för plattan är. 

     , =
 ∗  0 

 2
  =  0,     

Minsta tillåtna höjd är alltså ca 11mm. För att försäkra oss om att plattan inte 

deformeras samt ge plats åt fastsättning i horisontell led mot vaggan sätts denna höjd 

till 20mm. 

FEM 

Med en kraft på 10 kN placerad på spetsen av huggpipan visar FEM-beräkningen att 

spänningar upp till 4350 MPa förekommer. Dock är dessa spänningar placerade där 

själva hugget eller skärningen utförs. Då denna kant är vass och inte kommer att 

utsättas för konstant belastning förbises dessa höga värden. Den spänning som är 

relevant att titta på är den mörkblåa dvs. 0,08 MPa som råder i hela kroppen. Då 

maximala spänningen för vanligt stål är 370 MPa ligger vi långt över tillåten gräns. Värt 

att tänka på är dock att själva pipan bör vara i ett extra hårt material och eventuellt även 

härdas för att bibehålla formen och vassheten i själva eggen. 

 

 

Materialval 

Hållaren 

Då hållaren är belastad med spänningar på 0,08 MPa krävs inget höghållfasthetmaterial. 

Det stål som lämpar sig bäst för maskinbearbetning och saluförs av BE-Group i 

dimensioner passande för detaljen.  



 

 

Materialalternativ 

Automatstål SS1914-04  

Mekaniska egenskaper: 

Minimum brottgräns (Nominell tjocklek (mm) > 16 < 40): 460 MPa 

Sträckgräns (Nominell tjocklek (mm) >16<40): 375 MPa 

Universalstål S355J2 

Mekaniska egenskaper: 
Minimum brottgräns (Nominell tjocklek (mm) >3<100): 470 MPa 
Sträckgräns (Nominell tjocklek (mm) >16<40): 345 MPa 
 
 

Plattstål S235JR 

Mekaniska egenskaper: 
Mekaniska egenskaper: 
Minimum brottgräns (Nominell tjocklek (mm) >3<100): 360 MPa 
Sträckgräns (Nominell tjocklek (mm) >16<40): 215 MPa 
 
Materialen SS1914-04 och S355J2 håller båda snarlika mekaniska egenskaper och är 
båda lämpade att välja till aktuell detalj, dock har S355J2 valts till andra detaljer av 
produkten varpå det är lämpligt ur ekonomisk synpunkt att välja samma material till 
denna. 
 

 

Huggpipa 

Materialvalet för huggpipan kommer att plagieras från de manuella huggpiporna som 

används i dagsläget. Försäljare av huggpipor anger följande tekniska data: 

 Sänksmidd 

 Härdat skär 

 Specialstål 

Enligt Bofors stålval för verktyg används SS2710 till att tillverka huggpipor vilket kommer 

att tillämpas på denna detalj 

(http://www.antracit.se/cpg/albums/userpics/10001/stalkatalogen.pdf). Enligt BE-

Groups hemsida saluför de inte aktuellt verktygsstål, dock så poängterar företaget att de 

står till förfogande att leverera produkter utanför deras standardsortiment. 

 

 



 

 

Resultat 

Huggpipjiggen konstruerades med en platta som bas. Plattan håller dimensionerna 

180x40x20 vilket är bekräftat att den klarar av utsatta krafter enligt FEM analysen i 

CATIA. Den är försedd med runda ansattser på både ovan- och undersida. Undersidan är 

invändigt gängad (M39) för att själva huggpipan ska skruvas av och på, ovansidan är 

även gängad för att möta kravet för anslutning av sugenhet. 

Små gängade hål (M5) är placerade på kortsidan, dessa är avsedda att användas för 

fastsättning i horisontell led i själva vaggan. 

Valt material är S355J2 baserat på att den väl uppfyller hållfasthetskraven samt att 

flertalet av detaljerna ska tillverkas i samma material. 

Själva huggpipan är konstruerad med en lutning på 14 grader oavsett diameter för att 

pipan lättare ska släppa från hugget material, manuella huggpipor har även 14 graders 

lutning. Den har en utvändig gänga (M39) i toppen för att möta gängan i jiggen. Den är 

även planad i avlastningskroppen (mitten) med en delning på 42mm, dessa ytor ska 

fungera som spänn- och lossning med hjälp av vanlig blocknyckel. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 6 - Kulbussning 
 

Kulbussning 
 

Krav 

 

 
Uppta kraft på minst 2823 N normalt 
mot styraxeln. 
 
Inhandlas från Rollco AB 
 
 
 

 

Kraftberäkning 

    =
      

     
 

      =     ∗       
      =  0 000  

 

Φ2 under belastning 
(o) 

Fkulb (N) 

2,854 2492 

10,413 9188 

12,723 11289 

 
Således är den högsta kraften i x-led som 
kommer påverka kulbussningarna 11289N. 
Tanken är att kraften ska fördelas på 4 st 
kulbussningar då dessa även ska säkra 
vaggan mot ojämn rörelse i y-led. 

 
Varje kulbussning måste klara av att uppta en kraft på 11289/4=2823 N. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Kulbussningar från Rollco AB med mekaniska egenskaper: 
 
KBA...UU (stängd) 

KBA…UUOP (öppen) 

 

Kraftuträkningarna är utförda på givna punkter under drift. Den relevanta kraften är 
således den dynamiska. Det enda alternativet som Rollco kan leverera och som klarar 
uppställda krav är den stängda typen av kulbussningsalternativen med en axeldiameter 
på 50mm (KBA50UU). 
 
 

 
Vald produkt samt placering 

Materialval styraxlar 

Gällande styraxlarna som kulbussningarna glider på krävs en axel med en 

yttolerans given till h6 (rollco.se). Då vi köper in stål och axlar från BE-group 

vore det idealiskt att även inhandla dessa där. 

Valt material: 

Centerlesslipad axel 20MnV6/2142 ISO h6 
 

  

Typbeteckning Axel-diameter 
(mm) 

Statisk last (N) Dynamisk last 
(N) 

KBA40UU 40 4000 2200 

KBA50UU 50 8100 3900 

Typbeteckning Axel-diameter 
(mm) 

Statisk last (N) Dynamisk last 
(N) 

KBA40UUOP 40 4100 2200 



 

 

Bilaga 7 – Lagerhus Vevaxel 
 

Lagerhus Vevaxel 
 

Krav 

 

 
Hantera krafter upp till 25 kN i 
radiellt led 
 
Varierande belastning (Belastning 
endast under ¼ av varvet) 
 
Klara varvtal 75 rpm 
 
Hantera mindre snedställningar 
 
Monteras på plant underlag 
 
Livslängd > 10 år 
 
Inhandlas från Tools momentum AB 

 
 

Då tillämpningen för lagringen resulterar i att lagret nästintill endast ska ta upp radiella krafter 

valde gruppen att ta kontakt med SKF´s ingenjörsavdelning för konsultation. Uppställda krav samt 

maskinens funktion och arbetssätt disskuterades mellan SKF och gruppen.  

En rekommendation från SKF med hänsyn till belastningens typ samt placeringen är att använda 

stållagerhus av typen SNL. Denna typ är den mest förekommande när det gäller tuffa 

belastningar och är vanligt förekommande i applikationer som transportörer, vindkraftverk och 

rörvalsverk.  

Gällande själva lagret rekommenderades ett sfäriskt rullager monterat med klämhylsa (koniskt 

hål) vilket är den typ av lager som bäst hanterar sporadiskt höga kraftbelastningar. Som ett 

exempel används sfäriska rullager ofta i skaksiktar och planetväxlar där belastningen är av samma 

typ som i vår applikation. 

För livslängdsberäkningar hänvisas bilaga 8 ”Lager vevaxel-vevstake” 

Rekommendation från SKF: 

Lagerhus: SNL 513-611 

Lager: 22212 EK 

Tätning: TSN 513L 

Kläm-hylsa: H 313 

Styrring: FRB 12,5/140 

 

Vald komponent samt placering i konstruktionen 



 

 

Bilaga 8 – Lager vevaxel-vevstake 

 

Lager vevaxel-vevstake 

 

Krav 

 

 
Hantera radiella krafter upp till 25 kN 
 
Varierande belastning (Belastning 
endast under ¼ av varvet) 
 
Klara varvtal 75 rpm 
 
Liten platsåtgång för montering 
 
Inhandlas från Tools momentum AB 
(SKF) 
 
Livslängd > 10 år 

 

 

Även denna lagertyp togs upp till diskussion med SKF. Enligt deras rekommendation borde 

samma lagertyp som används i lagerhusen tillämpas här då kraftbelastningen är den samma. 

Dock skiljer sig lagertypen lite då en montering på klämhylsa inte går att tillämpa med hänsyn till 

den snäva platsåtgången. Istället ska en krymppassning dvs. ett lager med cylindriskt hål 

användas. För att säkra förflyttning i sidled appliceras spårringar på varje sida om lagret (se 

komponentval spårringar). 

 

Rekommendation SKF: 

Lager: Sfäriskt rullager 22212 E 

 

  

Vald komponent samt placering i konstruktionen  



 

 

Livslängdsberäkningar baserade på SKFs huvudkatalog 

Sfäriska rullager kan ta upp mycket stora radiella (Fr) krafter men också axiella. De axiella 

krafterna är försumbara i detta fall varvid den dynamiska lagerbelastningen  =   . I detta fall 

har vi heller inga konstanta radiella krafter verkandes på rullagren, varför följande formel för 

varierande belasntning bör användas enligt SKF:  

 

  =
     2    

 
=   060   

 

där 

    =
    

      
=

   

 ,  
=  2 02    

    =
    

      
=

    

 ,  
=     0    

Eftersom vi har två lager som tar upp dessa radiella krafter blir belastningen på varje lager hälften 

så stor:  

  060   2 =      0   =    ,      

Nominell livslängd för ett lager i enlighet med ISO 281:1990 är: 

   = (
 

  

)
 

 

Eftersom gummistansen kommer att drivas med konstant varvtal är följande formel med antalet 

driftstimmar relevant: 

    =
 0 

60 
∗    = 2  20     =   ,     

där 

         =  0   

 =        

 =   6                                        222 2   

 

Vid konstant användning vid 75 rpm kommer lagren att hålla 31,4 år vilket är mer än godkänt 

enligt kraven.  

              



 

 

Bilaga 9 – Lager vevstake-vagga 

 

Lager vevstake-vagga 

 

Krav 

 

 
Hantera krafter upp till 25 kN  
 
Varierande belastning 
 
 
 
Anmärkning: Snurrar inte hela varv 
 
 

 

 

Då gruppen ansåg att valet av denna komponent var komplex så tillvida att lagret 

pendlar 24° av hela 

varvet. Vid kontakt med SKF rekommenderades ett radiellt ledlager som har förmågan 

att uppta en radiell kraft på 1116 kN vilket är mycket högre värde än uppställt krav. Till 

detta behövs även en tätning för att förhindra smuts att tränga in på lagerbanan 

Rekommenderad samt vald komponent: 

Radiellt ledlager - GE60TXE 

Tätning – 2LS 

 

 

Vald komponent samt 

 

placering i konstruktionen. 

 

  

 



 

 

Bilaga 10 – Motor + växel 

Motor + Växel  

Krav 

 

 
Utföra ett moment på minst 2000 
Nm 
 
Inhandlas från Benzlers  

 

Komponentvalet för motor och växel gjordes med hjälp av försäljningsavdelningen på 

Benzlers då det finns en uppsjö av olika alternativ som kan passa vår applikation. 

Kriterier för motorn och dess funktion disskuterades med säljaren varpå han 

rekommenderade en F-växel vilket innebär en tappväxel med motorn placerad ovanför 

driften. Fördelarna med denna typ av växel är att axeln är genomgående vilket för oss 

möjliggör en placering i mitten av vevaxeln. Andra fördelar är höga effekter och 

moment, enkelt utbyte av uttjänade motorer och mångsidig monteringsmöjlighet. 

Specifikationer för vald motor och växel 

Enhetskod  F082240.TMHG1A7.5A 

Gearbox Series F 
Utgående momentkapacitet 2116 Nm 
Tvärkraftkapacitet 10485 N 
Enhetens vikt  167 Kg 
Motor Standard IEC 
Motor Ramstorlek 132M, B5 Ram 
Motor effekt  7.5 kW 
Utgående hastighet 75 rpm 
 
 



 

 

Bilaga 11 – Metriska skruvar 
 

Metriska skruvar 
 

Krav 

 

 
Standardiserade 
 
Införskaffas på Lumek ABs eget 
materialförråd 

 

Då Lumek har ett eget materialförråd som tillhandahåller skruv och mutter i de flesta 

dimensioner kommer det inte göras något komponentval.  

En behovslista är istället upprättad nedan. 

 

Skruvtyp Dimension (mm) Antal (st) 

Insex försänkt M16x50 8 

Insex M8x100 16 

Sexkant m. bricka M16x50 4 

Insex M5x35 8 

Insex försänkt M12x50 8 

Insex m. bricka M10x60 4 

Stoppskruv M5x20  

 

  



 

 

Bilaga 12 - Spårringar 
 

Spårringar 
 

Krav 

 

 
Säkra lager mot förflyttning i sidled 
 
Inhandlas från Tools Momentum AB 
 

 

 

Alla försäljare saluför samma typer av spårringar. Alla spårringar håller samma typer av 

mekaniska egenskaper. Det som generellt skiljer dem åt är materialet de är tillverkad av, 

rostfri metall eller vanlig. Då vår applikation inte är utsatt för korrosionspåfrestningar 

går valet åt den som är billigast således den icke rostfria. Andra val som finna att tag 

hänsyn till är om den ska användas invändigt (SGH) respektive utvändigt (SGA) samt 

vilken diameter ringen ska hålla. 

De spårringar som kommer att användas är följande: 

Placering Typ Diameter (mm) Antal (st) 

Vevaxel-axeltapp SGA 60 4 

Vevstake SGH 110 8 

 

Vald produkt samt placering 

SGA    SGH 

 

  



 

 

Bilaga 13 - Tryckprovning 

Tryckprovning 

För att mäta den erforderliga kraften från huggpipan som behövs för att 

genomtränga ett elevatorband utfördes en tryckprovning i Halmstad högskolas 

verkstad. För att få ut rätt medelvärde valde gruppen att utföra tre mätningar med 

olika band per diameter.  

EP = Polyster/Polyamid väv 

xxx/x = styrkeklass/antal vävar 

x + x = gummitjocklek ovanplatta + underplatta 

Tryckprov Ø10 mm Ø15 mm Ø20 

EP 250/2 3+1,5 2863 N 2865 N 4013 N 

  EP 400/2 4+2 2905 N 2921 N 4061 N 

EP 400/3 5+1,5 3506 N 3369 N 4986 N 

 

Som tabellen visar är den högsta uppmäta kraften 4986 N, vilket också 

fortsättningsvis kommer att vara den kraft som gruppen kommer att ha som 

utgångspunkt vid detaljkonstruktion.  

För att försäkra oss om att kraften är tillräcklig används en säkerhetsfaktor på 2, 

vilket innebär att kraftberäkningar kommer att utföras med 10000 N per hål och 

maximala antalet hål = 5 st. Detta innebär att totala kraften som konstruktionen 

ska utföra är 50 kN. 

 

  

Fig. 1 Tryckprov elevatorband, Foto: Farshad Akhondi 

 



 

 

Bilaga 14 – Effektförbrukning för motor 

Effektförbrukning för motor 

Effekten för motorn anges i Watt: 

    =     ∗  ∗
 

 
= 2000 ∗  , ∗    =  ,      

Där: 

    =        [ ] 
    =           [  ] = 2000      

 =                 [
   

 
] =  ,  (75 rpm) 

Momentet verkar från inträngning i materialet till att håltagningen är slutfört. Det 

betyder att endast ¼ av effekten är relevant i detta fall, se det markerade området i 

figur 1. Eftersom motorn går i varvtalet 75 rpm tar det 0,8 sek för vevaxeln att 

göra ett helt varv. 5 hål/cykeln ger för 600 hål = 120 cyklar. 120*0,8 = 96 

sekunder för ett uppdrag.  

Kostnaden blir vid elpriset 0,75kr/kWh: 

 6  600 ∗   ,      ∗  0,          =  0,0     

 

 

Figur 1: Effekten under ¼ av cykeln 

 

𝑀𝑚𝑎𝑥 

𝑃𝑚𝑎𝑥  

7,9 rad 



 

 

Bilaga 15 - Tillverkningskostnad 

Tillverkningskostnad 

Detalj Antal Materialvikt/st 
(kg) 

Kostnad 
material/kg 

Summa (kr) 

Vevaxel 1 49,5 (33) 21,25 1 052 
Vevstake 2 17,5 (11,6) 13,70 480 
Vagga 1 142 (94,5) 13,55 1 924 
Styraxel 4 7,5 (5) 21,55 647 
Huggpipjigg 4 3 (2) 13,70 165 
Huggpipor 4 0,75 (0,5) 15 45 
TOTALT    4 313 
 

Arbetskostnaden för tillverkning av detaljerna är en mycket större post än materialinköpet. 

Arbetstiden är uppskattad i samråd med en Mikael Levin på Lumek och timpriset är baserad på 

den kostnad företaget tar ut från sina kunder vid maskinbearbetning 

Maskinbearbetning Uppskattad 
arbetstid (timmar) 

Kostnad 
arbetstid/timme 

Summa 

Vevaxel 20 535 10 700 
Vevstake 8 535 4 280 
Vagga 16 535 8 560 
Stativplattor 6 535 3 210 
Styraxel 4 535 2 140 
Huggpipjigg 12 535 6 420 
Huggpipor 6 535 3 210 
Montering 24  395 9 480 
TOTALT   48 000 
 

Priserna för komponenterna är baserade på listpriser från leverantörerna. Insamlade vid 

telefonsamtal mellan gruppen och säljare hos berörd leverantör. 

Komponent Antal Kostnad/st Summa 

Sfäriskt rullager inkl 
hus, tätning, 
klämhylsa, styrring 

2 1 754,5 3 509 

Lager vevaxel-
vevstake 

2 704 1 408 

Lager vevstake-
vagga 

2 1201 2 402 

Kulbussning 4 825 3 300 
Motor + Växel 1 33 146 33 146 
TOTALT   43 765 
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PRODUCT SPECIFICATIONS 

VALUES 

Gearbox Series 

F 

 Size of Unit 

 9 

 No of Reductions 

 2 

 Exact Ratio 

 36.69 

 Output Torque Capacity 

 2116 Nm 

 Overhung Load Capacity 

 10485 N 

 Weight of Base Unit 

 167 Kg 

 Motor Standard 

 IEC 

 Motor Frame Size 

 132M, B5 Frame 

 Number of Motor Poles 

 4 

 Motor power 

 7,5. kW 

 Output speed 

 75 rpm 

 Service factor 

 1.68 

 

Utgående moment=( (Effekt*9550)/utgående varv)* Verkningsgrad 

Formeln finns på nätet 

 

BEST REGARDS 

TOMAS PETERSSON 

Key Account Manager 

AB BENZLERS 

P O Box 922 

Landskronavägen 1, Helsingborg 
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