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Sammanfattning 
Examensarbetet går ut på att frambringa några principkonstruktioner till axialfläktar med fasta 

inställbara skovlar åt FläktWoods. Fläktarna det rör sig om är stora industrifläktar med en 

diameter mellan en och fem meter, som används för att till exempel transportera ner luft i 

gruvor. Endast förslag till principkonstruktioner tas fram och ej en färdig produkt, syftet med 

rapporten är i första hand att ge FläktWoods konstruktörer ett annat synsätt på problemet. Två 

olika delar av fläkten undersöks, dels fästet av skoveln på hjulet, dels själva hjulet i sig. 

Tillvägagångssättet är att från formulerat problem tas först några förslag fram, de utvärderas 

sedan och de bästa går vidare till nästa steg. Utvärderingen sker med hjälp av 

produktförslagsdiagram samt genom diskussion med berörda parter. Efter det ritas några 

detaljerade versioner av de bästa förslagen upp, vilka sedan är grunden för kraftanalyserna. 

Analyserna visar var de högsta spänningarna befinner sig och var den svaga länken i 

konstruktionen är. 

 

Avgränsningar inom arbetet är att endast en statisk dragkraft appliceras på modellerna under 

analyserna och ej någon dynamisk kraft. Ytterligare en avgränsning är att vid 

kraft/spänningsanalyserna undersöks endast en del av fläkten, som motsvarar ett fläktblad 

som är fäst vid en rigid del av ringen.  

Resultatet visar att det endast är i några få punkter och områden som kraftansträngningen blir 

för höga i principkonstruktionerna för det valda materialet. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

En fläkts huvudpart består utav ett fläkthjul med tillhörande skovlar som kan utformas efter 

behov. När fläkthjulet försätts i rörelse uppstår en tryckskillnad av gasen, som förorsakar att 

gasen förflyttas. Det finns två huvudtyper av fläktar, axialfläktar och radialfläktar. Skillnaden 

på dessa typer är hur gasen transporteras genom fläkten. Vid radialfläktar strömmar, som 

namnet antyder, gasen ut radiellt ur fläkten och använder sig således av centrifugalkrafter. Av 

denna anledning kallas radialfläktar även för centrifugalfläktar. Axialfläktar å andra sidan 

använder sig av att gasen strömmar i en linje genom fläkten. Ett annat namn för axialfläktar är 

propellerfläktar. När stora mängder luft skall transporteras, till exempelvis lufttillförsel i 

gruvor etcetera, är axialfläktar att föredra. Om stora mängder gas skall transporteras eller om 

hög tryckskillnad vill uppnås kan man med fördel seriekoppla två eller fler axialfläktkransar.1  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Skillnaden mellan axial- och radialfläkt                                                                               2

 

                                                 
1 http://www.ne.se sökord: fläkt, maj 2008 
2 Hämtad från http://www.ne.se Sökord: fläkt maj 2009 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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1.1.1 Företaget 

FläktWoods bildades 2002 genom en hopslagning av två företag inom ventilation och 

luftbehandling. De två företagen var ventilationsdelen från ABB med bakgrund i Svenska 

Fläkt fabriken samt Woods Fans, men anor sedan 1918 respektive 1909. Företaget har över 

3’000 anställda över hela världen samt tillverkning i tretton olika länder, bland annat i: 

Sverige, Finland, England och Frankrike. FläktWoods kan delas in i två huvuddelar. Den ena 

är inriktad mot byggnader, där det handlar om att förse människor med luft i en komfortabel 

miljö. Den andra delen är inriktad mot industrin, där det kan röra sig om att transportera luft 

och avgaser till och från en tillverkningsprocess, men även till att kyla processen. FläktWoods 

gör ventilationslösningar för fordonstunnlar, kraftverk, industrier, sjukhus, gruvor etcetera. 

Den årliga omsättningen ligger på över 500 M€.  

 

1.2 Problemdiskussion 

För att bibehålla en ledande position inom industrin krävs det att ständigt utveckla och 

förbättra produkterna. Den nuvarande konstruktionsprincipen av fläktar med fasta inställbara 

skovlar medför en maximal rotationshastighet på 165 m/s vid skoveltoppen. Problemet som 

finns vid nuvarande fläkthjul är främst spänningskoncentrationer vid fläktbladens fäste. Detta 

arbete innefattar att framställa principkonstruktioner för nytt utförande av ett skovelhjul som 

helst skall besitta en rotationshastighet på 175 m/s. Det är främst förslag till nya 

konstruktioner som skall tas fram, och inte en slutgiltig produkt. 
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1.2.1 Kravspecifikation 

De grundläggande kraven på den nya fläktkonstruktionen är följande: 

 

- Rotationshastighet på hjulet motsvarande minst en skoveltopp hastighet på 165m/s, 

helst 175m/s 

- Skovlar av segjärn alternativt gjutstål 

- Max kontinuerlig temperatur 200 0C  

- Robust konstruktion (industriutförande) 

- Möjlighet att ändra skovelvinkeln eller byta skovlar från fläkthjulets utsida 

- Skovelvinkel: 30-85 grader (rotvinkel) 

- Lämplig för varvtalsdrift 

 

1.2.2 Frågeställningar 

- Hur kan konstruktionen ändras för att uppnå målet, samtidigt som 

produktionskostnaderna hålls nere? 

- Behövs det små eller stora förändringar? 

- Hur skall brickan på hjulets insida fästas? 

- Vilken låsningsmekanism skall användas mellan rotorbladet och fläkthjulet? 

 

1.3 Problemformulering 

Ur bakgrund samt problemdiskussion utformas följande problem.  

För en förbättrad konstruktion och utvidgat marknadsområde för FläktWoods skall ett nytt 

fläkthjul med manuellt inställbara skovlar konstrueras. Hur skall denna konstruktion betinga 

sig?  
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1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utifrån existerande lösning frambringa en mer hållfast 

konstruktion till en lägre produktionskostnad samt kortare leveranstid. Detta skall ske med 

hjälp av alternativa lösningar och förbättringar till konstruktion av fläkthjulet, 

hållfastighetsberäkningar av kritiska punkter i fläkthjulet samt detaljritningar på de mest 

lämpade förslagen.  

Rapportens syfte är att ge FläktWoods konstruktörer en annan syn på problemet. 

 

1.5 Mål 

Målet är att hitta alternativa idélösningar som klarar mer påfrestningar och högre varvtal på 

fläkthjulet än vad dagens hjul klarar av. 

Detta för att man ska kunna tillämpa fläkthjulet på fler områden än man gör idag, där ett 

dyrare lite mer avancerat fläkthjul används. 

 

1.6 Avgränsningar 

För att arbetet inte skall växa till den grad att det ligger utanför ramen för ett examensarbete 

omfattande 15 ECTS ställdes några avgränsningar upp. Arbetet omfattar endast axialfläktar 

med fasta inställbara skovlar, som sedermera kommer användas vid ventilationsluft till gruvor 

och dylikt. Beräkningarna på konstruktionen kommer endast att ske med hjälp av 

SolidWorks/Cosmos, inga beräkningar för hand kommer att utföras. Ytterligare en 

avgränsning är att endast förslag kommer att tas fram och ej en färdig produkt.  
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2 Metod 
För att uppnå maximal effektivitet ställdes det upp hur arbetet skulle genomföras, samt i 

vilken ordning det skulle ske. På det valda sättet blir det en så logisk följd som möjligt för det 

valda problemet, samt att gallringen av mindre lyckade idéer optimeras. Under arbetets gång 

kommer det även hållas diskussion med berört företag (FläktWoods) samt handledare för att 

optimera förslagen. 

2.2.1 Principkonstruktion 

Det första som skall göras är att studera var svagheterna i den nuvarande konstruktionen 

ligger, något som till största del sker med befintliga kraftanalyser. När det steget är färdigt är 

det dags att brainstorma fram ett antal idéer. Av dessa idéer sker ett första urval för att gallra 

bort de overkliga idéerna som uppkommit. Efter det kommer några principkonstruktioner att 

ritas upp i SolidWorks, som blir grunden för det fortsatta arbetet. 

2.2.2 Utvärdering av produktförslag 

Nästa steg är att systematiskt gå igenom principkonstruktionerna och väga deras för och 

nackdelar med varandra. Detta görs genom en utvärdering av produktförslag. Med denna 

metod kan man på ett enkelt sätt se vilka förslag som är värda att fortsätta med, och vilka som 

man bör förkasta. Det är i detta steg där man måste ta i åtanke uttrycket ”Kill your darlings”3 

vilket betyder att en idé som man tidigare trott mycket på kan visa sig vara mindre bra och 

man måste förkasta den.   

2.2.3 Detaljritningar 

När den/de bästa förslagen är framtagna är det dags för noggrannare ritningar än vad det var i 

principkonstruktionerna, det vill säga detaljritningar. Här ritas de slutliga delarna upp med så 

stor ackuratess som möjligt, med andra ord utformas de slutgiltiga modellerna och 

ritningarna.  

 
3 Översatt till svenska: döda dina älsklingar 
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2.2.4 Hållfastighetsberäkning av kritiska komponenter 

Efter att de slutgiltiga modellerna har blivit framtagna är det tid att gå vidare till nästa steg, 

nämligen hållfastighetsberäkningar. Här kontrolleras om hållfastigheten är tillräcklig för att 

bestå de givna kraven. Om spänningarna blir för stora för detaljen får man reflektera över vad 

som gått fel och lära sig av sina misstag.   

 

2.2.5 Slutsats/diskussion  
I den avslutande delen reflekteras arbetet och det som framkommit. Här diskuteras det även 

om någonting har gjorts på ett annorlunda sätt än vad som är beskrivet under Kapitel 1 & 2. 

Likaså kommer författarnas personliga teorier och tankar om analyserna att presenteras här. 
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3 Principkonstruktion 
Det första som skall göras är att studera var svagheterna i den nuvarande konstruktionen 

ligger, något som till största del sker med befintliga kraftanalyser. När det steget är färdigt är 

det dags att brainstorma fram ett antal idéer. Av dessa idéer sker ett första urval för att gallra 

bort de overkliga innovationerna som uppkommit. Efter det kommer några 

principkonstruktioner att ritas upp i SolidWorks, som blir grunden för det fortsatta arbetet. 

 

Principkonstruktionerna delas upp i 2 underkategorier där den ena gäller nya konstruktioner 

för fästet till skoveln och den andra delen är en helt ny konstruktion för hela fläkthjulet. 

 

3.1 Fäste av skovel 

Fästet för skoveln är den del av fläkten som tar upp de största krafterna under drift. Detta 

beror dels på centrifugalkraften som uppkommer på grund av den höga rotationshastigheten, 

dels blir det ett böjande moment samt en statisk kraft vilken beror på dess egenvikt 
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3.1.1 Förslag 1 

Det första förslaget som uppkom under 

brainstormingen är relativt likt 

originalet. Skillnaden är att fattningen 

mellan ringen och skovelfästet har 

blivit bredare och med större radier i 

kanter och hörn för att på ett bättre sätt 

fördela krafter som uppkommer. I och 

med detta minimeras spännings-

koncentrationerna i de områden som 

hade varit mest påkända. En annan detalj som är ändrad är att djupet på skovelfästet är 

utökad, att så stor kontaktyta som möjligt erfordras i två sektioner för att få en så bra 

kraftfördelning som möjligt. Skoveln och fästplattan är fastsatta med sex stycken bultar so

Figur 2: Förslag 1 till nytt skovelfäste 

m 

n i ringen. Detta medför en annan bild vid analys 

lle trilla ner om skoveln tas bort, vid exempelvis byte av 

er 

e om man mot all förmodan skulle råka skruva ur alla bultar vid justering av 

torvinkeln. 

ördelar: enkel konstruktion, stabil 

ackdelar: deformation i mitten av fästplattan 

 

via friktion tvingar dem samman till ett stumt förband uppnås.  

Fästplattan är även den förstorad för att klara större krafter, samt en radie på ovansidan som 

medför att fästplattan fortsätter upp en bit i

utav spänningsfördelningen i fästplattan.  

Men i och med förstoringen av kontaktytorna är man tvungen att ersätta den gamla 

upphängningen för fästplattan till skoveln vilken tidigare befann sig emellan fästplattorna. 

Detta görs för att fästplattan ej sku

skoveln mot en ny vid underhåll.  

I detta fall visas upphängningen med en infästning gällande tre fastgängade brickor som håll

fästplattan upp

ro

 

F

 

N
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3.1.2 Förslag 2 

När förslag nummer två togs fram stod 

tillverkningsprocessen i fokus, vilket 

gjordes för att tillverknings- och 

materialkostnaden skulle bli så låg som 

möjligt. Ju billigare man kan tillverka 

en detalj, desto billigare kan man sälja 

den.  

Fattningen i ringen är något smalare än 

i föregående exempel, bara så stor att 

den ska kunna uppta de nödvändiga krafterna. En stor nackdel med denna konstruktion är att 

fästplattan lätt blir deformerad när bultarna spänns åt och när fläkten är i drift. 

Figur 3: Förslag 2 till nytt skovelfäste 

I övrigt påminner denna modell den föregående (Förslag 1), på samma sätt som där är det två 

plattor som tvingar ihop med bultar. Samt 3 stycken brickor som håller upp fästbrickan då 

skoveln är bortmonterad. Den stora skillnaden är att det finns en spalt mellan skoveln och 

fästplattan. 

 

Fördelar: enkel konstruktion, billig 

 

Nackdelar: deformation i mitten av fästplattan 
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3.1.3 Förslag 3 

När förslag nummer tre togs fram var 

kontaktytan från skovelfästet i fokus. 

Detta uppnåddes med hjälp av ett 

konformat skovelfäste med relativt stor 

lutningsvinkel.  

Något som medför att det blir större 

friktionskraft mellan ringen och 

skoveln, med andra ord kan skoveln ta 

upp högre krafter innan den börjar 

vrida sig ur läge. Men den stora fördelen är att med en större kontaktyta är det ett större 

område som krafterna kan fördelas på. Genom detta kan större krafter upptas utav ringen 

innan de punkter där spänningskoncentrationer uppstår blir för höga att deformation eller 

sprickor bildas.  

Figur 4: Förslag 3 till nytt skovelfäste 

Fästplattan är en enkel konstruktion där det enda som skiljer sig från den ursprungliga 

fästplattan är att kanten in i ringen har en mycket större radie för att få en stor kontaktyta samt 

att spänningsfördelningen ska utvecklas så bra som möjligt. 

 

Fördelar: stor kontaktyta, bra spänningsfördelning, enkla komponenter, enkel tillverkning, 

smidig montering. 

 

Nackdelar: risk för fastkilning/sammansvetsning, stora påfrestningar på fästplattans 

ytterkanter, deformation i mitten av fästplattan 
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3.1.4 Förslag 4 

Förslag 4 bygger på samma princip 

som förslag 3, men med skillnaden att 

här utnyttjades även en konform på 

den undre fästplattan. Detta medför att 

man undviker det smala partiet mellan 

fästbrickan och skoveln som kan vara 

en svag länk när det gäller spännings-

fördelning och kraftupptagning. Det 

finns en smal spalt mellan brickan och 

skovelfästet så att de kan tvingas mot 

varandra för att undvika glidning. Med två stycken konformade delar blir det maximalt stora 

kontaktytor, samt att risken för spänningskoncentrationer minimeras. Detta beror på att lasten 

sprids ut på ett större område än om det vore en konstruktion med skarpa kanter. Något man 

får akta sig för är att göra en för liten konvinkel då risken för fastkilning eller 

sammansvetsning ökar och på detta sätt inte går att justera och byta fläktskoveln vid service 

och underhåll.  

Figur 5: Förslag 4 till nytt skovelfäste

 

Fördelar: stora kontaktytor, stor spänningsfördelning, stor friktionskraft för motverkan av 

vridning av fläktblad. 

 

Nackdelar: risk för fastkilning/sammansvetsning, deformation i mitten av fästplattan 
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3.1.5 Förslag 5 

För att ytterligare minska ner på 

eventuella spänningskoncentrationer, samt 

andra kraftpåkänningar i ett klämförband, 

uppkom tanken på att använda sig av mer 

runda former. Det stora problemet med 

denna sorts lösning är att det är relativt 

svårt att tillverka den sortens profil. När 

det är komplicerat att tillverka en detalj 

betyder det att den även blir dyr. Av denna 

anledning finns det inte många som 

använder sig av runda detaljer vid den här typen av konstruktion. Vilket är synd med tanke på 

dess goda egenskaper vid kraftfördelning och stora kontaktytor. En nackdel är att 

konstruktionen blir relativt svår att montera när det gäller skovelvinkel och att få den i vinkel 

med fläktringen.  

Figur 6: Förslag 5 till nytt skovelfäste

 

Fördelar: stora kontaktytor, stor spänningsfördelning, inga speciella 

spänningskoncentrationer, stor friktionskraft för motverkan av vridning av fläktblad,  

 

Nackdelar: deformation i mitten av fästplattan, svår att få rätt inställd vinkel vid montering, 
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3.1.5 Förslag 6 

Det sista förslaget till fästet för skoveln 

kom från hur bland annat jetturbiner och 

liknande är konstruerade. Dessa är kända 

för att kunna ta upp vridmoment, 

centrifugalkraft, och böjande moment 

väldigt bra. Formen som dessa 

turbinfästen är konstruerade som är en 

konform som har ”vågor” längs sidorna 

som kläms fast mellan två sidoplattor.  Sidoplattorna i detta fall är de 2 resterande halvorna av 

fläkthjulet.  

Figur 7: Förslag 6 till nytt skovelfäste 

Vridmomentet tas upp genom den stora kontaktytan som konan och vågorna skapar, 

centrifugalkrafterna upptas mycket bra genom att vågorna funkar som krokar som håller 

skoveln på plats och böjande momentet absorberas genom att fästet sträcker sig rätt långt ner i 

fläkthjulet. 

Det som gör denna konstruktion smidig är att den använder sig av få komponenter, detta gör 

den enkel vid tillverkning och montering. Dock är en nackdel med denna konstruktion att man 

spänner fast skoveln från sidorna av fläkten, detta gör det väldigt svårt att komma åt bultarna i 

och med att fläkthjulet och kåporna till resterande fläkten sitter väldigt tätt ihop. 

 

Fördelar: få komponenter, väldigt bra spänningsupptagning,  

 

Nackdelar: svår vid justering/byte av skovel, svåråtkomliga bultar 
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3.2 Fläkthjul 

Företaget har även som önskemål att få några helt nya grundläggande principkonstruktioner 

på fläkthjulet. Anledningen till detta är att ha förmågan att kunna förenkla tillverkningen, 

sänka priset, förenkla montering samt besitta bättre hållfasthetsegenskaper. Detta är önskvärt 

för att kunna klara av att driva fläkten vid högre varvtal vilket medför större krafter. Om 

fläkten kan optimeras till att drivas så fort som möjligt kan man även använda ett mindre 

fläkthjul, samtidigt som luftflödet bibehålls. 

 

3.2.1 Förslag 1 

Första förslaget som framkom var en form som påminner om 

den som används vid turbiner. Här utgås det från det faktum 

att de största krafterna i hjulet samlar sig nere vid navet och 

uppe vid fästena för skoveln. För att utnyttja detta placeras det 

mesta av materialet vid de platser där krafterna är störst. En 

nackdel med denna konstruktion är dock att den inte är enkel 

eller billig att tillverka. För den storlek som dessa fläkthjul 

utgör blir de väldigt dyra. 

Den här konstruktionen går även att göra lättare än många 

andra konstruktioner i och med att ytterringen kan göras 

betydligt tunnare. För att minska materialåtgången ytterligare 

kan man införa ovala hål i skivan vilken fortfarande kommer att besitta nästintill samma 

hållfasthetsegenskaper. Samt att med denna konstruktion slipper man sidokåporna till fläkten 

då fläkthjulet och nav är gjort i ett stycke. 

Figur 8: Förslag 1 till nytt 
fläkthjul 

 

Fördelar: få komponenter, materialet samlad där krafterna är, enkel och ekonomisk 

montering,  

 

Nackdelar: dyr att tillverka,  
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3.2.2 Förslag 2 

I det här konceptet utnyttjas en tunnare variant av 

den redan befintliga fläktringen, men det tillsätts 

även en mindre ring innanför. Mellan dessa två 

ringar är ett antal stag fastsatta, vilka ger stabilitet 

och support för hela fläkthjulet som medför att 

deformering och haveri undviks. Även 

sidokåporna får en högre grad av stabilitet, så att 

helheten blir ännu mer stabil.  

Stagen sitter i par mellan vardera av hålen för 

skovlarna. I och med detta kan man minska 

tjockleken på den yttre ringen men även på 

sidokåporna och på sätt få ett lättare och billigare fläkthjul. Den stora nackdelen med detta 

förslag är att monteringstiden av fläkthjulet utökas, och därmed installationskostnaden.   

Figur 9: Förslag 2 till nytt fläkthjul

 

Fördelar: sprider ut krafterna, stabil, förminskad ytterring 

 

Nackdelar: dyr att montera, lång monteringstid, många komponenter 
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3.2.3 Förslag 3 

Tanken med detta koncept är att använda sig utav 

ett gjutet nav som sitter med ett stag rakt under 

varje skovel. Stagen på navet skall vara lika långa 

som det minsta hjulet som tillverkas. När man 

tillverkar det minsta fläkthjulet skall det bara vara 

att placera in navet. Men när ett större fläkthjul 

behöver tillverkas ska det på ett enkelt sätt kunna 

tillverkas instanser med rätt längd. Instanserna går 

att skruva fast då dessa är utrustade med stora 

gängor för enkel och snabb montering. 

Instanserna skall gå att tillverka i valfri längd för 

att få den storlek man söker. Till denna konstruktion används en enkel ytterring för att leda 

luftflödet rätt samt även till att hjälpa till att hålla styvheten när fläkten väl är igång. 

Figur 10: Förslag 3 till nytt fläkthjul

 

Fördelar: enkelt att ändra storlek, krafterna förs dit materialet är, ingen stor ytterring 

 

Nackdelar: dyr att producera 
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3.2.4 Förslag 4 

Det har länge varit känt att fackverk är väldigt bra 

när det gäller att ta upp stora krafter samtidigt som 

materialåtgången kan hållas i låg nivå. Detta var 

något som kom i åtanke då förslag 4 togs fram.  

Tanken är att låta ett enkelt fackverk mellan navet 

ördelar: hög spänningsfördelning, stor minskning av ytterringen 

ackdelar: dyr att montera, många komponenter 

och fläktringen ta upp och eliminera, i den mån 

det går, de krafter som uppstår. En del av de 

krafter som uppstår kommer även att vandra ner 

till det mer stabilare navet, vilket är tillsammans 

med axeln i det närmaste solid. Dock blir detta 

koncept ganska svår vid montering samt att 

tidsåtgången kommer att vara stor. 

 

Figur 11: Förslag 4 till nytt fläkthjul

F

 

N
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3.2.5 Förslag 5 

I detta koncept har stålvajrar en viktig del i 

konstruktionen. Tanken ligger i att man fäster 

stålvajrar i fästen på ringens innerkant samt i 

liknande fästen på navet. Fästena är tänkta att 

fästas med bultar i ytterhjulet och navet samt att 

vajern enkelt skall kunna glida i en skåra på 

mitten av fästet för att alltid ligga i kraftcentrum 

för bästa spänningsupptagning.  

Det finns två olika tänkbara versioner. Antingen 

att stålvajrarna fästes mellan varje rotorblad för att 

ge styvhet och stabilitet till ringen, och härigenom 

kunna förhindra ett haveri. Den andra versionen 

går ut på att vajrarna fästs direkt i fästplattan till rotorbladet och därigenom leda krafterna 

vidare ner till navet och axeln som inte har några speciella spänningar på sig under drift. På 

detta sätt torde man på ett effektivt sätt kunna minska spänningarna i ringen och därigenom 

öka rotationshastigheten samt minska tjockleken och vikten. 

Figur 12: Förslag 5 till nytt fläkthjul

 

Fördelar: bra kraftupptagning, enkel och billig tillverkning  

 

Nackdelar: punkter där spänningen går mot oändligheten, monteringstiden ökas, många 

komponenter 
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3.2.6 Förslag 6 

Utifrån förslag 5 togs detta konceptet fram. Den 

tidigare versionen har den stora nackdelen att 

vid vissa punkter går spänningen mot 

oändligheten. Detta löstes med att använda sig 

utav stålvajrar som sitter i en vinkel gentemot 

fästena. Liksom i den föregående versionen ska 

monteringstiden hållas nere genom att göra 

fästena så enkla som möjligt att montera. Även 

här kan det tänkas att vajrarna kan fästas 

antingen direkt i hjulet eller vid fästplattorna för 

skoveln. Idén till denna konstruktion är hämtade 

från hur ekrarna är fästa i ett cykelhjul.  
Figur 13: Förslag 6 till nytt fläkthjul

 

Fördelar: bra kraftupptagning, enkel och billig tillverkning 

 

Nackdelar: monteringstiden ökas, många komponenter 
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3.2.7 Förslag 7 

I det här konceptet är tanken att man vid 

tillverkningen av ringen skall införa spänningar 

riktade in mot centrum av hjulet. När fläkthjulet 

väl är i drift kommer dessa förspänningar ta ut en 

del av de motstående spänningar som uppkommer 

på grund av centrifugalkrafterna från rotorbladen.  

Man kan med fördel kombinera detta koncept med 

något av de föregående förslagen till fläkthjul för 

att få ökad effekt.  

 

Fördelar: vissa spänningar elimineras 

 Figur 14: Förslag 7 till nytt fläkthjul

Nackdelar: mer omständlig att producera 
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3.2.8 Förslag 8 
Detta koncept består utav två halvor som tillsammans utgör 

ett fläkthjul. Halvorna kläms ihop med skovlarna i mellan 

och på sådant sätt fäster dem. Den stora fördelen är att man 

med denna princip kan åstadkomma en mycket stabil och 

hållfast konstruktion. Dock överväger nackdelarna. Vilka 

bland annat består av att konstruktionen är mycket svår och 

dyr att tillverka, speciellt i de små volymer det rör sig om. 

En annan nackdel är att för att det ska vara möjligt att 

justera skovlarna behöver man lossa på bultarna som håller 

samman fläkthjulet. Detta medför två stora komplikationer, 

dels måste alla bladen ställas in samtidigt när ny vinkel 

önskas, dels måste man kunna komma åt vid sidan av 

fläkthjulet för att ändra på skovelbladens vinkel samt vid 

underhåll. När man ej kan lossa på skovlarna från  Figur 15: Förslag 7 till nytt fläkthjul

fläktbladets ovansida uppstår det stora besvär eftersom utrymme vid sidan av fläkthjulet till 

resten av konstruktionen saknas nästan helt, det är alldeles för trångt för att komma åt vid 

sidan. 

 

Fördelar: stabil, hög hållfastighet, få komponenter 

 

Nackdelar: dyr, går ej att ändra på skovlarna från ovansida 
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3.3 Uppfästning av fästplattan 
För att fästplattan som skoveln fästs i ej skall trilla ner i fläkthjulet vid byte av skoveln 

behöver man fästa den på något sätt för att förhindra detta.  

Ett sätt att lösa den här uppgiften på är att fästa tre små brickor symetriskt på undersidan av 

fläkthjulet (ringen). Dessa fästs på sådant sätt att de sticker ut under fästplattan och håller 

uppe den. Brickorna fästes efter att man placerat fästplattan på rätt plats, vilket även 

underlättar monteringen av bladet. Det finns en rad olika sätt att montera fast brickorna, man 

kan till exempel skruva, svetsa, limma eller nita fast dem.  

Ett annat sätt att förhindra fästplattan från att ramla ner är med hjälp av grova gängor. I denna 

version skruvas fästplattan fast i fläktbladet. Tanken är att gängorna på brickan ej ska gå hela 

vägen utan endast en liten del skall vara gängad, likaså är det endast gängor på en liten del av 

fläkthjulet, vilket medför att när fästplattan har skruvats i en liten bit kan den sedermera rotera 

fritt. 

Ett tredje alternativ är att med hjälp av ett bindemedel, som ej härdar, fästa fästplattan. Här är 

tanken att bindemedlet ska vara så pass starkt att det klarar av att hålla brickan uppe under så 

lång tid det tar att byta en skovel, men ändå vara så svagt att man, utan allt för hög 

ansträngning kan rotera den. 
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3.4 Diskussion 

Både vad det gäller fästet av skoveln och fläkthjulet finns det en rad för- och nackdelar med 

de principkonstruktioner som har presenterats. Värt att återigen notera är att detta endast är 

några första förslag, och därmed långt ifrån klara. Av konstruktionerna finns det troligtvis 

många brister som behöver förbättras och vidareutvecklas. Bristerna kan till exempel vara att 

konstruktionen är för svag för att ta upp spänningar, att tillverkningen är för kostsam eller att 

konstruktionen är fysiskt omöjlig att genomföra. För att få fram vilka av dem som har de 

största fördelarna med de minsta nackdelarna behöver de utvärderas.  

Fler bilder på de olika förslagen kan ses i Appendix A. 

 

Dessa principkonstruktioner har tagits fram under brainstorming samt diskussion med berörda 

parter. Vid vissa av konstruktionerna har vi varit lite extrema och överdrivit koncepten, för att 

inte binda upp sig på sådant som kan verka vara omöjligt. Istället har vi försökt ha ett så öppet 

sinne som möjligt, så länge som möjligt. 

 

Efter att ha ställt upp de olika konstruktionerna gäller det att utvärdera dessa för att senare 

kunna arbeta vidare med de lösningar som anses vara mest optimala. Alla idéer har sina för- och 

nackdelar, därför gäller det att ta samtliga inverkande faktorer i åtanke.   
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4 Utvärdering av produktförslag 
För att veta vilken/vilka förslag som är värda att gå vidare med användes 

produktförslagsdiagram som ett steg i utvärderingen. Metoden går ut på att först ställes det 

upp ett antal kriterier och egenskaper som är önskvärda. Dessa kriterier vägs sedan från 1 till 

3, där 3 är mest önskvärd och 1 minst önskvärd. Efter det radas förslagen upp och bedömning 

om hur väl de uppfyller kriteriet antecknas. Slutligen räknas poängen ihop, kriteriet 

multiplicerat med bedömningen och därefter adderas resultatet från alla kriterier med varandra 

för vardera av förslagen. Det tal man får fram delas med det maximala antalet poäng för att få 

fram en procentsats som enkelt kan jämföras mot andra förslag. Då kan man enkelt urskilja 

vad man bör arbeta vidare med och vad som bör gallras bort. Eftersom fästet för skoveln och 

fläkthjulet är distinkt skilda produkter upprättas ett diagram för fästet och ett för fläkthjulet. 

Dessa diagram kan skådas i Appendix B.  

 

Som nästa steg organiserades det ett möte med företaget där produktförslagen presenterades 

och positiva och negativa sidor lades fram och idéer och funderingar bollades fram och 

tillbaka. Man diskuterade tillverkningsprocesser, företagets policys, lätta 

hållfasthetsberäkningar och andra vitala delar som kan vara avgörande för vilka förslag som 

kan vara värda att gå vidare med. 

 

Resultatet som framgick genom diagrammen och mötet med företaget var att 

produktförslagen där hela fläkthjulet hade konstruerats är för komplicerade att genomföra, 

samt att tillverkningskostnad för delarna och/eller monteringskostnad blir för dyr.  

Däremot fanns det ett antal förslag när det gällde infästningen av skoveln som var värda att 

arbeta vidare med där man troligtvis kan reducera storleken på fläktringen eller öka effekten 

på fläkten. 
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4.1 Diskussion  
Av de förslagen som vi efter utvärderingen kommer att fortsätta arbeta med fick förslag 4 

högst poäng i produktförslagsdiagrammet. Det var även detta förslag som vi trodde skulle få 

högst poäng, då det verkade vara det mest stabila och hållfasta. Detta genom att konformen 

skapar en kilformad tryckkraft när bultarna dras åt.   

Det förslag som fick minst poäng av förslagen på nytt fäste för skoveln var förslag 5. Vi 

trodde ej att den skulle få så låga poäng som den fick. Kraftfördelningen borde vara bra i den 

då alla kanter har eliminerats, dock föll den på tillverkning och underhåll.  
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5 Detaljritningar 
Efter utvärderingen av principkonstruktionerna och de mest lämpade förslagen tagits fram är 

det tid att gå vidare med de utvalda konstruktionerna. För att mer omsorgsfullt vara förmögen 

att fortsätta arbetet ritades principkonstruktionerna upp på nytt, med mer noggrannhet. Det har 

även lagts extra vikt på att ordna till vinklar, radier, spel samt diametern vid diverse hål och 

upphöjningar.  

Även värt att nämnas är att upphängningsanordningar som tidigare satt och höll fästplattan 

uppe när fläktbladet ej var ditsatt har för tydlighetens skull tagits bort. Ytterligare en skillnad 

är att fästplattan som fläktbladet monterats i har modellerats med en konformad undersida, 

något som har gjorts då det uppkommer höga spänningar vid mitten av fästplattan. 

 

Det blir de här modellerna som kommer stå till grund för beräkningsanalyserna, vilka kommer 

att visa var svagheterna ligger. Med hjälp av det kan man förutspå var ursprunget till ett 

haveri eventuellt härstammar, och därmed ändra konstruktionen för att undvika en olycka. 

För att förhindra att blanda ihop förslagen med varandra har detaljritningarna på de slutgiltiga 

förslagen samma numrering som de hade tidigare i rapporten. Då principkonstruktionerna av 

nytt utförande av fläkthjul blev avfärdade under utvärderingen har inga detaljritningar av 

dessa ritats upp.  

Fler bilder än de som presenteras nedan kan ses i Appendix C.  

Ritningar kan skådas under Bilagor: Ritningar. 
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5.1 Förslag 1 

Figur nummer 16: Detaljerad ritning av förslag nummer 1

Ett av de förslag som kom vidare efter 

utgallringen var det första förslaget. 

Om man jämför med föregående 

principkonstruktion, rubrik 3 sidan 10, 

kan man enkelt se några ändringar. 

Den ändringen som är tydligast att se 

är, som tidigare nämnts, att undersidan 

av fästplatan numera är konformad. En 

annan detalj som bör läggas märke till 

är att bultar samt bricka har blivit ditsatta, vilket har gjorts för att det ska bli enklare att se 

konstruktionen i dess helhet. Dock är den i särklass största och viktigaste förändringen det 

lilla spelet som finns mellan fästplattan och skovelhjulet. Anledningen till detta spel är att det 

helt enkelt behövs ett litet mellanrum för att det ska vara möjligt att tillföra nödvändiga 

klämkrafter mellan delarna. 
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5.2 Förslag 3 

Figur nummer 17:Detaljerad ritning av förslag nummer 3

Nästa förslag som kommit vidare 

efter utvärderingen är förslag 

nummer 3, rubrik 3 sidan 12. Den 

mest markanta skillnaden är, 

förutom tidigare nämnd konform på 

undersidan av fästplattan, att vinkeln 

har minskats markant. Denna 

minskning av vinkeln beror på att 

geometrin inte stämde på föregående version. Om en sådan stor vinkel skulle ha använts som 

det tidigare var hade bultarna som fäster skoveln gått igenom ytterkanten av skoveln. Något 

som hade medfört att hållfastigheten hade minskat markant. Nu är det en vinkel på 15 grader, 

jämfört med tidigare 30 grader. Sedan har även fästplattan som skovelbladet fästs i gjorts 

tjockare för att ytterligare, förutom med hjälp av konformen, vara förmögen att ta upp de 

krafter som uppstår i fästplattan under drift. 
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5.3 Förslag 4 

Figur nummer 18: Detaljerad ritning av förslag nummer 4

Det tredje alternativet som fram-

bringats är förslag nummer 4.  Vid 

uppritningen av denna detalj har 

vissa förbättringar gjorts. Förutom 

konformen som blivit på undersidan, 

har till exempel spelet mellan 

rotorbladet och fästplattan 

förminskats markant. Liksom i de 

två föregående koncepten har även bultar och bricka lagts dit. Ytterligare en skillnad är att 

detaljen har blivit avsevärt förstärkt. I den föregående versionen av denna modell fanns det 

även med flärpar under fästplattan för att hålla upp den när skoveln ej var ditsatt, dessa har 

tagits bort för att fokus skall vara vid huvudkonstruktionen.  
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6 Hållfastighetsberäkningar av kritiska komponenter 
Hållfastighetsberäkningarna har som tidigare nämnts varit gjorda i SolidWork/Cosmos. För 

att inte komplicera uträkningarna för mycket togs en tårtbit utav fläkthjulet ut.  

Tårtbiten fixerades och en kraft drogs rakt ut från fläktbladets topp. Kraften är tänkt att 

motsvara centrifugalkraften som uppkommer när fläkten går på max fart. Den statiska kraften 

bortsågs helt. Även friktionen bortses i analysen då ”worst case scenario”4 skulle tillämpas. 

Dessa felkällor bör tas i åtanke när resultaten granskas. Värt att nämna är även att bultarna 

som är med i modellen ej användes, istället användes fiktiva bultar inom Cosmos. 

 
Kraften F som användes, istället för centrifugalkraften, räknades ut enligt ekvation 6.1 och 6.2 
 

   rpm
d
v

=
π

 6.1 

 

FCGmrpm
=⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅ 2

60
2π   6.2 

 
där: 
 v=10500 m/min 
 d=2,5m 
 m=33kg 
 CG=0,915m 
 
Vilket ger att F≈600’000N=600kN 

 
Massan m ficks genom införande av de använda värden på densitet i modellen. De sex fiktiva 

bultarna har en förspänningskraft på 44kN, då detta värde var givet av företaget. Likaså 

användes ett givet värde på fläktbladets masscentrum.  

                                                 
4Översatt till svenska: värsta tänkbara fall 
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Materialet som användes vid analyserna var ett förbestämt material i SolidWorks, Cast 

Carbon Steel (Gjutjärn) med Följande egenskaper: 

 

  Värde Enhet 
Elasticitetsmodul 200000 N/mm^2 
Poissons tal 0,32   
Skjuvmodul 76000 N/mm^2 
Densitet 0,0078 g/mm^3 
Termisk konduktivitet 30 W/m K 
Specifik värme 500 J/Kg K 
Sträckgräns 482 N/mm^2 
Brottgräns 248 N/mm^2 

 
Tabell 1: Egenskaperna hos det använda materialet

 

 

Krafterna simuleras enligt nedanstående modell, där dragkraften verkar vertikalt mot 

markplan och inte längs ytan på ovandelen av skovelbladet. Bultarna är virtuella där ena 

fästytan är mot försänkningen i skoveln och andra fästytan är gängorna i fästplattan. 

Fläktringen är fixerad i sidorna för att man ska kunna se krafterna och deformationerna på 

ovan och undersidan. 

 

 

Figur 19: Uppriggning
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6.1 Hållfastighet på förslag 1 

Kraftfördelningen på hela sammanställningen, fläktbladet, fästplattan och ringen, gav 

nedanstående analys där kraftfördelningens storlek syns på dess färgskala. 

Det skall tilläggas att själva fläktbladet inte skall tas hänsyn till i analysen då fokus skall 

läggas på fästpunkterna och ringen.  

I Appendix D visas förstorade bilder av infästningarna så att en bättre överblick kan fås om 

vilka krafter som påverkar samt var de ligger. 

 

Ena bilden visar tårtbiten snett ovanifrån och andra visar snett underifrån. Det som går att 

urskilja på dessa bilder är att kraftansamlingen ligger vid bultarna, bladets fäste. 

 

 
 

Figur 20: Hela tårtbiten snett ovanifrån Figur 21: Hela tårtbiten snett underifrån 

 

De två nästkommande bilderna visar påfrestningar vid skoveln. Dessa blir inte helt korrekta i 

simuleringarna i och med att själva skoveln är importerad från Pro/Engineer och den var 

avbildad som en enda feature. Detta medför att analysen inte kommer att bli helt korrekt i 

dessa områden, men ändå tillräckligt för att vara av intresse. 
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Figur 22: Skoveln snett ovanifrån Figur 23: Skoveln, sett underifrån  

 

 

I figur 24 framhävs fästplattans hål och kraftfördelningen mellan fästplattan och skoveln. 

Spänningarna blir högst runt de sex bultinfästningarna där all kraft fördelas utifrån det nedre 

partiet. 

 

 

Figur 24: Fläktbladet & plattan snett underifrån

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fästplattan är en ganska utsatt del i infästningen då krafterna endast går igenom sex bultar in i 

detaljen och sedan fortplantar sig vidare ut i kroppen. 

Detta leder till stora spänningskoncentrationer i och runtom gängorna. Vid dessa områden kan 

så stora spänningskoncentrationer uppstå. 
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Figur 25: Plattan underifrån Figur 26: Plattan ovanifrån  

 

Även fläktringen utsätts för en del krafter, men inte lika stora som på skoveln och fästplattan.  

Krafterna uppkommer på de sidorna där ringen är kapad.  

 

 
 Figur 28: Inzoomning av föregående bild Figur 27: Ringen underifrån 

 

 

Det som är värt att titta lite extra på vid genomskärningen är hur krafterna fördelar sig mellan 

bulthålen och kanterna på komponenterna, var de största spänningarna ligger och hur stora 

dessa är. 
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Figur 29: Genomskärning av tårtbiten Figur 30: Inzoomning av föregående bild 

 

 

6.1.2 Resultat 

örslag var över förväntan då nästan alla krafter spred sig på ett bra sätt, 

 

6.1.3 Slutsats 

tionerna som överstiger brottsgränsen i detta förslag ligger på sådana 

d skoveln.

Resultatet för detta f

med endast ett par få spänningskoncentrationer som överskrider tillåtet värde. Dessa uppkom

runt ingångshålen till gängorna i fästplattan och i försänkningen för bulthuvudena i skoveln. 

Alla andra spänningskoncentrationer håller sig inom materialets brottsgräns. 

 

Spänningskoncentra

ställen där det behövs en liten radie som sprider ut krafterna. Ett sådant ställe är i 

försänkningen för bulthuvudet där en liten bricka och bulten kommer i kontakt me
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6.2 Hållfastighet på förslag 3 
Kraftfördelningen på hela sammanställningen, fläktbladet, fästplattan och enbart ringen, gav 

nedanstående analys där kraftfördelningens storlek syns på dess färgskala.  

Det skall tilläggas att själva fläktbladet inte skall tas hänsyn till i analysen då fokus skall 

läggas på fästpunkterna och ringen.  

 

Ena bilden visar tårtbiten snett ovanifrån och andra visar snett underifrån. Det som går att 

urskilja på dessa bilder är att kraftansamlingen ligger vid bultarna, bladets fäste samt vid 

avskärningen på fläktringen.  

 

  
Figur 32:Hela tårtbiten snett underifrån Figur 31: Hela tårtbiten snett ovanifrån

 

 

Nästkommande bilder visar skovelns påfrestningar vid radien mellan blad och fäste. Dessa 

blir inte korrekta i simuleringarna i och med att själva skoveln är importerad från 

Pro/Engineer och var avbildad som en enda feature och kan därför inte modelleras helt 

korrekt. 

Vid närmare granskning av figur 33 kan man urskilja ett rött område vid infasningen till 

bulten. Denna del kan ses mer detaljerad i nästkommande bild, där man även kan se storleken 

på meshen vid det omtalade området. 
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Figur 33: Skovelns nedre del sett ovanifrån Figur 34: Skovelns nedre del sett från sidan 

 

 

Vid en inzoomning av ovanstående figur så syns det tydligare hur spänningskoncentrationerna 

har blivit för höga vid nedre delen av infasningen till bulten. 

 

 
 

Figur 35: Bild på kritisk punkt på rotorbladet
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Bilderna nedanför åskådliggör hur krafterna fortplantar sig genom nedre delen av fläktbladet 

och fästplattan. Här kan man se hur krafterna ligger vid bultarna och dess närmaste 

omgivning, både vad det gäller fästplattan och rotorbladet. 

 

 
 Figur 37: Fläktbladet & platta underifrån Figur 36: Fläktbladet & platta, från sidan

 

 

På de fyra nästkommande bilderna, som visar att fästplattan från ovan- och undersidan, samt 

med en inzoomning av de mest kritiska delarna, kan man skåda att kraftansamlingen blir som 

högst vid gängorna till bulten. Ett annat område med höga spänningar är vid ytterkanten av 

fästplattan. 

  

 
 Figur 39: Inzoomning av föregående bild Figur 38: Bild på fästplattan, sett underifrån
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 Figur 40: Övre sidan av plattan Figur 41: Inzoomning av föregående bild 

 

 

Analyserna på ringen visar att de största spänningarna är vid kanten på tårtbiten. Här är även 

materialet som tunnast i dessa beräkningar. 

 

 
Figur 43: Inzoomning av föregående bild Figur 42: Undersidan av ringen  
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Vid en genomskärning av konstruktionen kan man se hur krafterna fördelar sig inuti 

förslagen. Vid denna vy kan man se hur djupt spänningarna sträcker sig. Djupast går 

spänningarna vid fästplattans bulthål, mot utsidan av ringen.  

 

 
 Figur 45: Inzoomning av föregående bild Figur 44: Genomskärning av tårtbiten 

 

6.2.1 Resultat 
Vid vissa punkter är spänningarna för höga för att vara acceptabla. Framförallt är det vid 

kanten på infasningen till bulthuvudena som de högsta krafterna uppkommer. Även runtom 

bultarna är spänningarna oroväckande höga. Förutom dessa punkter verkar konstruktionen 

kunna ta upp krafterna på ett bra sätt.  

 

6.2.2 Slutsats  

För att denna konstruktion skall vara användbar behövs det göra några förändringar. För 

tillfället är alla kanterna vid bultarna 90 grader. Detta undviks genom att det läggs till en liten 

radie vid infasningen där krafterna är som störst. 
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6.3 Hållfastighet på förslag 4 

Kraftfördelningen på hela sammanställningen, fläktbladet, fästplattan och enbart ringen, gav 

nedanstående analys där kraftfördelningens storlek syns på dess färgskala.  

Det skall tilläggas att själva fläktbladet inte skall tas hänsyn i analysen då fokus skall läggas 

på fästpunkterna och ringen. 

 

Ena bilden visar tårtbiten snett ovanifrån och andra visar snett underifrån. Det som går att 

urskilja på dessa bilder är att kraftansamlingen ligger vid bultarna, bladets fäste samt vid 

avskärningen på fläktringen.  

 

 
 

Figur 47: Hela tårtbiten snett underifrån Figur 46: Hela tårtbiten, snett ovanifrån 

 

 

Nästkommande bilder visar skovelns påfrestningar vid kanterna mellan blad och fäste. Dessa 

blir inte korrekta i simuleringarna i och med att själva skoveln är importerad från 

Pro/Engineer och var avbildad som en enda feature och kan därför inte modelleras helt 

korrekt. 
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Figur 48: Undersidan av skoveln Figur 49: Ovansidan av skoveln 

 

Bilderna nedanför åskådliggör hur krafterna fortplantar sig genom nedre delen av fläktbladet 

och fästplattan. Här kan man se att krafterna ligger vid bultarna och dess närmaste omgivning, 

både vad det gäller fästplattan och rotorbladet. 

 

 
 

Figur 51: Skoveln och plattan, underifrån Figur 50: Skoveln och plattan 
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På de två nästa bilderna, visar fästplattan från ovansidan, samt en inzoomning av de mest 

kritiska delarna. Kan man skåda att kraftansamlingen blir som högst vid gängorna till bulten. 

Ett annat område med spänningsansamlingar är vid ytterkanten av fästplattan, runtomkring 

där bultarna befinner sig. Här kan man även se att spänningarna ej är speciellt höga.  

Bilder på undersidan av fästplattan utgår då det inte syns några spänningskoncentrationer på 

dem.  

 

 
 

Figur 53: Inzoomning av plattan Figur 52: Plattans ovansida 

 

Analyserna på ringen visar att de största spänningarna är vid kanten av ringen. Dock så är de 

spänningar som syns ej speciellt höga. Även vid nederkanten kan man antyda en 

färgförändring, och således en kraftansamling. 
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Figur 55: Inzoomning av föregående bild Figur 54: Ovansidan av ringen 

 

Vid en genomskärning av konstruktionen kan man se hur krafterna fördelar sig inom 

detaljerna. Vid denna vy kan man se hur djupt spänningarna sträcker sig. Här syns det även 

tydligt att det är vid bultarna som krafterna blir som störst. 

 

 
 Figur 57: Inzoomning av föregående bild Figur 56: Inzoomning av föregående bild 
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6.3.1 Resultat 
Av de kraftanalyser som gjorts på denna del, är det ingen punkt där spänningen blir så hög att 

den inte är acceptabel. Det blir en del spänningskoncentrationer, främst vid bultarna, men de 

ligger under tillåtet värde för materialet.  

 

6.3.2 Slutsats  

När det enbart handlar om en statisk kraft som drar fläktbladet rakt ut finns det, enligt dessa 

beräkningar, ingen risk för haveri. Dock kan resultatet ändras i en analys där det tas hänsyn 

till de dynamiska krafterna.  
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7 Slutsats/diskussion 

Av kraftanalyserna att döma så finns det några punkter och områden där spänningen 

överstiger brottsgränsen på de tre förslagen som togs fram. Spänningskoncentrationerna är 

som störst vid bultarna och deras anliggande ytor. För att eliminera vissa av dessa krafter går 

det att förstora radien vid infästningen till bultarna. Ett annat sätt att frångå problemet är att 

använda sig av något annat material till rotorbladet och fästplattan. 

Illustrationerna under resultaten av hållfastighetsberäkningarna och resultat visar mer en 

indikation av kraftfördelningen. Krafterna blir med all sannolikhet högre än vad som visas 

här, vilket beror på de förenklingar som gjorts. Dels gjordes kraftiga förenklingar av 

fläkthjulet, då endast en tårtbit av ringen användes, samt att varken nav eller sidokåpor togs 

med i beräkningarna. Det användes enbart en statisk kraft som drog bladet ut från fästet, och 

inte en dynamisk kraft som hade varit det mest korrekta att använda. Ett steg som kan göras i 

framtiden för att erhålla lite mer verklighetsbaserade spänningsfördelning är att utföra 

analyserna med, förutom kraften som drar bladet rakt ut, en aerodynamisk kraft. 

 

En sak skiljde sig från de uppställda avgränsningarna gentemot vad som gjordes var att det i 

avgränsningar står att det ej skulle räknas ut några värden för hand, dock skeddes ett par 

enklare beräkningar på detta sätt. Anledningen var att det behövdes räknas ut vilken kraft som 

skulle appliceras på fläktbladet för att i sin tur räkna ut vad ersättningskraften till 

centrifugalkraften skulle vara.  

 

Som många gånger nämnt är de förslagen som tagits fram ej en slutgiltig produkt utan endast 

förslag på hur uppgiften möjligen kan lösas via olika principkonstruktioner. Detta är något 

som bör has i åtanke när resultaten betraktas. Det har inte varit en lätt uppgift att konstruera 

ett koncept som uppfyller alla krav. Detta beror till hög grad på den komplexitet av 

spänningskoncentrationer och kraftfördelning som fläkten besitter när den roterar i hög 

hastighet. Förutom den statiska kraften uppkommer som bekant även en dynamisk.  

En annan svårighet var att förkunskaperna i SolidWorks/Cosmos ej var tillräckligt höga för att 

fullständigt analysera krafterna i fläkten.  

Uppdelningen som gjordes med att dels titta på fästet av skoveln, dels titta på hur hela 

fläkthjulet är uppbyggt var en passande idé. På detta sätt blev det enklare att fokusera på en 
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sak i taget istället för att försöka ändra och förbättra allt samtidigt. Dock slopades 

omkonstruktionen av hela fläkthjulet då de idéer som kom fram ej var tillfredställande. Efter 

diskussion och funderingar kom man fram till prisökningen att tillverka något av de 

alternativen var för hög för den extra hållfastigheten som de skulle medföra. Det gjordes 

visserligen ingen prisuppskattning för att komma fram till detta, men med logiskt tänkande 

och sunt förnuft insågs att de extra delarna till fläktringen inte bara skulle öka 

tillverkningskostnaden, utan även att monteringstiden skulle bli längre. 

Av förslagen på nytt fäste av skoveln, var det tre av sex som avfärdades. Dessa avskaffades 

tidigt på grund av svår och/eller dyr tillverkning, låg hållfastighet, dålig kraftfördelning samt 

höga spänningskoncentrationer.  

 

Kravanalysen som ficks från företaget följdes i så stor utsträckning som möjligt. De tre 

förslagen som gjordes kraft/spänningsanalyser på går alla att ställa in i en rotvinkel på 360 

grader, vilket tillfredsställer kravet på 30-85 grader. En annan sak som stämmer väl överens 

med kravspecifikationerna är att i varje konstruktion går det att ändra skovelvinkel från 

utsidan. Vidare användes en hastighet vid skoveltoppen på 175 m/s, skovlar av gjutjärn, 

konstruktionerna är robusta och fläkten är lämplig för varvtalsdrift. Det finns dock en detalj 

som inte uppdagades vid val av material, och det är om materialet klarar en kontinuerlig 

temperatur på 200 0C.  

I och med att materialet skulle vara ett gjutstål alternativt ett segjärn och inget specifikt 

material ficks från företaget, valdes ett standard gjutstål. 

 

Från de resultat som framgick kan man med relativt små förändringar förstärka 

konstruktionen. Dock så behövs det göra fler och större analyser innan dessa slutsatser kan 

bekräftas.  

För att hålla fästplattan uppe när skoveln ej är fastsatt finns som tidigare presenterades i 3.3 

Uppfästning av fästplattan ett antal alternativ. Den idén gruppmedlemmarna tror på mest är 

den med tre små brickor som håller uppe fästplattan. Dessa brickor tros vara det mest 

fördelaktiga att skruva fast dem i fläkthjulet. Dock har inte denna del givits någon vidare 

eftertanke. 
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Bilder på principkonstruktioner 
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Appendix A 
Nedan följer ett antal bilder på de olika principkonstruktionerna på fäste för skoveln samt på 

utformning av fläkthjulet. Som visar mer av hur principkonstruktionerna är uppbyggda, än 

vad som kan ses tidigare i arbetet (3 Principkonstruktioner, sidan 10) 

 

Förslag till nytt fäste 

Förslag 1 

 
 

Figur A1: Genomskärning av fläkthjulet med delarna monterade 

 

 

 
Figur A2: Bild på nedre delen av fläktbladet 
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Figur A3: Plattan som bladet fästs i 

 

 
Figur A4: Genomskärning av fläkthjulet 

 

Förslag 2 

 Figur A5: Genomskärning av fläkthjulet med delarna monterade 
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Figur A6: Bild på nedre delen av fläktbladet 

 Figur A7: Plattan som bladet fästs i 

 

 

 
 

Figur A8: Genomskärning av fläkthjulet  
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Förslag 3 

 
Figur A9: Genomskärning av fläkthjulet med delarna monterade 

 

 
Figur A10: Bild på nedre delen av fläktbladet 

 
Figur A11: Plattan som bladet fästs i 
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Figur A12: Genomskärning av fläkthjulet 

 

Förslag 4 

 
Figur A13: Genomskärning av fläkthjulet med delarna monterade 

 

 

 Figur A14: Bild på nedre delen av fläktbladet 
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 Figur A15: Plattan som bladet fästs i 

 
 

Figur A16: Genomskärning av fläkthjulet 

 

Förslag 5 

 Figur A17: Genomskärning av fläkthjulet med delarna monterade 

 



   
Kurs: Examensarbete MT990C, VT08  2008-06-03 
Rapport ID: TD 042/2008 
 

 A7 

 

 
 

 

Figur A18: Bild på nedre delen av fläktbladet 

 Figur A19: Plattan som bladet fästs i 
 

 
 Figur 20: Genomskärning av fläkthjulet 
 



   
Kurs: Examensarbete MT990C, VT08  2008-06-03 
Rapport ID: TD 042/2008 
 

 A8 

Förslag 6 

 
Figur A21: Fästet på fläktbladet 

 

 
Figur A22: snitt på fästet i fläkthjulet  

 

Figur A23: Detaljen snittad och vriden 
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Förslag till nytt fläkthjul 

Förslag 1 

 
 Figur A24: Snitt av fläkthjulet 

 

 

 Figur A25: Isometrisk vy över fläkthjulet 
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Förslag 2 

 
 

 
Figur A26: Bild som visar var stagen skall fästas 

 

 

 
Figur A27: Bild som visar var stagen fästes i inneringen 
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Förslag 3 

 Figur A28: Sido vy över fläkthjulet 

 

 Figur A29: Vy rakt framifrån 
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Förslag 4 

 
 Figur A30: Vy över uppbyggnaden av fackverket 
 

 

 

 
Figur A31: Vy snett ovanifrån 
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Förslag 5 

 
Figur A32: Bild som visar hur fästena till vajrarna ser ut  

 

 

 

 
Figur A33: Bild som visar fästena från andra sidan 
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Förslag 6 

 
 Figur A34:Bild som visar hur vajrarna  är vinklade 
 

 

Förslag 7 

 
 

Figur A35: Bild som visar överdriven inböjning med förspänning 

 

 



   
Kurs: Examensarbete MT990C, VT08  2008-06-03 
Rapport ID: TD 042/2008 
 

 A15 

Förslag 8 

 
 

Figur A36: Bild på halva fläkthjulet 

 

 
Figur A37: Bild som visar övre delen av fläkthjulet 
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Utvärdering av produktförslag 
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Appendix B 
Diagrammen som genererades under utvärdering av produktförslag.  
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Detaljbilder 
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Appendix C 
Här följer ett par bilder av modellerna av de tre bästa förslagen. Den första bilden under varje 

rubrik visar en genomskärning, där skovel och plattan har vridits några grader för att lättare 

kunna se hur konstruktionen är tänkt. Den andra bilden under varje rubrik illustrerar en 

inzoomning av kanten mellan fläkthjulet och skovel/platta. 

Förslag 1 

 
 

 
Figur C1: Genomskärning av fläkthjulet med delarna monterade 

 

 
Figur C2: Inzoomning av kanten av konstruktionen 
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Förslag 3 

 
 

 
Figur C3: Genomskärning av fläkthjulet med delarna monterade 

 

 
 

 
Figur C4: Inzoomning av kanten av konstruktionen 
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Förslag 4 

 
 

 
Figur C5: Genomskärning av fläkthjulet med delarna monterade 

 

 
Figur C6: Inzoomning av kanten av konstruktionen 
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Kraft/stressanalyser, kritiska områden 
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Förslag 1 
 

  Figur 1: Skoveln  
 
 

 
 Figur 2: Inzoomning av skoveln 
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Figur 3: Ovansidan av fästplattan 

 

 
 Figur 4: Inzoomning av fästplattans ovansida 
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Figur 5: Undersidan av fästplattan 

 

 
Figur 6: Inzoomning av fästplattans undersida 
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Figur 7: Skoveln 

 

 

Figur 8: Inzoomning av skoveln 
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Figur 9: Undersidan av fästplattan 

 

 
Figur 10: Inzoomning utav fästplattans undersida 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Ritningar 
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Ritningar 
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Ritningar 
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Ritningar 

 
 
 
 

  



 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Institutionen för teknik och design 

351 95 Växjö 
tel 0470-70 80 00, fax 0470-76 85 40 

www.vxu.se/td 
 
 


	del1.DOC
	Suggestion for a new type of adjustable fan impellers
	Förord
	  Sammanfattning

	del2.doc
	Innehållsförteckning
	 1 Introduktion
	1.1 Bakgrund
	 1.1.1 Företaget

	1.2 Problemdiskussion
	 1.2.1 Kravspecifikation
	1.2.2 Frågeställningar

	1.3 Problemformulering
	 1.4 Syfte
	1.5 Mål
	1.6 Avgränsningar

	 2 Metod
	2.2.1 Principkonstruktion
	2.2.2 Utvärdering av produktförslag
	2.2.3 Detaljritningar
	2.2.4 Hållfastighetsberäkning av kritiska komponenter
	2.2.5 Slutsats/diskussion 


	 3 Principkonstruktion
	3.1 Fäste av skovel
	 3.1.1 Förslag 1
	 3.1.2 Förslag 2
	 3.1.3 Förslag 3
	 3.1.4 Förslag 4
	 3.1.5 Förslag 5
	 3.1.5 Förslag 6

	 3.2 Fläkthjul
	3.2.1 Förslag 1
	 3.2.2 Förslag 2
	 3.2.3 Förslag 3
	 3.2.4 Förslag 4
	 3.2.5 Förslag 5
	 3.2.6 Förslag 6
	 3.2.7 Förslag 7
	 3.2.8 Förslag 8


	 
	 3.3 Uppfästning av fästplattan
	 3.4 Diskussion

	 4 Utvärdering av produktförslag
	 4.1 Diskussion 

	 5 Detaljritningar
	 5.1 Förslag 1
	 5.2 Förslag 3
	 5.3 Förslag 4

	 6 Hållfastighetsberäkningar av kritiska komponenter
	 6.1 Hållfastighet på förslag 1
	6.1.2 Resultat
	6.1.3 Slutsats
	6.2.1 Resultat
	 6.3.1 Resultat


	 9 Källförteckning 

	Appendix A.doc
	 Appendix A
	Förslag till nytt fäste
	Förslag 1
	Förslag 2
	Förslag 3
	Förslag 4
	Förslag 5

	 Förslag 6
	 
	 
	  Förslag till nytt fläkthjul
	Förslag 1
	Förslag 2
	Förslag 3
	Förslag 4
	Förslag 5
	Förslag 6
	Förslag 7
	 Förslag 8



	Appendix B.doc
	 Appendix B

	Appendix C.doc
	 Appendix C
	Förslag 1
	Förslag 3
	Förslag 4



	Appendix D.doc
	 Förslag 1
	 Förslag 3

	Ritningar.doc
	baksida.doc
	Institutionen för teknik och design


