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Sammanfattning  

Betong är ett material som är och har så länge det existerat varit i framfart. Det är det 

överlägset vanligaste materialet för att bygga broar, viadukter och tunnlar, vilket gör det 

ovärderligt för ett lands infrastruktur. Världsproduktionen av betong förväntas öka och en 

följd av detta är att behovet av betongbearbetande utrustning kommer att bli större. I ett 

klimat av hög konkurrens behöver därför företag i branschen för betongbearbetande 

verktyg ständigt jobba med att utveckla och förbättra sitt produktsortiment för att kunna 

vara med och konkurrera på marknaden. 

Denna studie är utförd i samarbete med Swepac, ett företag som är specialiserat på 

utveckling av utrustning som används vid betongbearbetning. Studien är inriktad på en 

del av en vibrationsbalk. En vibrationsbalk är ett verktyg som dras över en nygjuten 

betongyta för att släta ut ytan och kompaktera betongen. Balken glider vanligtvis på 

gjutformens kanter, men när detta inte är möjligt förses den med en skridsko i varje ände 

som glider på de utlagda armeringsjärnen. Skridskon tillåter höjdjustering av balken som 

ställs in beroende på betongplattans tjocklek. Arbetets huvudsakliga mål är att utveckla 

Swepacs skridsko för deras vibrationsbalkar genom att göra den lönsammare och enklare 

att tillverka samtidigt som alla funktioner hos den nuvarande produkten bibehålls. 

Arbetet börjar med en inledning som följs upp av studiens problembeskrivning. Därefter 

följer information om vilka vetenskapliga metoder och tillvägagångssätt som anses 

lämpliga för studien. De teorier som arbetet byggts upp av finns beskrivna i rapportens 

teoriavsnitt. Produktutveckling och hållfasthetsberäkningar är två viktiga delar av studien 

som lyfts fram i teoriavsnittet.  

Kapitlet för genomförande börjar med en förstudie som ger en djupare förståelse för hur 

den nuvarande produkten är uppbyggd och fungerar. Efter detta tas krav och önskemål 

för den nya produkten fram med hjälp av en problemdefiniering. Med dessa som grund 

kunde konceptgenereringen genomföras, vilket resulterade i ett antal koncept som genom 

en elimineringsprocess sorterades bort tills endast ett återstod. Det vinnande konceptet 

liknar på många sätt den nuvarande produkten, men konstruktionen är mer utformad för 

enkel tillverkning. Konceptet vidareutvecklades och konstruktionsmaterial samt 

tillverkningsmetoder valdes. Därefter sattes konceptets dimensioner som godkändes 

genom hållfasthetsberäkningar. 

Resultatet är en komplett presentation av det nyframtagna konceptet med en 

kostnadsuppskattning för produktion. En analys av resultatet utfördes för att kunna dra 

slutsatser om huruvida den nuvarande produktens funktioner bibehållits och om det 

nyframtagna konceptet är ett lönsammare alternativ. Studien avslutas med förslag på 

fortsatt arbete för att kunna sätta det nya konceptet i produktion. 
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Summary 

Concrete is a material that is and has been in advance for the duration of its existence. It 

is without competition the primary building material for the construction of bridges, 

aqueducts and tunnels, which makes it invaluable for the infrastructure of a country. The 

global production of concrete is expected to increase and an aftermath of this is that the 

demand for concrete treating equipment will rise. Therefore, in a climate of high 

competition, companies in the concrete treating tool business consistently must develop 

their product range to be competitive on the market.  

This study is conducted in collaboration with Swepac, a company that specializes in 

developing equipment for concrete treatment. The study is pointed towards a part of a 

vibration screed. A vibration screed is a tool that is dragged across the surface of liquid 

concrete to make the surface smooth and compact the concrete. The screed is usually 

supported by the edges of the frame. This is however not always possible, and that is 

when the screed is equipped with a skate in each end. The skates slide on the concrete 

steel and make it possible for the screed to move when being dragged. The skate also 

makes it possible to adjust the height of the screed. The height is adjusted to fit the 

thickness of the concrete slab. The main goal of this study is to develop Swepacs skate by 

making it more profitable and easier to manufacture while keeping the functions of the 

current product.  

The report begins with an introduction with a following description of the problem. This 

is followed by information about the scientific methods and approaches that was deemed 

relevant for the study. The theories of which the report is built upon are described in the 

theory chapter. Product development and strength of material are two major parts of the 

study that’s being described.  

The application chapter begins with a pre-study which gives a deeper understanding of 

the current product and how it works. A definition of the problem follows, from which 

demands and wishes for the new product are derived.  The demands and wishes were 

used to generate a dozen different concepts. These concepts then went through a process 

of elimination that resulted in one winning concept. The winning concept has many 

similarities with the current product, but is shaped for easier manufacturing. This concept 

was further developed, materials were selected and manufacturing methods were chosen. 

It was then dimensioned and the dimensions were approved by calculations with respect 

to the strength of the material. 

The result is a complete presentation of the developed concept with an approximation of 

the cost for manufacturing it. The result was analyzed to make conclusions of whether the 

new concept has kept the functionality of the current product and if it is in fact more 

profitable. The study ends with a suggestion of further work in order to put the new 

concept in production.  
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Abstract 

I ett klimat av hög konkurrens måste företag ständigt arbeta med att utveckla och 

förbättra sina produkter för att kunna konkurrera på marknaden. Swepac är ett företag 

som är specialiserade på utveckling av betongbearbetande utrustning och huvudmålet 

med denna studie är skapa lönsamhet och utrymme för enklare tillverkning för en av 

deras produkter samtidigt som alla funktioner bibehålls. Den nuvarande produkten kostar 

mer att producera än vad försäljningspriset inbringar och produkten i fråga är en skridsko 

till en vibrationsbalk för betonggjutning. För att lyckas med detta utförs en 

produktutvecklingsprocess, hållfasthetsberäkningar och en kostnadsuppskattning.  I 

arbetet har kända och relevanta vetenskapliga metoder använts för att uppnå de satta 

målen. Resultatet presenteras i form av ett nyframtaget koncept med materialval och 

tillverkningsmetoder. En analys utfördes för att kunna dra slutsatser om det nyframtagna 

konceptets funktionalitet och lönsamhet. 

 

Nyckelord: Produktutveckling, enkel tillverkning, vibrationsbalk, låg produktionsserie 
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Förord 

Detta examensarbetet utgör det sista momentet av högskoleingenjörsutbildningen i 

maskinteknik med inriktning produktutveckling vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Examensarbetet ”Utveckling och konstruktion av skridsko till vibrationsbalk för 

betonggjutning” har utförts under perioden 2017-01-17 till 2017-05-30.  

I november 2016 tog vi kontakt med Stefan Hjerpe, ingenjör på Swepac International AB 

i Ljungby, gällande examensarbete. Kort därefter besökte vi företaget och kom fram till 

att samarbeta med dem i projektet som gick ut på att utveckla en av deras befintliga 

produkter som inte var lönsam. Genom hela skrivprocessen har konstruktörsdilemmat 

mellan kvalitet och kostnader uppenbarat sig mer och mer, det har varit en lärorik och 

krävande tid som vi tillsammans har försökt göra det bästa av. 

Vi vill tacka vår handledare på värdföretaget, Stefan Hjerpe, för att ha givit oss chansen 

att jobba med ett i allra högsta grad verkligt ingenjörsprojekt och för sitt stora 

engagemang i vårt arbete.  

Ett stort tack vill vi även rikta till alla anställda på institutionen för maskinteknik på 

Linnéuniversitet som alltid med ett gott bemötande gjort allt de kan för att hjälpa oss med 

diverse problem som uppstått, i första hand vår verkstadstekniker Mats Almström som 

givit oss ovärderlig feedback på våra konstruktionslösningar. 

Vi vill även tacka Jojab AB för att de tog sig tid att utföra en kostnadsuppskattning för 

vårt koncept. 

Våra opponenter Robin Ekman och Rasmus Johansson har på ett seriöst och kritiskt sätt 

granskat vårt arbete, detta bugar och bockar vi för. 

Till sist vill vi tacka vår handledare på universitetet, Samir Khoshaba, för all vägledning 

vi fått från början till slut. 

 

 

       

Erik Karlsson   Billy Nilsson 

 

Växjö, 16 Maj 2017 
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1. Introduktion 

I följande kapitel presenteras bakgrunden till arbetet, en problemformulering, mål, syfte 

och avgränsningar.   

1.1 Bakgrund 

I Sverige står betong för 88% av stommaterialet i flerbostadshus och det är världens mest 

använda material [1, 2]. Det används primärt som byggmaterial i broar, tunnlar och 

viadukter som är viktiga för ett lands infrastruktur. Betong är omtyckt som byggmaterial 

eftersom det har egenskaper som hög tryckhållfasthet, god formbarhet och värmeresistens 

samt ett lågt pris [3]. För att förbättra betongens mekaniska egenskaper används ofta 

armeringsjärn. Armeringsjärnets funktion är att med hjälp av sin seghet avlasta betongen 

från krafter och motverka sprickor, då betong är ett sprött material. Eftersom betong och 

järn har snarlik värmeutvidgningskoefficient fungerar de väldigt bra ihop [4]. 

Betong består av sand, stenkross, grus och cement som blandas med vatten. När betongen 

är blandad har den en flytande form och är i detta läget formbar. Cement tillverkas genom 

att pulver av kalkberg blandas med lera och andra mineraler beroende på vilken karaktär 

cementen önskas få. Denna blandning bränns därefter i en cementugn [5]. 

Cementtillverkningen står för ungefär 5% av världens koldioxidutsläpp [6] och det är 

denna processen i sammanhanget som har störst inverkan på miljön. 

Det producerades ca 3,6 miljarder ton cement i världen år 2012 och det har beräknats att 

produktionen kommer att öka till ca 5 miljarder ton till 2030. Självklart varierar det från 

land till land, men i snitt beräknar man att hälften av cementproduktionen går till 

betongtillverkning [3]. Då betonganvändningen i samhället ökar blir efterfrågan på 

verktyg för betongbehandling större. Eftersom nästan alla gjutningar skiljer sig åt måste 

dessa verktyg vara flexibla och kompatibla med tillbehör som utvidgar verktygets 

användningsområde [5]. Det är alltså gynnande om man kan använda samma verktyg till 

att gjuta en åtta meter bred och en tjugo meter bred betongplatta med enkla 

modifikationer och tillbehör. 

För storskaliga byggen blandas betongmassan i en fabrik och transporteras därefter i en 

roterande betongbehållare. I behållaren fortsätter betongen att blandas och håller sig i 

flytande form [5]. Vid arbetsplatsen pumpas massan ut i befintliga gjutformar. För att 

uppnå önskade mekaniska egenskaper och släta ut ytan komprimeras betongen. Detta är 

en vibrerande behandling som eliminerar luftbubblor och gör att betongen omsluter 

armeringsjärnen bättre vilket ger högre stadighet.  

På en yta ämnad för framförande av fordon, t.ex. en bro eller ett parkeringshus, har just 

ytjämnheten på underlaget en inverkan på människan. Ett trubbigt underlag ger upphov 

till störande oljud i fordonet som påverkar förare och passagerare negativt på ett 

psykologiskt sätt [8]. 

 Idag finns det självkompakterande betong som inte behöver behandlas, men ofta används 

handhållna vibreringsverktyg för att komprimera betongen. Beroende på djupet, formen 

och arean av vad som ska gjutas finns det olika verktyg att tillta. För en stor area är 

vibrationsbalken det effektivaste verktyget. På balken finns en längsgående axel försedd 

med vikter som vid rotation ger upphov till vibrationerna.  
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En vibrationsbalk behandlar betongen på dess yta och måste därför vara i samma 

höjdläge som betongen horisontellt. Detta uppnås genom att låta balken glida på 

gjutformens kanter, se bilaga 1, men i vissa fall finns det inga kanter, exempelvis om man 

gjuter mellan två befintliga väggar. Balken behöver då lyftas upp i rätt höjdläge på ett 

annat vis. 

En metod för att uppnå detta är att fästa skridskor i vibrationbalkens båda ändar. Detta 

tillåter balken att glida på armeringsjärnen under betongens yta, se bilaga 2. Skridskorna 

ansluts till balken med hjälp av infästningar som är justerbara i höjdled. Beroende på hur 

tjockt lager betong man gjuter går det på detta vis att få balken i rätt höjdläge, det vill 

säga vid betongens yta.  

1.2 Problembeskrivning 

Sveriges betongproducenter producerar årligen 5 miljoner kubikmeter betong [8]. Detta 

visar att handeln med betongbearbetande verktyg är en stor marknad och för att vara med 

behöver företag erbjuda konkurrenskraftiga produkter. Det ligger i och med detta i 

företagets intresse att utveckla och förbättra sitt befintliga produktsortiment. Detta uppnås 

genom att utveckla och utföra produktutvecklingsprocesser. Högre kundnöjdhet, lägre 

produktionskostnader och kortare ledtider är mål som stärker ett företags konkurrenskraft 

[9]. 

Vid utveckling av en produkt finns det specifika faktorer att fokusera på för att uppnå 

dessa mål. Möjligheten att påverka en produkts hållbarhet på marknaden minskar 

drastiskt ju längre in i produktutvecklingsprocessen man kommer. Därför är det viktigt att 

redan i början av en produktutvecklingsprocess använda sig av rätt metoder för ändamålet 

och utgå ifrån riktiga fakta [10]. 

En faktor att ha i åtanke vid utveckling av en produkt är vilka tillverkningsmetoder som 

kommer användas. Tillverkningsmetoderna borde anpassas till produktens form, material 

och hur stor serie det handlar om. Detta för att få en så effektiv och lönsam produktion 

som möjligt [11].   

Man strävar också efter att hålla nere produktens vikt i den mån att produkten fortfarande 

kan uppfylla sin funktion. Vid kommersiell fabriksmontering är det gynnsamt att ha låg 

vikt på monteringsdetaljer då tunga lyft i längden kan leda till kroppskador såsom 

ryggsmärtor hos utövaren, i detta fallet montören [12]. För användaren är det också till 

fördel att ha en så lätt produkt som möjligt då det förenklar hantering och förflyttning av 

produkten. Även vid transportering av en produkt är låg vikt önskad då det både sänker 

transportkostnader och bidrar till grönare transport med mindre miljöutsläpp [13].  

Tillverkningen av stål och järn står för 4,7% (eller 182 miljoner ton) av EU:s totala 

koldioxidutsläpp och det är estimerat att 50% av världens ståltillverkning år 2050 

kommer framställas från råmaterial i brist på återvunna resurser [14]. Det är därför 

tänkvärt att vid framtagning av en produkt minimera materialåtgången och materialspill 

vid produktion för att minska miljöpåverkan i form av koldioxidutsläpp. Valet av material 

för en produkt borde baseras på funktionen som ska uppfyllas men samtidigt skapa 

utrymme för återvinning för att bidra till en mer hållbar produktion ur ett miljömässigt 

perspektiv.      



 

 

3 

 

Swepac International AB är ett företag i Ljungby som utvecklar, monterar och säljer 

bland annat vibrationsbalkar i aluminium för betongbearbetning. Balkarna är idag 

utrustade med två stålskridskor som används då det inte finns några kanter för balken att 

glida på. Skridskorna är monterade på balken via en infästning som möjliggör justering 

av balkens höjd i relation till armeringsjärnet. Skridskorna och infästningarna säljs idag 

som en enhet och produktionen är ~25 st. per år. Försäljningspriset täcker dock inte 

produktionskostnaderna. Det ligger därför i företagets intresse and undersöka varför 

produkten inte är lönsam och utveckla en ny lönsam produkt. 

 

Detta leder fram till undersökningsfrågan som lyder:  

Hur kan en höjdställbar glidskridsko med tillhörande skridskoinfästning till en 

vibrationsbalk avsedd för betonggjutning konstrueras med avseende på lönsam 

produktion och funktionalitet? 

1.3 Syfte och mål 

Projektets syfte är att tillämpa och utveckla förvärvade kunskaper inom 

konstruktionsmaterial, maskinkonstruktion samt produktutveckling för att förbättra en 

befintlig produkt genom att förenkla dess tillverkning och på så vis öka dess lönsamhet.  

Målet är att bibehålla den nuvarande produktens funktioner och utifrån detta ta fram ett 

nytt, lönsamt koncept. Krav som produkten ska uppfylla är: 

 Höjden mellan balk och armeringsjärn ska vara justerbar 

 Den ska vara resistent mot korrosiva miljöer 

 Hålla för de laster den utsätts för 

 Ha ett lägre produktionspris än den nuvarande produkten 

Konceptet ska presenteras med dimensionering, tillverkningsmetoder och materialval. 

Valet av koncept ska bestämmas genom en utarbetad produktutvecklingsprocess. 

Dimensionering ska bekräftas med hjälp av hållfasthetsberäkningar. En 

kostnadsuppskattning ska göras på det framtagna konceptet för att jämföra lönsamheten 

med den nuvarande produkten. Tillverkning och materialval ska planeras ur ett kostnads- 

och miljöperspektiv. 
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1.4 Avgränsningar  

Projektet ska i första hand fokusera på att utveckla infästningen och höjdjusteringen då 

dessa har störst förbättringsutrymme. Konceptets design ska baseras på den befintliga 

vibrationsbalkens dimensioner, då balken i sig ska förbli som den är idag. En av 

komponenterna i infästningen används i andra artiklar och ska därför inte heller ändras. 

Produkten kommer i första hand användas i korrosiva miljöer och utsättas för slitage i 

form av nötning då skridskorna belastas med hela balkens vikt. Den årliga produktionen 

är också relativt låg, därav passar inte material som lämpas till stora serier. På grund av 

detta kommer vissa material uteslutas ur processen för val av material. Dessa material är: 

 Plast  

 Trä 

 Kompositmaterial 

 Gjutjärn 

Projektet sträcker sig över 4 månader.   
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2. Metodologi 

I detta kapitel beskrivs vetenskapliga metoder om hur data samlas in och bearbetas, samt 

de tillvägagångssätt som valts i arbetet. Att välja rätt forskningsmetoder är 

grundläggande i en undersökning för att erhålla relevant information. 

2.1 Vetenskapliga förhållningssätt 

Beroende på arbetets karaktär finns det olika vetenskapliga förhållningssätt att tillämpa 

för att samla och bekräfta den insamlade data. I detta delkapitel beskrivs två av de 

grundläggande synsätten på forskning och vetenskap. I dagens samhälle är det viktigt att 

dels veta vart information kan hittas, men även hur man ska tolka och applicera den [15].  

2.1.1 Positivism 

Enligt positivismens grundprinciper ska teorier byggas på naturvetenskaplig- och 

fysikaliska fakta för att generera positiv kunskap. Denna kunskap ska vara nyttig och 

medföra utveckling för samhället. Inom varje vetenskap ska forskare sträva efter att 

formulera generella lagar som på ett neutralt, formaliserat och logiskt korrekt språk 

beskriver orsak-verkan samband. Idealiskt sett ska alltså alla teorier och hypoteser kunna 

bevisas med matematiska formler.  

Ett kännetecken för positivismen är att en hypotes genereras från befintlig teori. 

Hypotesen studeras därefter genom empiriska prövningar och observationer för att bli 

verifierad. Reduktionism är ett annat kännetecken för positivism, där forskare strävar 

efter att reducera problemets helhet för att studera problemet i delar. Till exempel, för att 

undersöka ett materials hållfasthetsegenskaper reduceras forskningsfrågan till hur 

atomernas egenskaper och strukturer påverkar materialet.  

Grunden för positivism är att all forskning ska göras på ett objektivt och neutralt sätt. 

Resultatet ska inte påverkats av forskarens personliga, politiska, filosofiska eller religiösa 

åsikter. Idealiskt sett ska forskaren kunna bytas ut medans resultatet förblir detsamma 

[15].  

2.1.2 Hermeneutik 

En människa uttrycker sig genom text, tal och handling med målet att förmedla ett 

budskap till andra människor, och hermeneutiken syftar till att tolka den symboliska 

aspekten av denna kommunikation. Eftersom tankar inte går att läsa vill hermeneutikern 

genom denna tolkning förstå betydelsen av det budskap människan försöker förmedla. I 

mänskliga uttryck som text eller tal kan det finnas gömda intentioner och avsikter som 

går att tolka för att förstå innehållets betydelse, och det är denna kunskap hermeneutiken 

vill uppnå. 

För en hermeneutisk studie är det inte direkt relevant om det uttryckta innehållets 

betydelse är trovärdigt och kan styrkas av fakta. Vad som är viktigt är om den 

hermeneutiska tolkningen av uttrycket stämmer överens med vad personen försökte 

förmedla.  
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Forskaren som utför den hermeneutiska studien har redan en förförståelse som inkluderar 

egna medvetna och omedvetna inställningar samt värderingar, denna förförståelse kallas 

förståelsehorisont och påverkar hur forskaren uppfattar det studerade föremålet. Hur 

förhållningen till denna förståelsehorisont borde vara för att uppnå så korrekta slutsatser 

som möjligt är fortfarande en obesvarad fråga.  

Det hermeneutiska sättet att angripa ett problem är att granska hela det studerade 

föremålet som en helhet för att sedan bryta ner problemet i delar. Delarna ställs därefter i 

relation till helheten och forskaren pendlar mellan dessa två synsätt för att få en så god 

förståelse som möjligt [15,16]. 

2.1.3 Val av vetenskapliga förhållningssätt 

Produktutvecklingsprocessen påbörjas med en nulägesanalys av den befintliga produkten 

och dess tillverkning. Data kommer att samlas in med hjälp av observationer och 

intervjuer där svaren tolkas hermeneutiskt för att skapa en så korrekt förståelse av 

situationen som möjligt. Under framtagandet av koncept kommer arbetssätt hämtas från 

känd teori och tillämpas för att passa och stödja arbetsgången. Konceptframtagningen 

tillsammans med hållfasthetsberäkningar är av positivistisk art då formler och lastfall 

hämtas ur känd teori och standarder.  

Koncepten ska jämföras genom empiriska prövningar mot varandra för att kunna dra 

slutsatser om vilka av dem som ska vidare arbetas och inte, en stor vikt vid dessa val 

kommer ligga i hur väl koncepten uppfyller de satta målen för produkten. 

2.2 Vetenskapliga angreppssätt 

Syftet med forskning är att bevisa konkreta samband mellan teori och verklighet. 

Underlaget för teorier om verkligheten kallas för empiri och baseras på observationer och 

undersökningar. Inom vetenskapliga och filosofiska studier är relationen mellan teori och 

verklighet en grundläggande faktor [15]. 

2.2.1 Deduktion 

Deduktiva slutledningar baseras på bevis. Forskare använder sig av redan befintliga 

teorier för att härleda nya hypoteser angående ett aktuellt fall. Dessa prövas sedan 

empiriskt för att bekräfta eller dementera de genererade hypoteserna. Trovärdigheten för 

forskning som arbetar deduktivt ökar eftersom slutledningarna baseras på bevisade teorier 

och hypoteser. Undersökningen kan dock bli begränsad av utgångspunkterna som ligger i 

den befintliga teorin, vilket leder till att inte alla områden utforskas [15]. 
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2.2.2 Induktion  

Det induktiva arbetssättet grundar sig i aktuella kvantitativa upptäckter. Forskare baserar 

alltså inte sin studie på tidigare kända teorier som vid det deduktiva arbetssättet, utan 

utgår ifrån den aktuella empiriska undersökningen, där målet är att översätta upptäckterna 

till en teori. Problemet med det induktiva arbetssättet är att man inte tar hänsyn till den 

befintliga teoriernas bredd och generalisering eftersom begränsningarna styrs av de 

aktuella förutsättningarna för undersökningen. Därför blir eventuellt inte undersökningen 

korrekt ur ett generellt perspektiv [15]. 

2.2.3 Abduktion  

Abduktion kan beskrivas som en blandning utav deduktion och induktion. Det första 

steget är att induktivt generera en hypotes ur en undersökning. Denna analyseras sedan 

deduktivt med empiriska prövningar. Därför är det vanligt att hypotesen eller teorin 

utvidgas eller utvecklas under en abduktiv process, då det ständigt genereras nya 

hypoteser ur de föregående. Fördelen med att jobba abduktivt är att forskaren inte är lika 

låst som vid de deduktiva och induktiva arbetssätten. Detta kan dock skapa problem då 

varje forskare har omedvetna förutfattade teorier som kan styra frågorna som ställs vid 

hypotesgenereringen, vilket kan begränsa bredden på undersökningen [15]. 

2.2.4 Val av vetenskapliga angreppssätt 

Arbetet börjar med att använda befintliga teorier som verktyg att fastställa funktionskrav 

för produkten vilket fortsätter med konceptgenerering, denna del kan klassas som 

deduktiv då utgångspunkten är teori som används för att skapa nya rön. Samtidigt 

kommer ett abduktivt angreppssätt användas för att empiriskt undersöka den befintliga 

produkten med mål att styrka valet av funktionskrav och utföra en kostnadsanalys för den 

nuvarande tillverkningen. Kostnadsanalysen är nödvändig för att kunna dra slutsatser om 

huruvida resultatet av arbetet är lönsamt eller ej.  

2.3 Forskningsmetoder 

Forskningsfrågor besvaras genom att på olika sätt samla in data. Vid datainsamling finns 

det olika forskningsmetoder att tillämpa baserat på djupet eller bredden på arbetet. I detta 

delkapitel beskrivs de två huvudmetoderna inom forskning, kvalitativa- och kvantitativa 

undersökningar [15].  

2.3.1 Kvalitativ metod 

Vid en kvalitativ undersökning vill man få reda på målgruppens åsikter, erfarenheter och 

känslor. Målet är att få en uppfattning ur respondentens perspektiv med konkreta åsikter. 

Kvalitativa undersökningar används vanligen i humanvetenskap eftersom syftet är att 

studera människors uppfattning och skapa förståelse.  

En central del vid kvalitativa undersökningar är forskarens tolkning från respondentens 

svar. Ibland kan svaret tolkas på olika sätt beroende på vem som läser det. 

Tillförlitligheten på denna metod kan även ha bristningar i vetenskapliga sammanhang då 
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resultat generellt inte innefattar några mätvärden eller konkreta siffror, utan subjektiva 

tankar [16]. 

2.3.2 Kvantitativ metod 

Syftet med kvantitativ forskning är att det studerade ämnet ska göras mätbart och 

generera kvantifierade svar. Målet med en kvantitativ undersökning är att förklara eller 

förutse ett förlopp. Detta uppnås genom att analysera och statistiskt bearbeta den 

insamlade datas för att komma fram till en generell slutsats. Inom forskning anses 

kvantitativa undersökningar tillförlitliga eftersom forskarens subjektiva åsikter inte har 

någon inverkan på resultatet [16]. 

2.3.3 Val av forskningsmetod  

Genom arbetet kommer huvudsakligen kvantitativa metoder att tillämpas. Under 

förstudien utförs mätningar såsom tillåten höjdjusteringsmarginal, produktens nuvarande 

vikt och tillverkningskostnad. Beräkningar av hållfasthet och dimensionering av 

konceptet kommer presenteras i siffror, likaså kostnadsundersökningen. 

Elimineringsprocessen för koncepten utförs med både kvalitativa och kvantitativa 

metoder. 

2.4 Datainsamling  

För att utföra en vetenskaplig undersökning behövs information om det studerade 

området. Denna information, som kallas för data, anskaffas genom att utföra studier där 

olika sorters datainsamlingsmetoder tillämpas. Detta är en viktig del av vetenskapligt 

arbete då det utifrån den insamlade data går att generera argument för slutsatser [16]. 

2.4.1 Dokument 

Traditionellt sett har beteckningen dokument refererat till information som tryckts eller 

skrivits ner på papper. Men med dagens utveckling så betecknas även t.ex. film, ljud och 

foton som dokument. Ett kännetecken inom vetenskapens utveckling är att ett äldre 

dokument används för att bygga upp nya teorier och resultat. Resultaten dokumenteras 

och används eventuellt vid framtida forskning där de utvecklas eller bekräftar nya teorier. 

All typ av skrifter eller dokumentationer kan vara användbara, beroende på den relevanta 

forskningsfrågan, men det är grundläggande i en forskningsprocess att hitta relevant 

dokumentation [17]. 

2.4.2 Observation 

Under en observation är observatören i direkt kontakt med det som studeras, men kan 

välja att integrera sig med objektet eller bibehålla en helt iakttagande roll. Detta gör att 

observationer är användbara när ett nytt område eller ämne utforskas för första gången då 

en direkt bild av sammanhanget kan ges. Observatören väljer själv vad som registreras 
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och detta kan begränsa studien då viktiga fakta kan anses vara irrelevant. Man skiljer på 

deltagande observation och icke deltagande observation. 

Vid en icke deltagande observation har observatören ingen samverkan eller 

kommunikation med objektet, utan utför sin studie från ett iakttagande perspektiv. 

Objektet behöver inte ens vara medvetet om att det blir observerat. Om observationen är 

av deltagande art kan observatören i högre eller lägre grad integrera sig med objektet i 

form av att t.ex. delta i diskussioner [17]. 

2.4.3 Intervju 

Intervjuer används huvudsakligen vid kvalitativa undersökningar. Ofta spelas intervjun in 

som en ljudfil, för att sedan omvandlas till skrift. Fördelen med en intervju är att det kan 

uppkomma en diskussion angående frågorna eller följdfrågor, vilket ideellt medför 

djupare svar. Nackdelen är att det är en mycket tidskrävande process att hålla i intervjuer 

samt att omvandla ljudfiler till skrift.  

En undersökning med intervjuer behöver nödvändigtvis inte ha samma frågor till samtliga 

respondenter. Detta avgörs på vilka frågor som ställs och framförallt vilka svar som 

undersökningen söker.  

En strukturerad intervju kan jämföras med en verbal enkät. Intervjun är utformad som en 

utfrågning och frågorna som ställs kräver förhållandevis korta svar. Fördelen med en 

strukturerad intervju är att den insamlade datan blir mer enhetlig och lättare att jämföra. 

Vid en semistrukturerad intervju har intervjuaren förutbestämda frågor, men organiserar 

dem för att möjliggöra diskussion. Svaren på en semistrukturerad intervju är i regel 

längre och djupare än vid strukturerade.  

I en ostrukturerad intervju ställs öppna frågor inriktade på teman som samtalsämnet är 

inriktat på. Målet är att ge respondenten möjlighet att analysera problemet djupare, och 

det uppstår ofta följdfrågor [15,16]. 

2.4.3 Val av datainsamlingsmetod 

Vid arbetets början kommer ostrukturerade intervjuer kombinerat med observationer 

utföras för att samla information om den nuvarande situationen. Vi kommer senare samla 

data angående egenskaper hos material och produktutvecklingsmetoder genom 

litteraturstudier. Under hela utvecklingsprocessen kommer observationer vara en central 

del, och intervjuer kommer hållas genom arbetet vid behov. Data kommer också insamlas 

från de genererade koncepten. 

2.5 Sanningskriterium 

För att ge arbetet en hög trovärdighet gäller det att sträva efter att hålla hög reliabilitet 

och validitet. Därför är det essentiellt att kritiskt och objektivt granska de resultat som 

erhållits. Om detta uppnås blir det slutgiltiga resultatet mer exakt och får hög 

tillförlitlighet [15].    
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2.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett uttryck för tillförlitligheten på en mätningsmetod. Om metoden har en 

hög reliabilitet så ska resultatet bli samma oavsett hur många mätningar man gör, eller 

vem som utför mätningarna. För att erhålla en hög reliabilitet krävs det att metoden testas 

i olika miljöer, vid olika tillfällen och av olika personer för att eliminera slumpmässiga 

faktorer. Även om mätningsmetoden har en hög reliabilitet så kan resultatet variera 

baserat på forskarens tolkning, därför ska metoden ideellt ge kvantifierade resultat [15]. 

2.5.2 Validitet 

Validitet är en mätmetods förmåga att generera det avsiktliga svaret. Även om en metod 

har hög reliabilitet så betyder inte det att resultatet är korrekt. Till exempel vid stickprov 

finns risken att samtliga testobjekt har defekter även om resterande är korrekta, och detta 

innebär låg validitet. Vid bedömning av uppgifters validitet utvärderas den insamlade 

data och huruvida den leder till argument för slutsatser eller inte [15,18].      

2.5.3 Val av sanningskriterium 

För att uppnå en hög reliabilitet kommer flera textkällor användas och granskas vid 

utformning av produktutvecklingsprocessen och analysarbetet. Processen kommer 

utformas för att på bästa sätt stödja forskarnas arbete med att uppnå satta mål och besvara 

undersökningsfrågan. För att öka pålitligheten hos uppmätta värden kommer välkända 

mätmetoder användas och jämföras. Arbetets mål är härledda från data som insamlats 

från både relevant litteratur, observationer och intervjuer med experter inom området, 

detta för att ge bästa förutsättningar för att resultatet ska uppnå en hög validitet.  

2.6 Källkritik 

Det är sunt att ha ett kritiskt synsätt på informationskällor som används vid författande av 

en vetenskaplig text. En källas tillförlitlighet har nämligen en direkt inverkan på 

kvalitéten hos den text den används i. För att granska en källa ur ett 

tillförlitlighetsperspektiv finns det flera värdefulla aspekter att ta hänsyn till. En sådan 

aspekt är ifall författaren till källan hyser en risk att vara partisk, även om det inte är 

medvetet. Om en fråga angående träds friskhet ställs till en skogsägare kan svaret vara 

både medvetet och omedvetet partiskt riktat.  

En annan viktig fråga att ställa sig vid bedömning av en källas tillförlitlighet är huruvida 

källan är en primärkälla eller en sekundärkälla. Ju fler led en sekundärkälla genomgått 

desto sämre anses dess tillförlitlighet vara. En primärkälla är därför att föredra. 

Ursprunget, i fallet av en skriven text är detta författaren, till källan är också relevant att 

utvärdera. Dennes kompetens på det gällande området kan ifrågasättas eller styrkas 

beroende på vilken status och auktoritet den besitter, ett uttalande av en professor inom 

ämnet har en högre tillförlitlighet än ett av en slumpmässigt vald person [15]. 
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2.7 Sammanfattning av metodval 

I figur 2.1 presenteras en sammanfattning av de valda vetenskapliga metoderna. 

 

Figur 2.1: Sammanfattning av metodval 
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3. Teori 

Följande kapitel beskriver de teorier som arbetet är uppbyggt på och som använts för att 

uppnå resultatet. 

3.1 Produktutveckling  

Ordet produktutveckling menar den fullständiga processen att utveckla och tillverka en 

produkt där produktens karaktär avgör hur utvecklingsprocessen ser ut. I följande kapitel 

presenteras de stegen som använts i detta arbete [19]. 

3.1.1 Förstudie  

I en förstudie utförs en objektiv analys av problemet som början på utveckling eller 

förbättring av en produkt. Bakgrundsfakta om produktens marknad och teknik undersöks 

med mål att skapa förutsättningar för att påbörja utvecklingsarbetet. Detta är ett litet steg i 

produktutvecklingsprocessen, men viktigt då det ger en okritisk och allsidig bild av 

problemet som hjälper till att påbörja utvecklingsprocessen på rätt spår [19]. 

3.1.2 Definiering av problem  

Det är viktigt att klargöra och förstå vad problemet egentligen är. Att missuppfatta 

problemet i början av en produktutvecklingsprocess leder till onödigt kostsamt arbete då 

detta kan leda till fel målsättning och att utveckling av produkten sker i fel riktning. Det 

första steget till att bestämma problemet är att komponera en kort och koncis formulering 

till problemet.  

Därefter avgränsas problemets omfattning i form av vilken omgivning produkten är 

ämnad att användas i, vilken målgrupp produkten utvecklas för och gränser för 

produktutvecklingsprocessen. Varje avgränsning analyseras för att göra det möjligt att 

översätta problemet till de krav som måste uppfyllas [19]. 

3.1.3 Definiering av funktionskrav  

För att kunna bryta ner helheten av en produkt eller ett system är det hjälpsamt att ta fram 

och lista funktionskraven som kan baseras på uppdragsgivarens krav för produkten. 

Funktionskraven ska skrivas på en abstrakt och generell nivå och förklara vad systemet 

förväntas att göra, men dock inte hur. Om en slutprodukt inte klarar av att utföra dessa 

funktionskrav är produkten, per definition, oacceptabelt designad [20]. 

Konstruktionskriterierna som fås utav uppdragsgivaren kan vidare delas upp i två 

huvudkategorier, krav och önskemål. Kraven är, som nämnts ovan, det som produkten 

måste uppfylla medans önskemål är faktorer som ej nödvändigtvis måste uppfyllas för att 

produkten ska var godkänd [19]. 



 

 

13 

 

3.1.4 Konceptgenerering 

Målet med konceptgenerering är att få fram ett antal koncept som uppfyller satta 

funktionskrav på produkten. Detta är en kreativ och systematisk process som avser att 

finna så många olika lösningar på ett problem som möjligt. Det första steget är att 

formulera problemet med abstrakta, funktionella termer som inte är låsta till en särskild 

lösning av problemet. Det finns ett flertal metoder att använda för att generera koncept 

[19].  

Brainstorming är en konceptgenereringsmetod där en grupp på 5–15 personer, varav en 

agerar som gruppledare, har som mål att åstadkomma så många idéer som möjligt. 

Kvantiteten på idéerna är viktigare än deras kvalitet. Det är ej tillåtet att ge kritik, varken 

positiv eller negativ, då alla idéer måste få komma fram. Detta ökar chanserna till att 

några av dem går att använda. Otraditionella och ovanliga idéer är välkomna då dessa 

ibland går att vidarearbeta och modifiera till mycket väl fungerande lösningar på 

problemet.  

Det uppmuntras att kombinera idéer, samt inspireras av andras förslag för att generera 

nya [19]. Idéerna som tas fram ska inte vara kompletta lösningar på hela problemet, då 

detta är väldigt svårt att uppnå. Det är bättre att hitta lösningar på delar av problemet och 

sedan kombinera dessa till en komplett lösning i form av ett koncept. Sådana dellösningar 

kallas konceptfragment och dessa används för att uppfylla ställda funktionskrav [20].  

3.1.5 Konceptutvärdering och konceptval  

De framtagna koncepten utvärderas baserat på dess förmåga att uppfylla de satta 

funktionskraven och deras kvalitet. Konceptets egenskaper analyseras genom 

beräkningar, simuleringar, teknologibaserad modellering eller baserat på erfarenhet. 

Egenskaperna hos de olika koncepten jämförs genom till exempel en beslutsmatris, se 

tabell 3.1, där egenskapernas vikt rankas. Egenskaperna för samtliga koncept värderas 

sedan och räknas ihop för att bestämma konceptets totala värde. Med denna process har 

koncepten rankats och de sämre alternativen kan elimineras. Under denna process 

genereras ofta nya alternativa lösningar som kan implementeras i de kvarvarande 

koncepten. 

Tabell 3.1: Beslutsmatris  

Faktorer Egenskap 

1 

Egenskap 

2 

Egenskap 

3 

Egenskap 

4 

Total 

Vikt     

Koncept 1      

Koncept 2      

Koncept 3      

Koncept 4      
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Denna form av utvärderingsprocess kan orsaka svårigheter eftersom vissa egenskaper går 

att mäta kvantitativt medans andra bara går att mäta kvalitativt, vilket kan tillåta 

forskarens subjektiva åsikter att rikta utvärderingen [19]. 

3.1.6 Vidareutveckling av koncept 

Det valda konceptet ska, med konceptbeskrivning som utgångspunkt, vidareutvecklas till 

en funktionell produkt som uppfyller de funktionskrav och kriterier som tidigare 

bestämts. Den utvecklade produkten ska kunna tillverkas, även om det endast är enstaka 

exemplar, för att en prototyp ska kunna tas fram och testas.  

Arkitekturen definieras för att avgöra vilka komponenter och detaljer som ska användas. 

Med en produkts arkitektur menas hur de olika funktionslösningarna är uppbyggda, och 

hur lösningarna förhåller sig till varandra. Här avgörs vilka standardkomponenter som 

ska användas och vilka nya komponenter som ska konstrueras.  

När arkitekturen är bestämd beskrivs produktens layout, vilket innebär placeringen av 

funktionslösningarna. Arkitekturen och layouten påbörjas redan vid konceptgenereringen, 

men vidareutvecklas för att göra dimensionering av den kompletta produkten möjligt 

[19].  

3.1.7 Miljödriven produktutveckling 

Medvetenheten angående klimatändringar och människans miljöpåverkan ökar 

internationellt. Därför måste företag och organisationer lägga mer vikt på att minimera 

miljöpåverkan av deras tjänster och produkter. Det finns ingen generell metod att arbeta 

mot en miljödriven produktutveckling, utan det kan definieras “...så att all 

miljöbelastning minskas, under produktens hela livscykel”. 

Det finns olika metoder för att analysera miljöpåverkan av en produkt, till exempel LCA-

life cycle assessment. I denna metod undersöks produktens miljöbelastning från första 

stadiet av processen tills den ska återvinnas. Därmed ökar vikten på konstruktören, 

eftersom varje moment i livscykeln ska vara planerad med miljön i åtanke. Till exempel 

en flerkomponents produkt som är uppbyggd av olika material måste vara enkel att 

demontera för att användaren ska ha möjlighet att återvinna alla material korrekt [19]. 

3.1.8 DFM-Design for manufacturability 

Design for manufacturability (DFM) är ett filosofiskt tankesätt där man strävar efter att 

designa delar och produkter för att göra produktionen enklare och mer lönsam. DFM ska 

appliceras tidigt i en process och bearbetas parallellt genom hela arbetet. Grunden i DFM 

är att använda sig av standardiserade komponenter i så stor utsträckning som möjligt och 

att designa delar som är kompatibla med ett flertal produkter. Detta effektiviserar 

tillverkningen då volymerna blir större, vilket i sin tur sänker priset på varje individuell 

enhet.  

En av de vanligaste orsakerna till att produktionskostnader är högre än nödvändigt är att 

för många och för snäva toleranser har satts på konstruktionen. Toleranser slöar ner 

tillverkningen då det krävs mer bearbetningstid för att uppnå dessa, därför bör detta has i 
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åtanke vid utformning av en konstruktion. Ett annat vanligt fel är överanvändning av 

skruvar och muttrar, vilket bidrar till fler lösa delar och drar därmed ner 

monteringshastigheten. Om det inte går att undgå att använda fästelement såsom 

skruvförband ska dessa hållas i samma storlek och utgöras av samma 

standardkomponenter, allt för att förenkla montering och öka tillgång på reservdelar.  

Så få maskintempon och tillverkningsmetoder som möjligt för en produkt bör alltid 

eftersträvas. Tiden det tar att göra maskininställningar och verktygsbyten är värdefull 

eftersom det under denna tiden inte tillverkas något, maskinen står stilla tills inställningen 

är gjord. Flera detaljer i en konstruktion bör om möjligt tillverkas i samma 

maskinoperation [21]. 

3.2 Tillverkningsmetoder  

Idag finns det ett stort antal olika tillverkningsmetoder, där alla har för- och nackdelar 

beroende på den produkt som ska tillverkas. De grundläggande faktorerna vid val av 

tillverkningsmetod är material, geometri och seriestorlek. Valen kan även baseras på 

vilka metoder tillverkaren har tillgång till eller vilka krav uppdragsgivaren har satt på 

produkten. Huvudsakligen väljs den tillverkningsmetoden som är mest lönsam.  

Det finns tre huvudsakliga metoder för att tillverka en produkt; avverkning, uppbyggnad 

och formändring. Avverkning innebär att material avverkas från ett arbetsstycke. 

Exempel på denna metod är fräsning och svarvning. Med denna metod kan hög ytjämnhet 

och snäva toleranser erhållas.  

Uppbyggnad av en komponent innebär att produkten byggs upp utav mindre 

beståndsdelar. Gjutning är en av de vanligaste metoderna som använder sig av denna 

metod. Fördelen med uppbyggnad är att komplicerade geometrier kan erhållas, men på 

industriell nivå krävs stora serier då tillverkning av gjutformen är en kostsam process. 

Formändring, eller plastisk bearbetning, sker då formen förändras på ett befintligt 

arbetsstycke. Strängpressning och valsning är två formändringsmetoder som används för 

att tillverka till exempel plåtar, stänger och rör [22, 23]. 

3.2.1 Svetsning 

Svetsning används för att permanent sammansätta huvudsakligen metalliska material. 

Detta sker genom en högtemperatursprocess där grundmaterialet och eventuella 

tillsatsämnen smälter ihop. På grund av den höga temperaturen vid svetsning blir 

mikrostrukturen hos materialet som är i direkt anknytning till den del där svetsningen 

utförs påverkad. Det påverkade materialet får försämrad hållfasthet och framförallt 

försämrad utmattningshållfasthet. Denna värmepåverkade materialzon kallas HAZ, Heat 

Affected Zone [22]. De vanligaste svetsmetoderna är svetsning med belagd elektrod, 

MIG, MAG och TIG-svetsning. Dessa är alla smältsvetsmetoder [24]. 

Svetsning med belagd elektrod 

En elektrisk ljusbåge brinner mellan arbetsstycket och elektrodens ena ände. Ytorna som 

ska fogas samman smälter på grund av den alstrade värmen från ljusbågen. 
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Tillsatsmaterialet består av smälta metalldroppar som förs över från elektroden till 

arbetsstycket. En slagg bildas på svetsfogens yta, denna skyddar fogen mot den skadliga 

inverkan luften har på den [24].  

Metoden används i stor grad för att sammanfoga stål av olika slag. Utrustningen som 

krävs är simpel i jämförelse med de andra metoderna, och den stora kostnaden ligger 

istället i det manuella arbetet [24].  

MIG-och MAG-svetsning 

MIG (Metal Inert Gas) -svetsning och MAG (Metal Active Gas) -svetsning går för 

enkelhetens skull ibland under samma namn och kallas då gasmetallbågsvetsning. 

Själva svetsapparaten innehåller ett matarverk som matar fram en kontinuerlig elektrod, 

vanligtvis från en rulle, genom en slang som mynnar ut i en svetspistol. Mellan 

elektroden och arbetsstycket brinner en ljusbåge som smälter elektroden och det smälta 

materialet förs över till arbetsstycket där det fungerar som tillsatsämne. Elektroden matas 

fram i takt med att den smälter. Under hela förloppet flödar en skyddsgas ut från 

munstycke i svetspistolens ände som skyddar den varma metallen från den omgivande 

luften. Gasmetallbågsvetsning används i stor utsträckning inom tillverkning och 

reparationer [24]. 

TIG-svetsning 

I en svetsoperation med TIG (Tungsten Inert Gas) -svetsning brinner en ljusbåge mellan 

en elektrod och arbetsstycket. Elektroden smälter inte utan behåller sin form genom hela 

förloppet. Eftersom inte elektroden tillför något smält material till svetsfogen måste 

tillsatsmaterial tillföras vid sidan av. Från ett munstycke som omger elektroden flödar en 

skyddsgas som skyddar smältan från den omgivande luften. 

TIG-svetsning lämpar sig väl för sammanfogning av tunnare plåt och ger mycket hög 

kvalitet på svetsfogarna [24].  

3.2.2 Laserskärning 

Vid laserskärning riktas laserljus med hjälp av speglar till en koncentrerad brännpunkt. I 

ett skärförlopp värmer laserstrålen upp arbetsstycket och ytan oxideras mer och mer 

vilket medför att arbetsstyckets reflektion minskar. Detta leder till att materialet uppnår 

en så pass hög temperatur att det förångas. 

Nästan alla metaller går att bearbeta med laserskärning. Vid skärning av stål lämpar sig 

metoden bäst för godstjocklekar på 0,5 till 15 mm och ger en snittyta på ungefär 0,2 mm. 

En fördel med laserskärning är att den värmepåverkade zonen i arbetsstycket hålls 

minimal jämfört med andra termiska skärmetoder. Metoden ger även en stor noggrannhet 

och hög skärhastighet [23].   
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3.2.3 Fräsning  

Den vanligaste skärande bearbetningsmetoden för plana kroppar där arbetsstycket inte 

roterar är fräsning, se figur 3.1. Det roterande verktyget är utformat med flera skär som 

periodvis avverkar material eftersom skären inte är i kontinuerligt ingrepp, utan turas om 

att bearbeta arbetsstycket. Skären blir därmed utsatta av kraftiga slag när skäreggen gör 

ingrepp i arbetsstycket. Vid fräsning har parametrar som matningshastighet och om det är 

med- eller motfräsning stor inverkan på ytjämnheten efter bearbetningen.  

Det finns olika sorters fräsverktyg beroende på bearbetningen som ska utföras.  

Matningsrörelserna kan ske i verktyget eller arbetsbordet, och kan styras linjärt eller efter 

bankurvor. Idag används ofta CNC, computer numerical control, för att styra 

matningsrörelserna [19, 25]. 

 

Figur 3.1: Fräsning [26] 

3.2.3 Bockning  

Bockning är en plastisk bearbetande process där vanligtvis plåt, rör eller band används 

som arbetsstycke. Vid bockning sträcks den ena sidan av arbetsstycket och den andra 

sidan stukas. En bockningsprocess sker med hjälp av ett fast- och ett rörligt verktyg. Det 

rörliga verktyget formar arbetsstycket genom att pressa det mot det fasta verktyget, för att 

erfordra önskad form, se figur 3.2. Om det rörliga verktyget har för stor hastighet kan 

arbetsstycket klippas. Det fasta verktyget tillverkas vanligtvis i stål, men det kan även 

göras i flexibla material. Om ett flexibelt medium används kan det användas till olika 

bockningsvinklar.  

 

Figur 3.2: Bockning  
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Alla material har en viss återfjädring vid bockning då det inte blir helt genomplasticierat, 

därför bör man alltid bocka några grader mer än önskad vinkel. En tumregel är en grad 

extra per 100 MPa i materialstyrkan [19, 25]. 

3.3 Val av material  

Det finns fler än 160 000 material tillgängliga när material för en produkt väljs. För att 

inte gå miste om det mest passande för ändamålet är det viktigt att ta så många som 

möjligt i betraktelse. Krav ställda på produkten översätts till krav som materialet bör 

möta och därefter sorteras material som är mindre passande bort tills endast det bästa 

återstår. Sådana krav kan vara hur väl materialet klarar av olika sorters spänningar, 

temperaturintervall och korrosiva miljöer. 

För att bedöma hur väl ett material möter satta krav behövs kännedom om materialets 

egenskaper, styrkor och svagheter. I början av produktutvecklingsprocessen sätts 

ungefärliga krav på materialegenskaper. När denna process fortskrider och koncept tagits 

fram analyseras varje enskild detalj i konstruktionen för att hitta specifika krav på 

material [25].  

3.3.1 Stål 

Stål är en metallegering som består av järn, kol och diverse legeringsämnen beroende på 

vilka egenskaper stålet önskas få. Det är världens mest tillverkade och använda metall. 

Stål delas in efter två olika principer: 

 Efter sammansättning: legerade eller olegerade stål. 

 

 Efter användningsområde: verktygsstål eller konstruktionsstål. 

Olegerade stål (kolstål) 

Ett annat namn för olegerade stål är kolstål. Som namnet antyder är detta stål med en 

ansenlig andel kol som beståndsdel. Dessa lämpar sig bra för värmebehandlingar som 

påverkar materialets egenskaper och struktur, vilket gör dem till ett mångsidigt material 

som kan anpassas till olika ändamål. Kolstålens hållfasthetsegenskaper varierar starkt 

med kolhalten, men även hur mycket det bearbetats från att ha varit göt till plåtform [22].  

Vanliga användningsområden för kolstål är strukturer för oljeriggar, skepp, armeringsjärn 

och allmänna mekaniska element såsom lager, axlar och kugghjul [25]. Det är dock ett 

material som är känsligt för korrosion och vid användning i en fuktig miljö bör därför en 

skyddande ytbehandling betraktas. 

Kolstål lämpar sig bra för pressning, bockning och skärande bearbetning. Vid skärande 

bearbetning är det dock önskat att hålla kolhalten mellan 0,20% och 0,60%, en kolhalt 

under detta intervall gör den bearbetade ytan grov och om kolhalten är över intervallet 

nöts skärverktygen hastigt. Svetsegenskaperna försämras i regel ju högre kolhalten är 

[22]. 
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Legerade stål 

Förutom järn och kol består legerade stål av andra legeringsämnen. Materialets 

egenskaper förändras beroende på vilka legeringsämnen det är uppbyggt av. Egenskaper 

som kan påverkas är till exempel hållfasthet, slitstyrka, elektriska egenskaper och 

korrosionshärdighet.  

Rostfritt stål går under legerade stål, och innehåller förutom järn och kol en ansenlig 

mängd krom och nickel (minst 12% krom). Legeringsämnena gör materialet mycket 

beständigt mot korrosion [22].  

Verktygsstål 

Verktygsstål lämpar sig väl för tillverkning av verktyg som svarvstål, borr och 

skärverktyg. Egenskaper som gör dem lämpliga för dessa ändamål är slitstyrka, 

eggskärpa och hårdhet. Kolhalten är i regel mellan 0,6 och 1,2% [22]. 

Konstruktionsstål 

Konstruktionsstål är ett namn för stål som är avsedda för att ingå som primärt 

konstruktionsmaterial i bärande strukturer såsom broar, fackverk och maskindelar. Ett 

kännetecken för konstruktionsstål är mycket god svetsbarhet, som är en viktig egenskap 

då svetsning är en viktig fogningsmetod i dessa sammanhang. Kolhalten för 

konstruktionsstål är i regel 0,1 till 0,6% [22].   

3.3.2 Aluminium 

Aluminium är en lättmetall och världens näst mest använda metall efter stål. Det 

framställs från bauxit som finns naturligt i jordskorpan och bryts för att bearbetas till 

aluminiumoxid som därefter reduceras till metall [26]. Aluminium legeras bland annat 

med koppar, mangan, kisel och magnesium för att erhålla önskade egenskaper. Några 

viktiga egenskaper hos aluminium som bör betraktas när konstruktionsmaterial väljs är 

låg vikt, god formbarhet och god korrosionshärdighet. När aluminium reagerar med syre 

bildas ett tätt oxidskikt som skyddar materialet från omgivningen, även i neutrala och 

måttligt sura miljöer. Både MIG och TIG-svetsning går att använda som fogningsmetod 

för aluminium. Dock ställs större krav på svetsaren och svetsutrustningen än vid 

svetsning av till exempel stål [22, 27].  

Den goda formbarheten gör aluminium lämpligt för strängpressning, vilket är en 

gynnsam tillverkningsmetod vid mycket stora serier. Vid strängpressning är 

utgångsmaterialet legerade göt, dessa kapas och värms upp till 450–500°C. Därefter 

pressas de med stor kraft genom ett verktyg som formar profilen. Profilen löper ut på 

andra sidan verktyget och kyls genast med luft eller vatten. En sträckning av profilerna 

utförs därefter för att säkerställa rakheten och frigöra materialet från inre spänningar [27]. 

Med legeringsämnen får aluminium en hög hållfasthet, till ett ökat pris. Det är även en 

väl lämpad metall för återvinning då endast 5% av energin som krävs för 

primärframställningen behövs för att smälta om aluminium som varit i bruk [22]. 
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3.3.3 Ytbehandling 

Syftet med ytbehandling kan vara att stärka en ytas resistens mot korrosion, få en ökad 

ythårdhet eller önskad dekorativ effekt [22].  

3.3.3.1 Förzinkning 

Varmförzinkning är en ytbehandling av stål där godset genomgår en rad förbehandlingar 

för att sedan doppas i ett bad av smält zink. I denna process sker en legering mellan järn 

och zink med en temperatur mellan 460°C och 550°C, vilket resulterar i att stålet täcks av 

ett tunt lager ren zink. Zinkbeläggningen bildar ett rostskydd för stålet då zink är 

korrosionshärdigt mot vanligt vatten och fuktig luft. 

Beläggningsmetallen kan även appliceras med en elektrolytisk metod. Efter rengöring 

placeras godset i ett bad av ett elektrolytiskt medium och agerar som katod. Anoden 

utgörs av stavar eller plåtar av beläggningsmetallen. Metalljoner frigörs vid anoden och 

rör sig genom det elektrolytiska mediet till katoden där de befästs, vilket bildar ytskiktet. 

Beteckningen för denna ytbehandlingsstandard är SS-ISO 2081 och anges som Fe/Zn 12. 

Fe är basmetallen (järn), Zn är beläggningsmetallen (zink) och siffran 12 anger 

beläggningens tjocklek i 𝜇m [22].  

3.3.4 Korrosion 

Korrosion är ett fenomen som uppstår när ett ämne angrips genom en kemisk eller 

elektrokemisk reaktion med ett omgivande medium. En typ av korrosion som 

förekommer på stål är rostning. Rostning är en elektrokemisk reaktion som uppstår när 

stål kommer i kontakt med ett korrosivt medium såsom saltvatten. 

 

En renslipad järnbit omgiven av luft bildar efter ett tag en skyddande oxidhinna på 

ytskiktet. I en korrosiv miljö såsom saltvatten skyddar oxidhinnan järnbiten från angrepp, 

men någon gång förr eller senare förstörs oxidhinnan och järnet blottas. Detta leder till att 

en frätgrop bildas, så kallad gropfrätning. Med tiden bildas fler frätgropar som utvidgas 

och till slut kan hela oxidhinnan, som under förloppet verkat som katod, vara borta och 

järnytan som blottats tar över rollen som katod. En lokal yta någonstans växlar mellan att 

verka som anod och katod i övergången, vilket resulterar i en jämn frätning över hela 

järnbitens yta. Detta fenomen kallas för allmän korrosion [22]. 

3.4 Hållfasthet 

Hållfasthetsberäkningar används för att ta reda på om en detalj håller för vad den kommer 

utsättas för i form av laster och spänningar. För att utföra korrekta hållfasthetsberäkningar 

behövs kännedom om olika sorters spänningar och fenomen som kan uppstå i dessa 

sammanhang [28]. 
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3.4.1 Normalspänning  

När ett arbetsstycke blir belastat av två motsatta krafter vinkelrätt mot tvärsnittsarean 

utsätts det för normalspänning. Beroende på krafternas riktning uppstår det antingen 

dragspänning eller kompression. Figur 3.3 visar hur en stång blir utsatt för dragspänning 

[28].  

 
Figur 3.3: Dragspänning  

Spänningen i materialet beror på belastningen och arbetsstyckets tvärsnittsarea. För att 

räkna ut spänningen används formeln: 

𝜎 =
𝐹

𝐴
      (1) 

Där: 

σ = spänningen i [MPa] 

F = kraften i [N] 

A = tvärsnittsarea i [mm
2
]  

 

När en balk utsätts för böjning definieras även detta som normalspänning, se figur 3.4.  

Figur 3.4: Böjning 

Vid böjning som i figur 3.4 uppstår det dragspänning över den neutrala axeln, och 

tryckspänning under den, se figur 3.5 [28].  
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Figur 3.5: Spänningar vid böjning 

Spänningen beräknas: 

𝜎 =
𝑀∗𝑦

𝐼
      (2) 

Där: 

σ = spänningen i [MPa] 

M = momentet runt den naturliga axeln i [N*mm] 

y = vertikala avståndet från den neutrala axeln i [mm] 

I = tröghetsmoment i [mm
4
] 

3.4.2 Skjuvspänning  

Då två motsatta och ekvivalenta krafter belastar ett arbetsstycke parallellt med 

arbetsstyckets tvärsnittsarea uppstår det skjuvkraft, förutsatt att krafterna inte är linjära 

mot varandra. Figur 3.6 visar hur en stång blir belastad av skjuvspänning [28].  

 
Figur 3.6: Skjuvspänning 

Skjuvspänning kan även verka på ett skruvförband, där två arbetsstycken har monterats ihop 

med skruvar och muttrar, varpå de blir belastade i motsatta riktningar. Ett exempel på detta 

visas i figur 3.7 [28] 
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Figur 3.7: Skruvförband 

För att beräkna skjuvspänning används formeln: 

𝜏 =
𝐹

𝐴
      (3) 

Där 

F = kraften i [N] 

A = tvärsnittsarean i [mm
2
] 

𝜏 = skjuvspänningen i [MPa] 

 

3.4.3 Formfaktor 

För kroppar med konstant tvärsnittsarea fördelas spänningarna jämt, och elementära 

teorier (vedertagna formler) går att använda för att göra hållfasthetsberäkningar. Men för 

kroppar med lokala dimensionsförändringar blir spänningarna koncentrerat runt 

avvikelserna på grund av störningar i spänningsfältet, se figur 3.8 [28].  

 

 
Figur 3.8:  Störningar i spänningsfältet, [30]  

Spänningarna blir som störst runt dimensionsförändringarna. Den maximala spänningen, 

𝜎𝑚𝑎𝑥, är oftast markant större än den nominella spänningen, 𝜎𝑛𝑜𝑚, som beräknas med 
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elementära teorier. Formfaktorn, Kt, används för att beräkna spänningskoncentrationerna, 

och beror på kroppens dimensioner, dimensionsändringarna och lastens karaktär. 

Sambandet mellan formfaktorn och spänningen är: 

𝐾𝑡 ∗ 𝜎𝑛𝑜𝑚 = 𝜎𝑚𝑎𝑥     (4)  

 

Där: 

Kt  = formfaktor 

𝜎𝑛𝑜𝑚= nominell spänning i [MPa] 

𝜎𝑚𝑎𝑥= maximal spänning i [MPa] 

Genom experimentell väg har diagram tagits fram för att uppskatta Kt, där olika 

dimension- och lastfall har individuella diagram. Hur 𝜎𝑛𝑜𝑚 beräknas för diverse fall visas 

i dessa diagram [28]. Figur 3.9 visar diagrammet för en stav som utsätts för axiella 

krafter.  

 
Figur 3.9: Formfaktordiagram för stång, axiell kraft [31] 
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3.4.3 Upplagskraft 

Elementet som binder samman en konstruktion med dess omgivning kallas för upplag, 

och de krafter som konstruktionen blir utsatt för på grund av upplagen kallas för 

upplagskrafter. Ett exempel på en konstruktion som påverkas av upplagskrafter visas i 

figur 3.10, där en balk vilar på två stöd. F [N] är den yttre kraft som angriper balken och 

RA samt RB [N] är upplagskrafter [29]. 

 
 

Figur 3.10: Upplagskrafter 

3.4.4. Punktlast  

En punktlast, F [N] eller koncentrerad last, uppstår då en diskret punkt på balken belastas. 

En last kan inte verka på en diskret punkt i verkliga fall, men för beräkningar där lasten 

angriper en liten yta är denna form av antagande idealistisk. Vid beräkningar av 

punktlaster används avståndet mellan upplagskrafterna och lasten samt lastens storlek och 

riktning.  I figur 3.11 visas exempel på en punktlast [29].  

 

 
Figur 3.11: Punktlast 
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3.4.5 Utbredd last  

Då en last angriper över en sträcka på balken definieras den som utbredd last, q(x) [N/m]. 

Lasten kan vara konstant eller varierad längs balken. Om balkens egenvikt ska tas med i 

beräkningar antas den vara en konstant utbredd last. Vid beräkningar av utbredd last 

används lastens storlek och utsträckning samt avståndet mellan upplagskrafterna till den 

utbredda lastens mittpunkt. Figur 3.12 visar ett exempel på en utbredd varierad last [29].  
 

 
 

Figur 3.12: Utbredd last 

3.4.6 Jämviktsekvationer 

En kropp som är i jämvikt accelererar inte, utan har antingen konstant hastighet eller är i 

vila. Detta sker när nettovärdet från alla krafter och moment på en kropp är lika med noll. 

[28]. 

3.4.7 Pelarknäckning 

När en balk belastas med stora tryckande (komprimerande) normalkrafter brukar den 

benämnas som pelare. Pelaren i figur 3.13, fall (1), befinner sig i vad som kallas ett 

stabilt jämnviktsläge. Om den påverkas av en liten störning i sidled kommer den 

dragande kraften P att stabilisera den. Fall (2) befinner sig i ett instabilt jämnviktsläge, 

om den påverkas av en liten sidokraft finns det en risk att kraften P får den att kollapsa, 

eller knäcker den, vilket pelaren har råkat ut för i fall (3) [29].  

 

Figur 3.13: Belastad pelare  
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När en pelare befinner sig på gränsen mellan det stabila och instabila läget är den i ett 

kritiskt tillstånd [29]. Den kritiska lasten beräknas med formeln: 

𝑃𝑐 =  
𝜋2∗𝐸∗𝐼

(𝛽∗𝐿)2     (5) 

Där: 

Pc = kritisk last i [N] 

E = elasticitetsmodulen i [MPa] 

I = tröghetsmomentet i [mm
4
]
 

β = storhetslös konstant  

L = längd på pelare i [mm] 

3.4.8 Deformation  

Faktorer som belastningar och temperaturförändringar kan orsaka geometriska 

förändringar, deformationer, hos en kropp. Hur materialet uppför sig vid deformationer 

avgörs utav materialets hållfasthetsegenskaper, där egenskaper som styrka och styvhet 

har stor inverkan. Ett materials styrka uttrycks i MPa och beskrivs enkelt med ett 

spännings-töjnings diagram, se figur 3.14 [28]. 

 

Figur 3.14: Spännings-töjnings diagram [32] 

Där:  

R = spänning i [MPa] 

Rm = brottgräns i [MPa] 

ReH = övre sträckgräns i [MPa] 

ReL = undre sträckgräns i [MPa] 

e = töjning, räknas procentuellt utav ursprungslängden i [%]  

Från origo till undre sträckgräns sker det elastiskt deformation i materialet, vilket innebär 

att materialet återgå till sin ursprungliga form när lasten upphör. Mellan undre 

sträckgräns och brottgränsen sker plastisk deformation, vilket innebär att materialet inte 



 

 

28 

 

återfår sin ursprungliga form då lasten upphör. Efter brottgränsen brister materialet. 

Lutningen på grafen från origo till övre sträckgräns är materialets elasticitetsmodul, oftast 

betecknad E. Elasticitetsmodulen avgör hur stora spänningar ett material klarar utan att 

plastiska deformationer inträffar [28], och beräknas: 

𝐸 =
𝜎

𝑒
       (6) 

 

Där: 

E = elasticitetsmodulen i [MPa] 

σ = spänningen i [MPa] 

e = töjning, räknas procentuellt utav ursprungslängden i [%] 

3.4.9 Friktion 

Figur 3.15 visar ett objekt som släpas över en glatt yta. Den dragande kraften F vill flytta 

objektet i en viss riktning medans friktionskraften Ff verkar i motsatt riktning. 

Tyngdkraften mg [N] motsvaras av en normalkraft N och µ är friktionskoefficienten. 

Punkten tp är objektets tyngdpunkt. 

 

Figur 3.15: Friktionskraft 

Formel för att beräkna friktionskraften: 

𝐹𝑓 = µ ∗ 𝑁     (7) 

Där: 

Ff = friktionskraft i [N] 

µ = storhetslös friktionskoefficient 

N = normalkraft i [N] 

Friktionskoefficientens värde varierar beroende vilka material som är inblandade och om 

kontaktytan är glatt eller sträv [33]. 
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3.4.10 Skruvförband 

När skruvar används för att sammansätta två eller fler konstruktionselement anses det 

vara ett skruvförband. Beroende på konstruktionen utsätts skruvarna för dragspänning 

och/eller skjuvspänning. Förutsatt att skruven är förspänd med rätt kraft, betecknad Fi, 

blir krafterna som verkar på skruvförbandet: skruvkraft, klämkraft och yttre kraft, se figur 

3.16. 

  

Figur 3.16: Krafter i ett skruvförband utan yttre krafter 

Där:  

Fe = Yttre kraft i [N] 

Fc = Klämkraft i [N] 

Fs = Skruvkraft i [N] 

När skruven utsätts för dragspänning på grund av en yttre separerande kraft, betecknad 

Fe, börjar den verka likt en fjäder med fjäderkonstanten ks för att hålla ihop 

skruvförbandet. De hopklämda elementen börjar då verka likt en fjäder med 

fjäderkonstanten kc i motsatt riktning för att återfå sin ursprungliga geometri [28]. 

Följande förhållande gäller: 

𝐹𝑠 = 𝐹𝑖 +
𝑘𝑏

𝑘𝑏+𝑘𝑐
∗ 𝐹𝑒     (8) 

Och 

𝐹𝑐 = 𝐹𝑖 −
𝑘𝑐

𝑘𝑏+𝑘𝑐
∗ 𝐹𝑒     (9) 

3.4.11 Gängskjuvning 

När en mutters material är svagare än det för skruven finns det risk att mutterns gängor 

”rakas” av när stor yttre kraft angriper skruven. Detta beror på skjuvspänningar som 

uppstår i roten av gängorna, gängskjuvning. Figur 3.17 visar en skruv och en mutter i två 

olika material där det finns risk för gängskjuvning kan inträffa [28]. 
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Figur 3.17: Gängskjuvning mellan skruv och mutter 

För att eliminera risken för gängskjuvning beräknas den minsta tillåtna tjockleken, t, i 

figur 3.17.  

 

Kraften som behövs för att orsaka materialbrott hos skruven beräknas: 

𝐹𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 =  𝐴𝑡 ∗ 𝑆𝑏𝑦     (10) 

Där: 

Fskruv = kraft som krävs för att orsaka materialbrott i skruv i [N] 

At = spänningsarea i [mm
2
] 

Ssy = sträckgräns för skruvens material i [MPa] 

Därefter sätts: 

𝐹𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 = 𝐹𝑚𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟     (11) 

Avslutningsvis används följande formel för att beräkna minsta tillåtna tjocklek på 

muttern: 

𝐹𝑚𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟 = 𝜋 ∗ 𝑑 ∗ (0,75 ∗ 𝑡) ∗ (0,58 ∗ 𝑆𝑚𝑦)   (12) 

Där: 

d = ytterdiameter för skruv i [mm] 

t = minsta tillåtna muttertjocklek i [mm] 

Smy = sträckgräns för mutterns material i [MPa] 
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3.4.13 Säkerhetsfaktor 

För att försäkra sig om att en konstruktion är tillräckligt stark brukar en säkerhetsfaktor 

användas vid hållfasthetsberäkningar. Säkerhetsfaktorn är ett förhållande mellan 

konstruktionselementets hållfasthetsegenskaper och de spänningar som elementet 

kommer utsättas för vid användning [27]. Säkerhetsfaktorn beräknas: 

𝑆𝐹 =
𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙å𝑡𝑒𝑛

𝜎𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙
     (13) 

Där:  

SF = säkerhetsfaktor 

𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙å𝑡𝑒𝑛= tillåten spänning i elementet i [MPa] 

𝜎𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙 = spänning som elementet utsätts för i [MPa] 

Faktorer som hur välkända materialets hållfasthetsegenskaper är och hur väl man kan 

förutsäga vad konstruktionen kommer att utsättas för analyseras för att välja säkerhetsfaktor, 

se tabell 3.2 [31]. 

Tabell 3.2: Säkerhetsfaktorer [31] 

Säkerhetsfaktor   

SF=1,25–1,5 För exceptionellt pålitliga material som 

används under kontrollerade förhållanden och 

utsätts för belastningar och spänningar som kan 

bestämmas med säkerhet.  

SF=1,5–2 För välkända material, under rimligt konstanta 

miljöförhållanden, som blir utsatta för 

belastningar och spänningar som enkelt kan 

bestämmas.  

SF= 2–2,5  För ordinära material som används i vanliga 

miljöer och utsätts för belastningar och 

spänningar som går att bestämma.  

SF=2,5–3 För mindre provade eller spröda material som 

används under ordinära miljöförhållanden, 

belastningar och spänningar.  

SF=3 till 4 För ej provade material som används under 

ordinära miljöförhållanden, belastningar och 

spänningar. 

SF=3 till 4  Ska användas där välkända eller mindre kända 

material används i osäkra miljöer eller där de 

utsätts för belastningar och spänningar som inte 

går att bestämma 

Andra värden Enligt standarder eller andra krav 
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4. Genomförande 

I detta kapitel presenteras en förstudie av den nuvarande produkten, följt av de processer 

som genomförts vid framtagning av den nya produkten. Processen kommer att följa de 

stegen som beskrivits i teoriavsnittet om produktutveckling. 

4.1 Förstudie  

Swepac har två olika modeller av vibrationsbalkar: modulbaserad och enhetsbaserad. 

Figur 4.1 visar en bild på det nuvarande skridskopaketet med fästen monterad på den 

modulbaserade balken. Den modulbaserade balken har ett monteringssystem som gör det 

möjligt att montera flera balksegment efter varandra för att justera längd och vinkel. 

Enhetsbalken har en fast längd, men ger högre plannoggrannhet på betongen vid 

användning. 

Skridskopaketet är monterat på två aluminiumprofiler, en på vardera sida om balken, se 

figur 4.1. 

 

Figur 4.1: Skridsko med infästningar monterad på modulbaserad balk 

På den modulbaserade balken används T-profiler och på den enhetsbaserade används L-

profiler, dessa profiler åskådliggörs i figur 4.2. 
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Figur 4.2: L-profil (v) och T-profil (h) 

4.1.1 Terminologi för nuvarande produkt 

För att på ett förståeligt sätt redovisa vilka tekniker, funktioner och tillverkningsmetoder 

som tillämpas i den nuvarande produkten börjar detta delkapitel med att redovisa vilka 

termer som används för de olika detaljerna i konstruktionen. Informationen om hur den 

nuvarande produkten fungerar insamlades genom observation och samtal med anställda 

på företaget, i första hand Stefan Hjerpe och Tomas Johansson som är anställda 

ingenjörer. Figur 4.3, 4.4, 4.5 och 4.6 visar konstruktionsdetaljer med utsatta ballonger, 

dessa ballonger förklaras i tabell 4.1. 
 

 

Figur 4.3: Modul  
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Figur 4.4: Modul med komponenter monterad på balk (v) och omonterad (h) 
 

 

Figur 4.5: Modul med klammer(v) respektive rör med fäste (h) 
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Figur 4.6: Skena och ben 

 

Tabell 4.1: Benämning på detaljer 

Nummer Förklaring  Benämning Material  

1 Komplett hopsvetsad modul Modul Domex 240 

YP 

2 M16 skruv för att justera höjden  Justerskruv SAE 8.8 

3 M10 skruv för att låsa röret Låsskruv SAE 8.8 

4 Mutter, hör ihop med M10 låsskruv Svetsmutter  TK6M Stål 

5 4 stycken M12 muttrar, fästs i klämma  Muttrar Stål 

6 Spår för att tillåta rör och fäste att röra sig 

vertikalt 

Spår  
 

7 Klammer för att hålla fast skridskopaketet på 

balken  

Klammer S235 JR 

8 VKR-rör för att tillåta justering av höjden Rör S355 Y2H 

9 Infästningspunkt mellan skena och modul Fäste Domex 

240YP  

10 Skena Skena Domex 240 

YP 

11 Ben på skena  Ben  Domex 240 

YP 

 Samtliga komponenter, redo att montera på 

vibrationsbalk  

Skridskopaket 
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 4.1.2 Funktioner 

Modulen gör det möjligt att justera balkens höjd över skenans glidyta genom att röra sig 

upp och ner. 

Justerskruven skruvas in eller ut för att ändra höjden som modulen kan nå. Det är även 

möjligt att göra en grovinställning av höjden genom att använda benens två olika 

hålbilder där de skruvas ihop med fästet. Höjden går totalt att justera 113 mm.  

Då balken ska lyftas vertikalt med monterat skridskopaket är det önskat att skenans fäste 

inte ska glida ur modulen, det hålls därför fast med en låsskruv. Låsskruven är inskruvad i 

spåret på röret så pass långt att den trycker mot rörets insida, se figur 4.5 (höger), och 

“fångar” skenan då balken lyfts upp. 

För att fästa skridskopaketet på balken används två klamrar, en på varje aluminiumprofil. 

Klammern kan ses i figur 4.5 och figur 4.1 visar hur den fäster skridskopaketet i balkens 

profiler. Genom klammern förs två skruvar som skruvas fast i modulens fastsvetsade 

muttrar. Höjden skiljer sig mellan T-profilen och L-profilen, se figur 4.2, därav har 

modulen konstruerats med två olika hålbilder för att göras kompatibel med bådadera. 

Höjden justeras delvis med hjälp av justerskruven, och delvis med grovinställningen som 

utgörs av benens två olika hålbilder, i vilka fästet skruvas fast.  

4.1.3 Tillverkning 

Samtliga detaljer, bortsett från skruvar, muttrar och skena, är utskurna med laser och 

spåret i röret görs med en pinnfräst. Skenan är gjord av ett kilstål som fräses i ändarna för 

att få den spetsiga formen. Benen handsvetsas fast på skenan och modulen, likaså 

modulen som består av fem olika plåtdetaljer innan de sammanfogas. Den totala längden 

på svetsfogarna uppmättes på ett stickprov, mätt med måttband, till 2582 mm. Detta 

mättes för att kunna jämföra längden på svetsfogarna mellan de framtagna koncepten och 

den nuvarande produkten.  

Plåtdetaljen i toppen av modulen har ett borrat och gängat hål som justerskruven är 

monterad i. 

Hela skridskopaketet, förutom lösa skruvar och muttrar, genomgår en 

elförzinkningsprocess där detaljerna beläggs med ett lager zink vilket bildar ett rostskydd 

mot fukt och vatten. Tjockleken på beläggningen är 12µm. 

4.1.4 Marknad och kostnad 

Inköpspriset på skridskopaketet exklusive skruvar och lösa muttrar är 1613 SEK/st, där 

ytterligare 600 SEK/st tillkommer för muttrar, skruvar, montering med mera. Den totala 

kostnaden för ett skridskopaket redo att leverera till kunden uppgår då till 2213 SEK och 

säljs tillsammans med balken framförallt till hyresbolag i Sverige och byggföretag i 

Tyskland. 
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4.2 Definiering av problem  

För att på ett systematiskt sätt kunna planera och utföra en produktutvecklingsprocess 

krävs en genomtänkt definition av problemet. Den nyframtagna produkten ska uppfylla 

samma funktioner som den nuvarande, därför togs en lista på egenskaper som produkten 

ska ha fram i samråd med företaget.  

Produkten ska: 

1. Behålla samma funktioner som den nuvarande produkten 

2. Kunna monteras på båda balktyperna 

3. Vara beständig mot korrosiva arbetsmiljöer 

4. Kosta mindre att producera än den nuvarande produkten 

Faktorer som vikt och utseende på produkten är inte prioriterade, men ska optimeras i den 

mån det går. Det är också önskvärt att skridskopaketet är lätt att montera. 

För att generera en heltäckande lista med krav och önskemål skapades en beskrivning av 

vad varje egenskap innebär helt praktiskt. 

Behålla samma funktioner som den nuvarande produkten 

Den nuvarande produkten tillåter justering av avståndet mellan balken och skenans 

glidyta, denna funktion måste bevaras eftersom det ger möjlighet att använda produkten 

vid olika gjutningsdjup. 

Justeringen skall vara möjlig att göra med millimeterprecision samtidigt som 

skridskopaketet är monterat på balken. När balken med monterad skridsko lyfts vertikalt 

skall inte heller någon del av konstruktionen bli kvar på marken. Skridskon ska inte heller 

vara överdrivet komplicerad att montera på eller av från balken.   

Utrymmet mellan T-och L-profilernas underkant och armeringsjärnen som skenan glider 

på får inte beklammas i större utsträckning då detta kan skapa spår i betongen, benen är 

ett undantag. 

Kunna monteras på båda balktyperna 

Eftersom vibrationsbalken ska förbli oförändrad i avseende på dimensionering måste 

konstruktion och dimensionering av den framtagna produkten utgå ifrån detta. Som 

nämnts innan finns det två olika balktyper som skridskopaketet ska vara kompatibelt 

med. Det ska inte krävas några övergripande komponentbyten för att skifta mellan de 

olika balktyperna. 

Den nuvarande vibrationsbalken har två olika sorters klamrar; en modell som endast 

används för att fästa skridskopaketet i balkens profiler och en modell som används för 

andra ändamål såsom motorfästen. Den huvudsakliga skillnaden mellan klamrarna är 

måtten för hålbilden. Det är önskat att endast använda en storts klammer som tjänar alla 

syften, därför bör dimensionerna på skridskopaketet utformas för att passa klammern som 

redan används till andra ändamål. Figur 4.7 visar denna klammer. 
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Figur 4.7: Klammer som redan används för andra ändamål 

 

Vara beständig mot korrosiva arbetsmiljöer 

Flytande betong, regn och snö är korrosiva medier som skridskon kommer vara i kontakt 

med vid användning. Den framtagna produkten ska därför vara beständig mot dessa, och 

dess funktioner ska inte i större utsträckning påverkas av användning i sådana miljöer.  
 

Kosta mindre att producera än den nuvarande produkten 

Det huvudsakliga problemet med den nuvarande produkten är att intäkterna inte täcker 

tillverkningskostnaden, d.v.s. den är inte lönsam. Summan av den framtagna produktens 

totala kostnad per producerad enhet ska ligga under 2213 kronor. Alla kostnader såsom 

tillverkningskostnad, löner och monteringskostnad skall vara inräknade. 

4.3 Krav och önskemål 

Med hjälp av problemdefinitionen i kapitel 4.2 togs en lista med funktionskrav fram, det 

vill säga krav på funktioner som måste uppfyllas. Produkten behandlas som ett system 

där olika enheter integrerar med varandra: 

 Systemet ska tillåta höjdjustering med millimeterprecision mellan balken och 

skridskoskenans glidyta  

 Systemet ska stoppa skenans fäste från att falla ur modulen när balken med 

monterad skridsko lyfts vertikalt 

 Systemet ska tillåta montering på de två olika balktyperna utan övergripande 

komponentbyten 

 

 Systemet ska vara resistent mot korrosiva miljöer såsom flytande betong, regn och 

snö 

 Systemet ska inte beklamma området under profilerna i större utsträckning, ju 

mindre desto bättre. 
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För att lättare kunna referera till funktionskraven i fortsättningen fick varje funktionskrav 

ett förkortat namn, se tabell 4.2. 

Tabell 4.2: Namn på funktionskrav 

Funktionskrav 

 

Namn 

 

Systemet ska tillåta höjdjustering mellan 

balken och skridskoskenans glidyta 

 

Höjdjustering 

Systemet ska stoppa skenans fäste från 

att falla ur modulen när balken med 

monterad skridsko lyfts vertikalt 

 

Skridskolås 

 

Systemet ska tillåta montering på de två 

olika balktyperna utan övergripande 

komponentbyten 

 

Montering 

 

Systemet ska vara resistent mot korrosiva 

miljöer såsom flytande betong, regn och 

snö 

 

Korrosionsresistens 

Systemet ska inte beklamma området 

under profilerna i större utsträckning, ju 

mindre desto bättre. 

Spårbildning 

Övriga krav på produkten utöver funktionskraven: 

 Systemet ska med tillverknings- och monteringskostnader samt löner inräknade 

kosta mindre än 2213 kr att producera per komplett skridskopaket 

Önskemålen som borde uppfyllas i den mån det går är att: 

 Hålla totalvikten på produkten så låg som möjligt 

 Utforma produkten på ett sätt som gör den smidig att montera och demontera 

 Ge produkten ett attraktivt utseende 
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4.4 Konceptgenerering 

Produkten ska uppfylla alla krav, men när det kommer till generering av koncept är det 

funktionskraven som är mest relevanta, då de ansågs mest förknippade med 

konstruktionen. Olika dellösningar som eventuellt kan uppfylla ett funktionskrav togs 

fram för att ge inspiration till koncepten. För att hitta lösningar till funktionskraven 

studerades olika kända mekaniska element och funktioner. Dellösningar till 

funktionskraven visas i tabell 4.3.  

Tabell 4.3: Dellösningar till funktionskrav 

 
Funktionskrav 

Höjdjustering Skridskolås Montering Korrosionsresistens 

Dellösning 

Trapetsskruv Sprint 
Klammer 

med fäste 
Förzinkning 

Klämma Skruv Band Målning 

Teleskop  Hasp Rostfritt stål 

Bygel   Aluminium 

Modul    

Med tabell 4.3 som riktlinje togs koncepten fram genom sessioner av förenklad 

brainstorming med två deltagare där simpla handritningar och dellösningar bearbetades 

till 3D-modeller. I ett flertal av koncepten har flera dellösingar kombinerats för att 

konceptet ska uppfylla funktionskraven.  

De två funktionskraven som det beslutades att lägga mest vikt på tidigt i 

konceptgenereringen var montering och höjdjustering, eftersom de erfordrar mer 

komplexa mekaniska lösningar än de övriga funktionskraven.  

Koncept togs fram separat för montering och höjdjustering, syftet med detta var att i 

efterhand kombinera dem till ett komplett koncept. Alla monteringskoncept är utformade 

för att användas med den befintliga klammern då detta ansågs vara den effektivaste 

lösningen. 
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4.4.1 Montering 

Koncepten för monteringen är avsedda att stödja vibrationsbalkens aluminiumprofiler 

genom att skapa en plattform för dem att vila på. Utformningen gjordes så att både T-

profilen och L-profilen ska passa. De ska även erbjuda infästningsmöjligheter för 

klammerskruvarna som spänner fast skridskopaketet i dessa profiler. 

Montering 1  

Figur 4.8 visar en 3D-visualisering av monteringskoncept 1. En utskuren plåt (1) är 

bockad 90° i ena kanten, och har två utskurna förstärkningar fastsvetsade (2). 

Förstärkningarna skapar en yta för L- och T-profilerna att vila på. Hålen på den bockade 

plåten (3) är ämnade för skruvarna till klammern, och kan antingen fästas genom att 

gänga de borrade hålen eller svetsa fast muttrar centrerade med hålen. 

 

 

Figur 4.8: Montering 1 
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Montering 2  

 I detta monteringskoncept fräses spår (1) i ett VKR-rör som visas på den högra bilden i 

figur 4.9. Detta skapar två fickor som böjs ut (2) för att skapa en ficka för balkens 

aluminiumprofiler att vila på. Efter att fickorna böjts ut ska röret få formen som 3D-

modellen i figur 4.9 har. De fyra muttrar som syns i samma modell är fastsvetsade för att 

ge fästmöjlighet till klammerskruvarna.  

 

 

Figur 4.9: Montering 2, skiss (h) och 3D-model (v) 
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Montering 3 (v) och montering 3 (h) 

Figur 4.10 visar skissen som ledde fram till de två 3D-modellerna i figur 4.11. Det 

vänstra konceptet har en utskuren plåt som utgångsämne. Plåten har sedan bockats för att 

få formen som modellen i figur 4.11 (v) har. De fyra hålen som är ämnade för 

klammerskruvarnas infästning kan antingen gängas eller förses med en fastsvetsad mutter 

på baksidan. 

Det högra konceptet har också en bockad utskuren plåt som utgångsämne. Fyra muttrar 

har svetsats fast på sidorna, dessa ska fungera som infästning till klammerskruvarna. 

 

 

Figur 4.10: Handskiss  

 

Figur 4.11: Montering 3 (v) och montering 3 (h) 
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4.4.2 Höjdjusteringsmekansim 

Höjdjusteringskoncepten ska lösa kravet på att avståndet mellan balkens 

aluminiumprofiler och skridskoskenans glidyta ska gå att justera. Koncepten är utformade 

för att användas tillsammans med monteringskoncepten, detta gäller inte koncepten 

dubbelskena och öppen modul då dessa redan har infästningar till klammerskruvarna.  

Justerskruv 

Figur 4.12 visar skisser som ledde fram till 3D-modellen i figur 4.13. Höjdusteringen 

utförs genom att skruva på den vertikala justerskruven (1) som trycker mot det massiva 

skridskobenet (2). Det rektangulära röret (3) är försett med ett gängat hål som 

justerskruven är monterad i. Genom att skruva på justerskruven höjs och sänks röret, 

vilket justerar höjdinställningen. Genom spåret (4) glider en låsskruv (5) som genom ett 

gängat hål är monterat i benet.  

När låsskruven spänns låser den fast höjdinställningens läge då balken lyfts vertikalt med 

monterat skridskopaket, eftersom den klämmer röret mot benet. Plåten (6) som är 

fastsvetsad i röret är försedd med en hålbild som används för att ställa grovjusteringen av 

höjdläget. Grovjusteringen låses fast med två skruvförband. Ett av monteringskoncepten 

(7) används för att fästa skridskon i vibrationsbalkens aluminiumprofiler, här används T-

profilen.  

 

Figur 4.12: Handskisser av justerskruv 

 

Figur 4.13: Justerskruv 
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Låsbygel 

Handskisser av konceptet visas i figur 4.14. Låsfunktionen liknar en låsbygel, därav 

namnet.  

 
Figur 4.14: Handskisser av låsbygel  

Benet (1) som är fastsvetsat på skenan utgörs av en massiv stång. Runt detta kläms en 

låsbygel (2) som är i direkt kontakt med ett av monteringskoncepten (3). När låsbygelns 

skruvar är spända är höjdjusteringen fastlåst, och när de lossas går det att justera höjden. 

Klammern (4) monteras i låsbygelns muttrar vilket spänner fast skridskopaketet i balkens 

aluminiumprofiler, i detta fallet används T-profilen. Två 3D-modeller av konceptet visas i 

figur 4.15. Endast ena halvan av skridskopaketet syns i figuren. 

 

 

Figur 4.15: Låsbygel 
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Gängad stång 

Benet (1) är fastsvetsat i skenan och utgörs av en ihålig stång med gängad insida. I denna 

monteras en skruv (2) som skruvas upp eller ner för att justera höjdläget. Klacken (3) 

roterar fritt runt skruven och låses fast i höjdled av en mutter (4) undertill. Klacken är i 

sin tur sammanfogad med ett av monteringskoncepten (5) som används ihop med 

befintlig klammer för att fästa skridskopaketet i balkens aluminiumprofiler. I detta fallet 

är T-profilen fastsatt på sin plats i fästet, dock utan klammer. En 3D-modell av konceptet 

visas i figur 4.16. 

 

Figur 4.16: Gängad stång 
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Skruv och spår 

En distansmutter (1) är fastsvetsad på ovansidan av benet (2). I denna är en skruv (3) 

monterad. Skruven spänner en bricka (4) mot insidan av fästet (5), vilket klämmer fast 

detta mot distansmuttern. När skruven är spänd är höjdinställningen låst och när den 

lossas blir det möjligt att justera höjdinställningen. Fästet är en modifierad version av ett 

av monteringskoncepten och balkens T-profil är fastsatt på sin plats i fästet, dock utan 

klammer. En 3D-modell av konceptet visas i figur 4.17 

 

 

Figur 4.17: Skruv och spår 
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Ställskruv 

På benet (1) är ett plattjärn (2) och två ogängade muttrar (3) fastsvetsade. En skruv (4) 

förs in genom muttrarna, genom vilka den kan rotera fritt, och får stöd av plattjärnet. När 

skridskopaketet är monterat på balken kommer balkens egenvikt att trycka ner skruven 

mot plattjärnet. Mellan de två ogängade muttrarna är en distansmutter (5) monterad på 

skruven. Distansmuttern är sammanfogad med ett av monteringskoncepten (6) som med 

hjälp av befintlig klammer fäster skridskopaketet i balkens aluminiumprofiler. 

När balken är monterad kan inte fästet rotera. Detta gör det möjligt att justera 

höjdinställningen genom att skruva på skruven, vilket får distansmuttern att röra sig upp 

eller ner längs skruven. Balkens T-profil är fastsatt på sin plats i fästet, dock utan 

klammer. Figur 4.18 visar en 3D-modell av konceptet. 

 

 

Figur 4.18: Ställskruv 
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Dubbelskena 

Benen är försedda med rektangulära hål (1). I hålen sitter det två stöd (2) som alltid har 

en höjdskillnad i förhållande till varandra på grund av de rektangulära hålens mönster. 

Varje stöd har ett genomgående hål där ett skruvförband (3) spänner fast en hylla (4). På 

hyllan sitter ett fäste (5) som är tänkt att användas tillsammans med den befintliga 

klammern för att fästa skridskopaketet i balkens aluminiumprofiler. I figur 4.19 visas en 

3D-modell av konceptet med T-profilen fastsatt på sin plats, dock utan klammer. 

Höjdjusteringen möjliggörs genom att flytta stöden upp eller ner och precisionen på 

höjdjusteringen beror på de rektangulära hålens mellanrum. 

 

 

Figur 4.19: Dubbelskena 
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Kamlås 

Benet består av ett fyrkantsrör med ett spår (1) i övre kanten. Genom spåret går en 

gängad stång (2). På stången sitter en kamprofil (3) och en mutter (4) monterade. Som 

infästning till balkens aluminiumprofiler används ett av monteringskoncepten (5) som är 

sammanfogat med stången.  

När skridskopaketet är monterat på balken kommer balkens egenvikt orsaka kammen att 

gängas utåt mot muttern, samtidigt som den klämmer mot rörets innerkant, det är detta 

som låser höjdinställningen. När hela balken lyfts vertikalt kommer kamprofilen gängas 

bort från muttern och släppa sin klämkraft mot röret. Detta gör det möjligt att justera 

höjdinställningen. En 3D-modell av konceptet visas i figur 4.20. 

 
Figur 4.20: Kamlås 
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Pallbock 

I detta koncept har tänder (1) skurits ut på benen. Runt benen sitter ett rektangulärt rör (2) 

försett med ett genomgående hål. Höjdinställningen justeras genom att låsa fast röret i ett 

visst läge med en sprint (3). En plåt (4) med en viss hålbild är sammanfogad med röret, 

denna gör det möjligt att grovjustera höjdinställningen.  

Ett av monteringskoncepten (5) används för att fästa skridskopaketet i vibrationsbalkens 

aluminiumprofiler. Monteringskonceptet är sammanfogat med en plåt (6). Denna är 

försedd med två hålbilder också används för grovjustering av höjdinställningen. I figur 

4.21 visas en 3D-modell av konceptet med T-profilen fastsatt på sin plats, dock utan 

klammer. 

 

 

Figur 4.21: Pallbock 
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Klämma 

Figur 4.22 visar en handskiss av själva klämman i konceptet.  

 
Figur 4.22: Handskiss av klämma 

Benet (1) består av en massiv stång. Runt denna sitter en klämma (2) som spänns runt 

benet med hjälp av två skruvförband (3), detta låser höjdinställningens läge. Genom att 

lossa på skruvförbanden går det att justera höjdinställningen. Klämman binds samman 

med ett av monteringskoncepten (4) med hjälp av en fastsvetsad plåt (5). I figur 4.23 

visas en 3D-modell av konceptet med T-profilen fastsatt på sin plats, dock utan klammer. 
 

 
Figur 4.23: Klämma 
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Öppen modul 

Modulen (1) är en modifierad version av ett monteringskoncept. I toppen är en platta (2) 

fastsvetsad. Plattan är försedd med ett gängat hål i vilket en justerskruv (3) är monterad. 

När skridskopaketet är monterat på vibrationsbalken kommer balkens egenvikt att tvinga 

ner skruvens nedre ände mot plattjärnet inuti modulen. Detta låser höjdinställningen, och 

den justeras genom att skruva på skruven vilket gör att modulen rör sig upp eller ner. 

Plattjärnet inuti modulen är försett med ett rektangulärt spår i vilket en koppling (4) till 

benens grovjusteringshål är fastsvetsad. Kopplingen går ut genom ett spår (5) i modulens 

baksida. En låsskruv (6) klämmer plattjärnet mot modulens insida, vilket låser fast 

höjdinställningen när balken med monterat skridskopaket lyfts vertikalt.  

I figur 4.24 visas en 3D-modell av konceptet med T-profilen fastsatt på sin plats, dock 

utan klammer. 

 

 
Figur 4.24: Öppen modul 
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4.5 Konceptutvärdering 

För att avgöra vilket koncept som skulle väljas för vidareutveckling rankades och 

jämfördes alla koncept baserat på hur väl de uppfyller satta krav. Monteringskoncept och 

höjdjusteringskoncept utvärderades separat.  

4.5.1 Groveliminering 

Direkt efter konceptgenereringen kunde en del koncept sorteras bort då de inte 

överhuvudtaget uppfyller funktionskraven. Koncepten som eliminerades innan själva 

utvärderingen påbörjades är dubbelskena, pallbock och kamlås. 

Dubbelskena och pallbock eliminerades på grund att deras förmåga att ändra höjdläge på 

balken ställs efter satta intervall och kan därför inte uppnå millimeterprecision.  

Kamlås togs bort eftersom den inte kan hindra skenan från att stanna kvar på marken då 

balken lyfts vertikalt.  

4.5.2 Elimineringsprocess för monteringskoncept 

Eftersom 3D-modeller av monteringskoncepten redan skapats användes dessa för att 

samla in data som sedan jämfördes för att hitta det mest tillverkningsvänliga konceptet, se 

jämförelser i tabell 4.4. 

Parametrarna som valdes för jämförelsen är materialåtgång, kaplängd, svetslängd, antal 

bockningar, antal hål, antal gängade hål och antal muttrar. Eftersom koncepten är 

konstruerade i plåt valdes kvadratmeter som enhet för materialåtgång, med spill inräknat. 

Total svets-och kaplängd mättes i millimeter.  

Parametrarna gavs också ett viktvärde, vilket är baserat på hur mycket de bidrar till att 

öka kostnaden för tillverkning.  

Det högst uppmätta värdet för varje parameter med tillhörande koncept sattes i 

nederdelen av tabellen till 100%, och multiplicerades med viktvärdet.  

Alla andra koncept värderades utifrån hur stora värden de har i förhållande till det största. 

Längst ner till höger i tabellen är konceptens totala värden summerade. 
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Tabell 4.4: Utvärdering av monteringskoncept 

  Utvärdering Fästen    

     

  Materialåtgång 
[m^2] 

Kaplängd 
[mm] 

Svetslängd 
[mm] 

Antal 
bockningar 
[st] 

Antal 
hål [st] 

Antal 
gängade 
hål [st] 

Antal 
muttrar 
[st]  

 

Nuvarande 
produkt 

0,043135 2430,85 1090 0 2 1 4  

Montering 
1 

0,0241805 1071 37 1 4 0 0  

Montering 
2 

0,03536 303 200 2 0 0 4  

Montering 
3 (h) 

0,03298 887 64 2 0 0 4  

Montering 
3 (v) 

0,033212 1000 0 4 4 0 0  

                 

  Materialåtgång 
[m^2] 

Kaplängd 
[% av 
original] 

Svetslängd 
[% av 
original] 

Antal 
bockningar 
[% av 
original] 

Antal 
hål [% 
av 
original] 

Antal 
gängade 
hål [% 
av 
original] 

Antal 
muttrar 
[% av 
original] 

 

Viktvärde  1 1 2 0,5 1 1,2 1 Total 

Original 100% 100% 100% 0% 50% 30% 100% 475% 

Montering 
1 

56,057725 44,058 6,78899082 12,5 100 0 0 219,40 

Montering 
2 

81,975194 12,464 36,6972477 25 0 0 100 256,13 

Montering 
3 (h) 

76,457633 36,489 11,7431192 25 0 0 100 249,69 

Montering 
(v) 

76,995479 41,137  50 100 0 0 268,13 

 

Resultatet av utvärderingen är att montering 1 är enklast att tillverka, vilket betyder att 

detta fäste kommer användas ifall ett höjdjusteringskoncept som är kompatibelt med 

monteringskoncepten väljs.  

  



 

 

56 

 

4.5.3 Elimineringsprocess för höjdjusteringskoncept 

För att jämföra koncepten för höjdjusteringen översattes kraven på produkten till 

egenskaper. Dessa egenskaper och deras ursprungskrav visas i tabell 4.5. 

Funktionskravet för höjdjusteringen delades in i precision, förmåga att inte ändra 

inställning när den väl är gjord och hur lätt det är att utföra höjdjusteringen. Resten av 

kraven översattes endast till en motsvarande egenskap.  

Tabell 4.5: Egenskaper med ursprungskrav 

Funktionskrav 

Systemet ska tillåta 

höjdjustering mellan 

balken och 

skridskoskenans glidyta 

Egenskaper 

Precision på 

höjdjustering 

Hur lätt 

höjdjusteringen är 

att utföra 

Höjdjusteringens 

förmåga att inte 

ändras när den väl 

är inställd 

Systemet ska stoppa 

skenans fäste från att 

falla ur modulen när 

balken med monterad 

skridsko lyfts vertikalt 

Förmåga att inte 

tappa skenan då 

balken lyfts 

vertikalt 

Systemet ska tillåta 

montering på de två 

olika balktyperna utan 

övergripande 

komponentbyten 

Förmåga att kunna 

monteras på båda 

balktyper 

Förmåga att glida 

på befintliga 

armeringsjärn 

Systemet ska vara 

beständigt mot korrosiva 

medier såsom flytande 

betong, regn och snö 

Beständighet mot 

korrosion 

Systemet ska inte 

beklamma området 

mellan profilernas 

underkant och 

armeringsjärnen i större 

utsträckning, ju mindre 

desto bättre 

Förmåga att inte 

göra oönskade spår 

eller fåror i 

betongen vid 

användning 

Andra krav 

Systemet ska med 

tillverknings- och 

monteringskostnader 

samt löner inräknade 

kosta mindre än 2213 kr 

att producera per 

komplett skridskopaket. 

Hur enkelt 

konceptet är att 

tillverka 
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Egenskaperna gavs varsin kortare benämning för att förenkla användningen av dem i 

fortsättningen, se tabell 4.6. 

Tabell 4.6: Egenskaper och benämningar 

Egenskap Benämning 

Precision på höjdjustering Precision 

Hur lätt höjdjusteringen är att utföra Svårighet 

Höjdjusteringens förmåga att inte ändras 

när den väl är inställd 

Pålitlighet 

Förmåga att inte tappa skenan då balken 

lyfts vertikalt 

Ej tappa skena 

Förmåga att inte göra oönskade spår eller 

fåror i betongen vid användning 

Spårbildning 

Hur enkelt konceptet är att tillverka Tillverkning 

Beständighet mot korrosion Korrosionsbeständighet 

Förmåga att kunna monteras på båda 

balktyper 

Monteringsförmåga 

Koncepten och egenskaperna för höjdjusteringsmekanismen vägdes kvalitativt mot 

varandra, se bilaga 3. Den nuvarande produkten användes som referenskoncept och gavs 

det neutrala värdet tre genomgående för alla egenskaper. Övriga koncept värderades på 

en skala mellan ett och fem där ett betyder att konceptet presterar mycket sämre, tre 

betyder att det presterar lika bra och fem betyder att det presterar mycket bättre än 

referenskonceptet i den egenskapen. 

Alla koncept gavs samma värde för egenskaperna precision, glid, korrosionsbeständighet 

och monteringsförmåga. De sju koncepten som togs med i elimineringsprocessen utöver 

referenskonceptet går alla att höjdjustera med millimeterprecision och de använder en 

skena för att glida på armeringsjärnen. 

Korrosionsbeständigheten har mest att göra med vilket material och vilken ytbehandling 

som används, detta kommer väljas senare i utvecklingsprocessen och därför antas alla 

koncepten prestera likadant i denna egenskap. Monteringsförmågan anses också vara lika 

bra hos alla koncepten, då alla är konstruerade för att använda den befintliga klammern 

för att fästa skridskopaketet i balken.  

Resultatet av utvärderingen är att Öppen modul är det bästa konceptet för 

vidareutveckling då det erhöll det högsta värdet. Detta är ett av höjdjusteringskoncepten 

som inte är kompatibelt med de olika monteringskoncepten, då monteringen i T-profilen 

och L-profilen redan tillfredsställs. För att stödja konceptens värdesättning skrevs 

motiveringar till varför koncepten fick sina respektive värden, se bilaga 4. 
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4.6 Vidareutveckling av koncept 

Konceptet öppen modul valdes för vidareutveckling. För att kunna utveckla konceptet 

utfördes en mer ingående undersökning på hur kraven på produkten uppfylls av konceptet 

i dess nuvarande tillstånd, och hur ändringar kan tillämpas för att förbättra 

konstruktionen.  

Eftersom en prototyp inte tillverkades användes de likheter konceptet har med den 

nuvarande produkten för att bedöma vilka brister det har, och alternativ till förbättring av 

konstruktionen.  

Ett bekymmer som identifierades i den nuvarande produkten är att modulen töjs när 

låsskruven dras åt. Detta beror på att spåret försvagar konstruktionen och detta leder i 

längden till att spåret blir konformat på grund av plastisk deformation, se figur 4.25. 

Deflektionen mättes med ett elektroniskt skjutmått och inspänningsmomentet i låsskruven 

mättes ej, då den inte spänns med momentnyckel vid vanlig användning.  

Meningen är att visa att det inte finns något som helt och hållet svarar när låsskruven 

trycker plattjärnet mot modulens innersida, hur litet eller stort inspänningsmomentet än 

är. Detta leder till att låsskruven dras åt för hårt vid användning och orsakar onödiga 

spänningar i konstruktionen. I figur 4.25 visar den vänstra bilden konstruktionen med 

låsskruven helt frilagd från röret, och den högra när den spänner röret mot innerväggen. 

En deflektion på 0,53 mm uppmättes.  

 

 
 

Figur 4.25: Töjning av modul på nuvarande produkt 

En förbättring för att undvika detta fenomen har redan gjorts då konceptet öppen modul 

har ett spår med en radie i varje ända istället för endast i den ena ändan som i den 

nuvarande produkten. Skillnaden visas i figur 4.26.  
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Figur 4.26: Skillnad på spår mellan nuvarande produkt (v) och öppen modul (h) 

En förstärkning i form av en platta valdes också att sättas i botten av öppen modul för att 

motverka att konstruktionen böjs. Den nuvarande produkten är heltäckt av en plåt på 

denna sida. Figur 4.27 visar förstärkningens placering (h) och den nuvarande produkten 

sedd från samma håll (v). En sak att ha i åtanke är att när skridskopaketet är monterat på 

balken hjälper även klammerskruvarna till att hålla ihop konstruktionen på detta hållet.  

 
Figur 4.27: Nuvarande produkt (v) och öppen modul (h) 

 

Öppen modul är konstruerad för att användas med befintlig klammer, muttrar valdes 

därför att svetsas fast på baksidan av de hål som är ämnade för klammerskruvarna på 



 

 

60 

 

modulen. Muttrarna svetsades fast för att slippa ha lösa muttrar, vilket ger fler lösa delar 

som kan slarvas bort. Det underlättar också monteringen då endast ett verktyg krävs för 

att spänna skruvarna. Figur 4.28 visar dessa muttrar samt den fastsvetsade muttern som 

låsskruven kommer sitta fast i.  

 
Figur 4.28: Fastsvetsade muttrar 
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För att göra öppen modul kompatibel med den befintliga klammern som beskrevs i 

förstudien behövs en distans till T-profilen, då det uppstår en glipa mellan modulen och 

klammern, se figur 4.29.  

 

 
Figur 4.29: Utan distans 

Detta löstes genom att konstruera en plåtdistans med samma hålbild som klammern, se 

figur 4.30. Distansen gjordes högre än klammern för att skydda justerskruven inuti 

modulen mot betongstänk. 

 

 
Figur 4.30: Med distans (v) och distansen (h) 
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Då L-profilen används är Öppen modul konstruerad för att kunna använda den befintliga 

klammern och en distans som redan finns i Swepacs produktsortiment, se figur 4.31.  

 

Figur 4.31: L-profil med klammer och distans 

4.6.1 Val av standardkomponenter  

För att ge utrymme för billig tillverkning användes så mycket standardkomponeneter som 

möjligt. Placeringen av dessa i konstruktionen visas i figur 4.32.  
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Figur 4.32: Placering av standardkomponenter 

En exakt beteckning och antal av varje komponent ges i tabell 4.7, ballongerna i figur 

4.32 är listade i den vänstra kolumnen. 

 

Tabell 4.7: Standardkomponenter 

Nummer  Beteckning  Antal (per komplett 

skridskopaket) 

1 Skruv/M6S M12x110 8.8 

FZB helgängad  

2 

2 M6M klass 8 M12 FZB 2 

3 TK6M DIN 929 A2 M12 8 

4 Mutter MGM locking 

M12 FZB 

4 

5 Skruv/M6S M12x30 8.8 

FZB 

4 

6 Skruv/M6S M12x55 8.8 4 

7 Skruv/M6S M10x25 8.8 

helgängad FZB  

4 

8 TK6M stål M10 2 
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4.7 Val av tillverkningsmetoder 

Tillverkningsmetoderna för öppen modul togs i åtanke i konstruktionsfasen då det är 

viktigt att konceptet utformas för enkel tillverkning, vilket sänker 

produktionskostnaderna. De tillverkningsmetoder som beskrivs i detta kapitel är endast 

planerade och förändringar kan ske beroende på tillverkarens preferenser samt tillgång till 

verktyg och maskiner.  

 

Modul 

Modulen skärs ut med laser- eller vattenskärning från ett plåtämne, och får då formen 

som visas i figur 4.33. De vertikala linjerna i figuren indikerar var bockningar skall 

utföras. Efter detta gradas de fyra yttre hålen med ett gradningssverktyg. 

 

Figur 4.33: Utskuren modul 
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Efter bockningen får modulen den tänkta formen, se figur 4.34. 

 

 

Figur 4.34: Bockad modul 

Figur 4.32 visar fyra stycken muttrar avsedda för att fästa klammern, och en mutter 

avsedd för låsskruven. Alla dessa muttrar svetsas fast på modulen. 

 

Topp 

Toppen skärs ut med laser- eller vattenskärning, därefter borras, gängas och gradas det 

genomgående hålet avsett för skruven som justerar höjdinställningen, en bild på toppen 

visas i figur 4.35. Denna svetsas därefter fast i modulen. 

 

 

Figur 4.35: Topp med borrat, gängat och gradat hål 
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Plattjärn och koppling till grovjustering 

Plattjärnet som glider mot insidan av modulen är utskuret med laser- eller vattenskärning, 

se figur 4.36. Faserna på kanterna fräses eller eventuellt skärs ut beroende på tillverkarens 

maskinpark.  

 

Figur 4.36: Plattjärn 

Kopplingen till grovjusteringen, se figur 4.37, skärs ut med laser- eller vattenskärning och 

hålen gradas med ett gradningsverktyg. Faserna på kanterna fräses eller eventuellt skärs 

ut beroende på tillverkarens maskinpark.  

 

 

Figur 4.37: Koppling till grovjustering 
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De båda detaljerna sammanfogas med svetsning för att bilda en enhet, se figur 4.38. 

 

 

Figur 4.38: Plattjärn och koppling till höjdjustering 

Förstärkning 

Förstärkningen är den enklaste detaljen, den skärs ut med laser- eller vattenskärning, en 

bild på förstärkningen visas i figur 4.39. 

 

 

Figur 4.39: Förstärkning 

Förstärkningen svetsas därefter fast i botten på modulen. 
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Ben 

Benen skärs ut med laser- eller vattenskärning, även hålen. Gradningen utförs med ett 

gradningsverktyg eller eventuellt skärs ut beroende på tillverkarens maskinpark. Benen 

tillverkas på samma sätt som för den nuvarande produkten. Ett ben visas i figur 4.40. 

 

Figur 4.40: Ben 

Skena 

Skenan tillverkas från ett kilstål som kapas till rätt längd och de två faserna på undersidan 

fräses ut, skenan tillverkas på samma sätt som för den nuvarande produkten. En bild på 

skenan visas i figur 4.41. 

 

 

Figur 4.41: Skena 
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Benen svetsas därefter fast på skenan, se figur 4.42. 

 

 

Figur 4.42: Skena med fastsvetsade ben 

 

Ytbehandling  

Hela konstruktionen ska genomgå en elförzinkningsprocess där den beläggs med ett 12 

µm tjockt lager zink för att öka korrosionsbeständigheten, och ge ett mer attraktivt 

utseende. Detta är samma ytbehandling som används för den nuvarande produkten. 

4.8 Val av material 

Två material ansågs lämpliga som konstruktionsmaterial, stål och aluminium. En del 

material sorterades bort i avgränsningarna för projektet och materialen för skruvar och 

muttrar är standardiserade. 

Materialet för skenan, benet och kopplingarna till grovjusteringen har ej ändrats mot vad 

som används i den nuvarande produkten. Materialet för dessa delar är konstruktionsstålet 

Domex 240 YP.  För att kunna utföra en jämförelse mellan stål och aluminium gjordes en 

lista med materialkrav som måste uppfyllas. 

 Materialet ska: 

 Ha god svetsbarhet 

 Ha goda bockningsegenskaper 

 Vara lämpligt för skärande bearbetning 

 Ha ett konkurrenskraftigt pris 

 Vara lämpligt för laser- eller vattenskärning 

 Vara lämpligt för beläggning av korrosionsbeständig ytbehandling 
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En utvärdering på hur väl materialen uppfyller de satta kraven visas i tabell 4.8.  

 

Tabell 4.8: Materialjämförelse 

Krav Stål Aluminium 

Ha god svetsbarhet 

 

Erbjuder mycket goda 

svetsmöjligheter för alla typer 

av svetsning 

Går att svetsa med MIG och 

TIG-svetsning 

Ha goda bockningsegenskaper 

 

Lämpar sig väl för bockning  Lämpar sig väl för bockning 

Vara lämpligt för skärande 

bearbetning 

Beroende på legering går det att 

uppnå mycket goda egenskaper 

för skärande bearbetning 

Mycket goda egenskaper för 

skärande bearbetning 

Ha ett konkurrenskraftigt pris 

 

Prisexempel på plåt: 

Ett ark 355MC D med 

dimensionerna 3000*1500*6 

mm kostar 3618 kr/st (april 

2017) [34] 

 

Prisexempel på plåt: 

Ett ark 6082 T6 med 

dimensionerna 3020*1520*6 

mm kostar 6107 kr/st (april 

2017) [35] 

Vara lämpligt för laser- eller 

vattenskärning 

 

Lämpar sig väl för laserskärning Lämpar sig väl för laserskärning 

Vara lämpligt för beläggning 

av korrosionsbeständig 

ytbehandling 

 

Lämpar sig väl för olika typer 

av ytbehandling 

Bildar en tät oxidhinna på ytan 

som naturligt skyddar materialet 

mot korrosion 

 

Efter jämförelsen valdes stål som konstruktionsmaterial. Förutom att stål uppfyller alla de 

satta kraven lika väl eller bättre än aluminium var de största faktorerna till att stål valdes 

de mycket goda svetsegenskaperna, vilket kommer att förenkla den manuella svetsningen 

vid tillverkningen, samt det avsevärt lägre materialpriset i förhållande till aluminium. 

Stållegeringen som valdes som plåtämne är konstruktionsstålet Domex 315MC. Det har 

utmärkta egenskaper för bockning, laserskärningskärning och svetsning.  

Materialegenskaper för Domex 315 MC: 

Sy = 315 MPa 

Su = 390–510 MPa 

Materialegenskaper för Domex 240 YP 

Sy = 240 MPa 

Su = 360 MPa 

[30] 
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Figur 4.43 visar vilka delar som respektive legering används till. 

 

 

Figur 4.43: Legeringsval 

4.9 Beräkning och dimensionering 

För att säkerställa att konstruktionen kommer hålla vid normal användning utfördes 

hållfasthetsberäkningar på de områden i konstruktionen som påverkas av belastningar 

från yttre krafter. 

4.9.1 Val av säkerhetsfaktor 

Både materialen i konstruktionen och miljön som produkten kommer användas i är 

välkända. Vidare krävs det endast simpla beräkningar för att hitta de spänningar som 

uppstår i konstruktionen vid normal användning. Det bedöms inte heller att någon 

personskada kan uppstå ifall ett materialbrott uppstår, i värsta fall kan en betonggjutning 

misslyckas, vilket är en stor ekonomisk förlust. Med denna motivation sattes en 

säkerhetsfaktor på 1,5.  

Beräkningsgången utfördes så att dimensionerna sattes först, och beräkningarna avgjorde 

om de var godtagbara eller inte i avseende på vilken säkerhetsfaktor som fås fram. Den 

uträknade säkerhetsfaktorn måste vara lika med, eller överstiga 1,5, om inte detta uppfylls 

justeras dimensionerna därefter. 
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4.9.2 Beräkning av reaktionskrafter för vibrationsbalken vid full längd. 

För att räkna ut hur stor last varje skridskopaket tar upp från balkens egenvikt vid den 

maximala längden 25 meter beräknades de reaktionskrafter som skridskopaketen utsätts för då 

de är monterade på balken. 

Den största upplagskraften beräknades vara RA = 3276,344 N, och det är denna som kommer 

användas i vidare beräkningar.  

För beräkningar av upplagskrafter, se bilaga 10. 

4.9.3 Beräkning av säkerhetsfaktor på modulficka 

Varje skridskopaket innehåller två moduler, en på varje ben. Varje modul har en ficka som 

balkens aluminiumprofil vilar på, och varje ficka tar därmed upp hälften av upplagskraften 

RA. För att säkerställa att denna ficka uppfyller säkerhetskraven utfördes 

hållfasthetsberäkningar på just denna del. 

Fickans säkerhetsfaktor beräknades vara 1,5. 

För beräkningar, se bilaga 11. 

4.9.4 Beräkning säkerhetsfaktor på justerskruv (normalspänning) 

Skruvarna som justerar höjdläget tar upp en kraft som verkar axiellt längs skruven. Kraften är 

lika stor som den last profilfickan belastas med, halva RA.  För att säkerställa att det inte finns 

någon risk för materialbrott i skruven beräknades dess säkerhetsfaktor i avseende på 

normalspänning. 

Säkerhetsfaktorn beräknades vara 33,9. 

För beräkningar, se bilaga 12. Standardiserade värden som används i dessa beräkningar finns i 

bilaga 5 och bilaga 6. 

4.9.5 Beräkning av risk för knäckning på justerskruv 

Eftersom den axiella kraft som verkar på justerskruven är komprimerande beräknades risken 

för knäckning.  

Beräkningarna visade att risken för knäckning är obefintlig. 

För beräkningar, se bilaga 13. Standardiserade värden som används i dessa beräkningar finns i 

bilaga 5, bilaga 7 och bilaga 8. 

. 
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4.9.6 Beräkning av minsta tjocklek på toppen 

Det gängade hålet i toppen löper risk för gängskjuvning och därför utfördes beräkningar på 

om dess valda tjocklek på 18mm var godtagbar. 

Beräkningarna visade att en tjocklek på 18mm ger en säkerhetsfaktor på 1,67. 

För beräkningar, se bilaga 14. Standardiserade värden som används i dessa beräkningar finns i 

bilaga 5 och bilaga 6. 

4.9.7 Beräkning av skruvförband 

Säkerhetsfaktorn på de skruvförband som används till höjdlägets grovinställning beräknades 

för att säkerställa att deras dimensionering är godtagbar, dessa skruvförband har samma 

dimensioner som hos den nuvarande produkten. Eftersom skruvförbanden spänns på frihand 

vid vanlig användning beräknades både deras förmåga att överföra kraft via friktion och deras 

hållfasthet vid skjuvspänning. 

Beräkningar visade att friktionskraften som uppnås vid korrekt förspänning är tillräcklig för 

att överföra gällande kraft via friktion och säkerhetsfaktorn i avseende på skjuvspänning 

uppgår till 9,5. 

För beräkningar, se bilaga 15 Standardiserade värden som används i dessa beräkningar finns i 

bilaga 5, bilaga 6 och bilaga 9. 
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4.10 Placering av hål och spår 

Som tidigare nämnts så är det valda materialet för den kompletta modulen Domex 

315MC, där de bockade detaljerna har en tjocklek på 5 mm. Enligt SS-EN 10149–2 går 

Domex 315MC med tjocklek 5 mm att bockas med en minimum innerradie på 0,3x5=1,5 

mm, se tabell 4.9. Innerradien som har valts till samtliga bockningar på modulen är 2 

mm.  

Tabell 4.9: Materialegenskaper [36] 

 

Konstruktionens hål har dimensionerats och placerats så att inga problem eller kollisioner 

ska uppkomma vid tillverkning och användning, se figur 4.44.  

 

 

Figur 4.44: Hål- och spårplacering 
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Figur 4.44 har även utsatta ballonger för att förstärka tydligheten av placeringar av spår 

och hål, dessa beskrivs i tabell 4.10 där de även givits ett kortare mer hanterbart namn. 

Tabell 4.10: Namn på hål och spår i konstruktionen 

Nummer Namn Beskrivning  

1 Spår för höjdjustering  Spår som kopplingen till grovinställningen glider 

genom  

2 Hål för M12 mutter Fyra stycken hål avsedda för infästning av klammer, 

M12 muttrar kommer svetsas fast i cc med hålen för att 

ge möjlighet för skruvarna att skruvas fast 

3 Hål för M10 mutter Hål avsett för låsskruven, M10 mutter kommer svetsas 

fast i cc med hålet för att ge möjlighet för låsskruven att 

skruvas fast 

Spåret för höjdjusteringen har dimensionerats för att skridskopaketet ska kunna justeras 

56 mm exklusive grovjustering. Spåret är 4 mm bredare än kopplingen till 

grovjusteringen för att inte spårets långsida ska belastas när plattjärnet spänns fast med 

låsskruven. Spelet ska även underlätta vid montering. 

De fyra hålen har placerats som i figur 4.44 för att ge plats för en M12 mutter. Hålen har 

placerats 15 mm från kanten, och en M12 mutter har 20 mm som största ytterdiameter. 

Det minimala avståndet från mutterns ytterkant till bockningsradien blir då 3 mm. 

En M10 mutter har 17,8 mm som största ytterdiameter, därför är hål för M10 mutter 

placerat 16 mm från modulens bakre kant. Med detta avstånd kommer inte mutterns 

ytterkant att överskrida bockningsradien, och låsskruven kommer få full kontaktyta med 

plattjärnet på insidan av modulen. Hålet är placerat 93 mm från överkanten för att 

skruven ska vara i kontakt med plattjärnet oberoende vart i modulen det befinner sig. 

Figur 4.45 visar positionen på hålet för justerskruven. Hålet är placerat i mitten av 

toppen, 10 mm från modulens bakre kant. Detta ger justerskruven full kontaktyta med 

plattjärnet på insidan av modulen. 

 

Figur 4.45: Hål i topp 
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Figur 4.46 visar plattjärnet med spår för koppling till grovjustering. Spåret är centrerat på 

detaljen. De fyra hålen i spårets hörn gör det möjligt att tillverka spåret med vatten- eller 

laserskärning utan några påverkande radier. Ena sidan har 3 mm gradning på kanterna för 

att plattjärnet inte ska kollidera med bockningsradien i modulen. 

 

Figur 4.46: Plattjärn med spår för koppling till grovjustering 

Figur 4.47 visar hålbilden på kopplingen för grovjustering. Hålet närmast modulen är 

placerat 20,5 mm från modulkanten för att det ska finnas plats för en ringnyckel. En 

ringnyckel med storleken 19 som används för M12 skruvar/muttrar har en ytterdiameter 

på 28 mm, detta ger ett spel på 6,5 mm mellan verktyget och kanten. Utöver detta är 

hålbilden utformad för att passa de befintliga benen.  

 

  

Figur 4.47: Koppling till grovjusterng 
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4.11 Kostnader och konstruktionsändringar 

En kostnadsuppskattning utfördes av ett oberoende tillverkningsföretag för en beställning 

av 25 st kompletta skridskopaket, exklusive alla lösa skruvar och muttrar då dessa 

monteras i efterhand. Priset per skridskopaket uppskattades till 1875 SEK. 

Med kostnadsuppskattningen kom även förslag på ändringar av konstruktionen för att 

förenkla tillverkningen. Dessa var att: 

 Byta tjocklek på toppen och plattjärnet inuti modulen till 20 mm (var 18 mm) 

 Byta inre bockningsradie på modulen på till 3 mm (var 2 mm) 

 Ändra konstruktionen på nederdelen av modulens plåt för att förenkla bockning i 

avseende på bokningslinjernas placering, se figur 4.48. 

Dessa ändringar utfördes. 

 

 

Figur 4.48: Ursprunglig modulplåt (v) och ändrad modulplåt (h)  
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5. Resultat  

I resultatkapitlet beskrivs det nyutvecklade konceptet.  

5.1 Montering  

Figur 5.1 visar det nya skridskopaketet monterat på T-profilen, som tillhör den 

modulbaserade vibrationsbalken.  

 

Figur 5.1: Skridskopaket monterat på T-profil 
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I figur 5.2 är skridskopaketet monterat på L-profilen som tillhör den fasta vibrationsbalken. 

 

Figur 5.2: Skridskopaket monterat på L-profil 

Det enda komponentbytet som måste utföras för att skifta mellan de två olika profilerna 

är distansen till klammern, då det krävs en särskild distans för varje profil. Klammern 

som används i den nuvarande produkten har bytts ut mot klammern som används för 

andra ändamål i produktsortimentet.  
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5.2 Höjdjustering 

En grovjustering av höjdläget görs genom att använda benens högre eller lägre hålbild, se 

figur 5.3. Skillnaden på dessa hålbilder i höjdled är 50 mm. 

 

Figur 5.3: Grovjustering av höjdläge 

Fininställningen av höjdläget utförs med justerskruven, som höjer och sänker modulens 

position över skenan, se figur 5.4. Detta tillför ytterligare 75 mm höjdjusteringsmarginal. 

Den totala höjdjusteringsmarginalen från ovansidan av skenan och uppåt uppgår till 125 

mm.  
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Figur 5.4: Inställning av höjdläge med justerskruv 

5.4 Material och ytbehandling 

Två stållegeringar valdes som konstruktionsmaterial, Domex 240 YP och Domex 315 

MC. Hela konstruktionen exklusive lösa muttrar och skruvar genomgår en 

elförzinkningsprocess. 

5.5 Kostnader 

Kostnadsuppskattning för tillverkning av komplett skridskopaket: 1875 SEK, exklusive 

lösa skruvar och muttrar. 
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5.6 Dimensioner 

Minsta tillåtna säkerhetsfaktor valdes till 1,5 och alla dimensioner har godkänts genom 

hållfasthetsberäkningar. 

5.7 Tillverkning 

Antal gängade hål: 2 st 

Total svetslängd: 1080 mm 

Antal bockningar: 8 st 

Antal fräsoperationer: 4 st 

Alla detaljer skärs ut med laser- eller vattenskärning. 
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6. Analys 

I analyskapitlet jämförs det nyframtagna konceptet med den nuvarande produkten för att 

kunna dra slutsatser om huruvida alla funktioner har bibehållits och om produktionen har 

blivit enklare och lönsammare. 

6.1 Funktioner 

Konstruktionen av det nya konceptet liknar på många vis den nuvarande produkten. Detta 

betyder att användare av den nuvarande produkten kan byta till det nya konceptet ifall 

något går sönder. Skenan och benen är helt oförändrade, vilket betyder att de inte behöver 

köpa ett helt nytt skridskopaket ifall, säg modulen, går sönder. Det blir bakåtkompatibelt. 

I övrigt har samma precision på höjdinställningen behållits genom att använda en 

grovjustering och en justerskruv. Även ytbehandlingen är oförändrad, vilket medför att 

korrosionsbeständigheten för det nya konceptet hålls på samma nivå som för den 

nuvarande produkten. Alla ingående skruvar i konstruktionen har försökts hållas till 

samma dimensioner, i första hand M12. Detta är tänkt att underlätta montering då färre 

verktyg behövs. 

Den klammer som används för att fästa det nuvarande skridskopaketet i balken tillverkas 

endast för detta ändamål. I det nyframtagna konceptet görs detta med en klammer som 

finns i företagets produktsortiment och används i andra applikationer. Den klammer som 

specialtillverkats för det nuvarande skridskopaketet kan alltså avvecklas 

En ny distans togs fram för att möjliggöra infästning i T-profilen, medan distansen för 

infästning i L-profilen redan finns i företagets produktsortiment.  

6.2 Dimensioner 

De dimensioner som sattes för konstruktionen uppfyller kraven som ställs på hållfasthet, 

vilket har bevisats genom beräkningar.  

6.3 Tillverkning 

Mycket av den nuvarande produkten skärs ut i lösa delar och sammanfogas därefter med 

svetsning. I och med att den årliga produktionsserien är låg utförs denna svetsningen 

manuellt, vilket är kostsamt. En del svetsfogar slipas även ner för att ge rätt passform, i 

första hand när det kommer till röret som sitter inuti modulen, se figur 4.4. 

Konstruktionen av det nyframtagna konceptet är utformad för att minska den totala 

svetslängden och ersätta den med alternativa tillverkningsmetoder, främst bockningen av 

modulen. Minskningen av svetslängd har medfört att den totala kaplängden för ingående 

detaljer reducerats. 

Svetslängd nuvarande produkt: 2582 mm 

Svetslängd nyframtaget koncept: 1080 mm 
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6.4 Lönsamhet 

Enligt kostnadsuppskattningen som utfördes för det nyframtagna konceptet skulle 

tillverkningskostnaden per skridskopaket uppgå till 1875 SEK. Kostnaden för tillverkning 

av den nuvarande produkten uppgår till 1613 SEK. Utöver dessa avgifter tillkommer en 

summa på 600 SEK för skruvar, muttrar, montering med mera som görs av Swepac i 

deras egna anläggning. Tabell 6.1 visar en prisjämförelse mellan det nya konceptet och 

den nuvarande produkten.  

Tabell 6.1: Prisjämförelse 

 Nuvarande produkt Nyframtaget koncept 

Tillverkningskostnader 1613 1875 (uppskattning) 

Skruvar, muttrar och 

montering 

600 600 

Totalkostnad 2213 SEK 2475 SEK 

Prisskillnaden blir 2475–2213 = 262 SEK och betyder att det nyframtagna konceptet 

enligt kostnadsuppskattningen skulle vara ett dyrare alternativ. Kostnadsuppskattningen 

som utfördes är ej slutgiltig och vid en uppskattning av tillverkningskostnader är det 

säkrare överskatta än att ge ett för lågt pris. Vidare kontakt med fler tillverkare och små 

ändringar i konstruktionen behövs för att kunna klassa det nyframtagna konceptet som 

lönsamt. 
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7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Arbetet har i sin helhet förhållit sig positivistiskt till datainsamlingen då kända teorier har 

använts för att stötta och styra utvecklingsprocessen. Den data som samlats in genom 

samtal med anställda på företaget kan ha vissa hermeneutiska drag, men eftersom den 

nuvarande produkten har fungerat under en längre tid på marknaden kan detta tolkas som 

att den verifierats genom empiriska prövningar. 

Under arbetet har det kontinuerligt strävats efter att finna en välutvecklad lösning på den 

uppsatta undersökningsfrågan, därför lades stor vikt i början att grundligt analysera 

problemet. Vid första mötet med företaget bestämdes de funktioner och begränsningar 

som styr produktutvecklingen. Detta gav en tydlig bild av hur produkten är menad att 

användas, därmed beslutades att en undersökning om kundönskemål i form av enkäter 

eller intervjuer inte var nödvändig. Istället utfördes monteringstester för att öka 

förståelsen av den nuvarande produkten och därmed stärka validiteten på den primära 

datainsamlingen. Förstudien i början av genomförandet baserades på data som samlats in 

genom samtal och observationer på företaget. Att samtliga data samlats från samma 

arbetsplats innebär oftast sämre reliabiliteter, då alla källor förmodligen blivit påverkade 

och styrda åt samma riktning. För att styrka reliabiliteten har alla val som gjorts under 

utvecklingsprocessen försökts grundas på objektiva observationer och kvantitativa 

undersökningar. 

Under fasen för konceptgenerering användes ett abduktivt angreppssätt, då befintliga 

konstruktionselement användes för att skapa dellösningar på de satta kraven. Därefter 

bekräftades eller dementerades dellösningarna induktivt. Vid utvärdering av 

monteringskoncepten användes en kvantitativ undersökning där mätbara data jämfördes, 

medans höjdjusteringskoncepten utvärderades kvalitativt. Om tid funnits kunde fler än ett 

koncept vidareutvecklats för att undersöka om andra dellösningar hade fungerat, och 

därmed styrka trovärdigheten av de val som gjorts. 

En skillnad mellan det nyframtagna konceptet och den nuvarande produkten ur 

funktionssynpunkt är att modulen i det nya konceptets framsida (som vetter ut från 

vibrationsbalken) är mer öppen. Den nuvarande produkten är heltäckt av en plåt på denna 

sida. För att undersöka om detta påverkar modulens förmåga att möta funktionskraven 

hade en prototyp behövts tillverkas för att utföra tester. En prototyp hade vidare styrkt 

validiteten på arbetet genom att bekräfta hållfasthetsberäkningar och funktioner, men på 

grund av tidsbrist har ingen prototyp tillverkats. 

Dimensioneringen på det nya konceptet är gjord för att passa den nuvarande 

vibrationsbalken, därefter utfördes hållfasthetsberäkningar för att kunna godkänna 

dimensionerna. Valet att säkerhetsfaktorn inte får understiga 1,5 har stärkt trovärdigheten 

för att konstruktionen kommer klara av de belastningar den kommer utsättas för vid 

normal användning. Säkerhetsfaktorn har valts i samråd med handledare och baserats på 

de kända teorier som finns för att välja säkerhetsfaktor. En metod att bekräfta 

beräkningarna hade varit FEM-beräkningar, som ytterligare hade stärkt validiteten. Både 

kvalitativa- och kvantitativa jämförelser gjordes för att avgöra vilket 

konstruktionsmaterial som lämpar sig bäst för konceptet. 
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Resultatet visar att det nyframtagna konceptet enligt en kostnadsuppskattning skulle vara 

ett mindre lönsamt alternativ än den nuvarande produkten. Detta faktum innebär att hela 

arbetets validitet försämras. Däremot finns det flera omständigheter som råder kring 

detta, och dessa tas upp i resultatdiskussionen. 

7.2 Resultatdiskussion 

Montering på T-profilen görs med hjälp av en klammer och två skruvar som fästs i varsin 

mutter på modulen. Detta är samma princip som hos den nuvarande produkten och alla 

koncept som togs fram i konceptgenereringsprocessen var baserade på samma lösning. 

Att inte betrakta andra lösningar kan ha varit en begränsning för monteringsfunktionen, 

däremot är klammerlösningen väl beprövad och har använts i den nuvarande produkten. 

Det är även en simpel lösning eftersom klammern som används i det nya konceptet redan 

finns i företagets produktsortiment, och behöver endast kompletteras med två distanser. 

Det hade varit önskvärt att helt och hållet slippa komponentbyten för montering på de två 

olika aluminiumprofilerna, men lösningen blev ett komponentbyte i form av att byta 

distans. Detta är inte en optimal lösning då det ger upphov till fler lösa delar, men med 

tanke på hur olika de båda profilerna är utformade ansågs det vara rimligt. Klammern 

som används för den nuvarande produkten kan tas ur tillverkning och 

produktionsvolymen för klammern i det nya konceptet ökar vilket förhoppningsvis gör 

den billigare att tillverka. 

Flera olika lösningar på höjdjusteringsmekanismen togs fram under konceptgenereringen. 

Några av dem uppkom redan innan det var helt klart vilka funktioner det nya konceptet 

behövde ha, i synnerhet noggrannheten på höjdinställningen. Detta ledde till att vissa av 

koncepten inte var i närheten av att förtjäna vidareutveckling och de sorterades bort i en 

groveliminering. Ett bättre tillvägagångssätt hade varit att klargöra funktionerna för 

produkten innan konceptgenereringen påbörjades. På så vis hade inte värdefull tid lagts 

på att generera mindre bra koncept. Konceptet som valdes för vidareutveckling var det 

sista som genererades och är ett resultat av den kunskap som införskaffades under 

konceptgenereringsprocessen om vad som fungerar och inte. Ett besök gjorde på 

värdföretaget där de olika koncepten presenterades. Efter detta besök var responsen från 

företaget att det troligtvis var en bättre idé att förädla den nuvarande produkten och 

modifiera den för enklare tillverkning. Detta råd togs i akt och det var därefter det sista 

(vinnande) konceptet ritades, vilket kan tolkas som en blandning av den nuvarande 

produkten och ett av monteringskoncepten. Det känns lätt att säga att en djupare 

diskussion med förtaget från början av konceptgenereringen hade skapat större 

förutsättningar för att utveckla ett bra koncept på kortare tid, men ibland måste man göra 

fel innan man kan hitta vad som är mest rätt. Det hade också kunnat leda till att det 

vinnande konceptet hade varit företagets egna vision av hur det ska se ut. 

Funktionen för höjdjusteringen har bibehållits helt och hållet då det nya konceptet 

använder sig av både en grovjustering och en finjustering. Detta kändes som ett säkert val 

då det visat sig fungera i den nuvarande produkten. Skenan och benen är också helt 

oförändrade, vilket gav mer tid att fokusera på montering och höjdjustering som ansågs 

vara de svåraste delarna att konstruera. 

Stål var egentligen det enda tänkbara konstruktionsmaterialet, men en jämförelse gjordes 

ändå med aluminium för att bortom allt tvivel kunna välja stål. Kostnadsskillnaden 

mellan dem var den absolut största faktorn då begränsningarna för att skapa lönsam 
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tillverkning för produkten är överhängande. Den simpla konstruktionen och låga 

produktionsvolymen är de största anledningarna till detta. I ett mer komplicerat system 

går det att hitta fler mindre vinster som tillsammans skapar lönsamhet, men i en simpel 

konstruktion försvåras detta. Ytbehandlingen som valdes har använts på den nuvarande 

produkten och har då ej orsakat några problem vare sig i konstruktionen eller för 

korrosionsbeständigheten. Om tid hade funnits skulle fler ytbehandlingsalternativ 

betraktats för att kunna göra en jämförelse i avseende på pris och funktionalitet, detta 

kunde givit ett annat resultat än den valda ytbehandlingen.  

De dimensioner som sattes på konstruktionen är gjorda för att passa vibrationsbalken och 

dess aluminiumprofiler. Därmed försvann en del friheter i utformningen av konceptet. 

Den kritiska delen i avseende på hållfasthet visade sig vara fickan som 

aluminiumprofilerna vilar i, som med nöd och näppe klarade av kravet på 

säkerhetsfaktor. Det var också denna del som styrde valet av legering, då en något 

starkare legering behövdes för att möta hållfasthetskravet. Beräkningar visade att några 

delar av konstruktionen har en säkerhetsfaktor långt över den satta minimumfaktorn. 

Detta anses inte vara ett problem, då det ger en robustare och stabilare konstruktion. Att 

sätta dimensionerna så de precis klarar hållfasthetskraven hade skapat en känsla av 

klenhet, då skruvarna till exempel hade behövt vara av M6 storlek. En avvägning mellan 

kostnad och kvalitet är en ständig frågeställning som konstruktörer måste jobba med.  

Ett av de stora problemen med den nuvarande produkten ansågs vara mängden svetsning 

och de detaljer som skärs ut för att sedan svetsas ihop. Automatiserad svetsning är ett 

alternativ vid masstillverkning av vissa detaljer, men för den nuvarande produkten har all 

svetsning skett manuellt. Detta är tidskrävande då alla detaljer måste fixeras i rätt läge 

och sedan sammanfogas. Utöver detta tillkommer all slipning av svetsfogar som inte bara 

försvagar svetsfogen utan tar extra bearbetningstid. Vid manuell svetsning är svetsaren i 

kontakt med den gas som släpps ut och det är en arbetsmiljö som helst bör undvikas. 

Bockning sågs som ett kostnadseffektivare och mer arbetsvänligt alternativ.  

Kostnadsuppskattningen utfördes av ett oberoende tillverkningsföretag på beställning av 

författarna. Enligt uppskattningen skulle det nyframtagna konceptet vara mindre lönsamt 

än den nuvarande produkten. Detta kan bero på flera orsaker. I svaret vi fick från 

tillverkaren fanns det inte endast en kostnadsuppskattning och förslag på ändringar, det 

hade också uppstått ett missförstånd angående skenan. I konceptet ser det ut som att 

skenan har frästa radier på dess kanter. Dessa radier kan ha höjt tillverkningskostnaden 

markant då alla skenans kanter är radiella. Vi har efteråt försökt nå tillverkningsföretaget 

för att se om ändringarna som gjordes sänkte det uppskattade priset, men har ej lyckats få 

kontakt. Vi ville även få andra tillverkningsföretags synpunkt på kostnadsuppskattningen 

och vi har hört av oss till fyra stycken utöver det vi fick svar från, men har ej anhållit 

några svar. Nu i efterhand hade det varit ett bra beslut att ta kontakt med tillverkare 

tidigare i processen för att be om råd angående enskilda detaljer. 

Vidare är en första kostnadsuppskattning inte något att bara ta emot och leva med. Även 

erfarna konstruktörer ändrar konstruktionen efter första utskicket för att förenkla 

tillverkningen. Detta är något som vi, om tid hade funnits, hade velat jobba vidare med. 

Vi är övertygade om att det nya konceptet är en förbättring i avseende på arbetsmiljö, 

tillverkning och förhoppningsvis också från ett lönsamhetsperspektiv, även om vidare 

arbete krävs för att bekräfta lönsamheten. 
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Tanken var att tillverka en prototyp för att kunna utföra praktiska tester av resultatet. 

Detta har ej uppnåtts då det helt enkelt inte funnits någon tid för att göra detta. För att 

sätta konceptet i produktion togs förslag på fortsatt arbete fram: 

 Få kontakt med fler tillverkningsföretag för att diskutera kostnader och eventuella 

konstruktionsändringar 

 Tillverka en prototyp och utföra tester av denna 
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8. Slutsatser 

I det nyframtagna konceptet justeras höjdinställningen på samma sätt som i den nuvarande 

produkten, detta är en väl beprövad och fungerande konstruktion som gör det möjligt att 

justera höjden med millimeterprecision. En klammer används för att spänna fast 

skridskopaketet i vibrationsbalkens aluminiumprofiler och endast ett komponentbyte 

krävs för att byta mellan L-profilen och T-profilen. När skridskopaketet är monterat på 

någon av balkarna finns det alltså en lös del som inte är monterad. Alla ingående skruvar 

och muttrar är standardkomponenter som valts för att ge så stort utrymme som möjligt för 

enkel och lönsam tillverkning. Konstruktionsmaterialet är genomgående stål och en 

elförzinkning kommer att utföras på hela konstruktionen för att ge ett hållbart 

korrosionsskydd. Skridskopaketet ska med dessa förutsättningar hålla minst lika länge 

som själva vibrationsbalken.  

Tillverkningsmetoderna medför en förbättring i arbetsmiljön jämfört med den nuvarande 

produkten för framförallt svetsaren, då konstruktionen är utformad för att lätt kunna 

sammanfogas. Skridkopaketets dimensionering är beräknad och ska med lätthet hålla för 

normalanvändning. Enligt en objektiv kostnadsuppskattning är resultatet inte lönsammare 

än den nuvarande produkten, och fortsatt arbete krävs för att med säkerhet kunna bekräfta 

dess lönsamhet.  
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Bilaga 1: Användning av vibrationsbalk med befintliga 

gjutformskanter 
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Bilaga 2: Användning av vibrationsbalk där gjutformskanter är ersatta 

med skridskor 
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Bilaga 3: Utvärdering av koncept för höjdjusteringsmekanismen 
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Bilaga 4: Motiveringar för värdesättning på höjdjusteringskoncept  

Justerskruv:  

Tabell 1 visar konceptets tilldelade värden med motivering. 

Tabell 1: Värdesättning av justerskruv 

Egenskap Värde Motivering 

Svårighet 3 Använder i likhet med referenskonceptet en skruv för att ställa höjden 

Pålitlighet 3 Skruven som ställer höjden vilar på benet vilket låser höjdjusteringen, 

förutsatt att skruvens gängor håller. Pålitligheten anses vara lika stor 

som hos referenskonceptet 

Ej tappa skena 3 Likt referenskonceptet används en låsskruv för att hindra skenan från att 

stå kvar på marken när balken lyfts vertikalt 

Spårbildning 3 Benen anses inte behöva vara av grövre godstjocklek än för 

referenskonceptet 

Tillverkning 4 Konceptet har mindre svetslängd och färre ingående delar än 

referenskonceptet 

Låsbygel: 

Tabell 2 visar konceptets tilldelade värden med motivering. 

Tabell 2: Värdesättning av låsbygel 

Egenskap Värde Motivering 

Svårighet 1 Kräver externt stöd för balken då skruvförbanden lossnas med avsikt 

att justera höjden 

Pålitlighet 2 Kan ändra justeringshöjd ifall låsbygeln inte spänns runt benet 

ordentligt eller lossnar på grund av vibrationer 

Ej tappa skena 2 Motiveringen flyter samman med den för pålitligheten då ett för löst 

spänt skruvförband kan leda till att benet glider ur låsbygeln när 

balken lyfts vertikalt 

Spårbildning 2 Kräver en relativt grov profil som ben för att öka låsbygelns 

kontaktyta, ju grövre ben desto större spårbildning 

Tillverkning 4 Konceptet har mindre svetslängd och färre ingående delar än 

referenskonceptet 
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Gängad stång: 

Tabell 3 visar konceptets tilldelade värden med motivering. 

Tabell 3: Värdesättning av gängad stång 

Egenskap Värde Motivering 

Svårighet 3 Höjden justeras genom att skruva på en skruv, likt referenskonceptet 

Pålitlighet 3 Skruven håller fast balken i höjdled, likt referenskonceptet. Förutsatt att 

gängorna håller kommer inte höjdinställningen att ändras. 

Ej tappa skena 3 Skruven binder samman skenan med fästet och gör att skenan inte stannar 

på marken när balken lyfts vertikalt 

Spårbildning 2 Kräver en relativt grov profil som ben för att kunna vara ihålig och gängad 

på insidan, ju grövre ben desto större spårbildning 

Tillverkning 1 Det kommer troligtvis vara svårt att hitta standardkomponenter till 

konstruktionen, detta försvårar tillverkningen. 

Skruv och spår: 

Tabell 4 visar konceptets tilldelade värden med motivering. 

 

Tabell 4: Värdesättning av skruv och spår: 

Egenskap Värde Motivering 

Svårighet 1 Vid höjdjustering med skridskopaket monterat på balken krävs ett externt 

stöd för balken då skruven lossnas.  

Pålitlighet 2 Kan ändra justeringshöjd ifall skruven inte spänns tillräckligt eller om 

friktionen mellan brickan och fästet inte räcker till. 

Ej tappa skena 3 Om fästet skulle röra på sig när balken med monterat skridskopaket lyfts 

vertikalt kommer skruven att fastna i spåret och hindra skenan från att 

stanna kvar på marken.  

Spårbildning 3 Benen antas inte behöva vara grövre än referenskonceptets 

Tillverkning 5 Konceptet har mindre svetslängd och färre ingående delar än 

referenskonceptet 

Ställskruv: 

Tabell 5 visar konceptets tilldelade värden med motivering. 

Tabell 5: Värdesättning av ställskruv 

Egenskap Värde Motivering 

Svårighet 2 Höjden justeras likt referenskonceptet genom att skruva på en skruv. 

Skruven i detta koncept antas dock ta upp mer krafter än den i 

referenskonceptet, och det kan därför inte säkert sägas att höjdjusteringen 

kan utföras med samma svårighetsgrad som referenskonceptet 

Pålitlighet 3 Förutsatt att alla gängor håller kommer skruven att säkra höjdinställningen 

då den vilar på en fast plattform. 

Ej tappa skena 3 Distansmuttern kommer att fastna i det över stödet för skruven och låser 

fast skenan i skridskopaketet när balken lufts vertikalt. 

Spårbildning 3 Benen antas inte behöva vara grövre än referenskonceptets 

Tillverkning 5 Mycket standardkomponenter går att använda och den simpla 

konstruktionen ger goda möjligheter för enkel tillverkning 
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Klämma:  

Tabell 6 visar konceptets tilldelade värden med motivering. 

Tabell 6: Värdesättning av klämma 

Egenskap Värde Motivering 

Svårighet 1 Vid höjdjustering med skridskopaket monterat på balken krävs ett externt 

stöd för balken då skruvförbandet lossnas.  

Pålitlighet 2 Kan ändra justeringshöjd ifall skruvförbanden inte spänns tillräckligt eller 

om friktionen mellan klämman och benet 

Ej tappa skena 2 Om friktionen mellan klämman och benet inte är tillräcklig finns det inget 

som stoppar skenan från att stanna kvar på marken då balken med 

monterat skridskopaket lyfts vertikalt  

Spårbildning 1 Kräver en relativt grov profil som ben för att ge större kontaktyta mellan 

ben och klämma, ju grövre profil desto större spårbildning 

Tillverkning 2 Antaget att klämman inte är standardiserad utan måste tillverkas kommer 

konceptet eventuellt vara svårare att tillverka än referenskonceptet 

Öppen modul: 

Tabell 7 visar konceptets tilldelade värden med motivering. 

Tabell 7: Värdesättning av öppen modul 

Egenskap Värde Motivering 

Svårighet 3 Höjdjusteringen utförs i likhet med referenskonceptet genom att skruva på 

en skruv. Skruven ger stöd för balken då justering av höjden sker med 

skridskopaketet monterat på balken 

Pålitlighet 3 Förutsatt att alla gängor håller kommer skruven att låsa fast 

höjdinställningen genom att vila på ett fast stöd 

Ej tappa skena 3 Låsskruven håller i första hand fast skenan i skridskopaketet. Skulle den 

av någon anledning inte göra det kommer plattjärnet som sticker ut ur 

modulen att fastna i spåret då balken med monterat skridskopaket lyfts 

vertikalt, och hindra skenan från att stå kvar på marken. 

Spårbildning 3 Benen antas inte behöva vara grövre än referenskonceptets 

Tillverkning 5 Konceptet har mindre svetslängd och färre ingående delar än 

referenskonceptet 
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Bilaga 5: Dimensioner för ISO-skruvar [31] 
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Bilaga 6: Egenskaper för skruvstål [31] 
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Bilaga 7: Egenskaper för vanligt förekommande material [31] 
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Bilaga 8: Eulers knäckningsfall [29] 

 

 



 

Bilaga 9: sid 1: (1) 

 

Bilaga 9: Friktionstal [37] 
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Bilaga 10: Beräkning av reaktionskrafter för vibrationsbalken vid 

full längd. 

 Syftet med denna beräkning är att ta reda på vilken kraft som måste användas vid 

dimensionering av det nya konceptet. Skridskopaketen bär upp vibrationsbalken och för 

att räkna ut den största kraften som skridskopaketen kan utsättas för används balkens 

maximala längd, 25 meter.  

Balkens egenvikt är 538 kg då den har sin maximala längd på 25 meter. Egenvikten 

verkar som en utbredd last och betecknas q1 i figur 1. Detta är den modulbaserade balken 

och den är vid maxlängden uppbyggd av flera kortare segment. På vibrationsbalken är en 

drivenhet och en ändenhet monterad på var sida. Drivenheten, betecknad P1 i figur 1, 

väger 63 kg och är 0,3 meter lång. Ändenheten, beteckand P2 i figur 1, väger 25 kg och är 

0,15 meter lång. Enheterna är en motor som driver vibrationsaxeln samt en vajer som gör 

det möjligt att dra balken över den gjutna ytan. 

Eftersom drivenhetens- och ändenhetens längder är markant kortare än balkens så 

beräknas P1 och P2 som punktlaster medans q1 beräknas som utbredd last. Punktlasterna 

beräknas belasta i centrum på den monterade enheten. Reaktionskrafterna RA och RB är 

placerade där skridskorna vanligtvis monteras på balken. 

 

Figur 1: Vibrationsbalk 

Beräkning av laster: 

𝑃 = 𝑚 ∗ 𝑔     (1) 

𝑞 =
𝑚∗𝑔

𝐿
      (2) 

Där: 

L = den utbredda lastens verkningslängd i [m] = 25 m 

m = balkens massa i [kg] = 538 kg 

g = 9,81



 

Bilaga 10: sid 2: (3) 

 

(1) => 𝑃1 = 63 ∗ 9,81 = 618,03 𝑁 

(1) => 𝑃2 = 25 ∗ 9,81 = 245,25 𝑁 

(2) => 𝑞1 =
538 ∗ 9,81

25
= 211,11 𝑁/𝑚 

 

Med dessa värden kan reaktionskrafterna RA och RB beräknas. Figur 2 visar samma balk 

som i figur 1, men med måttsättning anpassad för beräkningarna.  

 

Figur 2: Vibrationsbalk med måttsättning för beräkningar 

 

Beräkning av reaktionskraften RB: 

∑ 𝑀𝑅𝐴 = 0 

𝑃1 ∗ 1,15 − 𝑞1 ∗ 24 ∗ (
24

2
) + 1 ∗ 𝑞1 ∗ (

1

2
) + 𝑅𝐵 ∗ 23 − 𝑃2 ∗ 24,075 = 0 

 

𝑅𝐵 =
−𝑃1 ∗ 1,15 + 𝑞1 ∗ 24 ∗ (

24
2 ) − 𝑞1 ∗ 1 ∗ (

1
2) + 𝑃2 ∗ 24,075

23
 

 

𝑅𝐵 =
−618,03 ∗ 1,15 + 211,11 ∗ 24 ∗ 12 − 211,11 ∗ 0,5 + 245,25 ∗ 24,075

23
 

𝑅𝐵 = 2864,69 𝑁 
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Beräkning av reaktionskraften RA: 

 

∑ 𝑀𝑅𝐵 = 0 

𝑃1 ∗ 24,15 − 𝑅𝐴 ∗ 23 + 𝑞1 ∗ 24 ∗ (
24

2
) − 1 ∗ 𝑞1 ∗ (

1

2
) − 𝑃2 ∗ 1,075 = 0 

 

𝑅𝐴 =
𝑃1 ∗ 24,15 + 𝑞1 ∗ 24 ∗ (

24
2 ) − 𝑞1 ∗ 1 ∗ (

1
2) − 𝑃2 ∗ 1,075

23
 

 

𝑅𝐴 =
618,03 ∗ 24,15 + 211,11 ∗ 24 ∗ 12 − 211,11 ∗ 0,5 − 245,25 ∗ 1,075

23
 

𝑅𝐴 = 3276,344 𝑁 

 

Den största och därmed farligaste reaktionskraften visades vara RA, och det är därför den 

som kommer användas för att dimensionera skridskopaketet.
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Bilaga 11: Beräkning av säkerhetsfaktor på modulficka 

Figur 1 visar modulens ficka som vibrationsbalkens aluminiumprofiler vilar på. Eftersom 

RA är den största och därmed farligaste kraften som kan angripa skridskopaketet är det 

denna som beräkningarna för fickans säkerhetsfaktor utgår ifrån. Varje skridskopaket har 

två moduler, en på varje ben. Därför beräknas den angripande kraften som halva RA. 

Kraften RA är egentligen en utbredd last, men beräknas som en punktlast då detta ger 

upphov till ett större moment, och därmed en farligare spänning. Säkerhetsfaktor 1 har 

valts under beräkningarna för att bestämma den maximala spänningen som uppstår på 

modulfickan. Denna maximala spänning används sedan för att avgöra ifall de satta 

dimensionerna är godtagbara i förhållande till den minsta tillåtna säkerhetsfaktorn 1,5. 

 

Figur 1:Skiss av profilficka med angripande kraft. 

Den kritiska delen av modulen i avseende på hållfasthet är snittet A-A i figur två. 

 

Figur 2: Kritiskt snitt av modulficka
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I snittet A-A uppstår både dragspänning och böjspänning samtidigt. Detta illustereras i 

figur 3 med hjälp av ett spänningsdiagram. 

 

Figur 3: Spänningsdiagram för snitt A-A. 

Där: 

σd = dragspänning i [MPa] 

σb = böjspänning i [MPa] 

σmax = maximal spänning i [MPa] 

 

Dimensionerna för profilfickan, se figur 4, är: 

H = 44 mm 

h = 18,25 mm 

r = 3,25° 

L = 48,75 mm 

H2 = 16 mm  

B = 5 mm 

 

 

Figur 4: Mått på ficka
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För att kunna räkna ut böjspänningen i snittet beräknas först det böjande moment som 

snittet utsätts för. Utgångspunkten för momentet är punkt c i figur 5. Varje modul håller 

upp balken med hjälp av två stycken utstickande bärytor. Beräkningarna utförs för att 

beräkna säkerhetsfaktorn på varje enskild bäryta, därmed är bärytans angripande kraft en 

fjärdedel av RA. Kraftens angreppspunkt beräknas vara centrerad på bärytan.  

  

Figur 5: Last på bäryta 

Beräkning av punklast: 

𝐹 =
𝑅𝐴

4
      (1) 

Där: 

RA = reaktionskraft i [N] 

F = punktlast i [N] 

(1) => 𝐹 =
𝑅𝐴

4
=

3276,344

4
= 819,086 𝑁 

Beräkning av det böjande momentet runt c: 

𝑀𝑐 = 𝐹 ∗ 𝐿2     (2) 

Där: 

Mc = böjande moment runt c i [N*mm] 

F = punktlast i [N] 

L2 = 37,375 mm 

(2) => 𝑀𝑐 = 𝐹 ∗ 𝐿2 = 819,086 ∗ 37,375 = 30613,34 𝑁 ∗ 𝑚𝑚 
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Beräkning av dragspänning: 

𝜎𝑑 =
𝐹∗𝑆𝐹∗𝑘𝑡

𝐵∗ℎ
     (3) 

Där: 

σd = dragspänning i [MPa]  

SF = skall beräknas och sätts därför till värdet 1 

Kt = 2,25 (från grafen i figur 6)  

B = bredden i [mm] 

h = höjden i [mm] 

𝑟

ℎ
=

3,25

18,25
= 0,178 

 

𝐻

ℎ
=

44

18,25
= 2,41 (= ∞ 𝑖 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟 4) 

 

 

Figur 6: Formfaktor dragspänning [29] 

 

(3) => 𝜎𝑑 =
𝐹 ∗ 𝑆𝐹 ∗ 𝑘𝑡

𝐵 ∗ ℎ
=

819,086 ∗ 1 ∗ 2,25

5 ∗ 18,25
= 20,19 𝑀𝑃𝑎 

 



 

Bilaga 11: sid 5: (6) 

 

Spänningen som uppstår på grund av det böjande momentet kring punkt c: 

𝜎𝑏 =
𝑀c∗𝑆𝐹∗𝐾𝑡

𝑍
      (4) 

Där: 

σb = böjspänning i [MPa] 

Mc = böjande moment runt punkt c i [N*mm] 

SF = skall beräknas och sätts därför till värdet 1 

Kt = 1,72 (från grafen i figur 7) 

Z = böjmotstånd i [mm
3
] 

  

𝑟

ℎ
=

3,25

18,25
= 0,178 

 

𝐻

ℎ
=

44

18,25
= 2,41 (= ∞ 𝑖 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟 5) 

 

 

Figur 7: Formfaktor, moment [29] 
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Beräkning av böjmotstånd: 

𝑍 =
𝐵∗ℎ2

6
     (5)  

Där: 

Z = böjmotstånd i [mm
3
] 

B = bredden i [mm] 

h = höjden i [mm] 

(5) => 𝑍 =
𝐵 ∗ ℎ2

6
=

5 ∗ 18,252

6
= 277,55 𝑚𝑚3 

σb blir då: 

(4) => 𝜎𝑏 =
𝑀c ∗ 𝑆𝐹 ∗ 𝐾𝑡

𝑍
=

30613,34 ∗ 1 ∗ 1,72

277,55
= 189,71 𝑁/𝑚𝑚 

Den maximala spänningen 𝜎𝑚𝑎𝑥 beräknas genom: 

𝜎𝑑 + 𝜎𝑏 = 𝜎𝑚𝑎𝑥     (6) 

(6) => 𝜎𝑑 + 𝜎𝑏 = 𝜎𝑚𝑎𝑥 = 189,71 + 20,19 = 209,9 𝑀𝑃𝑎 

Beräkning av säkerhetsfaktor för snittet A-A. 

𝑆𝐹 =
𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙å𝑡𝑒𝑛

𝜎𝑚𝑎𝑥
     (7) 

Där: 

σtillåten= Smy = 315 MPa (materialets sträckgräns) 

σmax= 209,9 𝑀𝑃𝑎 

(7) => 𝑆𝐹 =
𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙å𝑡𝑒𝑛

𝜎𝑚𝑎𝑥
=

315

209,9
= 1,50 

 

Fickans säkerhetsfaktor är 1,5. Detta är lika med den minsta tillåtna säkerhetsfaktorn för 

konstruktionen, och dimensionerna är därmed godtagbara. 
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Bilaga 12: Beräkning av säkerhetsfaktor på justerskruv 

(normalspänning) 

Skruvarna som ställer höjdläget utsätts för en statisk axiell kraft som ger upphov till 

normalspänning. Denna kraft räknas som den största upplagskraften RA dividerat på två, då ett 

skridskopaket har två infästningar i balken, se figur 1. Beräkningarna är gjorda med 

säkerhetsfaktor 1 då det var önskat att räkna ut säkerhetsfaktorn på en redan vald skruv. RA 

verkar på modulen som en utbredd last, men behandlas här som en punktlast i linje med 

skruven. 

 

Figur 1: Kraftuppdelning på skridskopaket 

Axiell kraft på enskild skruv, FJB: 

𝐹𝐽𝐵 =
𝑅𝐴

2
      (1) 

(1) => 𝐹𝐽𝐵 =
𝑅𝐴

2
=  

3276,344

2
= 1638,172 𝑁 

Där:  

RA = upplagskraften i [N] 

FJB = statisk axiell kraft på en skruv i [N] 
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Den tillåtna normalspänningen för en skruv: 

𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙å𝑡𝑒𝑛 =  
𝑆𝑏𝑦

𝑆𝐹
     (2) 

Där: 

SF = skall beräknas och sätts därför till värdet 1 

Sby = skruvmaterialets sträckgräns i [MPa] 

σtillåten = tillåten normalspänning för en skruv i [MPa] 

 

𝐵𝑖𝑙𝑎𝑔𝑎 6
𝑆𝐴𝐸 8.8

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ
} => 𝑆𝑦 = 𝑆𝑏𝑦 = 660 𝑀𝑃𝑎 

 

(2) => 𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙å𝑡𝑒𝑛 =  
660

1
= 660 𝑀𝑃𝑎  

Nominell normalspänning i en skruv på grund yttre last: 

𝜎𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙 =  
𝐹𝐽𝐵

𝐴𝑡
     (3) 

Där: 

σnominell = nominell normalspänning i en skruv på grund yttre last i [MPa] 

FJB = 1638,172 [N] 

At = spänningsarea i skruv i [mm
2
] 

𝐵𝑖𝑙𝑎𝑔𝑎 5
𝑑 = 12

𝑆𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 𝐴𝑟𝑒𝑎, 𝐴𝑡

} => 𝐴𝑡 = 84,3 𝑚𝑚2 

(3) => 𝜎𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙 =  
1638,172

84,3
= 19,43 𝑀𝑃𝑎 

Säkerhetsfaktor för skruv: 

𝑆𝐹 =
𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙å𝑡𝑒𝑛

𝜎𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙
     (4) 

Där: 

SF = säkerhetsfaktor 

(4) => 𝑆𝐹 =
𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙å𝑡𝑒𝑛

𝜎𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙
=

660

19,43
= 33,9 

Skruvarna som ställer höjdläget har säkerhetsfaktor på 33,9. Detta är en högre säkerhetsfaktor 

än den bestämda minimumfaktorn 1,5 och den valda skruven är därmed ok.
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Bilaga 13: Beräkning av risk för knäckning på justerskruv 

Skruvarna som ställer höjdläget utsätts för en statisk axiell kraft som ger upphov till 

normalspänning. Denna kraft räknas som den största upplagskraften RA dividerat på två, då ett 

skridskopaket har två infästningar i balken, se figur 1. RA verkar på modulen som en utbredd 

last, men behandlas här som en punktlast i linje med skruven. 

 

Figur 1: Kraftuppdelning på skridskopaket (sketch) 

Axiell kraft på enskild bult, FJB: 

𝐹𝐽𝐵 =
𝑅𝐴

2
      (1) 

(1) => 𝐹𝐽𝐵 =
𝑅𝐴

2
=  

3276,344

2
= 1638,172 𝑁 

Där:  

RA = upplagskraften i [N] = 3276,344 N 

FJB = statisk axiell kraft på en skruv i [N] 

Kraften FJB verkar på skruven som en komprimerande kraft där skruven sitter fast i dess övre 

ände och kraften verkar på den undre, se figur 2. Det som är intressant i detta fallet är den 

kritiska lasten för knäckning, Pc, för skruven och huruvida den är större eller mindre än den 

verkande FJB.  

Skruven som valdes för detta ändamål har längden 110mm, och den del av skruven som kan 

utsättas för den knäckande lasten, L, uppgår till 110–28,8 = 81,2 mm, se figur 2.
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Figur 2: Komprimerande kraft på skruv 

Ekvation för att räkna ut kritisk last: 

𝑃𝑐 =  
𝜋2∗𝐸∗𝐼

(𝛽∗𝐿)2
     (2) 

Där: 

Pc = kritisk last i [N] 

E = elasticitetsmodulen [Pa] 

I = tröghetsmoment [m
4
] 

β*L = effektiv knäckningslängd i [m] = β*0,0892 [m] 

 

𝐵𝑖𝑙𝑎𝑔𝑎 7
𝑆𝑡𝑒𝑒𝑙, 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛

𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑢𝑠 𝑜𝑓 𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦, 𝐸
} => 𝐸 = 207 ∗ 109 𝑃𝑎 

 

𝐵𝑖𝑙𝑎𝑔𝑎 8
𝐹𝑎𝑙𝑙 1

} => 𝛽 = 2
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Formel för att räkna ut tröghetsmoment för en rund axel: 

𝐼𝑥 = 𝐼𝑦 =  
𝜋∗𝑑4

64
     (3) 

Där: 

d = skruvens innerdiameter 

Ix = Iy = tröghetsmoment i [m
4
] 

 

 

𝐵𝑖𝑙𝑎𝑔𝑎 5
𝑑 = 12

𝑀𝑖𝑛𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟, 𝑑𝑟

} => 𝑑𝑟 = 𝑑 = 9,85 𝑚𝑚 = 0,00985 𝑚 

 

(3) => 𝐼𝑥 =  𝐼𝑦 =
𝜋 ∗ 0,009854

64
= 4,62 ∗ 10−10 𝑚4 

 

(2) => 𝑃𝑐 =
𝜋2 ∗ 207 ∗ 109 ∗ 4,62 ∗ 10−10

(2 ∗ 0,0812)2
= 35788,21 𝑁 

 

Säkerhetsfaktor för skruv i avseende på knäckning: 

𝑆𝐹 =
𝑃𝑐

𝐹𝐽𝐵
=

35788,21

1638,172
= 21,84 

Säkerhetsfaktorn visar att risken för knäckning är obefintlig.
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Bilaga 14: Beräkning av minsta tjocklek på toppen 

Tjockleken på toppen beräknades på grund av att dess materialstyrka är svagare än hos en 

standardmutter, därför kan inte måtten antas eftersom det finns risk för gängskjuvning. Det 

som beräknades är hur tjock toppen måste vara i avseende på gängskjuvning, se måttet t i 

figur 1. 

 

Figur 1: Topptjocklek 

Beräkning av behövd topptjocklek: 

𝐹𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 =  𝐴𝑡 ∗ 𝑆𝑏𝑦     (1) 

Där: 

Fskruv = kraft som krävs för att orsaka materialbrott i skruv [N] 

At = spänningsarea i [mm
2
] 

Sby = sträckgräns för skruvens material i [MPa] 

𝐵𝑖𝑙𝑎𝑔𝑎 5
𝑑 = 12

𝑆𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 𝐴𝑟𝑒𝑎, 𝐴𝑡

} =>  𝐴𝑡 = 84,3 𝑚𝑚2 
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𝐵𝑖𝑙𝑎𝑔𝑎 6
𝑆𝐴𝐸 8.8

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ, 𝑆𝑦

} => 𝑆𝑦 = 𝑆𝑏𝑦 = 660 𝑀𝑃𝑎 

(1) =>  𝐹𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 =  84,3 ∗ 660 = 55638 𝑁 

 

Mutterkraften görs lika stor som skruvkraften: 

𝐹𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣 = 𝐹𝑚𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟 

Där: 

Fmutter = kraft som krävs för att orsaka gängskjuvning i mutter [N] 

 

Formel för att beräkna tjockleken på toppen: 

𝐹𝑚𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟 = 𝜋 ∗ 𝑑 ∗ (0,75 ∗ 𝑡) ∗ (0,58 ∗ 𝑆𝑚𝑦)   (2) 

Där: 

d = diameter i [mm] = 12 mm 

t = tjocklek på toppen i [mm] 

Smy = sträckgräns för toppens material i [MPa] = 315 MPa 

(2) => 𝑡 =
𝐹𝑚𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟

𝜋 ∗ 𝑑 ∗ 0,58 ∗ 𝑆𝑚𝑦 ∗ 0,75
=

55638

𝜋 ∗ 12 ∗ 0,58 ∗ 315 ∗ 0,75
= 10,77 𝑚𝑚 

Toppens minsta tillåtna tjocklek är 10,77 mm. Den valda tjockleken är 18 mm, detta ger en 

säkerhetsfaktor på: 

 

𝑆𝐹 =
𝑡𝑣𝑎𝑙𝑑

𝑡𝑡𝑖𝑙𝑙å𝑡𝑒𝑛
      (3) 

Där: 

SF = säkerhetsfaktor 

tvald = 18 mm 

ttillåten = 10,77 mm 

(3) => 𝑆𝐹 =
𝑡𝑣𝑎𝑙𝑑

𝑡𝑡𝑖𝑙𝑙å𝑡𝑒𝑛
=

10,77

18
= 1,67 

 

Säkerhetsfaktorn för toppen i avseende på gängskjuvning är 1,67. Det är en högre 

säkerhetsfaktor än den bestämda minimumfaktorn, och den valda tjockleken 18 mm är 

därför godtagbar. 
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Bilaga 15: Beräkning av skruvförband  

 

Skenan och benen samt deras hålbilder och skruvförband som används för att välja 

grovjustering har ej ändrats i förhållande till hur den nuvarande produkten ser ut. 

Skruvförbandens hållfasthet beräknades ändå för att ta reda på vilken säkerhetsfaktor de 

har, och ifall dimensionerna är godtagbara eller behöver justeras. Varje ben är försett med 

två skruvförband, se figur 1.  

 

 

Figur 1: Skruvförband 

Figur 1 visar också var kraften FJB angriper konstruktionen. För att förenkla beräkningar 

flyttades kraftens angreppspunkt nedåt för att hamna mellan skruvförbandens hål, se figur 2. 

Kraften ska överföras från fästet till benet med hjälp av friktion. Inga separerande krafter 

verkar på skruvförbandet, vilket betyder att Fi = Fb = Fc. 

Värden från tidigare uträkningar: 

FJB = 1638,172 N 
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Figur 2: Angreppspunkt för FBJ 

Beräkning av kraften som skruven utsätts för: 

𝐹𝑖 = 𝜎𝑖 ∗ 𝐴𝑡      (1) 

Där: 

Fi = Fb = Fc = kraften som skruven utsätts för [N] 

At = spänningsarea i skruv i [mm
2
] 

σi = förspänning i [MPa] 

𝐵𝑖𝑙𝑎𝑔𝑎 6
𝑆𝐴𝐸 8.8

𝑃𝑟𝑜𝑜𝑓 𝐿𝑜𝑎𝑑, 𝑆𝑝

} => 𝑝𝑟𝑜𝑜𝑓 𝑙𝑜𝑎𝑑, 𝑆𝑝 = 𝑓ö𝑟𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝜎𝑖 = 600 𝑀𝑃𝑎 

 

𝐵𝑖𝑙𝑎𝑔𝑎 5
𝑑 = 12

𝑆𝑡𝑒𝑠𝑠 𝐴𝑟𝑒𝑎, 𝐴𝑡

} => 𝐴𝑡 = 84,3 𝑚𝑚2 

(1) => 𝐹𝑖 = 𝜎𝑖 ∗ 𝐴𝑡 = 600 ∗ 84,3 = 50580 𝑁
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Beräkning av friktionskraften vid maximal förspänning: 

𝐹𝑓 = 𝑓 ∗ 𝐹𝑐     (2)  

Där: 

Ff = friktionskraften i [N] 

f = friktionstal  

Fc = Fi =Fb = 50 580 N 

 

𝐵𝑖𝑙𝑎𝑔𝑎 9

𝑠𝑡å𝑙 𝑚𝑜𝑡 𝑠𝑡å𝑙
𝑡𝑜𝑟𝑟 𝑦𝑡𝑎

µ𝑣𝑖𝑙𝑎

} => 𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙 = µ = f = 0,18 

 

(2) => 𝐹𝑓 = 0,18 ∗ 50580 = 9104,4 𝑁 (𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣) 

Två stycken skruvar betyder att: 

𝐹𝑓𝑡𝑜𝑡 = 2 ∗ 𝐹𝑓 = 2 ∗ 9104,4 = 18208 𝑁 

18208 𝑁 > 1638,172𝑁 =>  𝐹𝑓𝑡𝑜𝑡 > 𝐹𝐽𝐵 

 

Med den rekommenderade förspänningen σi = 600 MPa blir friktionskraften stor nog för att 

föra över kraften från fästet till benen. Vid användning spänns dock inte skruvförbanden med 

momentnyckel, vilket betyder att det inte finns någon garanti för att det rekommenderade 

inspänningsmomentet uppnås. För att säkerställa att skruvförbanden håller gjordes även 

beräkningar på ren skjuvspänning. Scenariot är att skruvförbanden inte har någon förspänning 

utan endast är monterade ”löst”. 

För att beräkna säkerhetsfaktorn vid skjuvspänning beräknades först kraften som angriper 

skruvarna på grund av momentet som uppstår, då kraftens angreppspunkt har ett avstånd till 

skruvförbanden. Kraften FM i figur 2 är den sökta kraften i detta fallet. Beräkningarna är 

gjorda i avseende på det lägre hålet.
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Beräkning av L i figur 2: 

𝐿 = √152 + 152 = 21,21 𝑚𝑚 

Moment kring centerpunkten för beräkning av FM: 

∑ 𝑀𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 = 𝐹𝐽𝐵 ∗ 45 − 𝐹𝑀 ∗ 2 ∗ 𝐿 = 0 

=> 𝐹𝑀 =
𝐹𝐽𝐵 ∗ 45

(2 ∗ 𝐿)
 =

1638,172 ∗ 45

(2 ∗ 21,21)
= 2835,33 𝑁 

Där: 

FM = kraft på skruv i tvärled på grund av moment i [N] 

Beräkning av tillåten skjuvspänning: 

𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙å𝑡𝑒𝑛 =  𝑆𝑏𝑦 ∗ 0,58    (3) 

Där: 

τtillåten= tillåten skjuvspänning i [MPa] 

Sby = skruvmaterialets sträckgräns i [MPa] 

𝐵𝑖𝑙𝑎𝑔𝑎 6
𝑆𝐴𝐸 8.8

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ, 𝑆𝑦

} => 𝑆𝑏𝑦 = 660 𝑀𝑃𝑎  

(3) => 𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙å𝑡𝑒𝑛 =  660 ∗ 0,58 = 382,8 𝑀𝑃𝑎 

Beräkning av nominell skjuvspänning i skruv: 

𝜏𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙 =
𝐹𝑀

𝐴𝑡
    (4) 

Där: 

τnominell = nominell skjuvspänning i skruv i [MPa] 

At = tvärsnittsarea i skruv utsatt för skjuvspänning i [mm
2
] 

 

𝐵𝑖𝑙𝑎𝑔𝑎 5
𝑑 = 12

𝑆𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 𝐴𝑟𝑒𝑎, 𝐴𝑡

} => 𝐴𝑡 = 84,3 𝑚𝑚2 

(4) => 𝜏𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙 =
2835,33

84,3
= 36,63 𝑀𝑃𝑎 

Beräkning av säkerhetsfaktor för skruvförband i avseende på skjuvspänning: 

𝑆𝐹 =
𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙å𝑡𝑒𝑛

𝜏𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙
=

382,2

36,63
= 10,45
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Säkerhetsfaktorn 10,45 överstiger den satta minimumfaktorn 1,6, och skruvförbanden är 

därför godtagbara som de är.
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