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Sammanfattning 
 
På uppdrag av AED AB, Växjö, har ett verktyg för applicering av trådtöjningsgivare på 
en lastcell utvecklats. AED AB har tidigare applicerat trådtöjningsgivare på plana ytor, 
men är nu i behov av ett verktyg för applicering på insidan av ett hål i lastcellen. Fyra 
trådtöjningsgivare skall limmas fast på hålets vägg och verktyget måste trycka mot 
dessa med en lika stor kraft i varje riktning. Medan detta tryck hålls konstant skall 
lastcellen värmas i ugn till ca 150° C grader celcius för att härda limmet. Verktyget 
måste således kunna hålla trycket medan denna uppvärmning sker. Många konceptuella 
förslag på verktygets design har tagits fram under arbetet. Några presenteras i denna 
rapport.  
Slutligen valdes en mekanisk lösning där fyra ledade ben vardera med en 
trådtöjningsgivare, fäst med dubbelhäftade tejp förs in i lastcellen. En konvex kula löper 
längs benens insidor och får dessa att expandera utåt tills trådtöjningsgivarana trycks 
mot hålets vägg. En gängad stång bestämmer kulans position med hjälp av en mutter 
som dras till ett visst läge.  
 
 
 
 
 
 

Abstract 
 
A tool for applying strain gauges on to a loadcell has been developed by the mission of 
AED AB. They have earlier applied strain gauges to flat surfaces, but now requires a 
tool for applying them in a hole of the loadcell. Four strain gauges are to be glued to the 
wall of the holes while the tool applies an equal load to each of them. For it to harden, 
the lastcell is heated to 150°C. The tool must be able to apply an equal load to each 
strain gauge throughout the heating process. Many concept designs where developed and 
a few is presented in this report. Finally, a mechanical solution where four jointed legs 
with one strain gauges each was chosen. The strain gauges are attached with doublesided 
tape and inserted to the hole. A convex ball runs by the inside of the legs which makes 
the legs expand outwards until the strain gauges are pressed against the wall of the hole.  
A threaded pole decides the position of the ball with the help of a nut that is fastened in 
a certain position.  
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1 Inledning 
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att utveckla ett verktyg som möjliggör applicering av 
trådtöjningsgivare i en lastcell. Lastcellen skall användas för mätning av krafter i en 
skogsmaskin.  
 

 
Figur 1. Skiss på lastcellen där trådtöjningsgivarna skall appliceras. 

 
Fyra trådtöjningsgivare skall appliceras i ett hål med diametern 25 mm och djupet 32 
mm. De skall monteras ca 16 mm in i hålet, d v s i mitten, och sitta jämt utspridda längs 
hålets vägg, se figur 2. Trådtöjningsgivarna som skall appliceras har måtten 6 gånger 13 
mm och är ca 0,5 mm tjocka, se till vänster i figur 2. 
 

 
Figur 2. Trådtöjningsgivarnas position i hålet. 

 
Trådtöjningsgivarna skall bestrykas med lim och sedan tryckas mot hålets vägg med en 
jämnt fördelad kraft, se till höger i figur 2. Medan trycket hålls konstant härdas limmet i 
ca 150° C i en ugn. Verktyget måste alltså närvara när uppvärmningen sker. 



 
 

 
 

1.2 Mål  
 
AED AB planerar att tillverka ett trettiotal lastceller per månad. Det är därför viktigt att 
handhavandet av verktyget blir så enkelt som möjligt för att minimera 
tillverkningstiden, och därmed minska kostnaden för lastcellen. Verktyget måste också 
gå att återanvända, då tillverkning av ett nytt verktyg för varje lastcell skulle bli 
ekonomiskt ohållbart. Verktyget skall trycka med lika stor kraft på alla 
trådtöjningsgivarna, och sedan bibehålla kraften under hela uppvärmningen och 
härdningen av limmet. Efter avsvalning skall verktyget lätt kunna avlägsnas för att 
kunna användas igen.  
 
AED AB önskar även kunna tillverka fler verktyg i framtiden, varför en detaljerad 
tredimensionell ritning också skall bifogas. Den skall innehålla alla kritisk mått, d v s 
alla mått som är nödvändiga för att kunna tillverka ett fungerande verktyg. Det skall 
också gå att utläsa vilka mått som inte är nödvändiga för funktionen.  
 
För att lättare kunna introducera verktyget för nya användare skall en enklare 
bruksanvisning skrivas. Den skall innehålla lättförståliga instruktioner och illustrerande 
bilder. 
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2 Arbetsmetod 
 
Då det vid arbetets start var ovisst hur lång tid de olika momenten skulle ta så lades en 
tidsplan upp. Den gjorde det enklare att begränsa sig. Tidsplanen presenteras här nedan. 

Vecka Sysselsättning Kommentar 
1 Samla information om uppgiften Information om vad uppgiften består 

av och vilka krav som finns samlas in 
från företaget. 

2 Idéverkstad Brainstorming och uppsökning av 
information kring uppgiften. 

3 Idéverkstad Olika lösningar tas fram och vägs mot 
varandra.  

4 Val av lösning En lösning väljs och tidiga skisser tas 
fram.  

5 Tillverkning av prototyp En prototyp i trä tillverkas och problem 
med den valda designen beaktas. 
Arbetet med rapporten påbörjas. 

6 Beräkningar Vissa hållfasthetsberäkningar görs, 
material väljs och en tredimensionell 
datamodell påbörjas. 

7 
 

Tredimensionell modell Fortsatt arbete med den 
tredimensionella modellen. Problem tas 
upp och beaktas. 

8 Prototyp metall Förberedelser för tillverkning av 
fungerade prototyp görs och rapporten 
uppdateras. 

9 Skrivning av rapport Stora delar av rapporten färdigställs. 

10 Tillverkning verktyg 

 

Det fysiska verktyget tillverkas 
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3  Lastcellsapplicering 
 

3.1 Definition av en lastcell 
 
När man mäter krafter i en konstruktion kan man använda sig av en lastcell, se figur 3. 
Dessa givare mäter en mekanisk storhet, töjning, och omsätter den till en elektrisk 
signal. Lastceller består generellt av ett stålstycke var i en eller flera trådtöjningsgivare 
sitter monterade. Lastcellen kopplas till elektronik som bearbetar signalen från 
lastcellen. Vidare monteras lastcellen i den konstruktion man önskar mäta krafter i. 
Lastceller finns i en mängd storlekar och utföranden, de flesta bygger dock på ovan 
nämnda princip. Det är främst det mekaniska utförandet som skiljer. 
 

Figur 3. Lastcell, exempel 

 
Trådtöjningsgivaren är något förenklat en elektrisk ledare med elektrisk resistans. När 
den utsätts för en förlängning eller förkortning ändras resistansen, motståndet, i den. 
Genom att mäta resistansförändringen kan vi få en uppfattning om hur mycket och åt 
vilket håll materialet töjs. 
 
Materialet i en lastcell är ofta ett höghållfast material för att kunna uppnå en stor töjning 
med bibehållen säkerhet mot brott. Mätområdet i en lastcell är i många fall ca 1 
promille. Avancerad elektronik kan dela upp resistansförändringen i ett antal skaldelar, t 
ex Newton. Omräkning sker med hjälp av ett känt förhållande, som konstaterats vid 
enkalibrering. Vid kalibreringen belastas stålstycket med en känd kraft på samma sätt 
som sker i den tilltänkta applikationen. Resistansförändringen lagras i form av en 
omräkningsfaktor i elektroniken. Omräkningen sker i en microprocessor, d v s med 
hjälp av en dator. Då differensspänningen, signalen från lastcellen, typiskt bara är upp 
till något tiotal millivolt krävs normalt en förstärkare för att transmittern skall kunna 
avläsa signalen. 
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3.2 Användningsområde 
 
Lastceller används vid mätning av krafter på allt från ett par gram till tiotals ton. 
Användningsområdet för en lastcell är således mycket stort. Nedan följer ett par 
exempel. 
 
1 Vägning av last på gaffeltruckar, lastbilar och lyftkranar. 

2 Mätning av krafter i skogsmaskiner, lyftkranar och fackverk. 

3 Vägning av last i behållare, silos och containers. 

4  Mätning av krafter vid testning av stål- och betongkonstruktioner i allmänhet.  

Tabell 1 Exempel på användningsområde. 

 
Man kan grovt dela in lastceller i fem huvudgrupper. Dessa listas nedan och illustreras i 
figur 4. 
 
1 Knapplastceller, ”Kompakt tryck- eller 

draglastcell”. 
Lasten läggs rakt över lastcellen, t ex 
vid vägning av silo. 

2 Lastceller av typen böjbalk/skjuvkraft. För mätning av skjuvkrafter t ex 
”böjning av balk” 

3 S-formade lastceller. För hängande eller tryckande krafter, t 
ex i en lyftkran. 

4 ”Single point”- eller ”offcentre”-
lastcell.  

För mätning av kraft i en specifik 
punkt, t ex under ett hörn i en 
container.  

5 Övriga lastceller. Special anpassade lastceller för 
specifika ändamål.  

Tabell 2. Indelning av lastceller. 

 
I figur 4 presenteras ett par illustrerande bilder för de olika lastcellstyperna, där de röda 
områdena representerar själva lastcellen och de röd/vita representerar transmittern. 
 

 

Figur 4. Indelning av lastceller, illustration. 
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3.3 Tidigare appliceringsmetod 
 
En vanlig metod för att fästa trådtöjningsgivaren på stålstycket är limning. Lastcellen 
bestryks då med lim och appliceras på stålstycket. En viss kraft läggs på lastcellen så att 
limfilmen mellan stålstycket och lastcell får önskad tjocklek. När fler än en lastcell skall 
tillverkas är det viktigt att lastcellens position på stålstycket samt limfilmens tjocklek är 
likvärdiga på samtliga lastceller i serien. Skulle dessa differentiera kommer även 
signalen från lastcellen att skilja sig åt vilket innebär att de olika lastcellerna ge olika 
mätdata vid samma belastning. Resultatet blir att lastcellerna måste kalibreras var och 
en för sig, vilket vid större serier givetvis inte är önskvärt. Likformighet hos 
stålstyckena och hög precision vid applicering av trådtöjningsgivarna bör således 
eftersträvas.  
 
För att uppnå det eftersträvade trycket på trådtöjningsgivaren har AED AB tidigare 
använt sig av en enkel metod för applicering på plana ytor, d v s när trådtöjningsgivaren 
skall appliceras på en rak profil. 
 

Figur 5. Applicering på plan yta. 

 
Den limbestrykta trådtöjningsgivaren placeras på den plana ytan och ett plattjärn läggs 
ovanpå. Plattjärnet dras sedan fast med ett par skruvar. Denna metod är enkel att 
använda och väl fungerande.  
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4 Konstruktion av verktyg 

4.1 Krav 
 
Verktyget som skall tas fram har en mycket specifik uppgift och för att bestämma dess 
funktion finns det vissa restriktioner. Dessa krav sammanfattas nedan. 
 
Verktyget skall trycka trådtöjningsgivarna mot hålets vägg med lika stor kraft  i fyra 
riktningar. Detta för att tjockleken på limfilmen mellan väggen och de fyra 
trådtöjningsgivarna skall bli lika stor. Skulle limfilmens tjocklek variera mellan 
lastcellerna kommer de att ge felaktig mätdata.  
 
Trycket på trådtöjningsgivarna måste hållas konstant medan hela lastcellen värms upp 
till ca 150° C i ugn. Uppvärmningen sker för att limmet skall härda. Om trycket skulle 
variera under uppvärmningen kan limtjockleken komma att blir ojämn. 
Trådtöjningsgivaren skulle även kunna glida ur sin position. Verktyget får således inte 
deformeras när det utsätts för ca 150° C värme. 
 
Trådtöjningsgivarna skall appliceras ca 16 mm in i ett 25 mm brett hål. På grund av 
trådtöjningsgivarnas tilltänka position måste verktyget vara smalt och tillräckligt långt 
att kunna föras in i hålet. Vidare måste trådtöjningsgivarna placeras i position, antingen 
innan verktyget förs in eller samtidigt med verktyget. Att placera trådtöjningsgivarna i 
hålet efter det att verktyget förts in skulle vara mycket svårt och är inte en realistisk 
lösning, då det helt enkelt skulle bli för trångt.  
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4.2 Lösningsförslag 
 
Verktygets design är inte specificerad av AED AB och dess specifika funktion och krav 
skulle kunna uppfyllas på flera sätt. Innan en designlösning valdes togs således ett par 
konceptlösningar fram, varav fyra får anses vara nog utvecklade för att ta med i denna 
rapport. Dessa presenteras nedan. 
 

4.2.1 Gummiexpander. 
 

 
Figur 6. Sprängskiss över gummiexpander. 

 
En prototyplösning framtagen av AED AB går ut på att komprimera en cylindrisk 
gummibit i ena riktningen och på så sätt få den att expandera i andra riktningen. Man 
borrar ett hål i gummibiten och för igenom en skruv. En bricka placeras i varje ände och 
gummibiten dras ihop med en mutter. Trycket från brickorna kommer få den att 
expandera. 
 

 
Figur 7. Gummiexpanderns funktion. 

 
Gummiexpandern förs in i hålet, se figur 7a, och expanderar när muttern dras åt, se figur 
7b. Gummiexpandern kommer då trycka mot hålets vägg i alla riktningar och således 
även trycka på trådtöjningsgivarna som placerats runt om i hålets mitt. 
 
Fördelar:  Denna konstruktion är billig då det är få komponenter som ingår och   alla, 

sånär som på gummibiten, är standardkomponenter. Förutsatt att 
gummibiten är symetrisk skulle trycket mot de fyra trådtöjningsgivarna bli 
likvärdigt. 
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Nackdelar: Det är mycket svårt att bestämma trycket som verktyget lägger på 

trådtöjningsgivarna, då gummit troligen deformeras och ändrar form varje 
gång man använder verktyget.  

 

4.2.2 Luftexpander. 
 

Figur 8. Skiss luftexpander. 

 
En ballong av gummi, förs in i hålet och fylls med lämplig mängd luft, varpå ballongen 
kommer att expandera och trycka mot hålets vägg i alla riktningar. Genom att testa 
verktyget skulle ett visst tryck i ballongen resultera i ett visst tryck mot hålets vägg. För 
att förenkla detta skulle en avlastningsventil kunna monteras på ballongen, som vid ett 
förutbestämt tryck släpper ut överflödig luft.  
 

 
Figur 9. Luftexpanderns funktion. 

 
Att hitta rätt ballong, om någon sådan finns, är kritiskt för konstruktionen. En egen 
tillverkning är inte aktuell då verktyg, formar etc., som skulle behövas troligen skulle 
göra totalpriset för verktyget orimligt högt.  
 
Fördelar:  Luftexpandern skulle troligen ge ett jämt tryck på alla trådtöjningsgivare.  

Förutsatt att ballongen kan köpas som standardkomponent skulle 
tillverkningspriset bli fördelaktigt. 

 
Nackdelar:Då verktyget kommer utsättas för 150 graders värme kommer luften inuti 

ballongen att expandera. Detta gör det svårt att bestämma hur högt trycket i 
ballongen skall vara innan uppvärmningen sker. Risken är överhängande att 
ballongen kommer att ändra form vartefter den används. Omberäkning, 
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alternativt testning, skulle således krävas inför varje användningstillfälle.  

4.2.3 Kuggexpander. 
 

Figur 10. Principskiss för kuggexpander. 

 
Principen går ut på att låta en kuggad löpare driva fyra kugghjul, på vilka armar sitter 
fastmonterade. När löparen trycks nedåt kommer kugghjulen få armarna att böjas utåt 
och trycka mot hålets vägg.  
 

 

Figur 11. Kuggexpanderns funktion. 

 
Fördelar:    Då verktyget skulle kunna göras helt i stål kommer deformationen, då 

temperaturen höjs, bli liten. Detta gör att en viss kraft på löparen kommer 
att resultera i en viss kraft i benen, även när verktyget är uppvärmt till 150 
grader. 

 
Nackdelar: Verktyget har en avancerad konstruktion och kommer därför vara mycket 

krävande och dyrt att tillverka. Kraften på verktyget kommer att vara stor i 
förhållande till dess konstruktion, därmed finns det en risk att verktyget 
inte kommer klara de påfrestningar det kommer utsättas för. 
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4.2.4 Mekanisk expander. 
 

 
Figur 12. Principskiss över mekanisk expander. 

 
Fyra ben sitter ledade i ena änden och är avfasade i andra. När en kula med hjälp av en 
stång trycks mot de avfasade ytorna kommer benen att expandera utåt och trycka mot 
hålets vägg i fyra riktningar. En trådtöjningsgivare har i förväg placerats på vart och ett 
av benens kontaktytor med dubbelhäftande tejp. 
 

Figur 13. Den mekaniska expanderns funktion. 

 
Benen måste tillverkas med hög precision för att dess mått skall bli likvärdiga. Skulle 
benen vara olika till formen kommer trycket mot lastcellens vägg bli ojämt.  
 
Fördelar:  Hela verktyget kan tillverkas i stål vilket gör att temperaturhöjningar till 

150° C inte kommer att påverka verktygets form. Även trycket mot 
trådtöjningsgivaren att variera lite.  

 
Nackdelar:  Flera av verktygets delar är inte standardkomponenter och måste alltså 

nytillverkas. De måste dessutom tillverkas med hög precision för att 
funktionen skall vara duglig.  
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4.3 Val av lösning 
 
Alternativet ”Mekanisk expander” är den konceptlösning som väljs. Dess konstruktion 
kommer med största sannolikhet att klara de mekaniska påfrestningar som verktyget 
kommer utsättas för. Inlärningstiden för handhavandet blir desutom kort. Verktyget 
måste tillverkas med en viss precision, men långt ifrån alla mått är kritiska för dess 
funktion.  
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5 Konstruktion av ”Mekanisk expander” 
 

5.1 Vidareutveckling av konceptlösning 
 
En konceptlösning har valts och här tar arbetet med själva konstruktionen vid. 
Verktyget skall få en detaljerad struktur och en del finmekaniska problem måste lösas.  
 

 
Figur 14.  Konceptet vidareutvecklas.  

 

5.1.1 Ben 
 
Nyckelkomponenten i verktyget är benen. När dess utformning skall bestämmas måste 
en del aspekter beaktas.  
 

• Benen måste vara så enkla som möjligt att tillverka för att hålla totalkostnaden 
för verktyget nere. Krökta och oformliga ytor bör alltså undvikas, d v s ju fler 
plana ytor desto bättre.  

 
• De fyra benen måste vara små nog att kunna föras in samtidigt i hålet, men 

samtidigt tillräckligt hållbara för att kunna hantera de mekaniska påfrestningar 
de kommer att utsättas för. För att utnyttja utrymmet i hålet maximalt bör benen 
vara så raka som möjligt och dess färdväg från infällt till utfällt läge vara så liten 
som möjligt. Verktyget måste även vara enkelt att föra in. 

 
• Den yta på benet som kommer i kontakt med lastcellen får inte vara rak, utan 

måste vara krökt. Detta för att trycket skall bli jämnt fördelat över 
trådtöjningsgivaren. Således måste den krökta ytan ha samma radie som hålet. 

 
Med dessa tankar som gjorts kan en utvecklad design på benet tas fram. 
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Figur 15. Vidareutveckling av koncept; skiss på förbättrat ben.  

 
För att minska den kraft som kulan måste trycka på benet med i X-led, för att kraften 
mot trådtöjningsgivaren skall bli den eftersökta, kan vinkeln på avfasningen minskas. Se 
figur 16.  
 

 

Figur 16. Vidareutveckling av benets avfasning. 

 
Då fyra ben tillsammans med stången skall samsas om det knappa utrymmet i hålet bör 
benets ledade del, där bulten som håller i benet sitter, omplaceras. Se figur 17.  
 

Figur 17. Vidareutveckling av ledens placering. 
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För att lättare få en bild av hur stora de fyra benen kan vara tillverkas en modell i trä av 
de fyra benen. De utformas för att passa i ett rör med en innerdiameter på 25 mm. 
 

 

Figur 18. Prototyp i trä och ett rör med en innerdiameter på 25 mm. 

 
För att kunna göra benen tjocka, och därmed hållbara, görs en 45-gradig avfasning på 
benens insida, se till vänster i figur 19. Avfasningen gör att benen kan ligga närmare 
varandra när dom befinner sig i infällt läge, se figur 18, vilket förenklar vid införandet 
av verktyget då man vill undvika att benen vidrör hålets insida. Skulle benen ligga an 
mot hålets vägg under införandet är risken överhängande att trådtöjningsgivaren skjuts 
ur sin position. Benen får också ett utstickande huvud för att kontaktytan mot 
trådtöjningsgivaren skall bli tillräckligt stor, d v s minst 6 gånger 13 mm. Att göra hela 
benet bredare skulle inte fungera då det skulle bli allt för trångt i hålet. 
 

  

Figur 19. Prototyp i trä. 
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Vinkeln på den krökta ytan mot hålets vägg måste bestämmas, d v s om kontaktytan 
skall ligga an mot väggen när benen är raka eller när benen är vinklade, se figur 20.  
 

 
Figur 20. Vinklad respektive inte vinklad kontaktyta. 

 
Båda lösningarna tar ungefär lika stor plats, då benet i båda dessa fall måste förflyttas 
mellan infällt och utfällt läge. Fördelen med att inte ha en vinklad kontaktyta är att benet 
blir lite enklare att tillverka. Detta bör eftersträvas och därför väljs det icke vinklade 
alternativet. 
 
En tredimensionell modell av benet ritas och designen finputsas med rundare kanter runt 
leden. Än så länge är endast tre mått bestämda; hålets diameter på 5 mm, kontaktytans 
radie på 12,5 mm samt huvudets mått som är satt till 12 mm brett och 6 mm högt. 
Huvudets kanter är avfasade för att benen inte skall ta i varandra när de befinner sig i 
infällt läge.  
 

Figur 21. 3D-modell av ett ben. 

 
För att förenkla konstruktionen av benet har den invändiga avfasningen på benen 
arbetats om. Numera kommer avfasningen gå längs med hela vägen rakt ner i benet, se 
figur 22, i stället för att vara aningen vinklad som i figur 21. 
 

 
Figur 22. Benets nya avfasning i två vyer. 
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Sätter man ihop fyra ben tillsammans får man en bra bild över hur verktyget kan komma 
att se ut och hur den invändiga avfasningen ter sig. 
 

Figur 23. Alla fyra benen är parallella i utfällt läge. 

 
Genom att rita en cylinder som representerar hålets innerdiameter kan man kontrollera 
att benen har rätt position. Mellanrummet mellan kontaktyta och hålets vägg vid utfällt 
läge är satt till 1 mm, vilket skall inrymma lim, trådtöjningsgivare och dubbelhäftande 
tejp.  
 

 
Figur 24. Alla fyra ben i utfällt läge till vänster och infällt läge till höger. 

 
För att benen skall återgå till sitt infällda läge när verktyget tas bort från lastcellen 
monteras en fjäderring runt benen, se figur 25. Denna kommer att hålla in benen innan 
dess att verktyget förts in i hålet, vilket förhindrar att kontaktytorna vidrör hålets vägg. 
 

 17



 
 

 

  
Figur 25. En fjäderring håller ihop benen när kulan inte håller dem isär. 

 
Eftersom benen inte får ändra form under uppvärmning till 150 grader och skall utstå en 
del mekaniska påfrestningar väljs ett seghärdningsstål som material, SS 2225.  

5.1.2 Kula och stång 
 
Kulans uppgift är att trycka på benens avfasade ytor för att få dem att expandera utåt. 
Stången har i sin tur uppgiften att flytta kulan.  
 

Figur 26

Figur 27

. Skiss på kulan och stången hopmonterade. 

 
Genom att mäta mellanrummet mellan benen i infällt läge (se till höger i figur 24) kan 
man fastställa att en bra diameter på stången är 6 mm. Längden är inte avgörande men 
bestäms ändå till 150 mm. Kulans material väljs till rostfritt stål, SS 2343. 
 
Kulan bör ha en lämplig diameter och radie på avrundningen så att trycket ifrån den 
ligger mitt över kontaktytan. På detta sätt undviks att leden och framförallt bulten inte 
utsätts för ytterligare krafter. Se jämförande lastfall i figur 27. 

. Kraften P från kulan ligger på sidan av, respektive mitt över kontaktytan. 

 
I figur 27a visas ett lastfall där kulan trycker på benets avfasade yta något till höger om 
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mitten på kontaktytan, d v s reaktionskraften F1 från hålets vägg. På grund av detta 
kommer ytterligare en reaktionskraft, F2, att uppstå vid leden. Om kulan istället trycker 
rakt ovanför mitten på kontaktytan som i figur 27b, uppstår ingen eller en obetydlig 
reaktionskraft vid leden.  
 

 
Figur 28

Figur 29

. Kulans mått. 

 
Kulans mått väljs till 7 mm hög, 17 mm i diameter och 7 mm radie på den krökta ytan. 
Med dessa mått kommer kraften från kulan att befinna sig precis på mitten av huvudet, 
se position 3 i figur 29. 
 

. Skiss över kulans funktion. 

 
Figur 29 föreställer kulan i interaktion med två ben. De svarta linjerna representerar 
hålets innervägg. Först ligger benen mot stången och verktyget förs in i hålet. Man drar 
i stången, kulan får kontakt med benens avfasade ytor och börjar röra sig utåt. Kulan 
trycker benen utåt, benen får kontakt mot hålets vägg och trycker mot denna. I detta 
benens utfällda läge trycker kulan mer eller mindre exakt på mitten av huvudet. 
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5.1.3 Foten 
 
För att styra benen och stången behövs något som dessa kan monteras i, en fot som 
håller benen och stången på rätt plats. En skiss med dessa egenskaper presenteras i figur 
30. 
 

Figur 30. Principskiss över foten. 

 
Två spår frästa i kors och bildar fyra utrymmen för benen. Ett genomgående hål med 
diametern 6 mm är borrat för stången att löpa igenom.  
 
För att användaren skall kunna föra ner verktyget i hålet utan att vidröra dess vägg 
behöver foten stabiliseras. Lastcellen där trådtöjningsgivarna skall appliceras har fyra 
gängade hål. Genom att montera fyra stänger i dessa hål och låta verktyget glida ner 
längs dessa på en platta uppnås bättre stabilitet. Se figur 31. 

 
 

Figur 31. Principskiss över stabilisering av foten. 

 
För att benens kontaktytor skall befinna sig i rätt position när verktyget är nedsänkt 
måste stången ha en avsats som verktyget kan vila emot. En principskiss presenteras i 
figur 32. Det kritiska måttet på monteringsstången är mellan avsatsens kant och början 
på stångens gängning. Detta mått sätts till 72 mm och markeras i figur 32. 
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Figur 32. Principskiss över monteringsstången. 

 
För att foten skall kunna monteras på plattan måste den designas om och bestyckas med 
monteringshål. 
 

Figur 33. Skiss på förbättrad fot. 

 
Den förbättrade foten är fräst från en kub och har monteringshål i hörnen för 
fastskruvning på plattan. Området kring hålen har delvis frästs ner för att bultarna som 
håller i benen skall få plats och inte komma i vägen för bultarna som håller fast foten i 
plattan.  
 
Foten finslipas och benen provmonteras teoretiskt. Vid montering av benen upptäcks ett 
problem med bultarna som håller benen. På grund av hålens placering får bultarna inte 
plats, se figur 34. 
 

 
Figur 34. Teoretisk bild av monterad bult. 

 
Detta leder till att både hålens position och benens design måste ändras. Hålen i foten 
placeras längre ut mot fotens sidor och benens geometri kring leden förändras. Se figur 
35 respektive 36. 
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Figur 35. Hålens gamla position representeras av de grå ringarna. 

 
 

 
Figur 36. Hålets och konturens gamla position representeras av de grå formerna. 

 
Ändringen på ledens position kommer inte att påverka verktygets funktion, d v s benen 
kommer fortfarande vara lodräta när dem befinner sig i utfällt läge. 
 
För att bultarna som håller i benen inte skall ta i varandra bestyckas fyra av fotens 
flänsar med invändiga gängor, vilket gör att en mutter inte behövs för att bultarna skall 
kunna fästas, se figur 37. 
 

 
Figur 37. Fyra av fotens flänsar gängas, vilket eliminerar behovet av muttrar. 

 
Bultarna som används för montering av benen är 20 mm långa Standard M5 bultar, se 
figur 38. 
 

 22



 
 

 

 
Figur 38. Skiss över M5 bult för montering av benen. 

 
Bultarna som används för att montera foten på plattan är 25 mm långa Standard M5 
bultar, se figur 39. 
 

 
Figur 39. Skiss föreställande M5 bult för montering av foten. 

 23



 
 

 
 

5.2 Handhavande av färdigt verktyg 
 
Verktygets komponenter är designade och kan sättas ihop. De komponenter som behövs 
för att kunna montera ett komplett verktyg listas nedan. 
 
Namn Antal Beskrivning 
Ben 4  
Fot 1  
Stång 1  
Kula 1  
Monterings platta 1 Förlängning av verktyget för stabilisering 
Bult M5 x20 4 För montering av benen vid foten 
Bult M5 x25 4 För montering av foten vid monteringsplattan 
Mutter M5 4 För montering av foten vid monteringsplattan 
Mutter M6 1 För fastdragning av stången, kompletteras med bricka 
Monteringsstänger 4 För stabilisering av verktyget 

 
Verktygets funktion kan nu testas teoretiskt genom att simulera händelseförloppet, 
vilket presenteras nedan. 
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Figur 40. Verktyget med benen i infällt läge. 

 
Innan verktyget tas i bruk för första gången skall muttern på stången markeras vid det 
läge där kraften på benen är det rätta. Verktyget testas således så att rätt tryck, d v s 3 
till 4 kiloPond, verkar på trådtöjningsgivarana. När rätt tryck uppmätts görs en 
markering på muttern och på plattan för att man skall kunna hitta tillbaka till detta läge 
när man påföljande gånger använder verktyget för applicering, se figur 41. 
 

 

 
 

Figur 41. En markering görs på muttern och plattan i det läge där rätt tryck verkar 
på trådtöjningsgivarna. 
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5.2.1 Montering av trådtöjningsgivarna i lastcellen 
 
Verktyget förbereds genom att placera dubbelhäftande tejp på kontaktytorna följt av 
trådtöjningsgivarna och limmet.  
 

 
Figur 42. Verktyget placeras över lastcellen. 

 
Verktyget förs försiktigt ner över stängerna som sitter fastskruvade på lastcellen. Vid ett 
visst läge, där kontaktytorna på benen befinner sig ca 16 mm in i hålet på lastcellen, 
stannar verktyget på grund av avsatsen på monteringsstängerna. 
 

 
Figur 43. Verktyget förs ner och stannar i rätt läge. 
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Genom att skruva muttern på stången kommer kulan att föra benen utåt. Vid ett visst 
läge på muttern kommer benen att trycka trådtöjningsgivarna mot hålets vägg med 
önskad kraft. 
 

 
Figur 44. Muttern dras åt och benen trycks mot hålets vägg. 

 
Lastcellen, med det applicerade verktyget kvar, värms i ugn för att limmet skall härda. 
När lastcellen svalnat lossas muttern på stången och benen kan frigöras från den 
dubbelhäftande tejpen. Så snart benen befinner sig i infällt läge kan verktyget avlägsnas 
från lastcellen. Innan verktyget kan användas igen måste eventuella tejprester avlägsnas 
från benens kontaktytor. 
 
Monteringsstängerna skruvas loss från lastcellen och eventuella tejprester tas bort från 
hålets insida. Trådtöjningsgivarna är nu applicerade på lastcellen. 
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5.3 Diskussion 
 
Ett verktyg för applicering av trådtöjningsgivare har utvecklats från idé till en färdig 
produktbeskrivning. Det är författarens uppfattning att det går att tillverka ett 
fungerande verktyg utifrån denna rapport och de medföljande ritningarna. Här följer nu 
en diskussion om vissa av de designval som gjorts och författarens personliga 
kommentarer kring dessa. 
 
Benen får ses som de mest utmärkande komponenterna i verktyget. Dess design har 
ändrats ett par gånger under arbetets gång och många av de förändringar som gjorts har 
genomförts för att benen skall kunna vara så stora som möjligt och ändå uppfylla alla 
funktioner. Storleken har betydelse för att verktyget inte skall bli för vekt och 
deformeras när man spänner fast det på lastcellen.  
 
Valet att göra en extra avfasning på benens huvud (se avsnitt 5.1.1) försvårar visserligen 
tillverkningen men var nödvändigt just för att benen skulle ta så lite plats som möjligt i 
infällt läge. Dess utseende har ändrats flera gånger men slutade vid att vara helt 
genomgående, d v s börja vid huvudet och löpa enda ner till benets led, se figur 22. På 
grund av att detta beslut togs sent i arbetet är de flesta bilder föreställande benen inte 
uppdaterade med den nya avfasningen.  
 
Det mått som har gett författaren mest huvudbry är det mellan ledens centrum och 
kontaktytan på huvudet. För att benen skall vara parallella när de trycker mot lastcellen 
måste detta och måttet mellan ledens monteringshål på foten stämma, se figur 45. 
 

 

 

 
 
 

Figur 45. Två för verktygets funktion kritiska mått. 
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Dessa mått får ses som de mest kritiska för verktygets funktion. 
 
Kulans diameter och radie påverkar vart på benens insidiga avfasning kulan trycker. De 
dimensioner som presenteras i denna rapport gör att kulan trycker mer eller mindre på 
mitten av huvudet, vilket i sin tur medför att benet inte utsätts för ytterligare krafter, se 
avsnitt 5.1.2. Skulle kulan ha en annan diameter eller radie kommer ett lastfall att 
uppstå, vilket författaren tidigare har räknat på. De beräkningar som gjordes visar dock 
på att benet inte nämnvärt kommer deformeras. 
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6 Beräkningar 
 

6.1 Beräkning av påverkande krafter 
 
För att trycket mellan benen och lastcellen skall bli det tilltänkta måste kulan trycka på 
benen med en viss kraft. För att kulan skall trycka med rätt kraft måste i sin tur en viss 
kraft läggas på stången. För att bestämma denna kraft krävs ett par beräkningar. 
Beräkningarna är ungefärliga, men ger en bra bild över de krafter som verktyget utsätts 
för.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 46. Namn på tre av verktygets komponenter. 

 
Beräkningarna påbörjas vid ett av benen. Figur 47 föreställer ett ben, kulan och stången 
i tryckande position, d v s då benet är i sitt utfällda läge och trycket på lastcellens vägg 
är det rätta.  
 

 
Figur 47. Tryckande läge. 

 
För att beräkna med vilken kraft stången måste dra i kulan måste man först bestämma 
med vilken kraft benet skall trycka mot lastcellens vägg. Det av AED AB specificerade 
trycket som benet skall lägga på trådtöjningsgivaren är tre till fyra kP (3-4 kiloPond). 
Denna kraft döps till F1. För att kunna räkna på trycket bestäms det till 3,5 kiloPond. 
KiloPond kan räknas om till N (Newton) genom multiplicering med 9,80665.  
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NFNFkPF 3,34180665,95,315,31 =⇒⋅=⇒=   (1)

 
När kulan ligger i det önskade läget, d v s när trycket från benet mot väggen är det rätta, 
är kulans position sådan att trycket från den ligger mer eller mindre över mittlinjen på 
benets anläggningsyta. Antagen noggrannhet för kulans position är plus/minus 1 mm i 
X-led och detta får antas som godtagbart. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 48. Krafterna Py och F1 är lika stora. 

 

 
Kraften Py, som kulan skall trycka på benet med i Y-led, är således 34,3 N. Den 
verkliga kraften från kulan, döpt till P, är dock inte riktad på detta sätt utan kommer 
trycka på benet med 20 graders vinkel, d v s rätvinkligt mot benets avfasade yta.  
 

 
Figur 49. Kraften från kulan, P, trycker på benet med 20 graders lutning. 

 
Kraften P kan räknas ut. 
 

NPNPPyP 5,36
20cos

3,34
20cos

=⇒=⇒=   (2)

 
Kraften från kulan mot benet i X-led, döpt till Px, och dess reaktionskraft från bulten 
som håller i benet, döpt till F2x, kan nu räknas ut. 
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Figur 50. Px, kraften från kulan i X-led , och F2x, reaktionskraften från bulten. 

 
Krafterna Px och F2x ligger inte mitt emot varandra, d v s krafterna är inte parallella, 
varpå ett moment uppstår. Detta moment anses vara litet och konstruktionen kommer 
inte påverkas i någon stor utsträckning av detta. Denna kraft kommer inte tas med i 
beräkningarna. Px räknas ut. 
 

NPxPxPPx 5,1220sin5,3620sin =⇒⋅=⇒⋅=   (3)

 
När man vet med vilken kraft kulan måste trycka på vart och ett av benen i X-led kan 
man räkna ut den totala kraften som stången måste dra i kulan med. Denna kraft döps 
till Fs. Fyra ben ger Px multiplicerat med fyra. 
 

NFsFsPxFs 5045,124 =⇒⋅=⇒⋅=   (4)

 
Kraften från kulan mot samtliga ben i X-led, Fs, är beräknad till 50 N. De mötande 
ytorna är dock inte friktionsfria, vilket också måste tas med i beräkningarna. 
 

 
Figur 51. Friktionskraften Ff. 

 
En viss friktionskraft kommer att uppstå när kulan trycker mot benets avfasade yta. 
Denna döps till Ff. Friktions koefficienten, μ, för stål sätts till 0,15. 
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NFfFfPFf 5,55,3615,0 =⇒⋅=⇒⋅= μ   (5)

 
Friktionskraften kommer att påverka med vilken kraft man måste dra i stången. Man bör 
därför addera Ff till Fs. Innan man adderar måste man dock räkna om Ff för att få reda 
på kraften i X-led, denna döps tillfälligt till Ffx.  
 

NFfxFfxFfFfx 2,55,520cos20cos =⇒⋅=⇒⋅=   (6)

 
Ffx multipliceras precis som Px med 4 och adderas sen med Fs. 
 

NFsFsNFfx 8,70508,208,2042,54 =⇒+=⇒=⋅=⋅   (7)

 
Den totala kraften som stången måste dra i kulan med, Fs, är alltså 70,8 N för att man 
skall uppnå ett tryck mellan ben och hålets vägg på 3,5 kiloPond. Stången och muttern 
som skruvas kring stången bör klara denna kraft utan problem. 
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8 Ritningar 
 
Här följer skisser och ritningar över verktygets komponenter. 
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