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I 

Sammanfattning 

Den här rapporten är genomförd som ett examensarbete för att avsluta en 

högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik på Linnéuniversitetet. Rapporten är 

genomförd på uppdrag av sågverket VIDA Alvesta AB.  

I nuläget sker timmerhanteringen från gårdsplanen till sågklingan på VIDA 

Alvesta AB med liten möjlighet till att sortera timmer efter dimensioner. Syftet 

med examensarbetet är att leverera en konceptlösning med 

konstruktionsunderlag för en sorteringsstation bestående av åtta stycken 

sorteringsfack. Sorteringsstationen ska möjliggöra att lagra 200 timmerstockar 

per fack och kommer medföra att en effektivare timmerhantering sker och att 

sågtiderna förkortas. 

För att skapa en konceptlösning användes bland annat 

produktutvecklingsprocessen presenterad i boken Getting design right: A systems 

approach. Den beskriver ett systemtänk som består av åtta steg och börjar med 

att tydligt definiera projektet. Allt eftersom stegen arbetades igenom uppkom 

flera koncept som viktades och jämfördes med varandra. Efter jämförelsen togs 

ett slutligt koncept fram och förfinades i processens slutskede. 

När den slutliga konceptlösningen var skapad påbörjades konstruktionsarbetet. 

En hastighetsreducerande komponent i konceptet konstruerades. 

Konstruktionsarbetet innefattade utformning, materialval och 

hållfasthetsberäkningar. För att säkerställa att konstruktionen är säker gjordes en 

FMEA-analys (Failure mode and effects analysis). 

Resultatet visar ett koncept som består av redan existerande komponenter 

kombinerat med en nyutvecklad hastighetsreducerande komponent. Den nya 

komponenten är en ram av VKR-rör som är täckt med plåtar och en gummiduk 

och dess uppgift är att reducera hastigheten hos en timmerstock och att styra den 

i rätt riktning. Hastighetsreduceraren är materialbestämd och dimensionerad för 

evig livslängd med hänsyn till återkommande slag från timmerstockar. 

Säkerhetsfaktorerna beräknade för utmattning på de olika delarna i 

hastighetsreduceraren har värden runt 1,1–1,3 och kan tyckas vara låga. 

Anledningen till att de är accepterade är att värsta tänkbara lastfall är använt vid 

beräkningar och därmed är den verkliga säkerhetsfaktorn större.    

 

  



 

II 

Summary 

This report is made as a graduation project in order to fulfill a bachelor degree in 

mechanical engineering at the Linnaeus University. The report is based on a 

mission from the company VIDA Alvesta AB which is operating in the lumber 

mill industry. 

At this time the process of getting logs from the outside yard to the  saw blade 

offers limited possibilities to sort the logs after its dimensions. The purpose of 

this study is to find a concept and create a design solution which includes eight 

boxes to sort the logs in. This sorting station will offer the possibility to store 

200 logs in each one of the boxes. Such a solution will contribute to a more 

effective way of handling logs and it will reduce time in the material reducing 

process. 

In order to create a concept solution a product development process presented in 

a book called Getting design right: A systems approach, have mainly been used. 

It is a system of eight steps for creating products and the first step is to define the 

project. As we made progress through the steps we generated several concepts 

which was evaluated and compared to each other. After the evaluation there was 

one concept which we decided to refine throughout the rest of the product 

development process. 

At the time when the final concept solution was created, we started the design 

work. The concept contained one component which reduces speed of the logs 

which was required to be designed. The design work contained of dimensioning, 

material selection and strength calculations. We made a Failure mode and effects 

analysis (FMEA) to make sure that the component is safe to use. 

The result shows a concept which is a combination of already existing parts with 

a new developed speed reducing component. The new component is based on a 

frame made by hot rolled rectangular tubes which are covered with plates and a 

rubber screen and its purpose is to reduce speed of a log and to position the log 

to its right place. The speed reducing components materials have been 

determined and it has also been dimensioned for infinite life with respect to 

repeated impacts from the logs. The fatigue safety factors for the different parts 

of the component are between 1,1–1,3. The reasons why the safety factors are so 

low is because it has been dimensioned for the worst case scenario and will in 

reality be higher. 

 

  



 

III 

Abstract 

Arbetet bygger på ett önskemål från sågverket VIDA Alvesta AB att hitta en 

konceptlösning för en sorteringsstation. Fyra olika koncept genererades och 

deras egenskaper jämfördes med varandra med hjälp av ett systemtänk för 

produktutveckling. Den konceptlösning som visade sig vara mest lämpad är en 

kombination av befintliga komponenter med en nyutvecklad komponent för att 

reducera en timmerstocks hastighet. Den nyutvecklade komponenten har 

dimensionerats och materialspecificerats. 

Nyckelord: Produktutveckling, konceptgenerering, utvärdering, konstruktion, 

timmersortering, stötbelastning. 

  



 

IV 

Förord 

Den här rapporten är gjord som ett examensarbete för att avsluta en 

högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik på Linnéuniversitetet i Växjö. 

Sågverket VIDA Alvesta AB vill i framtiden ha möjlighet att sortera 

timmerstockar efter dimensioner i olika sorteringsfack. De gav oss därför 

uppdraget att ta fram en konceptlösning på en sorteringsstation som ska bestå av 

åtta sorteringsfack. 

Vi vill först och främst tacka VIDA Alvesta AB som gav oss uppdraget och 

framförallt vår handledare och kontaktperson på företaget Christian Drott för att 

han har delat med sig av sitt kunnande och haft ett oerhört trevligt bemötande. Vi 

vill även tacka Samir Khoshaba för handledning under vårt examensarbete. Till 

sist vill vi skicka ett tack till Izudin Dugic som har bidragit med sin kompetens 

gällande materialval. 

Växjö den 4 juni 2014 

Tim Gustafsson 

Joakim Sjöblom 
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Joakim Sjöblom, Tim Gustafsson 

1  Introduktion 

Den här rapporten är genomförd som ett examensarbete för att avsluta en 

högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik på Linnéuniversitetet. Rapporten är 

genomförd på uppdrag av VIDA Alvesta AB.  

 

1.1 Bakgrund 

VIDA Alvesta AB är ett företag beläget i Alvesta och deras verksamhet består av 

att producera virke från timmerstockar av tre meters längder. I nuläget 

produceras 130 000 [m
3
] sågat virke per år med en huvudmarknad i 

Storbritannien och Japan. 

Företaget planerar att i framtiden investera i ett nytt timmerintag som ska ersätta 

det befintliga. Detta kommer att bestå av flera olika komponenter vars uppgift är 

att transportera timmer från ett timmerbord till första reduceraren där material 

från timret reduceras. Under transportens gång ska timret vändas, barkas och 

sorteras efter dimensioner. Timmerintaget består av bland annat en 

sorteringsstation som företaget vill ha en konceptlösning på med tillhörande 

konstruktionsunderlag. Figur 1 visar ett utkast på en översiktsbild av det 

timmerintag som VIDA Alvesta AB planerar att investera i. På bilden visas 

processchemat för en timmerstock från lastbordet till de åtta sorteringsfacken. En 

vidare förklaring av figuren sker under kapitel 4.2.  

 
Figur 1 Översiktsbild av timmerintag

1
  

  

  

                                                 
1
 Per Johan Hedlund, Ingenjörsfirma Gösta Hedlund AB, Mailkontakt, 2014-03. 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet är att skapa en konceptlösning med underlag för konstruktion för den 

sorteringsstation uppdragsgivaren ämnar investera i. Resultatet ska ge företaget 

möjlighet att öka befintlig produktion. Konstruktionen ska även vara 

ekonomiskt, etiskt, funktionellt och ekologiskt försvarbar. 

Målet är att leverera en konceptlösning med konstruktionsunderlag på en 

sorteringsstation bestående av åtta stycken sorteringsfack som ska kunna ligga 

till grund för kommande beslutsfattning gällande inköp och konstruktion för 

VIDA Alvesta AB.  

 

1.3 Avgränsningar 

Eftersom tidsramen på tio veckor för detta examensarbete är snäv och många 

uppgifter måste genomföras begränsas arbetets omfattning. Till följd av den 

begränsande tidsramen kommer hållfasthetsberäkningar endast utföras på utvalda 

komponenters svaga delar. Det innebär att det finns en viss osäkerhet när det 

identifieras vilka komponenter som är svagast då det bygger på antaganden och 

erfarenheter. Den snäva tidsramen innebär också att koncepten som tas fram inte 

blir så ingående och detaljerade som de hade kunnat bli med mer tid. 

Konstruktionsarbetet kommer endast utföras i förenklad form då det begränsas 

av tid till djupare undersökning. Undersökningen kommer inte att ta fram 

prototyper och testa materialval eftersom fokus läggs på att finna en 

konceptlösning som uppfyller företagets målbild för projektet. 
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2 Teori 

I detta avsnitt presenteras de teorier som kommer ligga till grund för 

produktutvecklings-, materialvals- och konstruktionsprocessen som används i det 

här arbetet. Avsnitt 2.1 till och med 2.9 behandlar produktutvecklingsprocessen, 

2.10 behandlar materialvalsprocessen och 2.11 till 2.12 behandlar 

konstruktionsprocessen.  

 

2.1 Produktutvecklingsprocessen 

För att utveckla en produkt som uppfyller alla tekniska och funktionella krav 

som ställs är det viktigt att följa ett systemtänk. Under utvecklingsprocessens 

gång uppkommer alternativ som behöver utvärderas och rankas för att slutligen 

försöka nå fram till den bästa produkten. De åtta stegen i 

produktutvecklingsprocessen i boken Getting Design Right: A Systems Approach 

kommer vara stommen i utvecklingsfasen för en ny produkt.
2
 

 

 
Figur 2 Produktutvecklingsprocessens åtta steg

3
  

                                                 
2
 Jackson, Peter Lawrence. (2010). Getting design right: a systems approach. Boca Raton, FL: CRC Press. 

3
 Jackson, Peter Lawrence. (2010) s. 7 
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2.2 Definiering av problemet 

Första steget i produktutvecklingsprocessen är att definiera tre punkter:  

 Projektet 

 Innehållet och sammanhanget 

 Funktionskraven 

Ovanstående definieras med anledning av att bygga en god grund för att börja 

konstruera en lösning. Det är lätt att lockas till att nå snabba resultat genom att 

göra antagande som senare kan visa sig vara felaktiga om inte definieringen är 

tydlig.
4
  

 
2.2.1 Definiering av projektet 

 

Projektet namnges med ett namn som visar vart fokus ligger. Att namnge 

projektet är ett lämpligt första steg för att åstadkomma en konstruktionslösning. 

Genom att visualisera projektet med en enkel skiss tydliggörs problemen som 

behöver lösas och förenklar kommunikationen och förståelsen för alla deltagare i 

produktutvecklingsprocessen. Möjligheter skapas för nya idéer att växa fram. I 

slutändan är målet att infria alla inblandades önskemål, krav och förväntningar 

på produkten. Det är då viktigt att veta vilka roller de inblandade har, det vill 

säga att identifiera vem/vilka som är ägare, kund och användare. Ägaren är den 

som beslutar och godkänner produktens krav. Kunden är den som godkänner 

inköp av den färdiga produkten och användaren är den som kommer att hantera 

produkten för dess slutliga syfte. Viktigt att tänka på är att dessa roller kan 

innehålla flera olika personer för varje roll. En kort och tydlig 

uppdragsbeskrivning kan för dem i produktutvecklingsprocessen göra det 

enklare att nå samma mål.
5
  

 
2.2.2 Definiering av innehållet och sammanhanget 

Det är viktigt att definiera i vilket sammanhang systemet ska verka i för att hålla 

fokus på vad som ska utvecklas. När flera personer arbetar med en 

utvecklingsprocess är kommunikation en nyckelfaktor eftersom människor 

bearbetar information olika. Ett bra sätt för att tydliggöra var fokus på 

produktutveckling ska ligga är att göra ett innehållsdiagram som visar vilka 

enheter som samverkar med systemet. Dessa delas upp i externa och interna 

enheter. De externa enheterna har ett förhållande till systemet utan att ha 

påverkan på konstruktionen. Det kan exempelvis vara en operatör som ska 

använda den maskin som ska utvecklas. Interna enheter visar vilka faktorer som 

arbetar inom systemet och en ändring av dessa enheter påverkar resten av 

                                                 
4
 Jackson, Peter Lawrence. (2010) s.13 

5
 Jackson, Peter Lawrence. (2010) ss. 14-23 
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systemet. Det är på de interna enheterna fokus ska hamna medan de externa är 

mer av en bakgrundsinformation.
6
  

För att uppnå en djupare förståelse för i vilket sammanhang produkten ska 

användas kan det vara nyttigt att spendera tid hos kunden. Kommunikation med 

de som arbetar i anslutning till befintliga produkter och samla in information om 

hur dessa används och upplevs ger en uppfattning om sammanhanget produkten 

ska användas i.
7
  

Den insamlade informationen bearbetas och omvandlas till påståenden för att 

visa kundernas uppfattning om sammanhanget.  

 
2.2.3 Definiering av funktionskraven 

Informationen från kunden ska bearbetas och översättas till 

”användarsituationer”. Dessa användarsituationer ska beskriva vad systemet 

kommer uppfylla från de olika användarnas perspektiv.
8
 En operatör kan till 

exempel tycka att en maskin ska vara enkel att manövrera medan 

underhållspersonal tycker att det ska vara enkelt att byta ut reservdelar. Därför är 

det viktigt att skriva ner användarsituationerna från alla användares perspektiv.  

Vidare rangordnas de olika användarsituationerna efter hur viktiga de är för att 

kunna fokusera på dem som är mest väsentliga. På de högst prioriterade 

användarsituationerna ska beteendebeskrivningar göras som visar beteende från 

begynnelsen till slutet av en situation.
9
 Detta görs för att tydliggöra vilken den 

ursprungliga kravbilden är. 

  

                                                 
6
 Jackson, Peter Lawrence. (2010) ss. 25-27 

7
 Jackson, Peter Lawrence. (2010) s. 30 

8
 Jackson, Peter Lawrence. (2010) ss. 35-38 

9
 Jackson, Peter Lawrence. (2010) ss. 40-46 
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2.3 Mätning av behovet och måldefiniering 

Andra steget i produktutvecklingsprocessen består i att: 

 Utforska behovet 

 Omformulera behovet till tekniska termer 

 Förespråka produkten från ett kundperspektiv 

Målet med att genomföra de tre ovanstående punkterna är att hitta sätt att mäta 

hur produkter på marknaden uppfyller kundens förväntningar för den nya 

produkten. Målen ska vara mätbara och specificerade efter hur viktiga de är för 

potentiella kunder. Slutligen måste tekniska krav för den nya produkten sättas så 

att de uppfyller målen bättre än andra produkter på marknaden.
10

  

 
2.3.1 Behovsutforskning 

Det är hela tiden viktigt att arbeta med mätbara termer när det handlar om att 

uppfylla behov. Uppdragsbeskrivningen ska innehålla sådana mätbara termer 

som gör det möjligt att avgöra om den nya produkten klarar av att uppfylla det 

som sägs i uppdragsbeskrivningen. Det ligger svårigheter i bedömningen av att 

avgöra vad som är uppfyllande och inte. Ett exempel kan vara att kunden önskat 

att produkten ska vara hållbar. Eftersom hållbar inte är en tekniskt mätbar term 

är det viktigt att specificera precis hur hållbar den skall vara. Det kan till 

exempel vara ett krav att den ska ha en draghållfasthet på 1000 [N]. När det finns 

en mätbar term är det enkelt att jämföra med andra produkter på marknaden. För 

att säkerställa att produkten möter kundens behov måste dessa behov rangordnas 

efter hur viktiga de är. Det görs för att kunna se hur väl produkten står sig 

gentemot konkurerande produkter samt hur väl den uppfyller marknadens 

behov.
11

  

  

                                                 
10

 Jackson, Peter Lawrence. (2010) s. 59 
11

 Jackson, Peter Lawrence. (2010) s. 60 
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2.3.2 Omformulering av behovet till tekniska krav 

I den här delen av processen står det klart vad kunden önskar att produkten ska 

ha för egenskaper. Kundens behov måste därefter översättas till en teknisk 

kravbild så att ingenjörsarbetet kan börja. Metoden House of quality, översatt till 

”kvalitetshuset”, som utvecklades av Professor Yoji Akao och Professor Shigeru 

Mizuno är ett användbart verktyg för att fastställa den tekniska kravbilden.
12

 

Genom att utföra metoden kvalitetshuset hittas relationer mellan kundens 

kravbild och produktspecifikationen. Det är viktigt att grundligt gå igenom vilka 

krav kunden ställer på produkten för att eliminera den otydlighet som kan ha 

uppstått vid insamlande av kundens önskemål.
13

  

 
Figur 3 Kvalitetshuset 

  

                                                 
12

 Jackson, Peter Lawrence. (2010) ss. 84-86 
13

 Jing Rong Li, Qing Hui Wang. “A rough set based data mining approach for house of quality analysis”. International 

Journal of Production Research Vol. 48, No. 7, 1 April 2010 ss. 2095–2107 
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I nummerlistan ges en förklaring till figur 3 av hur kvalitetshuset används: 

1. I husets vänstra del listas de egenskaper kunden önskar att produkten ska 

uppfylla. 

2. De tekniska egenskaperna som produkten innehar listas här. 

3. Taket visar de tekniska egenskapernas påverkan på varandra. ”Positiva”, 

”negativa” eller ”relation saknas” märks ut. 

4. Mitten av huset beskriver vilken påverkan de tekniska egenskaperna har på 

kundens beskrivning av produkten. Påverkan rankas i ”tydlig”, ”medioker” 

och ”svag” påverkan. 

5. I husets vänstra del listas konkurerande produkter och hur kunden upplever 

deras förmågor att tillfredsställa kundens önskemål.  

6. Framsidan av huset beskriver de målvärden av de tekniska egenskaper som 

produkten siktar på att nå. Dessa måste vara i mätbara termer. 

 

2.3.3 Produktbeskrivning ur ett kundperspektiv 

Det är fördelaktigt att sätta ord på produkten utifrån kundens perspektiv för att få 

reda på om och hur en ny produkt kan jämföra sig med andra liknande produkter 

på marknaden. Ifall denna produktbeskrivning inte blir rakt på sak och 

slagkraftig beror det på att produktens egenskaper behöver justeras och inte på 

att beskrivningen är bristfällig. När en tydlig och stark produktbeskrivning från 

kundens perspektiv är uppnådd tillåts produktutvecklingen att fortskrida.
14

  

                                                 
14

 Jackson, Peter Lawrence. (2010) s. 97 
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2.4 Undersökning och utforskning  

Det tredje steget i produktutvecklingsprocessen innebär att: 

 Klargöra problemet och dela upp systemet i funktioner 

 ”Brainstorma” och undersöka 

 Organisera konceptfragment 

 Eliminera och vidareutveckla 

Kreativitet är nyckeln till framgång i denna fas av utvecklingen. Det är mycket 

viktigt att inte låsa sina tankar till en lösning och därmed riskera att inte uppnå en 

önskvärd produkt. Genom att dela upp produkten i delsystem och skapa mindre 

konceptfragment blir det enklare att ta sig an uppgiften att lösa alla problem som 

tidigare visat sig.
15

  

 
2.4.1 Tydliggörande av problem och funktionsuppdelning 

För att inte missa att uppfylla en önskad funktion fylls den ursprungliga 

kravbilden ut med abstrakta funktionsnamn. Dessa funktionsnamn är 

detaljspecifikationer av funktionaliteten, men inte av den tekniska lösningen. Det 

kommer visa sig att vissa funktionsnamn kommer vara av större intresse än 

andra att fokusera på tidigare eftersom de är av olika svårighetsgrad att uppfylla. 

Sådana ord kan exempelvis vara ”laddning” eller ”matning”.
16

  

 
2.4.2 Brainstorming 

En brainstorming går ut på att frambringa så många idéer och tankar gruppen 

kan komma på. En del idéer kan verka vara uppåt väggarna galna men kan visa 

sig så ett frö för någon annan som idén gror vidare hos. Det finns därför en 

rekommenderad vägledning att aldrig döma ut något förslag. Genom att utföra en 

brainstorming skapas konceptlösningar i produktutvecklingsprocessen av 

deltagarnas befintliga kunskap och kreativitet.
17

  

 

Under brainstormingens gång räcker inte alltid ord till för att visa sin idé. Då kan 

det vara bra att använda sig av alternativa uttryckssätt så som skisser, lera eller 

CAD-program.
18

  

  

                                                 
15

 Jackson, Peter Lawrence. (2010) ss. 103-104 
16

 Jackson, Peter Lawrence. (2010) ss. 106-107 
17

 Sarah L. Simoneauxand,  Chris L. Stroud. “Business Best Practices: The Perfect Brainstorm”. 

Journal of Pension Benefits: Issues in Administration. Hösten 2011, Vol. 19 ss. 37-39 
18

 Ulrich, Karl T. & Eppinger, Steven D. (2012). Product design and development. 5:e upplagan. Boston, Mass.: 

McGraw-Hill/Irwin ss. 127-128 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~buh%7C%7Cjdb~~buhjnh%7C%7Css~~JN%20%22Journal%20of%20Pension%20Benefits%3A%20Issues%20in%20Administration%22%7C%7Csl~~jh','');
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2.4.3 Organisering av konceptfragment 

I detta skede av processen har utforskningen av produktutvecklingsområdet 

genererat ett flertal idéer och koncept genom ett kreativt arbete. Det är därför en 

god idé att bryta ner funktionerna i konceptfragment för att sedan organisera 

dem.
19

 En användbar organisationsstruktur är ett Klassificeringsträd för koncept. 

Det innebär att koncept delas in i undergrupper som beskriver vilken typ av 

funktion som ska utföras. Det kan vara mekanisk funktion, hydraulisk funktion 

eller liknande. Genom att skapa ett klassificeringsträd för koncept öppnas 

möjligheter att kombinera olika fragment i de olika funktionsgrupperna. Med de 

nya möjligheterna att kombinera fragment öppnas dörrar för att finna ytterligare 

nya kreativa lösningar.
20

 

 
2.4.4 Eliminering och vidareutveckling 

I det skede när konceptfragmenten är organiserade finns möjligheten att utesluta 

de fragment som inte är lämpliga att vidareutveckla. En jämförelse med den 

tidigare framtagna produktbeskrivningen kan visa att vissa konceptfragment går 

emot kundens önskemål.
21

 Det kan till exempel röra sig om att kunden vill att 

produkten ska vara tyst och ett generat fragment innehåller fyrverkerier som 

lösning. Vissa fragment kan visa sig vara olämpliga att vidareutveckla av 

ekonomiska skäl, bryta mot miljölagar eller på något annat sätt vara opassande 

att fortsätta utveckla. Då kan även de uteslutas. 

  

                                                 
19

 Ulrich, Karl T. & Eppinger, Steven D. (2012) s. 132 
20

 Ulrich, Karl T. & Eppinger, Steven D. (2012) s. 134 
21

 Jackson, Peter Lawrence. (2010)  s. 113 
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2.4.5 Generering av integrerade koncept 

Genom att kombinera de kvarstående fragmenten från varje funktionsgrupp med 

varandra kan integrerade koncept framställas. Ett morfologiskt diagram kan 

göras där alla funktioner binds samman och visuellt visar fragmentens 

kombinationer till olika integrerade koncept.
22

 

 

 
Figur 4 Morfologiskt diagram 

Figur 4 visar tre olika koncept:  

 Orange koncept består av fragment A3, B4 och C7 

 Blå koncept består av fragment A1, B5 och C7 

 Grönt koncept består av fragment A2, B6 och C9 

När koncepten är genererade kan grundläggande skisser med beskrivande text 

skapas för att få en överblicksbild över kommande konceptlösning.
23

 

 

                                                 
22

 Jackson, Peter Lawrence. (2010) s. 114 
23

 Jackson, Peter Lawrence. (2010) ss. 115-116 
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2.5 Optimering och eliminering av koncept 

Fjärde steget i produktutvecklingsprocessen innebär att: 

 Identifiera relevanta kännetecken för kundönskemålen 

 Genomföra ett första urval av koncept  

 Rangordna, jämför och välj koncept  

 

Det gäller att göra jämförande mätbara vägningar för att inte hamna i en situation 

där alla de framtagna koncepten kan verka vara de bästa alternativen fast inom 

olika områden. Till exempel kan koncept A vara den billigaste lösningen, B den 

mest tillförlitliga och C den mest miljövänliga. När ett poängsystem är skapat där 

produktens kriterier är av olika betydelser kan koncepten rankas och det mest 

lämpliga uppenbarar sig.
24

  

 
2.5.1 Identifiering av relevanta kännetecken för kundönskemålen 

Det är kundönskemålen som koncepten är avsedda att uppfylla så väl som 

möjligt. Kundönskemålen behöver därför kortas ned till korta meningar eller ord, 

så kallade igenkänningstecken eller attribut. Dessa igenkänningstecken behöver 

inte vara direkt mätbara termer, därför är det upp till utvecklingsteamet att 

avgöra vilka koncept som uppfyller attributen bäst.
25

  

 
2.5.2 Den första elimineringen av koncept  

Ett urval behöver göras för att få reda på vilka av de genererade koncepten som 

är värda att gå vidare med i produktutvecklingsprocessen. Vissa attribut kan 

plockas bort då flera koncept kanske inte går att skilja åt när det gäller att 

uppfylla dessa. De kan exempelvis vara lika pålitliga. Attributet ”pålitlighet” kan 

då uteslutas som mätbar term i urvalet. Urvalet går till så att de kvarvarande 

igenkänningstecknen sätts in i en tabell som koncepten sedan listas i. Ett av 

koncepten väljs till referens där värdet noll anger referensen. De andra koncepten 

jämförs sedan med referenskonceptet om dem är bättre eller sämre på att 

uppfylla de olika attributen. När tabellen är fullt utfylld sticker ett antal koncept 

ut som de mest dominerande. De svaga koncepten kan då elimineras.
26

  

  

                                                 
24

 Jackson, Peter Lawrence. (2010) ss. 131-132 
25

 Jackson, Peter Lawrence. (2010) ss. 133-134 
26

 Jackson, Peter Lawrence. (2010) ss. 134-135 
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2.5.3 Rangordning av de utvalda koncepten 

En mer detaljerad jämförelse ska göras mellan de olika koncepten. Det är 

egentligen att återupprepa föregående jämförelseprocedur med skillnad att skalan 

av att uppfylla attributen blir indelad i ett större område. Skalan kan till exempel 

vara femgradig där 1 är sämst och 5 är bäst. Även här används ett 

referenskoncept där alla attributers värde sätts till tre. Att i samma fas göra 

skillnad på attributens olika betydelser gör att ett komplext jämförelsesystem kan 

bildas. Summor för varje koncept kan genereras genom att vikta konceptens 

olika förmågor att uppfylla attributen och ta hänsyn till attributens egen vikt. Det 

koncept med högst resultat är det som vidare bör utvecklas i processen. Tabell 1 

visar ett exempel på ett schema som ger en inblick i hur denna rangordning går 

till. För enkelhetens skull har siffror utelämnats och alla koncepten är rankade 

med samma värden. Attributvikten multipliceras med rankingen för varje enskild 

attribut och koncept. Varje koncept får därmed ett totalt resultat genom att 

summera de viktade resultaten.
27

  

 
Tabell 1 Schema för val av koncept 

 

  

  Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 

Attributvikt: Rank Viktat resultat Rank Viktat resultat Rank Viktat resultat 

Attribut 1 # # #*# # #*# # #*# 
Attribut 2 # # #*# # #*# # #*# 
Attribut 3 # # #*# # #*# # #*# 
Totalt 
resultat   #*#+#*#+#*# #*#+#*#+#*# #*#+#*#+#*# 
Konceptets 
ranking   1/2/3 1/2/3 1/2/3 
Utveckla?   Ja/Nej Ja/Nej Ja/Nej 

 

                                                 
27

 Jackson, Peter Lawrence. (2010) ss. 137-139 
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2.6 Utveckling av systemarkitekturen 

Att utveckla systemarkitekturen består av två steg: 

 Kartlägg undersystemens beteende 

 Identifiera integration mellan undersystem 

I det här steget bryts konceptet ned i undersystem för att kunna dela upp 

konstruktionsarbetet och arbeta parallellt med flera funktioner. I detta skede är 

kommunikation en nyckelfaktor för att kunna se till att alla systemen är 

kompatibla med varandra inom systemsammanhanget. 

För att möjliggöra kommunikationen mellan undersystemen krävs det ett 

gemensamt systemspråk. Funktioner, krav och gränssnitt är exempel på vad som 

måste vara tydligt för att flera personer ska kunna jobba med olika undersystem 

samtidigt.
28

 

 
2.6.1 Kartläggning av undersystems beteende 

Det är viktigt att kontrollera de tidigare gjorda användarsituationerna och 

funktionskraven för att kunna kartlägga undersystemens beteende. Dessa kopplas 

sedan ihop för att se hur de interagerar mellan användare, systemsammanhanget 

och andra externa enheter. Ett verktyg för att utföra detta är en innehållsmatris 

som listar förhållandet mellan de olika externa enheterna, likväl som förhållandet 

mellan de interna och externa enheterna.
29

 

 
2.6.2 Identifiering av integration mellan undersystem 

I denna fas är det känt hur undersystemen påverkar sammanhanget. Det står klart 

att det sker någon form av kommunikation eller trigger vid varje situation som 

får en funktion att agera. Att identifiera var och när denna kommunikation sker 

och i vilket tillstånd systemet befinner sig i är viktigt för att alla funktioner ska 

kunna interagera.
30

  

                                                 
28

 Jackson, Peter Lawrence. (2010) ss. 153-155 
29

 Jackson, Peter Lawrence. (2010) ss. 156-158 
30

 Jackson, Peter Lawrence. (2010) ss. 160-168 
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2.7 Validering av konceptlösningen 

Det sjätte steget i produktutvecklingsprocessen innebär att: 

 Verifiera krav 

 Kontrollera risker 

 
2.7.1 Kravverifiering 

Alla de krav som ställts på produkten fram till detta skede ska i bästa möjliga 

mån uppfyllas av konceptet. För att verifiera det genomförs en kontroll 

tillsammans med kunden där relevant material presenteras. Fokus ligger inte på 

hur konceptet ser ut, utan snarare hur det agerar och vad det kan prestera. 

Utvecklingsteamet genomför även en intern kontroll där krav på säkerhet, 

miljökrav, med mera kontrolleras. Ifall brister upptäcks ska de så fort som 

möjligt åtgärdas.
31

  

 
2.7.2 Riskanalysering 

FMEA-analys (Failure mode and effects analysis) är ett verktyg för att få reda på 

vilka risker och dess konsekvenser riskerna utgör. Riskerna graderas med ett 

prioritetsnummer som är produkten av sannolikheten av problemets förekomst, 

allvarlighetsgraden och sannolikheten att upptäcka felet. Alla komponenters 

funktioner utvärderas och syftet är att upptäcka alla möjliga fel och dess 

effekter.
32

  

                                                 
31

 Jackson, Peter Lawrence. (2010) ss. 217-220 
32

 Wai-Sang Chin, Allen, Chang,  Jian-Bo Yang. “Development of a fuzzy FMEA based product designsystem” 

International Journal of Advanced Manufacturing Technology. April 2008, Vol. 36 ss. 633-649 
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2.8 Verkställning 

I det sjunde steget av produktutvecklingsprocessen genomförs: 

 Schemaläggning av projektet och strukturering  

Steget utförs för att skapa en ordningsföljd för när vilka aktiviteter ska utföras.  

 
2.8.1 Schemaläggning och uppföljning av projekt 

När konstruktionen ska utföras måste hela utvecklingsteamet veta när 

aktiviteteter ska starta. Vissa undersystem som ska kommunicera med andra 

undersystem kräver att kommunikationssystemet eller gränssnittet är 

färdigutvecklat för att det specifika undersystemet ska kunna börja utvecklas.  

När det är klarlagt i vilken ordning alla aktiviteter ska utföras är det en god idé 

att uppskatta vilken tid de kräver för att bli klara. Med all information insamlad 

kan ett Gantt-schema på ett bra sätt illustrera hur processen kommer fortskrida. 

Det är även ett verktyg för att kunna disponera de ekonomiska och tidsmässiga 

resurser som ofta är vad som begränsar ett projekt. En lyckad och detaljerad 

planering underlättar möjligheten att genomföra uppföljning vid vilken tidpunkt 

som helst.
33

 

                                                 
33

 Kumar, Pankaja Pradeep. “Effective Use of Gantt Chart for Managing Large Scale Projects”. Cost Engineering. Juli 

2005, Vol. 47 ss.14-21 
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2.9 Upprepning och förbättring 

Det sista steget i produktutvecklingsprocessen innebär att: 

 Förbättra konceptkonstruktion samt lösa upptäckta problem 

Fram till denna punkt har många beslut tagits och det är lätt att fel har uppstått på 

vägen. Det kan till exempel visa sig att produkten inte klarar budgeten eller inte 

klarar av essentiella test för tillverkning. Det finns då flera steg att genomföra för 

att smidigt reda ut problemen. Ett av dessa steg kallas för backtracking.
34

  

 
2.9.1 Backtracking 

Om problem uppstår bör de tio punkterna i nummerlistan övervägas:
35

 

1. Avbryt projektet eller ändra uppdraget 

2. Revidera kravbilden eller minska projektets omfattning 

3. Sänk projektets utgångskriterier 

4. Förbättra komponenter och funktionsgrupper 

5. Justera konstruktionsparametrar 

6. Byt till en annan konceptlösning 

7. Byt ut konceptfragment i befintlig konceptlösning 

8. Kombinera flera tekniska funktioner med varandra 

9. Vidga det problem som uppenbarat sig till en mer abstrakt beskrivning 

10. Lägg till nya funktioner och parametrar till konceptkonstruktionen 

                                                 
34

 Jackson, Peter Lawrence. (2010) ss. 291-292 
35

 Jackson, Peter Lawrence. (2010) ss. 291-292 
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2.10 Materialval  

För att välja ett lämpligt material till en konstruktion är en passande metod att 

välja bort material, snarare än att välja positivt. Det är mycket viktigt att förstå 

miljön i vilken materialet kommer att verka i och identifiera allt som kommer att 

påverka valet. Följande fem steg beskriver en process för att få reda på vilket 

material som passar bäst ur konstruktionssynpunkt.
36

  

 
2.10.1 Kravspecificering 

Ett effektivt sätt att se till att konstruktionen får ett passande materialval är att 

göra en tydlig kravspecifikation. Det görs för att finna de parametrar som har en 

direkt påverkan mellan materialet och konstruktionen.
37

 För att finna de 

nödvändiga parametrarna till kravspecifikation används fyra frågeställningar: 

 Funktionen, vad ska komponenten göra? 

 Begränsningar, vilka krav är, och vilka är inte förhandlingsbara? 

 Målvärden, vilka målvärden ska minimeras och maximeras?  

 Fria parametrar, vilka parametrar är inte bestämda? 

När svaren till frågorna vid dessa punkter är funna kan en kravbild skapas som 

förenklar arbetet i att finna ett lämpligt material. Till en början måste alla 

material ses som möjliga kandidater men kravbilden möjliggör en tidig 

eliminering av icke lämpliga material.
38

  

  

                                                 
36

 Ashby, M. F. (2005). Materials selection in mechanical design. 3:e upplagan. Amsterdam: Elsevier Butterworth-

Heinemann ss. 80-81 
37

 Kasaei, A, Abedian,A, Milani, AS “An application of Quality Function Deployment method in engineering materials 

selection”. MATERIALS & DESIGN. Mars 2014, Vol. 55 ss. 912-920 
38

 Ashby, M. F. (2005) ss. 82-83 
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2.10.2 Materialurval och eliminering 

I en första eliminering ska alla materialgrupper tas i beaktning och jämföras med 

kravspecifikationen. De typer av material som inte uppfyller de inte 

förhandlingsbara kraven och begränsningarna elimineras.
39

  

 
2.10.3 Rangordning av material 

För att rangordna de material som återstår efter den första elimineringen jämförs 

de olika materialens attribut och hur väl dessa möter målvärdena. Exempel på 

attribut som ska möta målvärden kan vara sträckgräns, elasticitet, 

värmekonduktivitet etcetera.
40

  

 
2.10.4 Djupare materialprofilering 

Efter att rangordningen av materialen har gjorts framträder ett antal 

toppaspiranter. Det kan vara lockande att välja den kandidat som uppfyller 

kraven bäst enligt det materialdata som granskats, men det är inte alltid det bästa 

alternativet. Istället är det en god idé att undersöka konstruktioner som använt 

liknande material och vad det materialvalet resulterat i. Här tas även materialets 

rykte och konstruktörers erfarenheter i beaktning.
41

  

 
2.10.5 Lokala villkor 

Att materialen som är toppkandidater uppfyller de lokala villkoren brukar till slut 

vara det som blir den avgörande faktorn. Lokala villkor kan till exempel vara 

tillgänglighet från leverantörer av material eller vilken utrustning som finns att 

tillgå.
42

  

  

                                                 
39

 Ashby, M. F. (2005) s. 83 
40

 Ashby, M. F. (2005) ss. 83-84 
41

 Ashby, M. F. (2005) s. 84 
42

 Ashby, M. F. (2005) s. 85 
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2.11 Hållfasthet 

Under 2.11.1–2.11.3 beskrivs olika typer av påverkningar som ligger till grund 

för dimensionering av en konstruktion.  

 
2.11.1 Utmattning 

Utmattning uppstår på en komponent när upprepade belastningar sker. Brott som 

sker till följd av utmattning börjar i en mikroskopisk spricka. En sådan spricka 

bidrar oftast till en ökad spänning på grund av att den geometriska strukturen i 

materialet förändras. Hål, areaövergångar och geometriska förändringar ger 

upphov till spänningskoncentration. Den ökade spänningen påverkar i sin tur 

sprickan så att den förstoras. Genom att använda teorier baserade på R.R. Moores 

utmattningstest går det i viss mån att förutse vid vilken belastning ett 

utmattningsbrott kommer att ske. Utmattningen är beroende av om komponenten 

utsätts för böjning, vridning eller axiell kraftpåverkan. Ytterligare faktorer som 

påverkar utmattningsgränsen är materialets hållfasthet, ytjämnhet, temperatur 

och utformning.
43

  

 
2.11.2 Nedböjning till följd av stöt 

När en stöt träffar ett material sker en nedböjning. För att få fram hur stor den är 

undersöks hur mycket materialet böjs vid statisk belastning. Den statiska 

nedböjningen beror på den verkande kraften, materialets böjmotstånd, elasticitet 

och utformning. När den statiska nedböjningen har hittats multipliceras den med 

en stötfaktor för att få fram hur stor nedböjning det blir till följd av en stöt. 

Stötfaktorn beräknas genom att finna ett förhållande mellan hastigheten på 

stötkraften, gravitationen och den statiska nedböjningen. Stötfaktorn blir högre 

när komponentens nedböjning minskar. Förhållandet mellan dessa är 

missvisande när nedböjningen går mot noll eftersom stötfaktorn då går mot 

oändligheten.
44

 

 
2.11.3 Knäckning 

Risk för knäckning på pelare uppstår när en axiell kraft blir så stor att pelaren 

blir elastiskt instabil. Det innebär att det finns en gräns för hur mycket axiell 

kraft som kan appliceras för att en pelare ska anses som elastiskt stabil. När 

gränsen överskrids uppstår ett excentriskt böjmoment som är större än 

materialets elastiska böjmotstånd och pelaren knäcks. Eulers formel för 

knäckningskraft beror på längd, elasticitetsmodul, tröghetsmoment och pi.
45

 Det 
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 Juvinall, Robert C. & Marshek, Kurt M. (2006). Fundamentals of machine component design. 4:e upplagan. Hoboken, 

N.J.: Wiley ss. 290-292 
44

 Juvinall, Robert C. & Marshek, Kurt M. (2006) ss. 267-272 
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finns fyra olika knäckningsfall som är beroende av hur pelaren är inspänd. Dessa 

fyra fall är:
46

 

 Ena änden inspänd, den andra fritt ledad 

 Båda ändarna fritt ledade 

 En ände inspänd, den andra fritt ledad 

 Båda ändar inspända 

 

2.12 Svetsning 

Svetsning är en metod för att förbinda minst två komponenter. Vanligast är att de 

två arbetstyckena som ska fästas ihop värms med hjälp av elektroder eller gaser 

till dess att deras gemensamma yta smälter och binds samman med ett lod som 

appliceras. Ett sätt att beräkna hållfastheten på en svetsfog är att först 

dimensionera den. De spänningarna som uppstår i fogen hittas genom att beräkna 

kraften som verkar och svetsfogens area. De funna värdena jämförs sedan med 

sträckgränsen för skjuvning hos materialet. Överstiger den faktiska 

spänningspåverkan materialets sträckgräns kan svetsfogens dimensioner ökas.
47

  

  

                                                 
46

 Karlebo handbok. 15., [rev.] utg. (2000). Stockholm: Liber s. 218 
47

 Juvinall, Robert C. & Marshek, Kurt M. (2006) ss. 446-454 
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3 Metod 

Under 3.1–3.5 beskrivs de metoder som använts i arbetet.  

 

3.1 Kvantitativ metod 

En kvantitativ metod har använts för att beräkna hållfasthet och dimensioner på 

en komponent till en timmersorteringsstation. Ekvationerna är baserade på 

erkända formler och värden är hämtade från företagskataloger, materialdata, 

tabeller samt via direkt kommunikation med olika företag. 

 

3.2 Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod har främst använts i produktutvecklingsprocessen. 

Informationen till processen har hämtats från böcker och vetenskapliga artiklar. 

Även observationer av komponenter på olika företag har genomförts. 

 

3.3 Reliabilitet 

Informationen som har samlats in anses vara pålitlig. Den kommunikation med 

VIDA som har resulterat i datainsamling är baserad på uppdragsgivarens expertis 

samt deras maskinleverantörs expertis. De tidsskrifter som använts för att erhålla 

information har alla varit granskade och publicerade som vetenskapliga artiklar. 

De böcker som använts är väl använda inom relevanta områden och anses vara 

trovärdiga. 

 

3.4 Validitet 

Målet med arbetet har varit att finna en konceptlösning som uppfyller 

uppdragsgivarens önskemål. Det har även gjorts ett mer detaljerat 

konstruktionsarbete på utvalda komponenter samt hållfasthetsberäkningar på 

dessa. Under projektets gång har målet varit i fokus och det som avsågs göras har 

blivit gjort. 

 

3.5 Kritik till vald metod 

Den information som erhållits via böcker, tidsskrifter och faktablad anses vara 

korrekt då samma information har kontrolleras mot andra källor. Den 

information som samlats in via kommunikation med företag har i stor mån 

dubbelkollats och verifierats av andra källor. Det har därför visat sig vara en god 

metod att använda befintlig expertis inom aktuellt område. 
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4 Genomförande 

I kapitel 4 sker genomförandet av detta arbete. 4.1 beskriver en 

nulägesbeskrivning på VIDA Alvesta AB, 4.2–4.8 behandlar 

produktutvecklingsprocessen och 4.9 och framåt behandlar konstruktion och 

dimensionering.  

 

4.1 Nulägesbeskrivning 

I nuläget sker timmerhanteringen från gårdsplanen till sågklingan på VIDA 

Alvesta AB med liten möjlighet till att sortera timmer efter dimensioner. I figur 5 

visas att i nuläget separeras endast de absolut minsta timmerstockarna från 

mängden och detta gör att sågen tar emot timmer av varierande dimensioner för 

varje sågning.  

 
Figur 5 Översikt befintligt timmerintag 
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En hjullastare eller skotare lyfter inledningsvis upp ett flertal timmerstockar på 

ett timmerbord där de senare separeras, vänds och matas fram i led efter varandra 

enligt figur 6. 

 
Figur 6 Intagning av timmer 

Vidare förs timret genom en avbarkare som skalar av barken som faller till 

marken och senare används som bränsle till ett lokalt värmeverk. Efter 

avbarkningen matas timmerstockarna vidare tills de är framför ett par avpuffare 

som styrs av hydrauliska kolvar. Dessa avpuffare slår timmerstockarna så att de 

ändrar riktning och får en radiell hastighet och slutligen landar i fack med en 

lagringskapacitet på cirka 20 stockar. I facket närmast i figur 7 hamnar små 

dimensioner medan det bortre facket hanterar övriga dimensioner. En 

trappstegsmatare i facken för fram timret och knuffar upp det på ett 

matningsband som går vidare mot första reduceraren.  

 
Figur 7 Radiell stegmatning 

Innan timmerstockarna når första reduceraren matas de igenom en 

mätningsstation som skapar en tredimensionell bild av stockarna. Denna bild 

ligger som grund till hur de fyra sågklingorna i delningssågen ska ställas för att 

kunna såga ut så mycket virke av varje timmerstock som möjligt. Varje gång 

sågklingorna måste ställas om saktas processen ned avsevärt och ett avstånd på 

upp till två meter till nästa timmerstock bildas. Ifall dimensionerna på 

timmerstockarna som kommer i följd är snarlika varandra behöver inte 

sågklingorna ställas om och stockarna kan sågas med ett avstånd på 0,2 meter 

mellan varandra. 
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Figur 8 Optisk mätning och avstånd mellan timmerstockar 

Det ligger i företagets intresse att korta ned avståndet mellan timmerstockarna 

genom att sortera dem efter dimension och lagra dem i olika sorteringsfack. En 

sådan lösning gör det möjligt att såga en viss typ av dimensioner efter varandra 

så att sågklingorna inte behöver ställas om och sågtiderna reduceras. 
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4.2 Definiering av projekt 

Detta projekt kommer att följa de åtta stegen i produktutvecklingsprocessen för 

att skapa en konceptkonstruktion åt VIDA Alvesta AB. Projektet kommer 

hädanefter att bli refererat till som Projekt timmersortering. I figur 9 visas en 

grundskiss som illustrerar facken där timret kommer att lagras. Timmerstockarna 

har mätts innan de kommer fram till facken och dimensionerna avgör i vilket 

fack de kommer att hamna i. Fokus ligger på att generera koncept för åtta 

likadana sorteringsfack i sorteringsstationen och beräkna hållfasthet för en utvald 

komponent.  

 
Figur 9 Grundskiss sorteringsstation 

Timret matas axiellt på ett transportband där förflyttningen av stockarna till 

facken sker med slag från hydrauliska kolvar. Figur 10 visar principen för hur 

dessa hydrauliska kolvar fungerar och denna del av systemet kommer inte att 

utvecklas i detta projekt utan kommer att användas i sin befintliga utformning. 

 
Figur 10 Förflyttning med hydrauliska kolvar 

De röda kolvarna i figur 10 skjuts fram i hög hastighet när timret är i position 

framför dem. Timmerstocken träffas av kolven och ändrar riktning mot nästa 

steg i processen. 
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Timmersorteringsstationen är en del av det totala timmerintag som VIDA 

Alvesta AB planerar att utveckla. I figur 11 illustreras en förklarande helhetsbild 

för att ge läsaren en uppfattning om refereringar och begrepp som senare 

används. 

 
Figur 11 Översiktsbild av timmerintag med förklaringar

48 

 
4.2.1 Uppdragsbeskrivning 

Projekt timmersorterings uppdrag är att möjliggöra kortare sågtider och ökad 

effektivitet i sågprocessen för att effektivare möta efterfrågan och för att ligga i 

framkant av timmerindustrin.  

 
4.2.2 Identifiering av roller 

De identifierade rollerna är: 

Ägare: VIDA Alvesta AB 

Kund: VIDA Alvesta AB 

Användare: VIDA Alvesta AB 

  

                                                 
48

 Per Johan Hedlund, Ingenjörsfirma Gösta Hedlund AB, Mailkontakt, 2014-03 
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4.2.3 Definition av innehållet och sammanhanget 

Hos kunden samlas kommentarer in som beskriver hur befintliga produkter 

fungerar, vad en ny produkt behöver kunna uträtta och vilka önskemål som finns 

för en framtida produkt. Även operatörers åsikter om befintliga och framtida 

produkter samlas in. Kommentarerna sammanställs och bearbetas för att bli mer 

konkreta och skriftvänliga och visas i tabell 2.  

 
Tabell 2 Kundkommentarer

49, 50 

Timmerstockar ska förflyttas ”radiellt” Konstruktionsmaterialet ska vara ett 

duktilt material 

Kapacitet per fack = 200 timmerstockar Största diameter på timmerstockarna är 

cirka 400 mm 

Korta ned sågtiderna, dvs. korta ned 

mellanrum mellan timmerstockar till ca 

200 mm så att klingan inte behöver 

ställas om 

Anläggningen kommer vara utomhus 

men under tak 

Timmerstockarnas längd är cirka 3050 

mm 

Fackens bredd bör vara omkring 3600 

mm i utgångsläge 

Fackens bredd bör öka 100 mm på full 

längd 

Timmerstockarna får staplas 

Timmerstockarnas hastighet måste 

saktas ned efter sidledsförflyttningen 

från matarbandet 

Alla fack skall vara lika i utformningen 

Städning av barkrester måste vara 

enkelt 

Timmerstockars densitet är ca 1000 

kg/m
3
 

Utseende på konstruktion är inte 

prioriterat 

Det gäller att ligga i framkant med 

nuvarande system 

Systemet underlättar för mig som 

operatör 

Det kommer bli färre stopp i processen 

Sågens matningskapacitet är ca 150 

m/min 

Mindre slitage på sågen på grund av 

färre omställningar 

 

  

                                                 
49

 Christian Drott, VD, VIDA Alvesta AB, Möten, 2014-03–2014-05 
50

 Operatörer, VIDA Alvesta AB, Möte, 2014-03 



 

 

29 

Joakim Sjöblom, Tim Gustafsson 

Figur 12 visar det identifierade systemsammanhanget som bygger på besök och 

diskussion med kunden. Fokus i produktutvecklingsprocessen kommer ligga 

innanför den streckade rutan på de interna enheterna. 

 

 
Figur 12 Innehållsdiagram 
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4.2.4 Definiering av funktionskrav 

Tabell 3 visar de användarsituationer som identifieras utifrån vilka situationer 

som uppstår i en process. De prioriteras efter relevans för Projekt 

timmersortering. Prioriteringarna är H = hög, M = medel och L = låg. 

 
Tabell 3 Prioriterade användarsituationer 

 
 

De användarsituationer som är högt prioriterade förknippas enkelt med 

sorteringsstationens huvudsyften. För att timret ska kunna lagras och organiseras 

måste facket uppenbarligen kunna ta emot timmerstockar för att genomföra 

detta. När timret lagrats är det självklart att det ska kunna föras vidare mot sågen 

och därmed måste det kunna levereras timret till bandet som för timret till sågen. 

På de högt prioriterade användarsituationerna görs beteendeanalyser som visas i 

tabell 4-6. 
  

Användarsituationer Prioritet

Timret matas fram till 

facken
L

Hydrauliska kolvar slår 

ner timmret mot 

facken

L

Facken mottar timmer H

Facken organiserar och 

förvarar timmer
H

Facken levererar 

timmer till matarband
H

Operatör övervakar 

systemet
L

Operatör avgör vilka 

fack som ska leverera 

timmer

L

Operatör avgör vilka 

fack som endast ska 

motta timmer

L

Rengöring av system 

sker
M
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Tabell 4 Användarsituation med beteendeanalys 1 

 

Användarsituationen i tabell 4 beskriver händelseförloppet från det att 

sorteringsfacket är tomt till dess att den har mottagit en timmerstock. Det visar 

sig att sorteringsstationen måste kunna bromsa timrets hastighet samt kunna ta 

emot det på ett kontrollerat vis. Tabell 5 beskriver den situation som inträffar 

efter facket mottagit timmer.  

  

Fack mottar timmer

Begynnelsevillkor

Sorteringsfacket är tomt

Hydrauliska kolvar Fack Timmerstock

Slår timmerstock mot 

fack

Timmerstock far 

mot fack

Fack ska bromsa 

ned fart på 

timmerstock

Timmerstock har 

reducerad 

hastighet

Facket tar emot 

timmerstock

Slutvillkor

Fack har mottagit timmer



 

 

32 

Joakim Sjöblom, Tim Gustafsson 

Tabell 5 Användarsituation med beteendeanalys 2 

 

Användarsituationen i tabell 5 beskriver händelseförloppet från att timret blivit 

mottaget till dess att facket organiserat det. Ur tabellen dras slutsatserna att 

timret måste kunna förflytta sig i facket samtidigt som det hålls organiserat och i 

räta linjer.  

  

Fack organiserar timmer

Begynnelsevillkor

Frammatning i fack Fack Timmer

Fack ska hålla 

timmer i räta 

linjer (Se figur 13)

Matar fram timmer

Timret rör sig i 

räta linjer mot 

fackets bortre 

ände

Fack ska stoppa 

timmer i position 

längst in

Timret är 

positionerat och 

redo för matning 

till nästa process

Matar fram ytterligare 

timmer

Fack ska  

organisera och 

förvara samtligt 

timmer

Timret är 

organiserat 

Slutvillkor

Fack har mottagit och organiserat timmer

Sorteringsfacket har mottagit timmer
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Figur 13 Beskrivning av räta linjer 

Till figur 13 tilläggs att räta linjer inte begränsar timret från att staplas i höjdled. 

Tabell 6 visar den sista av beteendeanalyserna som inträffar då facket organiserat 

timret.  

 
Tabell 6 Användarsituation med beteendeanalys 3 

 

Användarsituationen i tabell 6 beskriver det scenario då facket innehåller timmer 

till dess att det lämnat ifrån sig timmer. Konsekvensen blir att så fort facket 

lämnat ifrån sig en timmerstock måste det vara förberett med nästa exemplar så 

att en löpande process kan fortgå.  

  

Fack leverar timmer till matarband

Begynnelsevillkor

Operatör Fack Timmerstock

Aktiverar vidarematning

Fack ska släppa 

vidare 

timmerstock

Timmerstock 

transporteras ut ur 

fack

Fack ska förbereda 

nästa timmerstock 

för 

vidaretransport

Slutvillkor

Sorteringsfacket har lämnat ifrån sig timmer

Sorteringsfacket innehåller timmer
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Ur användarsituationerna med beteendeanalyser uppkommer den ursprungliga 

kravbilden:  

 Fack ska reducera hastighet på timmerstock som kommer från 

hydrauliska kolvarna 

 Sorteringsstationen ska kunna ta emot timmerstockar  

 Facket ska förvara och föra fram timmer i räta linjer 

 Facket ska kunna stoppa timret i en position för enkel och snabb 

vidarematning 

 Facket ska organisera och förvara timmer 

 Facket ska kunna släppa vidare timmer till nästa station med korta 

intervaller 
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4.3 Behov och mål 

Under kapitel 4.3 upptäcks de behov och mål som ställs för produkten.  

 
4.3.1 Utforskar behovet 

Utifrån kundens önskemål med hänsyn till uppdragsbeskrivningen under 4.2.1 

görs tabell 7 som innehåller alla funktionskrav uttryckt i mätbara termer. 

Tabellen har framställts genom att ställa en fråga på ett sätt som gör att frågan 

måste besvaras med en mätbar term. 

 
Tabell 7 Funktionskrav i mätbara termer 

 

Mål från ursprunglig kravbild Frågeställning Mätbar term

Fack ska reducera hastighet 

på timmerstock som kommer 

från hydrauliska kolvarna

Från vilken 

hastighet till 

vilken 

hastighet?

[m/s]

Hur många 

timmerstockar 

ska ett fack 

kunna ta emot 

åt gången? 

[Antal]

Hur många fack 

ska det finnas? [Antal]

Facket ska förvara och föra 

fram timmer i räta linjer

Hur rakt? Avvikelser i 

[mm]

Facket ska kunna stoppa 

timret i en position för enkel 

och snabb vidarematning

Hur snabb 

vidarematning?
[m/s]

Hur många 

timmerstockar 

ska 

organiseras?

[Antal]

I vilka 

dimensioner 

ska de 

organiseras?

[mm]

Facket ska kunna släppa 

vidare timmer till nästa 

station med korta intervaller

Hur snabbt ska 

timmer matas 

ur facken?

[antal/ 

tidsenhet]

Sorteringsstationen ska 

kunna ta emot 

timmerstockar

Facket ska organisera och 

förvara timmer



 

 

36 

Joakim Sjöblom, Tim Gustafsson 

4.3.2 Omformulerar behoven till tekniska krav 

I bilaga 1 visas det kvalitetshus som skapas för att få fram önskade tekniska 

egenskaper hos timmersorteringsstationen. Det är tydligt att det är av största 

intresse att skapa en hållbar produkt med tillfredsställande livslängd. Att det 

estetiska inte är av större betydelse framkommer också tydligt. Ingen av de 

tekniska egenskaperna kan heller försummas eftersom de alla fått betydande 

poängsummor. Den konkurrensjämförelse som visas är baserad på ett 

studiebesök hos ett sågverk med en konkurrerande anläggning. Eftersom den 

konkurrerande anläggningen inte uppfyller kundens produktbeskrivning och 

projekt timmersortering visar sig ha tekniska fördelar kommer 

vidareutvecklingen fortsätta.  

 
4.3.3 Produktbeskrivning ur ett kundperspektiv  

Projekt timmersortering ska resultera i konceptlösningar vars syfte är att öka 

produktiviteten, medföra färre stopp och bidra till pålitligare timmerhantering. 

Detta åstadkommes utan att kvalitét och säkerhet blir lidande. Genom att 

generera flera olika konstruktionskoncept och utvärdera styrkor och svagheter 

kommer en önskvärd produkt tillslut att formas. Då andra timmerhanterande 

företag är studerade kommer produkten även att vara konkurrenskraftig. 
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4.4 Undersökning och utforskning 

I kapitel 4.4 skapas bland annat fyra olika konceptlösningar.  

 
4.4.1 Funktionsuppdelning och problemförtydligande  

I tabell 8 visas i den vänstra kolumnen den ursprungliga kravbilden och i 

kolumnen till höger anges ett abstrakt namn som summerar 

funktionsbeskrivningen. 

 
Tabell 8 Funktioner med angivna abstrakta namn 

 

De abstrakta namn som uppkommit kommer att ligga i fokus när en 

brainstorming genomförs. 

  

Ursprunglig kravbild Abstrakt namn

Fack ska reducera hastighet på 

timmerstock som kommer från 

hydrauliska kolvarna

Inbromsning

Sorteringsstationen ska kunna ta 

emot timmerstockar
Införsel

Facket ska hålla och föra fram 

timmer i räta linjer
Internmatning

Facket ska kunna stoppa timret i 

en position för enkel och snabb 

vidarematning

Utförselpositionering

Facket ska organisera timmer Organisering

Facket ska förvara timmer Förvaring

Facket ska kunna släppa vidare 

timmer till nästa station med 

korta intervaller

Utförsel
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4.4.2  Brainstorming och organisering av konceptfragment 

Brainstormingen resulterar i flertalet konceptfragment. Dessa fragment listas 

under olika funktionsgrupper eller undersystem i träddiagramet i figur 14. 

 
Figur 14 Klassificeringsträd för konceptfragment 

Träddiagrammet kan vara svårbegripligt för någon utanför utvecklingsteamet 

men de fragment som kommer visa sig vara relevanta att vidareutveckla kommer 

att förklaras närmare under kapitel 4.4.4. 
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4.4.3 Eliminering och vidareutveckling 

De konceptfragment som inte förhåller sig till kundönskemål alternativt 

förefaller orimliga elimineras. Kvar blir de som kommer att vidareutvecklas i 

djupare detaljer och kombineras för att slutligen generera färdiga 

konceptlösningar. Elimineringen sker i figur 15. 

 
Figur 15 Klassificeringsträd för eliminering av konceptfragment 

Klassificeringsträdet i figur 15 visar exempelvis att fragmentet ”Stapling höjd” 

under funktionsgruppen ”Organisering och förvaring” är eliminerat. Idén var att 

förvara 200 timmerstockar i en kolumn på höjden och anledningen till 

elimineringen beror på att anläggningen skulle behöva vara orimligt hög.  
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4.4.4 Generering av integrerade koncept 

Av de konceptfragment som återstår ur klassificeringsträdet görs schematiska 

skisser som organiseras efter funktion i figur 16. Det kan verka som att flera 

delar saknas i fragmenten men dessa utelämnas för att inte visuellt tynga 

bilderna. Till exempel innefattas alla bilder på raden ”Organisering och 

förvaring” egentligen av väggar. Med hjälp av färgade prickar kombineras 

konceptfragmenten till fyra olika kombinationer. Dessa kombinationer av 

konceptfragment namnges med ”Koncept blå”, ”Koncept grön”, ”Koncept 

orange” och ”Koncept röd”.  

 

 
Figur 16 Konceptgenerering 
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Det röda konceptets grundidé är att stapla timret och transportera det med hjälp 

av transportband. Se figur 17. När timret kommer med hög hastighet mot facket 

saktas farten ned med hjälp av en diagonal fast elastisk duk (1) som även ändrar 

hastighetsriktningen när timret stöter emot denna. Timret staplas i första 

sektionen (2). Flera sektioner av transportband möjliggör ett jämnt utflöde ur 

facket. Rörliga stag (3) hindrar timmerstockarna från att rasa. När det staplade 

timret nått andra änden av facket skjuter kolvar upp timmerstockarna (4) i ett 

trappsystem, en och en, mot nästa transportband vidare mot sågen.  

 
Figur 17 Koncept röd 

Det gröna konceptets syfte att förvara timmer i sektioner och transporten sker 

med hjälp av kedjor och trappsystem. Staplingen möjliggörs genom att facket är 

uppdelat i sektioner av flera trappsystem. Det gröna konceptet visas i figur 18. 

Timrets hastighet reduceras med hjälp av en fast monterad elastisk duk (1) och 

landar sedan på ett lutande plan som leder timret vidare mot kedjor där det 

staplas (2). Kedjorna är separerade i flera sektioner med trappsystem mellan för 

att möjliggöra ett jämnt flöde i utmatningen och underlätta staplingen i höjdled. 

När timmerstockarna nått andra änden av facket separeras de med hjälp av ett 

sista trappsystem (3) och förs vidare till nästa transport mot sågen. Alla olika 

trappsystem har individuell drift och när en sektion är full stannas 

trappstegsmataren i sektionen före så att den sektionen fylls upp. 

 
Figur 18 Koncept grön 
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Det orange konceptet består av tre undersystem och visas i figur 19. 

Timmerstockarna tas emot av ett snedtak (1) där en elastisk duk sitter för att 

snabbt och kontrollerat dämpa hastigheten och ändra riktningen. Därefter staplas 

stockarna på varandra på kedjor och förs framåt av en motor. Kedjedriften 

kommer att vara delat i flera olika sektioner (i figuren visas endast två) med 

olika matningshastighet för att kunna hålla ett konstant flöde i utmatningen. 

Slutligen skjuts timmerstockarna en efter en ut från systemet med hjälp av 

kolvar(3) i ett trappsystem. 

 
Figur 19 Koncept orange 

 

Det sista av de genererade koncepten är det blå konceptet i figur 20. Detta 

koncept reducerar timmerstockarnas hastighet med en hängande elastisk duk (1). 

Timret landar och staplas sedan i första sektionen på transportband (2). Även 

detta koncept har matning i sekvenser för att få frekvent utmatning ur facket. Till 

sist matas timmerstockarna upp på ett diagonalt transportband (3) där de 

slutligen förs vidare mot sågen.  

 
Figur 20 Koncept blå 
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4.5 Optimering och eliminering av koncept 

I kapitel 4.5 identifieras det koncept som kommer att fortsätta utvecklas. 

 
4.5.1 Första urvalsprocessen 

Den ursprungliga kravbilden måste uppfyllas av de genererade koncepten. De 

abstrakta namn som uppkom i kapitel 4.4.1 är mätvärden för hur väl koncepten 

uppfyller den ursprungliga kravbilden. Attributnamnet ”förvaring” stryks 

eftersom alla koncept har samma kapacitet. Även attributet 

”utförselpositionering” stryks för att alla koncept använder likvärdiga system. De 

kvarvarande attributen som står som mätvärden är: 

 Inbromsning 

 Införsel 

 Organisering 

 Internmatning 

 Utförsel 

Dessa attributnamn utvärderas för varje koncept i en första grundläggande 

elimineringsfas i tabell 9. 

 
Tabell 9 Konceptutvärdering 

 

Resultat visar att det blå konceptet värderas sämre än övriga och kommer därför 

inte att utvärderas ytterligare. 

  

Koncept röd Koncept grön Koncept orange Koncept blå

Inbromsning 0 0 0 -

Införsel 0 + 0 -

Organisering 0 + 0 0

Internmatning 0 - + 0

Utförsel 0 0 0 -

Resultat 0 +2 +1 -3
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4.5.2 Slutlig urvalsprocess  

För att göra en slutlig urvalsprocess värderas samtliga kvarvarande attribut och 

de tre kvarvarande koncepten rankas efter hur väl de uppfyller attributen. 

Attributen anses vara lika viktiga och alla får därmed värdet 0,2. Koncepten ges 

rankingvärden mellan 1 och 5. Lägre värden är sämre och högre värden är bättre. 

Det koncept som får det högsta resultatet kommer att vidareutvecklas. 

Konceptviktningen visas i tabell 10. 

 
Tabell 10 Konceptviktning 

 

I tabell 10 framgår att det gröna konceptet kommer att vidareutvecklas. Det som 

avgör rankingen är att koncepten med kedjedrift förefaller hantera övergångar 

från sektion till sektion bättre än det med transportband. En annan avgörande 

faktor är att snedtaket är mer konsekvent i syftet att reducera timrets hastighet i 

jämförelse med den hängande elastiska duken. Det gröna konceptets 

organiseringsförmåga rankas bättre än övriga och när alla attributen vägs 

samman framträder Koncept grön som det bästa alternativet. 

Attributvikt Rank Viktat resultat Rank Viktat resultat Rank Viktat resultat

Inbromsning 0,2 4 0,80 4 0,80 4 0,80

Införsel 0,2 4 0,80 3 0,60 3 0,60

Organisering 0,2 4 0,80 3 0,60 3 0,60

Intermatning 0,2 4 0,80 5 1,00 3 0,60

Utförsel 0,2 4 0,80 4 0,80 3 0,60

Totalt resultat

Konceptets Ranking

Vidareutveckla? Ja NejNej

1 2 3

4,00

Koncept grön Koncept röd

3,80 3,20

Koncept orange
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4.6 Utveckling av systemarkitekturen 

I kapitel 4.6 kontrolleras systemarkitekturen så att alla aktiviteter som konceptet 

skall kunna genomföra och hantera interagerar med varandra.  

 
4.6.1 Kartläggning av systembeteende och integration 

Användarsituationerna, systemsammanhanget och funktionskrav vävs ihop i en 

innehållsmatris i tabell 11. Den visar vilka relationer de olika enheterna har till 

varandra. 

 
Tabell 11 Innehållsmatris 

 

Innehållsmatrisen visar de olika förhållandena och vilka av dem som påverkar de 

andra enheterna. Denna påverkan ska kartläggas som integration mellan 

undersystem så att processen kan fungera som ett komplett system. En 

processbeskrivning visas i tabell 12 som beskriver just vilken information och 

händelse som föranleder nästa aktivitet och i vilket tillstånd systemet befinner sig 

i under processens gång. 

Har relation till Operatör Timmerstock Sorteringsfack Barkrester
Matningsfunktion till 

sorteringsstation

Matningsfunktion från 

sorteringstation

Operatör
Väljer vilket fack 

som ska användas
Övervakar Övervakar

Timmerstock
Mottas, organiseras 

och transporteras
Avger

Förflyttas hastigt i sidled 

av
Transporteras vidare med

Sorteringsfack
Förenklar 

jobbet för

Lagrar och 

transporterar

Reducerar hastighet på 

timmerstock från

Matar vidare timmerstock 

till

Barkrester Bör inte fastna i

Matning till 

sorteringsstation
Aktiverar 

Matning från 

sorteringstation
Aktiverar 
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Tabell 12 Processbeskrivning och systemtillstånd 

 

Tabell 12 visar ett händelseförlopp som är baserat på att fylla ett sorteringsfack 

för att sedan tömma det. Detta skulle innebära att sågen kommer ta emot 200 

timmerstockar följande efter varandra med optimalt intervall. Skulle flera fack 

hantera samma dimension skulle denna procedur kunna göras i sekvenser så att 

sågen inte behöver ställas om på ännu fler sågningar.  
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4.7 Validering av konceptlösningen 

För att verifiera krav samt kontrollera risker har en dialog med kunden förts. 

Konceptet har förfinats i viss mån för att skapa en tydlig bild av vad som 

åstadkommits. Inga funktioner ändrades eller lades till. En mer utvecklad och 

detaljerad produktbeskrivning gjordes också. Följande presenterades för kunden.  

 
4.7.1 Verifiering av krav 

Det koncept som valts ut består av tre stycken sammansatta system och visas i 

figur 21. De tre systemen är hastighetsreducerare (1), lutande plan för 

positionering av timmer (2), kedjedrift och trappsystem med sekvensmatning (3) 

och urlastningsfunktion i form av trappsystem (4). När en timmerstock kommer 

med hög fart i riktning mot sorteringsfacket stannas det upp av 

hastighetsreduceraren som samtidigt ändrar timmerstockens riktning. 

Hastighetsreduceraren är en vinklad anordning med en fastmonterad elastisk duk 

som dämpar ljud och stötar effektivt. Anordningen har en vinkel mot 

normalplanet (beräknas under 4.10) för att reducera hastigheten och ändra 

timrets riktning på önskvärt vis. När timret träffat hastighetsreduceraren landar 

det på en vinklad plåt som är fäst på ett ramverk av stålprofiler. Hela 

konstruktionen ska vila på ett bärverk som är utformat så att barkrester ska falla 

genom facket och vara enkelt att rengöra. Varje sektion innehåller tre 

samverkande transportkedjor som följs av ett trappsystem. Trappsystemet gör det 

möjligt att först skapa en buffert av timmer i sektionen närmast sågklingan för att 

sedan fyllas på bakåt. De olika sektionerna möjliggör sekvensdrift för att skapa 

ett jämnt flöde av timmer ut ur facket. Sorteringsfackets bredd begränsas av två 

stålväggar som hindrar stockarna från att förflyttas i sidled under transporten (i 

figur 21 visas endast en vägg). För att inte väggarna ska bidra till att stockarna 

ändrar riktning under färden är innermåttet mellan de två väggarna inte konstant. 

I slutet mot facket har avståndet ökat med 100 [mm] från fackets början. Fackets 

lagringskapacitet är anpassningsbar beroende på hur många sektioner som 

används. I slutet av konstruktionen sitter urlastningssystemet. 

Urlastningssystemet är samma system som trappsystemen och fungerar så att 

stegen höjs och sänks för att på så vis föra timret uppåt. Se figur 22. Detta tillåter 

timmerstockarna att separeras och matas ur facket var för sig. När en 

timmerstock nått sista trappsteget trillar den ned på nästa transportband vidare 

mot sågen.  

 
Figur 21 Konceptlösning 
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Figur 22 Trappmatning 

Konceptets utformning och funktion har verifierats av kunden då alla krav anses 

vara uppfyllda.  

 
4.7.2 Riskanalysering på konceptlösning 

För att upptäcka alla komponenters möjliga fel, brister och risker har en FMEA-

analys skapats och visas i bilaga 2. För varje komponent anges alla möjliga fel, 

vilken effekt felet får samt dess orsak. Risktalet är produkten av dessa faktorer. 

Varje faktor är graderad från 1-10. För sannolikheten av felets förekomst gäller 

att 1 = extremt låg sannolikhet och 10 = extremt hög sannolikhet. För 

allvarlighetsgraden gäller att 1 = extremt låg allvarlighetsgrad och 10 = extremt 

hög allvarlighetsgrad. För sannolikheten att upptäcka felet gäller däremot att 1 = 

extremt hög sannolikhet medan 10 = extremt låg sannolikhet. Detta innebär att 

det maximala risktalet är 1000 och det lägsta är 1. De fel som får högst risktal är 

deformation av transportkedjor och läckage i de hydrauliska kolvarna. 

Deformation av transportkedjorna skulle i värsta fall kunna innebära att timret 

fastnar som orsakar stopp i processen. Ifall läckage skulle uppstå på de 

hydrauliska kolvarna finns risken att trappsystemen får förlorad funktion och 

stopp i processen uppstår även då. Ett läckage skulle också innebära en miljöfara 

och skulle leda till att saneringsarbete krävs. Risken för halka vid läckage för 

underhållspersonal blir också överhängande.  
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4.8 Verkställning och schemaläggning 

Vidare i projektet kommer hastighetsreduceraren att fortsätta utvecklas för att 

slutligen nå fram till konstruktionsunderlag för endast denna komponent. 

Anledningen till valet av att just fortsätta med denna komponent är att systemets 

resterande undersystem med kedjedrift, sekvensmatning och trappstegsmatare 

redan existerar i liknande utförande. Ett Ganttschema skapas för att visa hur 

arbetet med konstruktion och materialval kommer att fortsätta och visas i figur 

23. 

 
Figur 23 Ganttschema för konstruktionsprocess och materialval 
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4.9  Materialval och konstruktion av hastighetsreducerare 

Under 4.9.1 till 4.9.4 görs utförliga kravspecificeringar samt materialval för 

konstruktionen av hastighetsreduceraren. Konstruktionen kommer att innehålla 

tre olika delar som behöver specificeras. Dessa delar är en elastisk duk, plåtar 

och en fästanordning som håller den elastiska duken på plats. Eftersom 

konstruktionen kommer att baseras på materialvalet så approximeras värden som 

funktionen ska uppfylla. Konstruktionen genomförs under 4.9.5.  

 
4.9.1 Kravspecificering för fästanordning för elastisk duk 

Tabell 13 visar alla tänkbara funktioner som fästanordningen för den elastiska 

duken ska innehålla. Funktionerna utvärderas som förhandlingsbara eller inte. De 

funktioner som innehar målvärden utvärderas också med maximerat eller 

minimerat målvärde. 

 
Tabell 13 Kravspecificering för fästanordning 

Funktionskrav Förhandlingsbar 

(x=ja) 

Maximera 

målvärde 

Minimera 

målvärde 

Tåla tempererat klimat (-40 

till + 40 [
o
C]) 

   

20-årig livslängd  x  

Svetsbarhet x   

Klara frekventa stötar på 

    [ ] 

 

 
       

   

                  [ ] 

(Vres beräknas i bilaga 5) 

 x  

God nötningsbeständighet  x  

Möjliga ytor för montering 

av elastisk duk 
   

Bära sin egen tyngd ca 250 

[kg] 
   

Inte innehålla miljöskadliga 

ämnen i materialet 
 x  

Vara ekonomiskt rimlig    

Inga målvärden som ska minimeras hittas i tabell 13. 
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Det finns fria variabler som inte är detaljspecificerade och konstruktionsteamet 

kan optimera dessa efter eget tycke. De fria variablerna är:  

 Val av material 

 Val av tillverkningsmetod 

 Vilken materialleverantör kommer användas 

 Vilken vikt komponenten får  

 Totalkostnaden 

 
4.9.2 Materialval för fästanordning 

I denna fas genomförs en process för materialval till fästanordningen för den 

elastiska duken. Som utgångspunkt används de möjliga 

konstruktionsmaterialgrupper som visas i tabell 14. De som inte uppfyller 

kravbilden stryks av olika skäl.  

 
Tabell 14 Möjliga konstruktionsmaterial för fästanordning 

 Mjukmetaller  

o Zink 

o Tenn 

o Bly 

 Koppar och kopparlegeringar 

o Koppar 

o Mässing  

o Brons 

 Lättmetaller 

o Aluminium 

o Titan 

o Magnesium 

 Gjutjärn 

o Gråjärn 

o Kompaktgrafitjärn 

o Segjärn 

o Aducerjärn 

o Vitjärn 

 Stål 

o Konstruktionsstål 

o Verktygsstål 

o Elektriska/Magnetiska 

o Rostfria stål 

 Diverse metaller med legeringar 

o Molybden 

o Volfram 

o Koboltbaserade 

o Ädelmetaller 

 Pulvermetaller 

 Polymerer 

o Termoelaster 

o Gummi 

o Termoplaster 

o Härdplaster 

 Keramer 

o Kiselnitrid/Sialoner (Si3N4) 

o Kiselkarbid (SiC) 

o Zirkoniumdioxid (ZrO2) 

o Aluminiumoxid (Al2O3) 

o Borkarbid (B4C) 

o Titandiborid (TiB2) 

o Bornitrid (BN) 

o Fiberförstärkta keramer 

 Trä 

 Kompositer 

http://lotsen.ivf.se/KonsLotsen/Bok/Kap2/Materialkategorier/Metaller.html#Diverse
http://lotsen.ivf.se/KonsLotsen/Bok/Kap2/Materialkategorier/Metaller.html#Molybden
http://lotsen.ivf.se/KonsLotsen/Bok/Kap2/Materialkategorier/Keramer.html#Kiselnitrid
http://lotsen.ivf.se/KonsLotsen/Bok/Kap2/Materialkategorier/Keramer.html#Kiselkarbid
http://lotsen.ivf.se/KonsLotsen/Bok/Kap2/Materialkategorier/Keramer.html#Zirkoniumdioxid
http://lotsen.ivf.se/KonsLotsen/Bok/Kap2/Materialkategorier/Keramer.html#Aluminiumoxid
http://lotsen.ivf.se/KonsLotsen/Bok/Kap2/Materialkategorier/Keramer.html#Borkarbid
http://lotsen.ivf.se/KonsLotsen/Bok/Kap2/Materialkategorier/Keramer.html#Titandiborid
http://lotsen.ivf.se/KonsLotsen/Bok/Kap2/Materialkategorier/Keramer.html#Bornitrid
http://lotsen.ivf.se/KonsLotsen/Bok/Kap2/Materialkategorier/Keramer.html#Fiberforstarkta
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Anledningar till varför vissa grupper och undergrupper har strukits är exempelvis 

att mjukmetaller och magnesium inte är lämpliga för bärande konstruktioner ur 

hållfasthetssynpunkt, koppar och titan är inte lämpliga på grund av ekonomiska 

skäl etcetera.
51,52

 Kvar efter första elimineringen är åtta konstruktionsmaterial 

som visas i tabell 15.  

 
Tabell 15 Kvarvarande material efter första eliminering 

 Koppar och 

kopparlegeringar 

o Mässing  

o Brons 

 Lättmetaller 

o Aluminium 

 Gjutjärn 

o Segjärn 

o Aducerjärn 

 Stål 

o Konstruktionsstål 

o Verktygsstål 

o Rostfria stål 

I en andra elimineringsfas används de optimeringsparametrar som beskriver om 

ett målvärde ska maximeras för att ytterligare minska gruppen av potentiella 

konstruktionsmaterial. Optimeringsparametrarna som används är hållfasthet 

(sträckgräns) och stöttålighet. I tabell 16 visas stöttåligheten för olika 

materialgrupper och sträckgränserna för de olika materialen visas i tabell 17-19.  

 

                                                 
51

 Rask, Ingvar & Sunnersjö, Staffan (1998). Konceptkonstruktion: Val av material och tillverkningsmetoder. Mölndal: 

Institutet för verkstadsteknisk forskning (IVF) ss.17-19 
52

 Ullman, Erik & Bengtson, Ulf (2003). Materiallära. Upplaga 14. rev. utgåva. Stockholm: Liber s. 294 
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Tabell 16 Stöttålighet som funktion av E-modul, densitet och hållfasthet
53

 

 

För att använda så små dimensioner som möjligt till konstruktionen rankas de 

materialen med högst stöttålighet överst. Med information från tabell 16 

rangordnas de kvarvarande materialens stöttålighet enligt följande: 

 

1. Verktygsstål (kolstål), konstruktionsstål och rostfria stål 

2. Brons, mässing 

3. Segjärn, aducerjärn 

4. Aluminium 

En hög sträckgräns eftersöks så att konstruktionens dimensioner kan göras så 

små som möjligt. Tabellerna 17, 18 och 19 visar olika materialgruppers 

sträckgränsområden. 

 

                                                 
53

 Rask, Ingvar & Sunnersjö, Staffan (1998) s. 91 
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Tabell 17 Sträckgräns för olika material
54
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 Rask, Ingvar & Sunnersjö, Staffan (1998) s. 63 
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Tabell 18 Sträckgränser för olika material

55
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 Rask, Ingvar & Sunnersjö, Staffan (1998) s. 64 
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Tabell 19 Sträckgränser för olika material
56

  

 
 

Med hjälp av tabellerna 17,18 och 19 rankas de kvarvarande materialens 

sträckgräns: 

 

1. Verktygsstål 

2. Rostfria stål 

3. Konstruktionsstål 

4. Brons 

5. Segjärn, aducerjärn 

6. Mässing 

7. Aluminium 

  

                                                 
56

 Rask, Ingvar & Sunnersjö, Staffan (1998) s. 64 
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När både sträckgräns och stöttålighet vävs samman i andra elimineringsfasen 

utesluts fler konstruktionsmaterial.  

 
Tabell 20 Kvarstående material efter andra elimineringsfas 

 Lättmetaller 

o Aluminium 

 Koppar och kopparlegeringar 

o Mässing 

o Brons 

 Gjutjärn 

o Segjärn 

o Aducerjärn 

 Stål 

o Konstruktionsstål 

o Verktygsstål 

o Rostfria stål 

Den kvarvarande materialgruppen blir således stål. I nästa steg kontrolleras de 

tre kvarvarande undergruppernas egenskaper och urskiljer den grupp av material 

som är bäst anpassad för konstruktionen.  

 

 Stål 

o Konstruktionsstål 

o Verktygsstål 

o Rostfria stål 

Verktygsstål stryks på grund av att det har sämre svetsbarhet än konstruktionsstål 

och austenitiska rostfria stål.
57

 Det finns ingen ekonomisk anledning till att välja 

rostfritt stål därför stryks även detta. Kvar är konstruktionsstål.  

För att hitta lämpliga konstruktionsstål studeras befintliga konstruktioner på 

VIDA Alvesta AB och kontakt förs med företagets maskinleverantör 

Ingenjörsfirma Gösta Hedlund AB.
58

 Konstruktionsstålet som väljs är S355J2H 

från BE-GROUP
59

 utformat i fyrkantig hålprofil av VKR (varmformat 

konstruktionsrör). Dess materialdata visas i bilaga 3. För de delar som kräver en 

stark slityta väljs Hardox 450 från SSAB
60

 vars materialdata också visas i bilaga 

3.  
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 Rask, Ingvar & Sunnersjö, Staffan (1998) s. 40 
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 Per Johan Hedlund, Ingenjörsfirma Gösta Hedlund AB, Mailkontakt, 2014-03 
59

 BEs Lilla Röda. http://www.begroup.com/sv/BE-Group-sverige/Produkter/Stal_ror/BEs-Lilla-Roda-PDF/ Hämtad 

2014-04-24 kl. 10.02 
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 Hardox 450 (3 - 130 mm) http://www.ssab.com/en/Products--Services/Products--Solutions/Products/Hardox/Hardox-

450/ Hämtad 2014-04-29 kl. 12.30 

http://www.ssab.com/en/Products--Services/Products--Solutions/Products/Hardox/Hardox-450/
http://www.ssab.com/en/Products--Services/Products--Solutions/Products/Hardox/Hardox-450/
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4.9.3 Kravspecificering för elastisk duk 

Tabell 21 visar alla tänkbara funktioner som duken ska innehålla. Funktionerna 

utvärderas som förhandlingsbara eller inte. De funktioner som innehar 

målvärden utvärderas också med maximerat eller minimerat målvärde.  

 
Tabell 21 Kravspecificering för elastisk duk 

Funktionskrav 
Förhandlingsbar 

(x=ja) 

Maximera 

målvärde 

Minimera 

målvärde 

Tåla tempererat klimat (-40 till 

+ 40 [
o
C]) 

 x  

20-årig livslängd  x  

Klara frekventa stötar på 

    [ ] 

 

 
       

   

                  [ ] 

(Vres beräknas i bilaga 5) 

 x  

God nötningsbeständighet x   

Kunna monteras på 

fästanordning 
   

Vara underhållsmässigt 

anpassad 
x   

Inte innehålla miljöskadliga 

ämnen i materialet 
 x  

Ekonomisk försvarbar    

De fria variablerna som inte är detaljspecificerade för den elastiska duken är: 

1. Val av material 

2. Val av tillverkningsmetod 

3. Vilken materialleverantör som kommer användas 

4. Vilken vikt komponenten får 

5. Totalkostnaden 
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4.9.4 Materialval för elastisk duk 

I denna fas genomförs en process för materialval till den elastiska duken. Som 

utgångspunkt används de möjliga konstruktionsmaterialgrupper som är listade i 

tabell 22. De som inte uppfyller kravbilden stryks av olika skäl.  

 
Tabell 22 Möjliga konstruktionsval för elastisk duk 

 Mjukmetaller  

o Zink 

o Tenn 

o Bly 

 Koppar och kopparlegeringar 

o Koppar 

o Mässing  

o Brons 

 Lättmetaller 

o Aluminium 

o Titan 

o Magnesium 

 Gjutjärn 

o Gråjärn 

o Kompaktgrafitjärn 

o Segjärn 

o Aducerjärn 

o Vitjärn 

 Stål 

o Konstruktionsstål 

o Verktygsstål 

o Elektriska/Magnetiska 

o Rostfria stål 

 Diverse metaller med legeringar 

o Molybden 

o Volfram 

o Koboltbaserade 

o Ädelmetaller 

 Pulvermetaller 

 Polymerer 

o Termoelaster 

o Gummi 

o Termoplaster 

o Härdplaster 

 Keramer 

o Kiselnitrid/Sialoner (Si3N4) 

o Kiselkarbid (SiC) 

o Zirkoniumdioxid (ZrO2) 

o Aluminiumoxid (Al2O3) 

o Borkarbid (B4C) 

o Titandiborid (TiB2) 

o Bornitrid (BN) 

o Fiberförstärkta keramer 

 Trä 

 Kompositer 

Anledningar till varför material och materialgrupper har strukits är till exempel 

att keramer, gjutjärn lättmetaller, koppar och kopparlegeringar med flera inte 

har de önskade elastiska egenskaperna. Den enda materialgrupp som återstår är 

gummi.  

För att hitta ett lämpligt material till den elastiska duken studeras olika 

gummitillverkande företag vars produkter har lämpliga egenskaper för att 

uppfylla kravbilden. Ett sådant företag är Sundquist Components AB.
61

 Med 

hjälp av produktbeskrivningar och specifikationer väljs ett SBR Styren-

Butadiengummi med företagets benämning ”A1-1 SBR 65 SH” och dess 

materialdata finns i bilaga 4. 
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 Sundquist Components. http://www.sundquistcomp.se/ Hämtad 2014-04-22 kl. 10.25 

http://lotsen.ivf.se/KonsLotsen/Bok/Kap2/Materialkategorier/Metaller.html#Diverse
http://lotsen.ivf.se/KonsLotsen/Bok/Kap2/Materialkategorier/Metaller.html#Molybden
http://lotsen.ivf.se/KonsLotsen/Bok/Kap2/Materialkategorier/Keramer.html#Kiselnitrid
http://lotsen.ivf.se/KonsLotsen/Bok/Kap2/Materialkategorier/Keramer.html#Kiselkarbid
http://lotsen.ivf.se/KonsLotsen/Bok/Kap2/Materialkategorier/Keramer.html#Zirkoniumdioxid
http://lotsen.ivf.se/KonsLotsen/Bok/Kap2/Materialkategorier/Keramer.html#Aluminiumoxid
http://lotsen.ivf.se/KonsLotsen/Bok/Kap2/Materialkategorier/Keramer.html#Borkarbid
http://lotsen.ivf.se/KonsLotsen/Bok/Kap2/Materialkategorier/Keramer.html#Titandiborid
http://lotsen.ivf.se/KonsLotsen/Bok/Kap2/Materialkategorier/Keramer.html#Bornitrid
http://lotsen.ivf.se/KonsLotsen/Bok/Kap2/Materialkategorier/Keramer.html#Fiberforstarkta
http://www.sundquistcomp.se/wp-content/uploads/2009/11/SBR_65SH_510081.pdf
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4.9.5 Konstruktion av hastighetsreducerare 

För att skapa en konstruktion som ska uppfylla kravbilden konstrueras först en 

ram av VKR-rör med rektangulära profiler. Dimensionerna på rören antas för att 

sedan kontrolleras och fastställas i hållfasthetsberäkningarna. Rören i ramen är 

svetsade och även svetsens dimensioner fastställs senare. Ovanpå ramen fästs två 

stålplåtar som har en gummiduk infäst mellan sig med hjälp av bultar. Det görs 

för att öka energiabsorptionen i systemet när en timmerstock träffar en yta. 

Plåtarnas tjocklek kommer inte att dimensioneras men bör ha en tjocklek som 

gör att de inte nöts ner under konstruktionens livslängd. För att säkerställa att 

timmerstocken stannar i sin axiella hastighet har en vinkelrät bromskomponent 

lagts till. Denna komponent består av VKR-rör som är övertäckta av plåtar och 

en gummiduk. 

 
Figur 24 Sprängd vy av hastighetsreducerare 

Det behövs åtta likadana hastighetsreducerare som sitter parallellt med varandra i 

hela sorteringssystemet. För att fästa ihop ramarna med varandra används t-

kopplingar, se figur 25. Benen som håller ramarna på plats är även de 

konstruerade av rektangulära VKR-profiler och dimensionerna har antagits för 

att sedan fastställas efter hållfasthetsberäkningarna. 
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Figur 25 Åtta stycken hastighetsreducerare ihopkopplade med t-kopplingar 
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4.10 Hållfasthetsberäkningar, dimensionering och vinkelbestämning 

För att bestämma vilken vinkel och vilken placering hastighetsreduceraren ska 

ha genomförs beräkningar i bilaga 5 för timrets position och hastighet i 

träffögonblicket med hastighetsreduceraren. 

För att säkerställa att konstruktionen kommer att hålla genomförs beräkningar 

för hållfasthet och dimensionering på de delar som är mest utsatta i 

konstruktionen. 

I bilaga 6 genomförs beräkningar för utböjning och utmattning på tänkbart svaga 

komponenter i konstruktionen för hastighetsreduceraren. I bilaga 7 beräknas ifall 

benen till ramen kommer hålla för det knäckningsfall de utsätts för tillsammans 

med utmattningsberäkningar. I bilaga 8 genomförs en kontroll av hållfastheten 

och dimensionering av svetsfogar på det mest utsatta stället i konstruktionen.  

 

4.11 Riskanalysering på hastighetsreducerarens konstruktion 

För att bedöma säkerheten hos hastighetsreducerarens konstruktion görs en 

FMEA-analys i bilaga 9. I den framgår det vilka risker som finns om en del av 

konstruktionen går sönder och vilka följder det får. Anledning till varför 

sannolikhetsgraderna är så låga är för att delarna är dimensionerade för evig 

livslängd och även för högre påfrestning än normalfallet. Det högsta risktalet 

beskriver risken av ett brott på ett stativben. Anledningen till att det får högst 

risktal är att följderna av ett sådant brott skulle leda till att det påverkar flera 

andra komponenter och hela processen skulle stanna. Eftersom VIDA Alvesta 

AB använder sig av ljusramper som stänger av systemet när ljuset bryts 

föreligger ingen större risk för personskador under tiden systemet är i drift. Det 

finns däremot en viss skaderisk för underhållspersonal som arbetar innanför 

ljusramperna när systemet är ur drift då brott på konstruktionen kan leda till att 

delar faller ner. 



 

 

63 

Joakim Sjöblom, Tim Gustafsson 

5 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras det resultat som åstadkommits tillsammans med 

analysering.  

 

5.1 Konceptlösning 

Med hjälp av produktutvecklingsprocessen har fyra konceptlösningar framställts. 

I en jämförelse mellan alla koncept har en unik lösning visat sig vara den mest 

effektiva. Genom att kombinera redan befintliga komponenter inom 

sågverksindustrin med en ny lösning, vars uppgift är att reducera en 

timmerstocks hastighet, har ett koncept framtagits och visas i figur 26. Konceptet 

i figuren visar ett av åtta likadana sorteringsfack. 

 
Figur 26 Slutgiltig konceptlösning 

Lösningen erbjuder en möjlighet att stapla timmerstockar i de olika utrymmen 

som finns innan trappstegsmatarna i varje sektion. Mängden timmerstockar som 

kan lagras begränsas endast av hur stort utrymme som finns där operationen ska 

utföras. Syftet med flera olika sektioner är att timret staplas först i slutet av 

facket. När den sista trappstegsmataren inte är i drift medan fackets resterande 

körs kommer timret att matas fram till den sista sektionen och lagras där.  
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5.2 Konstruktion för hastighetsreducerare 

Den del av konceptlösningen som vidare konstruktion utförts på är 

hastighetsreduceraren. Den innehåller en ram baserad på VKR-rör. Dessa rör är 

sammanfogade genom svetsning. Utanpå ramen fästs en gummiduk som är 

monterad med bultar mellan två plåtar. För att se till så att timmerstockarnas 

axiella hastighet stannas upp har en vinkelrät bromsyta använts i konstruktionen. 

Den är utformad på samma vis som övrig konstruktion med hjälp av plåtar, 

gummiduk och VKR-rör. Ramen hålls på plats med hjälp av stativ som likt 

ramen är gjorda av VKR-rör.  

 
Figur 27 Hastighetsreducerare  

 

5.3 Materialval för hastighetsreducerare 

Det stål som rekommenderas att använda till fästanordningen är S355J2H som 

har en sträckgräns på cirka 355 [MPa] och en brottgräns mellan 470-680 [MPa] 

beroende på vilken godstjocklek som åsyftas. 

För de plåtar som täcker gummiytan rekommenderas Hardox 450 med en 

nominell hårdhet på 450 [HBW].  

Som elastisk gummiduk rekommenderas ett Styren-Butadiengummi (SBR). Det 

är ett gummi som klarar de miljöer som konstruktionen kommer användas i. 

Mer detaljerade materialspecifikationer visas i bilaga 3 och 4. 
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5.4 Hållfasthetsberäkningar, dimensionering och positionering av 

hastighetsreducerare 

Eftersom den önskade livslängden hos hastighetsreduceraren är 20 år kommer 

den att utsättas för mer än en miljon stötar från timmerstockar. Konstruktioner 

som utsätts för mer än en miljon spänningscykler ska dimensioneras för oändlig 

livslängd. Det innebär att konstruktionen har dimensionerats för att hålla för 

oändlig livslängd. För att uppnå det har tvärsnittsarean på VKR-rören på ramen 

valts till 200 x 100 x 16 [mm] (bredd*höjd*tjocklek). För benen till ramen krävs 

det att tvärsnittsarean på VKR-rören är 150 x 100 x 6,3 [mm]. Gummidukarnas 

tjocklek rekommenderas ha en tjocklek som är 50 [mm]. Plåtarnas som används i 

konstruktionen är inte dimensionerade men bör ha en tjocklek som inte nöts ner 

under önskad livslängd. Svetsfogarna kräver ett a-mått som överstiger 8,3 

millimeter för att klara de belastningar som uppstår under 20 års tid.  

Hållfasthetsberäkningarna grundar sig på att ett värre lastfall än normalfallet sker 

och säkerhetsfaktorerna för alla komponenter överstiger 1. Mer om 

dimensionering, hållfasthet och svetsberäkningar finns i bilaga 6, 7 och 8. 

 

5.5 Positioneringen och vinkelbestämningen av hastighetsreducerare 

Eftersom timmerstockarna som matas fram mot sorteringsfacken har en axiell 

hastighet som inte reduceras när de träffas av avpuffarna måste sorteringsfacken 

positioneras så att träffen sker i rätt tillfälle. Beräkningarna för positioneringen 

baserar sig på den nuvarande matningshastigheten och resulterar i att 

sorteringsfackens centrum placeras 0,85 meter efter avpuffarnas centrum. Detta 

visas i figur 31.  

För att effektivt bromsa upp timmerstockarnas vertikala hastighet har vinkeln på 

hastighetsreduceraren valts till 55
o
 mot normalplanet, Se figur 30. Det hade varit 

effektivare att bromsa upp hastigheten ifall vinkeln valts till 47,7
o
 men eftersom 

en timmerstock måste föras vidare innan nästa stock kommer valdes en brantare 

vinkel. 

 

5.6 Säkerhetsanalys och riskbedömning 

Under projektets gång har säkerhet- och riskanalysering genomförts. En FMEA-

analys behandlar hela konceptlösningen och en andra FMEA-analys behandlar 

hastighetsreducerarens konstruktion. Båda analyserna resulterar i låga risktal 

vilket innebär att det både är en säker konstruktion och en säker konceptlösning. 

Analyserna återfinns i bilaga 2 och 9. 
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6 Diskussion och slutsatser 

Resultatet visar en möjlighet att lagra en större mängd timmerstockar i ett 

sorteringsfack. Detta medför att det går att korta ned sågtider eftersom det 

möjliggörs att sortera timret efter dimensioner. En annan del av resultatet är 

konceptkonstruktionen för hastighetsreduceraren. Den visar en lösning som är 

hållbar med avseende på materialval, dimensionering och utformning när det 

gäller att ta emot repeterade stötar under en längre tid. Anledningen till att den 

håller är att konstruktionen är dimensionerad och beräknad att klara ett lastfall 

som är värre än normalfallet.  

Genom att kolla på för- och nackdelarna med de olika konceptlösningarna har en 

jämförelse kunnat göras och enligt oss är den största fördelen med det vinnande 

konceptet förmågan att stapla timmer på höjden. Möjligheten att varje sektion 

har en egen driftstyrning innebär att timret positioneras så att det snabbt kan ta 

sig vidare till nästa del av processen.  

De materialval som gjorts för hastighetsreducerarens komponenter har resulterat 

i väl använda och beprövade material. Vi anser det vara en fördel eftersom 

materialen finns lättillgängliga, det är pålitliga, mycket kunskap finns tillgängligt 

om materialen och inga nya studier behöver genomföras för att använda dessa. 

Konstruktionen för hastighetsreduceraren är en fast mekanisk konstruktion som 

inte bidrar till att någon energi förbrukas vid användning.  

Teorin som arbetsprocessen bygger på i form av produktutvecklingsprocessen är 

en teori som har en vetenskaplig grund och är kritiskt granskad. Teorins syfte är 

att vara en bas för att kunna skapa den bästa möjliga produkten så att alla krav 

och behov som ställs på den uppfylls. Trots detta kan inte den mänskliga faktorn 

negligeras utan det är till sist denna som avgör hur bra produkten blir.  

Konceptet och hastighetsreduceraren har endast kunnat bli skapade och testade 

teoretiskt. Det innebär att dess funktion och hållfasthet inte kunnat säkerställas i 

verkliga livet. Om tid och resurser hade funnits för att skapa en prototyp hade 

funktionen kunnat bli bättre verifierad. Hållfastheten är endast beräknad för de 

komponenter som ansetts var de mest utsatta i konstruktionen. Därför finns 

risken att hela konstruktionen skulle kunna vara överdimensionerad. En annan 

bidragande faktor till risken för överdimensionering är att den teoretiska 

stötfaktorn går mot oändligheten då den statiska nedböjningen av en komponent 

går mot noll. Stötfaktorn står i sin tur i direkt relation till den spänning som 

beräknas uppstå i ett material på grund av en stöt. Ytterligare en faktor till risken 

för överdimensionering är att timmerstockarna antagits vara helt stumma vilket 

inte motsvarar verkligheten. Detta medför att alla säkerhetsfaktorer som räknats 

fram egentligen ligger i underkant men det är alltid bättre att stå på den säkra 

sidan. Materialåtgången skulle gått att reducera om en mer omfattande studie på 

dimensionering gjorts vilket skulle leda till lägre materialkostnader och mindre 

miljöpåverkan. 
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Ju längre arbetet har utvecklat sig desto större svårigheter har det varit att inte ha 

några begränsningar vad gäller yta som konstruktionen skulle täcka, ekonomi, 

miljöpåverkan etcetera. Vi har ändå försökt att ta allt det i beaktning vid 

beslutsfattning under hela processen. Det har visat sig genom att mått går att 

anpassa efter miljö och situation som senare uppstår, vi har tagit hänsyn till de 

ekonomiska aspekterna när materialen valts och vi har även valt material som 

inte är miljöfarliga. Det som skulle kunna innebära en miljöfara är läckage av 

hydrauloljor. En kontroll av läckage med jämna mellanrum skulle minska denna 

risk. De ljusramper som används på VIDA i dagsläget är ett fullt tillräckligt 

säkerhetssystem att använda även på ny konstruktion och därför har ingen 

ytterligare undersökning för alternativa system genomförts. Att använda ett 

sådant system innebär att risken för personskador vid drift är näst intill minimal 

medan den fortfarande existerar vid underhåll då maskiner är ur drift.    

Det skapade konceptet bygger till viss del på de kundkommentarer om 

produktens utformning som samlats in. Kommentarerna är beroende på den 

tillgängliga personalen som jobbade under just det tillfället som vi ställde våra 

frågor. Om vi hade fått andra kommentarer från annan personal skulle konceptet 

eventuellt blivit annorlunda. Denna risk anses ändå vara förhållandevis liten 

eftersom många faktorer spelat in vid utformning av koncepten.  

Den mest betydande konsekvensen av resultatet i studien är att det skapar 

möjligheter för sågverksindustrin att från nya infallsvinklar ta sig an framtidens 

konstruktioner av timmersorteringsstationer. 
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BILAGA 1 Kvalitetshuset 
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BILAGA 2 FMEA-analys konceptlösning 

 

 

Kund

VIDA Alvesta AB

Projektledare

Komponent Funktion Möjliga fel Feleffekt Felets orsak Sannolikhet av 

felets 

förekomst

Allvarlighetsgrad
Sannolikhet att 

upptäcka fel
Risktal

Sprickor Snabb förslitning Åldrat 

materialsom 

torkat
7 4 2 56

Hänger lös Sämre 

verkningsgrad, 

hårda slag

Bultar lossnat, 

sprucken duk 5 4 2 40

Lossnat Höga slagljud, 

ingen 

verkningsgrad

Dåligt underhåll, 

trasiga fästen 3 4 1 12

Skadad 

konstruktion

Timret staplas ej 

korrekt, timret 

hamnar inte i räta 

led, timret 

fastnar

Utmattning, 

koncentrerat 

hårt slag 3 4 5 60

Brott Stopp i maskin Ej smord, 

utmattning
4 5 1 20

Deformation Sämre 

verkningsgrad, 

missljud, nötning

Repeterade slag 

och stötar
6 3 4 72

Rost Missljud, nötning 

, mer känslig för 

brott vid 

utmattning och 

stötbelastning

Dåligt underhåll, 

väder och vind

5 2 2 20

Brott på 

tänder

Kan ej driva kedja Utmattning
4 2 5 40

Rost Missljud, 

nötning, mer 

känslig för brott 

vid utmattning 

och 

stötbelastning

Dåligt underhåll, 

väder och vind

4 2 5 40

Förlorat grepp 

mot drivande 

axel

Stopp i maskin Utmattning, 

dåligt underhåll 3 6 1 18

Rost Hål, sämre 

hållfasthet, mer 

känslig för brott 

vid utmattning 

och 

stötbelastning

Väder och vind

3 3 5 45

Brott Systemet faller 

isär

Stötar och slag
2 10 1 20

Väggar Hindra timmer 

från att falla ur 

Deformation Timmer ändrar 

riktning

Stötar och slag
1 6 2 12

Trappsteg Bära timmer, 

monteringsplats

Deformation, 

brott

Stopp i maskin Stötar och slag
2 6 1 12

Hydrauliska kolvar Lyfta timmer Läckage Stopp i maskin, 

halkrisk för 

skötselpersonal, 

saneringsarbete 

för 

miljöpåverkan, 

halkrisk 

Dåligt underhåll, 

trasiga 

packningar

3 6 4 72

Deformation Timmer faller av Stötar och slag
4 3 4 48

Rost Hål, sämre 

hållfasthet, mer 

känslig för brott 

vid utmattning 

och 

stötbelastning

Väder och vind

2 1 4 8

Kedjedrev

Bärverk

Förflytta timmer

Driva kedjor

Transportkedja

Bära timrets samt 

andra 

komponenters 

vikt

Detalj

Sorteringsfack för timmer

Detaljnummer

Datum

140410

Uppföljningsdatum Anmärkningar

Koncept-FMEA  

X

Process-FMEA

Lyftplåtar Positionera 

timmer

2 5 5 50

Timret staplas ej 

korrekt, 

transportkedjor 

tar stryk, timret 

får för hög 

hastighet, timret 

hamnar inte i räta 

led, timret 

fastnar

Utmattning, 

felinställd 

konstruktion

Hastighets- 

reducering

Elastisk duk

Ändrad vinkel 

mot timmer

Utförd av

Tim Gustafsson, Joakim 

Sjöblom

Fästanordning för 

elastisk duk

Ändra hastighets-

riktning, hålla 

gummiduk
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BILAGA 3 Materialspecifikation konstruktionsstål 

 
Tabell 23 Bilaga 3 VKR Hålprofiler storhetsbeteckningar

62
  

 

 
Tabell 24 Bilaga 3 VKR hålprofiler data

63
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 BEs Lilla Röda. http://www.begroup.com/sv/BE-Group-sverige/Produkter/Stal_ror/BEs-Lilla-Roda-PDF/ Hämtad 

2014-04-24 kl. 10.02 
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 BEs Lilla Röda. http://www.begroup.com/sv/BE-Group-sverige/Produkter/Stal_ror/BEs-Lilla-Roda-PDF/ Hämtad 

2014-04-24 kl. 10.02 
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Tabell 25 Bilaga 3 Materialdata S355J2H
64
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 ThyssenKrupp. http://www.s-k-

h.com/media/de/Service/Werkstoffblaetter_englisch/Dickwand__Hohlprofile/Hollow_section_acc._to_10210.pdf Hämtad 

2014-04-29 kl. 10.30 
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Tabell 26 Bilaga 3 Materialdata Hardox 450
65
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 Hardox 450 (3 - 130 mm) http://www.ssab.com/en/Products--Services/Products--Solutions/Products/Hardox/Hardox-

450/ Hämtad 2014-04-29 kl. 12.30 

http://www.ssab.com/en/Products--Services/Products--Solutions/Products/Hardox/Hardox-450/
http://www.ssab.com/en/Products--Services/Products--Solutions/Products/Hardox/Hardox-450/




Bilaga 4 sida 1 av 1 

 

 

Joakim Sjöblom, Tim Gustafsson 

BILAGA 4 Materialspecifikation SBR-Gummi 

 
Tabell 27 Bilaga 4 Materialdata SBR-Gummi

66
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 Technical specification SBR (Styrene-Butadiene rubber). http://www.sundquistcomp.se/wp-

content/uploads/2009/11/SBR_65SH_510081.pdf Hämtad 2014-04-22 kl. 10.35 
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BILAGA 5 Positionering av hastighetsreducerare 

Tabell 28 förklarar de symboler som används i denna bilaga för beräkningar. 

Ekvationerna är baserade på Tabeller och formler för NV- och TE-programmen: 

matematik, fysik, astronomi, kemi, energi och miljö.
67

 

 
Tabell 28 Bilaga 5 Symbolförklaring 

Symbol Förklaring Värde [enhet] Övrigt 

   Horisontell hastighet 3 [m/s] Antagen 

     
Horisontell 

starthastighet 
3 [m/s] Given 

  
Horisontell sträcka till 

träffpunkt 
1 [m] Antagen 

   
Horisontell 

acceleration 
0 [m/s

2
] Antagen 

  Tid till träffpunkt [s] Beräknas 

   Vertikal acceleration 9,82 [m/s
2
] Given 

   Vertikal hastighet [m/s] Beräknas 

     Vertikal starthastighet 0 [m/s] Antagen 

  
Höjdförändring till 

träff 
[m] Beräknas 

  Massa timmerstock 100 [kg] Given 

  Gravitationskonstant 9,82 [m/s
2
] Given 

     Hastighetsresultant [m/s] Beräknas 

  Hastighetsriktning [ ] Beräknas 

   Axiell hastighet 150 [m/min] Given 

   Axiell sträcka [m] Beräknas 
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 Ekbom, Lennart (2003). Tabeller och formler för NV- och TE-programmen: matematik, fysik, astronomi, kemi, energi 

och miljö. Upplaga 5. Rev. Utgåva. Stockholm: Liber 
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Figur 28 visar en skiss av timrets kastparabel som genereras av slaget från de 

hydrauliska kolvarna. 

 

 
Figur 28 Bilaga 5 Timrets kastparabel 

Först beräknas tiden t till det att stocken träffar hastighetsreduceraren givet att 

den horisontella sträckan är bestämd till L=1 [m]: 

 

Vertikalt: Horisontellt: 

 

   [ ]     [ ] 
       [   ]        [   ] 
        [   ] 
           [   

 ]    

   [ ]    [ ] 

 
 

 
 
       
 

   
 

       
 

 
   

   
 

 
 

 
 [ ] 

 

Därefter beräknas den vertikala sträckan h som timmerstocken förflyttar sig 

innan den träffar hastighetsreduceraren: 

         
    

 

 
     

 

 
 
( )     (

 
 )
 

 
 ( )     [ ] 
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Sedan beräknas vilken vertikal hastighet, Vv, timmerstocken har i det ögonblick 

den träffar hastighetsreduceraren: 

Vertikalt: 

 

  ( )     [ ] 
       [   ] 
     
     ( )     [   

 ] 
  
 

  
      

          

   √    
         √                   [   ] 

 

Till sist beräknas den resulterande hastighetsvektorn Vres storlek och riktning 

som motsvarar en timmerstocks hastighet och riktning i det ögonblick den träffar 

hastighetsreduceraren: 

 
Figur 29 Bilaga 5 Hastighetsvektorer 

 

     √            [   ] 
 

       (
   

 
)         

 

Vinkel   medför att den optimala vinkeln för att stoppa timrets hastighet blir att 

placera hastighetsreduceraren vinkelrätt mot Vres. Eftersom timret träffar 

hastighetsreduceraren med tätt intervall bör en annan vinkel användas för att 

styra undan timmer innan nästa timmerstock kommer. Vinkeln väljs till 55 

grader mot horisontalplanet. När koncepten skapades antogs denna vinkel vara 

på andra hållet men det visar sig vara mer effektivt att placera 

hastighetsreduceraren enligt figur 30 för att stoppa upp hastigheten. 
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Figur 30 Bilaga 5 Vinkel på hastighetsreducerare 

Eftersom timret förs fram i en hastighet av        [     ] och avpuffarna (de 

hydrauliska kolvarna) är konstruerade så att de inte ska reducera denna hastighet, 

krävs det att dessa placeras tidigare än hastighetsreducerarens centrum. Se figur 

31. Detta avstånd, Sa, beräknas genom att multiplicera flygtiden t för 

timmerstocken med den axiella hastigheten Va: 

 

        
 

 
 
   

  
      [ ] 

 
Figur 31 Bilaga 5 Placering avpuffare 



Bilaga 5 sida 5 av 5 

 

 

Joakim Sjöblom, Tim Gustafsson 

Om avpuffarens centrum träffar timret 0,85 [m] före hastighetsreducerarens 

centrum innebär det att timret landar med den bakre änden vid 

hastighetsreducerarens början. En liten sträcka återstår då till den broms som 

skapas för att dämpa den axiella hastigheten. Detta visas i figur 32.  

 

 
Figur 32 Bilaga 5 Timrets träff på hastighetsreduceraren 
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BILAGA 6 Hållfasthetsberäkningar på ramkonstruktion 

Tabell 29 förklarar de symboler som används i denna bilaga för beräkningar. 

Ekvationerna är baserade på Fundamentals of machine component design.
68

 

 
Tabell 29 Bilaga 6 Symbolförklaring 

                                                 
68

 Juvinall, Robert C. & Marshek, Kurt M. (2006) 

Symbol Förklaring Värde [Enhet] Övrigt 

  

Vinkelräta kraften från 

timmerstock mot 

hastighetsreducerare 

[N] Beräknas 

  
Medelvärde av massan 

på timmerstockar 
100 [kg] Given 

  Gravitationskonstant 9,82 [m/s
2
] Given 

                            Nedböjning p.g.a. last [mm] Beräknas 

       
Verklig nedböjning i 

balkar 
[mm] Beräknas 

           
Vinkelräta hastigheten 

på timmerstock mot 

hastighetsreducerare 

[m/s] Beräknas 

     Hastighetsresultant [m/s] 
Beräknad i 

bilaga 5 

  Längd på korta balkar 500 [mm] Given 

     Längd på långa balkar 3200 [mm] Given 

  Längd på olika balkar [mm] Given 

  
Elasticitetsmodul 

konstruktionsstål 
207*10

3 
[MPa] Materialdata 

   
Tröghetsmoment för 

böjning kring x-axeln 

på balkar 

36,78*10
6
 [mm

4
] 

(VKR 200x100x16) 

Materialdata 

från bilaga 3 

  
Avstånd till icke 

centrerad last från 

vänster 

2130 [mm] Given 

  
Avstånd till icke 

centrerad last från 

höger 

1070 [mm] Given 

   Stötkraft [N] Beräknas 

   Böjmotstånd 
367,8*10

3 
[mm

3
] 

(VKR 200x100x16) 

Materialdata 

från bilaga 3 

   Böjmoment [Nm] Beräknas 

   Säkerhetsfaktor  Väljs 

   Koncentrationsfaktor  Väljs 

            
Maximal tillåten 

spänning för 

utmattning 

[MPa] Beräknas 

  Normalspänning [MPa] Beräknas 
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  Böjmoment [mm
3
] Beräknas 

   Alternerande spänning [MPa] Beräknas 

   Medelspänning [MPa] Beräknas 

  Volym timmerstock [m
3
] Beräknas 

   Antal timmerstockar/år [st] Beräknas 

  Önskad livslängd 20 [år] Given 

   Antal fack 8 [st] Given 

   Timmerförbrukning/år 310 000 [m
3
] Given 

  Radie timmerstock 0,15 [m] Given 

   Längd timmerstock 3,05 [m] Given 

  Antal spänningscykler [st] Beräknas 

   Utmattningsspänning [MPa] Beräknas 

           Belastningsfaktorer  

Tabellvärde 

tabell 30 

bilaga 6 

   Brottgräns 500 [MPa] 
Materialdata 

från bilaga 3 

    
R.R. Moore’s 

utmattningsgräns 
[MPa] Beräknas 

   
Elasticitetsmodul 

gummiduk 
4,45 [MPa] Given 

  Kraft [N] Beräknas 

   
Area för 

kraftutbredning på 

elastisk duk 

[mm
2
] Beräknas 

  Töjning   

  
Tjocklek på elastisk 

duk 
[mm] Väljs 

x 
Avstånd från vänster 

till nedböjning 
[mm] Väljs 

k Fjäderkonstant gummi [N/mm] Beräknas 

IF Stötfaktor  Beräknas 

Wb Böjmotstånd [mm
3
] Beräknas 
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Krafter 

För att kunna beräkna vilka krafter som påverkar hastighetsreducerarens delar 

beräknas först den vinkelräta hastigheten,           , som visas i figur 33: 

 
Figur 33 Bilaga 6 Vinklar och hastigheter 

 

                   (    )         (    )     [   ] 

Den vinkelräta kraften, , visas i figur 34 och beräknas för träffögonblicket: 

 
Figur 34 Bilaga 6 Vinkelrät kraft 

 

         (  )              (  )      [ ] 
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Nedböjning 

Figur 35 visar balkarna i konstruktionen för hastighetsreduceraren som kommer 

att utsättas för böjning då en timmerstock landar på denna. Den elastiska duk 

som är monterad på konstruktionen tas också hänsyn till. Nedböjningen i 

balkarna och den elastiska duken kommer att beräknas. Beräkningarna är 

baserade på att del nr. 4 kommer påverkas av hälften av timmerstockens massa, 

medan del nr. 3 och 5 kommer påverkas av en fjärdedel vardera. Vidare i denna 

bilaga kommer delarna att bli refererade med dess numrering. För att förenkla 

beräkningarna görs de som om alla delar vore fritt upplagda. De plåtar som 

omger gummiduken antas ha ett så litet böjmotstånd att de inte tas hänsyn till i 

beräkningar för hållfasthet. Deras uppgift är endast att agera slitytor och skydd 

för gummidukar. Tjockleken för dessa kommer inte heller undersökas.  

 
Figur 35 Bilaga 6 Skiss av hastighetsreducerare 
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Beräkning av statisk nedböjning i nr. 4 

 
Figur 36 Bilaga 6 Nedböjning av balk nr. 4 

Statisk nedböjning vid centrerad last: 

         
   

    
  

I detta fall    
 

 
 
   

 
     [ ] 

        [  ] 

           

 
  
 

     
 

        

   (       )  (         )
  

                 
  [  ]           [  ] 
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Beräkning av statisk nedböjning i nr. 3 och nr. 5 

På grund av symmetri i krafter och geometri är nedböjningarna i nr. 3 och nr. 5 

lika stora.  

 
Figur 37 Bilaga 6 Nedböjning av balk nr. 3 och nr. 5 

 

Statisk nedböjning vid centrerad last: 

         
   

    
  

I detta fall    
 

 
 
   

 
     [ ] 

        [  ] 

                      

 
  
 

     
 
 

 
 (

 
  
 

     
)  
          
 
  

                      
        

 
          [  ] 
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Beräkning av statisk nedböjning i nr. 1 och nr. 2  

På grund av symmetri i krafter och geometri är nedböjningarna i nr. 1 och nr. 2 

lika stora. Krafterna fördelas lika över de båda balkarna men i beräkningarna 

genomförs dessa som om det endast vore en balk som tog upp krafterna. 

Eftersom det egentligen är två balkar halveras den framräknade nedböjningen till 

sist.  

 

 
Figur 38 Bilaga 6 Nedböjning av balk nr. 1 och nr. 2  

 

Statisk nedböjning vid II för laster vid I och III 

Statisk nedböjning vid II för icke centrerad last: 

         
   

    
[        ] 

I detta fall                      [  ] 

       [  ] 

  
 

 
 
   

 
     [ ] 

            [  ] 

       [  ] 
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[    

       ]   

 

   
           

  (       )  (         )      
[                 ]   

                               [  ] 

 

På grund av symmetri dubbleras nedböjningen då det finns två krafter. Men 

eftersom det även finns två balkar (1 & 2) som tar upp dessa är ändå den totala, 

centrerade statiska nedböjningen från krafterna i I och III lika med 0,011 [mm].  

 

Statisk nedböjning vid II för lasten vid II 

Statisk nedböjning vid centrerad last: 

         
   

    
  

I detta fall   
 

 
 
   

 
     [ ] 

            [  ] 

            

 
     

 

     
  

             
         

   (       )  (         )
  

                   [  ] 

På grund av att det finns två balkar halveras denna nedböjning: 

 

            
 

        [  ] 
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Statisk nedböjning i elastisk duk 

Den elastiska duken absorberar kraft och blir därför ihoptryckt vid stöten från en 

timmerstock. Kompressionen beror på kraften P, elasticitetsmodulen Eg, 

gummidukens tjocklek H, och den area, Ag, som kraften fördelar sig över. 

 
Figur 39 Bilaga 6 Nedböjning gummiduk 

  
 

 
    

  

 
    

 

 
   

 

  
  

  
   

  
 
     

  
 
      

    
 
   

 
 

         
 

 
 
 

   
 

 
   

   
 

Där           [   ]      
   

 
             [   ] och H väljs 

till 50 [mm].  

   är materialdata från information av Tommy Pettersson
69

 på Trelleborg 

Industri AB.   är den uppskattade area som kraften P fördelas över.  

Den statiska nedböjningen på den elastiska duken blir således: 

           
   

     
 
      

           
       [  ] 
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 Tommy Pettersson, Product Manager, Trelleborg Industri AB, Mailkontakt, 2014-05 
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Summerar statiska nedböjningar i hela systemet 
 

                    [  ] 

                               [  ] 

                               [  ] 

            
 

        [  ] 

                 [  ] 

 

Eftersom                                     används inte nedböjningen i nr. 3 och 

nr. 5 för att beräkna systemets totala nedböjning.  

                                      
            
 

             

                                             

                    [  ] 
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Beräknar den totala nedböjningen på grund av stöt 

Den maximala nedböjningen        sker vid nr. 4 som visas i figur 40. Denna 

beror på stötfaktorn IF.  

Stötfaktor IF  

   (  √  
  

         
) 

I detta fall:     (  √  
          
 

               
) 

   (  √  
    

     (          )
)      

                    

                     [  ] 

 

 
Figur 40 Bilaga 6 Maximal nedböjning sker vid nr. 4 
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Beräkning av normalspänningar i nr. 1 och nr. 2 

Från stötkraften uppstår spänningar i fästanordningen för gummiduken. De långa 

balkarna (nr. 1 och 2.) utsätts för störst spänningar och dessa måste i första hand 

vara lägre än materialets sträckgräns för att de ska hålla. Ifall balkarna ska hålla 

för evig livslängd behöver dessa spänningar också vara lägre än den maximala 

spänningen för utmattningshållfasthet,            . För att förenkla beräkningarna 

av vilken spänning som uppstår beräknas de som om stötkraften är en centrerad 

last fördelad lika över de två balkarna 1 och 2. 
  

 
 verkar därmed i centrum för 

varje balk.  

 
Figur 41 Bilaga 6 Stötkraft i nr. 1 och nr. 2 

 

Beräkning av vilken spänning som uppstår i balkarna vid en stöt: 

 

     
 
 

 
 

  
   

 
 

Säkerhetsfaktorn, SF, väljs inledningsvis till 1 och kontrolleras i ett senare skede. 

Koncentrationsfaktorn, kf, är för en fritt upplagd balk också lika med 1.  

    
    

    
    
    }
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       [ ] 

          
   

 
       [  ] 

   
        

  
 
             

         
     [   ] 

 

Utmattningsberäkning 

För att uppnå den önskade livslängden på 20 år hos konstruktionen krävs det att 

veta antalet spänningscykler som materialet utsätts för. För att få reda på hur 

många gånger som konstruktionen utsätts för spänning under 20 år behöver antal 

timmerstockar som passerar sorteringsfacken fastställas. Det kommer att finnas 

åtta stycken fack som tar emot timmerstockarna och det antas att antalet stockar 

fördelas jämnt över de åtta facken. 

Volym för en genomsnittlig timmerstock: 

            

                     [  ] 

Antal timmerstockar per år: 

    
  

 
   

   
      

     
         [  ] 

Antal cykler på 20 år: 

   
    

  
   

  
          

 
         [  ]  
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Eftersom antal spänningscykler är fler än 1 miljon dimensioneras konstruktionen 

för evig livslängd. Enligt tabell 30 tillsammans med figur 42 beräknas 

utmattningsspänningen,   , fram: 

 
Tabell 30 Bilaga 6 Generaliserade utmattningsfaktorer för duktila material

70
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Figur 42 Bilaga 6 Diagram för ytfinnish

71
 

                 

I detta fall:       (       ) 

     (       ) 

        (        }
       [   ]

               
) 

     (        ) 

     (                    ) 

                       [   ] 

                       [   ] 

 

Förhållandet mellan medelspänningen,   , och alternerande spänningen,   : 
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Överför materialdata och beräknade värden till ett 
  
  ⁄  diagram och får fram 

den högst tillåtna alternerande spänningen            .  

 

 
Figur 43 Bilaga 6 Utmattningsdiagram 

Säkerhetsfaktorn beräknas genom att dividera den faktiska spänningen genom 

den tillåtna spänningen. 
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BILAGA 7 Knäckningsberäkningar stativben 

Tabell 31 förklarar de symboler som används i denna bilaga för beräkningar. 

Ekvationerna är baserade på Fundamentals of machine component design.
72

  

 
Tabell 31 Bilaga 7 Symbolförklaring 

Symbol Förklaring Värde [Enhet] Övrigt 

   Yttröghetsmoment 4,74*10
6
[mm

4
] 

Materialdata från 

bilaga 3 

L1 Längd vkr-rör 3175 [mm] Given 

L2 Längd vkr-rör 1465 [mm] Given 

L3 Längd vkr-rör 1855 [mm] Given 

E 
Elasticitetsmodul 

konstruktionsstål 
207*10

3
 [MPa] Materialdata 

Pk1 Knäckkraft [N] Beräknas 

Pk2 Knäckkraft [N] Beräknas 

Pk3 Knäckkraft [N] Beräknas 

Fe Excentrisk kraft 129 920 [N] 
Beräknad i bilaga 

5 

m Massa timmerstock 100 [kg] Given 

g Gravitationskonstant 9.82 [m/s
2
] Given 

H Tjocklek på duk 50 [mm] Antagen 

A Area på duk 180 000[mm
2
] Given 

Ab 

Tvärsnittsarea VKR-

rör ben 
2950 [mm

2
] 

Materialdata från 

bilaga 3 

Eg 

Elasticitetsmodul SBR 

gummi 
4,45 [MPa] 

Materialdata från 

bilaga 4 (Shore A) 

IF Stötfaktor  Beräknas 

Feh Horisontell stötlast [N] Beräknas 

Va 

Horisontell/axiell 

hastighet 
2,5 [m/s] Från bilaga 5 

δstatisk Statisk nedböjning [mm] Beräknas 

δtotal Total nedböjning [mm] Beräknas 

   
Normalspänning i ben 

nr. 3 
[MPa] Beräknas 

   
Sträckgräns för 

S355J2H 
355 [MPa] 

Materialdata 

bilaga 3 

   
Brottgräns för 

S355J2H 
500 [MPa] 

Materialdata 

bilaga 3 

Sn Utmattningsspänning [MPa] Beräknas 

Sn’ 
R.R. Moore’s 

utmattningsgräns 
[MPa] Beräknas 

CL,G,S,T,R Belastningsfaktorer  
Tabellvärde tabell 

30 bilaga 6 

   Alternerande spänning [MPa] Beräknas 
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Tillåten alternerande 

spänning 
[MPa] Beräknas 

   Medelspänning [MPa] Beräknas 

SF Säkerhetsfaktor  Beräknas 

 

Figur 44 visar att ballong 1 pekar på det VKR-rör vars längd uttrycks som L1 och 

knäckkraft som Pk1, ballong 2 pekar på VKR-röret som har uttrycken L2 och Pk2 

och ballong 3 pekar på röret med uttrycket för längden L3 och knäckkraft Pk3. 

 
Figur 44 Bilaga 7 Ben utsatta för knäckningskrafter 

 

Figur 45 visar hur Fe och Feh verkar i de olika riktningarna. I detta fall påverkas 

ben 1 och 2 av halva stötlasten i de olika riktningarna medan ben 3 påverkas av 

hela den horisontella stötkraften Feh.  

 

 
Figur 45 Bilaga 7 Knäckningskrafter 
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De knäckningsfall som är gällande för de tre VKR-rören är att ena änden är fast 

inspänd och den andra är ledad. Enligt Eulers balkteori för det aktuella 

knäckningsfallet ska följande ekvation användas: 

         
 
    

  
 

          
 
                

     
         [ ] 

          
 
                

     
         [ ] 

          
 
                

     
         [ ] 

 

Eftersom             finns ingen risk för knäckning i dessa fall.  

För att se att knäckkraft     överstiger kraften som påverkar VKR-rör 3, Feh, 

beräknas den kraft som uppstår i värsta möjliga scenario. Det scenariot antas 

inträffa om fyra timmerstockar träffar hastighetsreducerarnas (eftersom det finns 

åtta likadana fack kommer det också finnas åtta likadana hastighetsreducerare 

seriekopplade) vinkelräta bromsyta samtidigt, se figur 46 och 47.  

 
Figur 46 Bilaga 7 Bromsyta på hastighetsreducerare 
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Figur 47 Bilaga 7 Horisontell kraft på bromsyta 

 

         
   

   
 
           

(       )      
      [  ] 

   (  √  
  
 

          
)  (  √  

    

     (         )
)       

                                 [  ] 

                               [ ] 

         (  )          [ ]   

Eftersom          (  )      föreligger ingen risk för knäckning i balk nr 

3.  

För att kontrollera att de tre olika typerna av ben inte deformeras på grund av 

normalspänningar kontrolleras spänningen i balk nr. 3: 

   
         (  )

  
 
        

    
       [   ] 
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Kontrollerar utmattningen för oändligt antal cykler. Enligt tabell 30 tillsammans 

med figur 42 beräknas utmattningsspänningen,   , fram: 

                 

Där:       (            ) 

       (                       ) 

        (         }
       [   ]

               
) 

     (        ) 

     (                ) 

                       [   ] 

                         [   ] 

 

Förhållandet mellan medelspänningen,   , och alternerande spänningen,   : 
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Kontrollerar grafiskt den tillåtna alternerande spänningen             för aktuellt 

fall:  

 

 
Figur 48 Bilaga 7 Utmattningskurva ben nr. 3 

                   [   ] 

                    

   
            
  

 
     

     
     

Eftersom denna balk utsätts för den största kraften kan det med säkerhet antas att 

de andra benen klarar påfrestningarna eftersom att balk nr. 3 har en 

säkerhetsfaktor på ungefär 1.1.  
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BILAGA 8 Svetsberäkningar 

Tabell 32 förklarar de symboler som används i denna bilaga för beräkningar. 

Ekvationerna är baserade på Fundamentals of machine component design.
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Tabell 32 Bilaga 8 Symbolförklaring 

Symbol Förklaring Värde [enhet] Övrigt 

  Skjuvspänning [MPa] Beräknas 

   Excentrisk kraft 129 920 [N] Från bilaga 5 

  a-mått för kälsvets [mm] Beräknas 

  Längd svetsfog 200 [mm] Se figur 49 

    
Alternerande 

skjuvspänning 
[MPa] Beräknas 

   Medelskjuvspänning [MPa] Beräknas 

            Belastningsfaktorer  
Tabellvärde tabell 

30 bilaga 6 

   
Sträckgräns för 

S355J2H 
355 [MPa] 

Materialdata bilaga 

3 

   
Brottgräns för 

S355J2H 
500 [MPa] 

Materialdata bilaga 

3 

    Skjuvbrottgräns [MPa] Beräknas 

Sn Utmattningsspänning [MPa] Beräknas 

Sn’ 
R.R. Moore’s 

utmattningsgräns 
[MPa] Beräknas 

    
Sträckgräns för 

skjuvning 
[MPa] Beräknas 

   Area svetsfog [mm
2
] Beräknas 

SF Säkerhetsfaktor 3 Antagen 

             Tillåten skjuvspänning [MPa] Beräknas 

    
Säkerhetsfaktor 

utmattning 
 Beräknas 

kf Koncentrationsfaktor  
Tabellvärde från 

tabell 33 
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Figur 49 visar de svetsfogar som utsätts för störst påkänningar i den balk som har 

störst utböjning (nr. 4 figur 35). Anledningen till att den verkande kraften är 
  

 
 

beror på att den mittersta balken utsätts för halva stötlasten, 
  

 
, och varje sidas 

svetsfogar blir i sin tur utsatta för hälften av denna kraft. Vidare i bilagan 

kommer det a-mått som visas i figur 49 att bestämmas så att svetsfogarna ska 

hålla.  

 
Figur 49 Bilaga 8 Aktuellt fall av last på svetsfogar 

Spänning i svetsfogar till följd av skjuvning: 

 

  
 
 

 
 

I detta fall: 

  
   
  
 

  
 

Spänningskoncentrationen kf beror på geometrin och lastfallet. Tabell 33 

beskriver en geometri som liknar den aktuella, fast med ett annat lastfall. I detta 

fall antas att koncentrationsfaktorn blir snarlik för det aktuella lastfallet. 

         
 

 
    

 

 
 
   

   
   
}
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Tabell 33 Bilaga 8 Spänningskoncentration på grund av sträckning
74 

 

  
 
       

          

  
       

       
   

     

 
 

Sträckgräns för skjuvspänning: 

       [   ] 
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                   [   ] 

a-mått: 

  
   

  
  

Säkerhetsfaktor väljs till 3       

     

 
 
     

 
  

    
     

     
     [  ] 

Skjuvspänningen i svetsfogarna blir: 

  
     

   
      [   ] 

Kontrollerar utmattningen på svetsförbandet för oändligt antal cykler. Enligt 

tabell 30 tillsammans med figur 42 beräknas utmattningsspänningen,   , fram: 

                 

I detta fall:          (               ) 

       (                       ) 

        (         }
       [   ]

               
) 

     (        ) 

     (                    ) 

                       [   ] 

                              [   ] 
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Förhållandet mellan medelskjuvspänningen,   , och alternerande 

skjuvspänningen,   : 

   
 

 
         

 
 
 
  

   
  
 
 

 

 

 
 

   

Materialets brottgräns till följd av skjuvning är: 

                       [   ] 

Kontrollerar grafiskt den tillåtna alternerande spänningen             för aktuellt 

fall: 

 
Figur 50 Bilaga 8 Utmattningskurva svetsförband 

                [   ] 

                   

    
            
 

 
  

    
     

Eftersom aktuella svetsfogar utsätts för den största skjuvningskraften kan det 

med säkerhet antas att systemets resterande fogar klarar påfrestningarna eftersom 

den aktuella säkerhetsfaktorn är ungefär 1.2. Förutsättningen är att alla 

svetsfogars a-mått är minst 8,3 [mm].  
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BILAGA 9 FMEA-Analys konstruktion 

 
 

Kund

VIDA Alvesta AB

Projektledare

Komponent Funktion Möjliga fel Feleffekt Felets orsak Sannolikhet av 

felets 

förekomst

Allvarlighetsgrad
Sannolikhet att 

upptäcka fel
Risktal

Sprickor Tvärstag lossnar

Frekventa stötar, 

dåligt svetsad, 

rost

1 3 8 24

Brott

Förlorad 

bromsverkan, ev. 

personfara 

Sprickor som 

uppstått vid 

utmattning, rost

1 7 5 35

Förlorad 

elasticitet

Förlorad 

bromsverkan, 

stötkraften 

påverkar andra 

komponenter 

mer

Åldring, 

utmattning

2 2 7 28

Sprickor

Förlorad 

elasticitet, 

förlorad 

bromsverkan

Åldring, 

utmattning

2 2 7 28

Brott

Förlorad 

elasticitet, 

förlorad 

bromsverkan, ev. 

personfara 

Åldring, 

utmattning

2 2 7 28

Sprickor Deformation

Utmattning p.g.a 

frekventa stötar, 

rost

1 7 7 49

Brott

Hastighets-

reduceraren 

slutar fungera, 

ev. personfara 

Utmattning p.g.a 

frekventa stötar, 

rost

1 8 8 64

Sprickor

Deformering, 

försvagad 

hållfasthet

Utmattning p.g.a 

frekventa stötar, 

rost

1 6 9 54

Brott

Förlorad 

bromsverkan, 

stötkraften 

påverkar andra 

komponenter 

mer, ev. 

personfara 

Utmattning p.g.a 

frekventa stötar, 

rost

1 7 7 49

Konstruktions-FMEA  

X

Process-FMEA

Utförd av

Tim Gustafsson, Joakim 

Sjöblom

Hålla samman 

ramkonstruktion

Svetsfog i ram 

Detalj

Hastighetsreducerare

Detaljnummer

Datum

140515

Uppföljningsdatum Anmärkningar

Absorbera 

stötkraft

Gummiduk

Hålla hastighets-

reducerare på 

plats

VKR-rör till 

stativben

Absorbera stötarVKR-rör till ram





 

  

 

 

 

 

 

 



  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


