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 Bilaga 1 

 Arbetsmoment med tider för kapmaskin 

 

Tabell 1 – Arbetsmoment och tider för kapmaskin vid start av ny order 

 

Tabell 2 – Arbetsmoment och tider för kapmaskin vid löpande och på samma gallerdurksmatta. 

 

Tabell 3 – Arbetsmoment och tider för kapmaskin vid löpande kap med uppläggning av ny matta. 



 Bilaga 2 

 Specifikationer på gallerdurk 

Specifikationer på gallerdurk 

 

 

A: 2-5 mm 

B: 20-80 mm 

C: cc 33-100 mm  

D: cc 12-100 mm 

E: 4-6,5 mm 

Dock så görs D väldigt sällan med cc på 100 mm. Det 

vanligaste är ett cc på 33 mm. 

Totallängd: 4-8,1 m 

Bredd: 0,5-1 m 

Vikt: 7,6 kg/m
2 

-130,7 kg/m
2 

 

130,7 kg/m
2 

görs till en bredd av 0,5 m och en längd 

på max 6m. 

83 kg/m
2 

görs till en bredd av 0,7 m och en längd på 

max 6 m. 

Vid 1 meter bred matta är vikten max 64 kg/m
2 

 och 

en längd på 8,1 m.  

Detta ger: 

130,7 kg/m
2  

*0,5 m*6 m=392,1 kg 

83 kg/m
2
*0,7 m*6 m=348,6 kg 

64 kg/m
2
*1 m*8,1 m=518,4 kg 

Den tyngsta mattan som kommer lyftas är alltså på 518,4 kg. 

Den teoretiskt lättaste gallerdurksmattan kan väga  

7,6 kg/m
2
*0,5 m*4 m=15,2 kg. Dock så görs denna matta ej i dessa dimensioner utan kommer som 

en meter bred och sex meter lång. 

Alltså: 7,6 kg/m
2
*1 m*6 m=45,6 kg 

 

 



 Bilaga 3 

 Beslutsmatriser 
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 Beslutsmatriser 

 

 

 



 Bilaga 4 

 Magnettest 

Testade magneter: 

1. Elektromagnet – diameter 150mm och lyftkraft 11470 N. 

2. Permanent hållmagnet – 60x80mm och lyftkraft 1000 N. 

3. Permanent hållmagnet – 80x150mm och lyftkraft 2500 N. 

4. Elektropermanent hållmagnet – 60x201 och lyftkraft 1530 N. 

 

Magneterna ovan är från vänster magnet nr; 2, 3 och 1. 

Testerna med magnet 2 och 3 utfördes enligt bilderna nedan: 

 

Från testet dras slutsatsen att magnet nummer 3 är för stark då den lyfter två gallerdurksmattor i 

stöten. 

Tester med magnet 1 utfördes enligt bilden nedan: 



 Bilaga 4 

 Magnettest 

 

Magneten klarade att lyfta gles, men långt ifrån den glesaste, gallerdurk men det var precis. Ett 

väldigt löst slag på gallerdurken fick den att släppa. 

Den elektropermanenta hållmagneten testades på samma sätt som elektromagneten. Den uppvisade 

en bättre hållstyrka mot gallerdurken. Den testades på det glesaste, mest kompakta och mer 

väsentligt den vanligaste gallerdurken som kapas. Resultaten var tillräckligt bra för att gå vidare och 

bygga ett lyftverktyg. 

En förklaring till att den elektropermanenta hållmagneten har bättre hållkraft på gallerdurk är att 

dess magnetfält inte avtar i styrka lika mycket som för en elektromagnet när avståndet till godset 

ökar. Se diagram nedan, till vänster för elektropermanent hållmagnet och till höger för 

elektromagnet. 

 



Bilaga 5 - Beräkningar

Kran
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F = 7000;

K = 1500;

L = 1000;

Α = 1.24;

Β = 0.74;

Givna värden matas in.
F är vad gallerdurksmattan väger max (520kg) plus vad ett verktyg uppskattas väga.
Krafterna L och K är tyngden för del A respektive del C.
Α och Β är vinklar (radianer) som hydraulkolvarna har i ett givet läge. 

Krafter genom i alla beräkningar i newton (N).

Delarna friläggs och döps till A, B, C, D och E.

Bilden ovan symboliserar kranen när det är max belastning i punkterna D, H och G.

Beräkningar med max belastning i lederna D, H och G



Beräkningar med max belastning i lederna D, H och G

� Del A

Ekvationer ställs upp och löses för delen.

SolveA9-F - Br * Sin@ΑD + Ay - L == 0, -Ax - Br * Sin@ΑD � 0,

-F * 1.18 + Br * Sin@ΑD * 0.34 + Br * Cos@ΑD * 0.11 - L * 0.4 � 0=E

99Ax ® -22 923.7, Br ® 24 237.7, Ay ® 30 923.7==

Br = 24 238;

Ax = -22 924;

Ay = 30 924;

Resultanten för krafterna i punkten A räknas ut.

Ax
2

+ Ay
2 �� N

38 494.2

I leden A är kraften 38,5 kN.
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� Del B

Ekvationer ställs upp och löses för delen.

Cr = Br

24 238

I lederna B och C  är krafteerna 24,3 kN.

� Del C

Ekvationer ställs upp och löses för delen.

SolveA9Cr * Cos@ΑD - Ay + Gr * Sin@ΒD + Dy - K � 0,

Cr * Sin@ΑD + Ax + Gr * Cos@ΒD - Dx � 0, Gr * Sin@ΒD * 0.8 - Gr * Cos@ΒD * 0.46 +

Cr * Cos@ΑD * 1.07 - Cr * Sin@ΑD * 0.93 - Ay * 1.82 - Ax * 0.82 - K * 0.84 � 0=E

99Gr ® 258 542., Dy ® -149 780., Dx ® 190 925.==

Gr = 258 542;

Dy = -149 780;

Dx = 190 925;

Resultanten för krafterna i punkten D räknas ut.
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Dx
2

+ Dy
2 �� N

242 665.

I leden D är kraften 242,7 kN.

� Del D

Ekvationer ställs upp och löses för delen.

Hr = Gr

258 542

I lederna G och H är krafterna 258,6 kN.
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� Del E

Ekvationer ställs upp och löses för delen.

Solve@F + K + L - N � 0D

88N ® 9500<<

Solve@M - F * 2.88 - L * 1.7 - K * 0.7 � 0D

88M ® 22 910.<<

Neutralkraften N är 9,5 kN och momentet M i foten är 23 kNm.

Beräkningar med max belastning i lederna A, B och C
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Med kranen i denna position är det max belastning i punkterna A, B och C.

Ekvationer ställs upp och löses för delen.

F = 7000;

L = 1000;

Α = 1.27;

SolveA9-F - L + Ay - B * Sin@ΑD � 0, -Ax - B * Cos@ΑD � 0,

-F * 1.79 - L * 0.6 + B * Sin@ΑD * 0.34 + B * Cos@ΑD * 0.11 � 0=E

99B ® 36 745.2, Ax ® -10 886.9, Ay ® 43 095.4==

Ax = -10 887;

Ay = 43 096;

B = 36 746;

Resultanten för krafterna i punkten A räknas ut.

Ax
2

+ Ay
2 �� N

44 449.9

I leden A är kraften 44,5 kN.
I punkten B, och därmed också C, är kraften 36,8 kN
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Resultat för kraftberäkning i leder

Maxbelastning i punkt (kN):

A = 44,5 kN
B = 36,8 kN
C = 36,8 kN
D = 242,7 kN
G = 258,6 kN
H = 258,6 kN
N = 9,5 kN
M = 23 kNm

Ar = 44.5; Br = 36.8; Cr = 36.8; Dr = 242.7; Gr = 258.6; Hr = 258.6; Nr = 9.5; Mr = 23;

Lagerberäkningar
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När krafterna i lederna finns behövs beräkningar för lager. Detta för att lagerna ska klara belastningen.
Enligt SKF beräknas lagerbelastning enligt bild:

Eftersom hydraulkolvarna kommer kompletta med lager beräknas dem ej. Beräkningarna avser lager i lederna A och D.

Fa = 44 500;

Fd = 242 700;

d = 50;

b = 60;

� Led A

Fa

d * b
�� N

14.8333

� Led D

Fd

d * b
�� N

80.9

Detta betyder att lagret i led A ska klara 15 MPa och lagret i led D ska klara 81 MPa om lagret har diameter 50mm och bredd
60mm.
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Detta betyder att lagret i led A ska klara 15 MPa och lagret i led D ska klara 81 MPa om lagret har diameter 50mm och bredd
60mm.

81 * 1.5 �� N

121.5

För att en säkerhetsfaktor på 1,5 ska finnas bör ett lager väljas som har en tillåten maxbelastning på ca 120 MPa.

Hålkanttryck

Remove@"Global`*"D

När krafterna i lederna finns behövs beräkningar för hålkanttryck. Detta för att hålkanterna ska klara belastningen.

Det görs med formel p =
F

d*t
 där p är hålkanttrycket (MPa), F är kraften (N), d är diametern (mm) och t är tjockleken på godset

(mm).
Diametern som används är ytterdiametern på valt lager. Olika för lederna A, D och H, G.
Godstjockleken är olika för de olika lederna A, D, G och H.

Fa = 44 500;

Fd = 242 700;

Fg = 258 600;

Fh = 258 600;

da = 55;

dd = 55;

dg = 50;

dh = 50;

ta = 10;

td = 20;

tg = 20;

th = 40;

� Led A

Fa

da * ta
�� N

% * 1.5

80.9091

121.364

Med en säkerhetsfaktor på 1,5 behöver ett material som klarar tryck på 122 MPa väljas.
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� Led D

Fd

dd * td
�� N

% * 1.5

220.636

330.955

Med en säkerhetsfaktor på 1,5 behöver ett material som klarar tryck på 331 MPa väljas.

� Led G

Fg

dg * tg
�� N

% * 1.5

258.6

387.9

Med en säkerhetsfaktor på 1,5 behöver ett material som klarar tryck på 388 MPa väljas.

� Led H

Fh

dh * th
�� N

% * 1.5

129.3

193.95

Med en säkerhetsfaktor på 1,5 behöver ett material som klarar tryck på 194 MPa väljas.

� Resultat

Om samma material ska användas i konstruktionen måste materialet klara ett tryck på 388 MPa inklusive en säkerhetsfaktor på
1,5.

Böjning
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Böjning beräknas för armarna A och C i deras extrempositioner, dvs i läge då de är som mest horisontella mot marken. (OBS,
inte i läge som på bild ovan!) Tyngden för delarna är försumbar i sammanhanget och elimineras därför.

� Del A

Till att börja med beräknas yttröghetsmomentet HIx) för ett sammansatt tvärsnitt.

Tyngdpunkterna för ingående delar i tvärsnittets avstånd beräknas från den sammansatta tyngpunkten.

För de horisontella plåtarna är avståndet:

a1 =

125

2
- 2.5

60.

För de vertikala plåtarna är avståndet:

a2 =

173

2
- 2.5

84.

Sen beräknas yttröghetsmomentet (I)  för  de  ingående  delarna  beräknas var  för  sig för  att  sedan  adderas  med avståndet  till
tyngdpunkten för det sammansatta tvärsnittet.
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I01 =

5 * 1153

12
;

I02 =

167 * 53

12
;

Enligt formel Ix = I01 * A1 *a1
2 *n + I02 * A2 *a2

2 *n   beräknas sammansatt yttröghetsmoment. där A är area för ingående del och
n är antalet delar.

Ix = I01 * 115 * 5 * a1
2

* 2 + I02 * 167 * 5 * a2
2

* 2

2.64401 ´ 1012

Böjningen beräknas enligt formel f =
F a2 b

3 E I
 där a är avståndet mellan led A och kraften (F) och b avståndet från led B till kraften

(F). E är elasticitetsmodulen för stål som är 200 GPa.

f =

7000 * H600 + 1190L2
* H340 + 600 + 1190L

3 * 200 * 103 * Ix

0.0000301141

� Del C
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Till att börja med beräknas yttröghetsmomentet HIx) för ett sammansatt tvärsnitt.

Tyngdpunkterna för ingående delar i tvärsnittets avstånd beräknas från den sammansatta tyngpunkten.

För de horisontella plåtarna är avståndet:
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För de horisontella plåtarna är avståndet:

a1 =

185

2
- 2.5

90.

För de vertikala plåtarna är avståndet:

a2 =

184

2
- 2.5

89.5

Sen beräknas yttröghetsmomentet (I)  för  de  ingående  delarna  beräknas var  för  sig för  att  sedan  adderas  med avståndet  till
tyngdpunkten för det sammansatta tvärsnittet.

I01 =

5 * 1853

12
;

I02 =

184 * 53

12
;

Enligt formel Ix = I01 * A1 *a1
2 *n + I02 * A2 *a2

2 *n   beräknas sammansatt yttröghetsmoment. där A är area för ingående del och
n är antalet delar.

Ix = I01 * 185 * 5 * a1
2

* 2 + I02 * 184 * 5 * a2
2

* 2

3.95613 ´ 1013

Böjningen beräknas enligt formel f =
F a2 b

3 E I
 där a är avståndet mellan led G och kraften (A) och b avståndet från led D till kraften

(A). E är elasticitetsmodulen för stål som är 200 GPa. f är ett mått (mm) på hur mycket delen böjs.

f =

44 500 * 10172 * H1017 + 888L
3 * 200 * 103 * Ix

3.69381 ´ 10-6

� Resultat

Delarna böjs inte något alls I4*10-6 mm respektive 3*10-5 mmM och klarar därmed krafterna som konstruktionen utsätts för.

Draghållfasthet
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Draghållfasthet
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I del C är det stora dragkrafter och därmed beräknas del C även ur draghållfasthetssynpunkt.

Draghållfastheten beräknas med formel Σ =
F

A
 där F är kraften och A är tvärsnittsarean.

F = 260 000;

A = 185 * 5 * 4;

Σd =

F

A
* 1.5 �� N

105.405

Spänningen uppgår till endast 106 MPa inklusive en säkerhetsfaktor på 1,5 och draghållfastheten är god i konstruktionen.

Svets

Då det är högst krafter i led G beräknas detta med avseende på svetsarna för fästet.

Inputs för beräkning av svets:
F = kraften som påverkar svetsen
a = a-måttet för svetsen
l = svetsens längd (får inte tillgodoräknas till mer än 60 a-mått)
h = hävarm från kraften till svetsen
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F = 260 000;

a = 4;

l = 60 * a;

h = 80;

Formelns som används för att beräkna statisk böjning är Σ =
Mb

Wb
 där Mb = Hhävarm * kraftL och Wb är

basen*längden2

6
för svetsen.

SolveBΣ �

F * h

4*a*l2

6

F �� N

88Σ ® 135.417<<

Formeln för att beräkna statisk skjuvning är Ftill = 4*a* L*0.78* Σtill.

Solve@260 000 == 4 * a * 240 * 0.78 * ΣD

88Σ ® 86.8056<<

Detta betyder att böjningen bestämmer svetsens dimension.

136 * 1.5

204.

Med en säkerhetsfaktor på 1,5 måste svetsen klara spänningar på minst 204 MPa.

Infästning kran
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För  att  säkerställa  att  kranen är  korrekt infäst  i  marken görs  beräkningar på  detta.  Kranen ska fästas  med expanderbultar  i
betonggolv. På bilden nedan ses kranen ovanifrån med hål för expanderbultar i kranens infästning.

En expanderbult med dimension M12 klarar ett drag på 23,5 kN i K60-betong enligt produktblad.
Momentet som blir i foten är uträknat tidigare till 23 kNm.
Detta ger dragkrafter på ena sidan och tryck på den andra. Krafterna behöver beräknas först. A är dragkrafter i bakkant (hålen
nederst på figuren ovan) och B är tryckkrafter i framkant (hålen överst på figuren ovan).

Solve@823 000 - 270 * A - B * 270 � 0, A - B � 0<D �� N

88A ® 42.5926, B ® 42.5926<<

Tryckkraften som uppstår tas upp av betongen utan problem då en betong av klass K60 klarar tryck på 60 MPa. Eftersom kraften
är fördelad på en stor yta är detta inget problem.
Expanderbultarna ska alltså klara 42,6 kN tillsammans.
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42.6

23.5
* 1.5

2.71915

Detta innebär att 3 expanderbultar med en säkerhetsfaktor på 1,5 ska klara belastningen.

Verktyg

Bild!!!!
Verktyget för att lyfta gallerdurken består av bredflänsade I-balkar. En längsgående som är ca 6 meter som håller tvärgående
balkar vilka i sin tur håller magneterna.
Verktyget inklusive egenvikt lyfter 700kg. Beräkningarna är gjorda på ett extremfall då all belastning är koncentrerad till ändarna
av balken.

F = 7000;

L = 5800;

Mmax =

F * L

4

10 150 000

SolveB
Mmax

Wx
� 250F �� N

88Wx ® 40 600.<<

Alltså  behöver  en  I-balk väljas  med böjmotstånd  över  40600 mm3.  En  I-balk med beteckning HE 100 A har  böjmotstånd
73 000 mm3.

Hydraulcylindrar
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För att veta vilka dimensioner hydraulcylindrarna måste ha görs beräkningar på detta.
Från tidigare beräkningar är det givet att max kraft i hydraulcylinder mellan led G & H är 259 kN och i cylinder mellan led B &
C 37 kN.
Arbetstrycket för tänkt cylinder får max vara 25 MPa.

� Cylinder mellan G & H

F = 259 000;

Ekvation ställs upp för att lösa ut hur stor radie cylindern behöver ha inklusive en säkerhetsfaktor på 1,2.

SolveA25 * x2 * Π � F * 1.2E �� N

88x ® -62.9065<, 8x ® 62.9065<<

Hydraulcylindern behöver ha en radie på 63mm inklusive en säkerhetsfaktor på 1,2.

� Cylinder mellan B & C
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�

Cylinder mellan B & C

F = 37 000;

Ekvation ställs upp för att lösa ut hur stor radie cylindern behöver ha inklusive en säkerhetsfaktor på 1,2.

SolveA25 * x2 * Π � F * 1.2E �� N

88x ® -23.7764<, 8x ® 23.7764<<

Hydraulcylindern behöver ha en radie på 24mm inklusive en säkerhetsfaktor på 1,2.
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 Bilaga 6 

 Komponentval 

Komponentval 
 

Lyftkonstruktion  
De standardkomponenter som kommer användas i lyftkonstruktionen är hydraulcylindrar och 

glidlager. Resten är unika delar som ska konstrueras.  

Hydraulcylindrarna 

Krav 

• Båda ska ha en slaglängd på minst 400 mm. 

• Det ska gå att veta i vilket läge kolven befinner sig. 

• Den nedre kolven ska klara av ett tryck på 259 kN. 

• Den övre kolven ska klara av ett tryck på 37 kN. 

Efter att ha varit i kontakt med Stacke Hydraulik AB i Skillingaryd, som är Welands leverantör av 

hydraulcylindrar, har följande hydraulcylindrar rekommenderats: DA01012100-0400. Den har 

specifikationerna: 

Slaglängd: 400 mm 

Inre cylinderdiameter: 125 mm 

Kolvdiameter: 63 mm 

Min/ maxlängd: 680-1080 mm 

Ledlagrade i båda ändar 

Med ett max arbetstryck på 25 bar och en tryckarea på ca 122 cm
2
 klara kolven trycka med kraften 305 

kN.  

DA01010800-0400. Den har specifikationerna: 

Slaglängd: 400 mm 

Inre cylinderdiameter: 125 mm 

Kolvdiameter: 63 mm 

Min/ maxlängd: 680-1080 mm 

Ledlagrade i båda ändar 

Med ett max arbetstryck på 25 bar och en tryckarea på ca 19,63 cm2 klara kolven trycka med kraften 

49 kN.  

För att det ska gå att styra lyftkranen automatiskt via ett PLC-program behövs det en givare i cylindern 

för att veta var kolven befinner sig. Stacke hydraulik har inte det som hyllvara men kan vid beställning 

installera en sådan givare. Det kostar en del extra men är nödvändigt för detta projekt då maskinen ska 

styras via PLC. 

Lager 

Krav 

• Lager som ska sitta mellan bottendel och mellandel ska klara en en kraft på 243 kN. 

• Lager till verktygsfästet ska klara 7 kN. 
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• Självsmörjande. 

 

Det kommer att behövas tre par lager i konstruktionen. Vid botten-mellandel, mellandel-sticka och 

sticka-verktygsfäste. Vid botten-mellandel och mellandel-sticka kan samma dimension användas och 

därmed även samma lager.  Lagret vid verktygsfästet måste vara av en mindre dimension och därmed 

väljs ett annat lager. 

De lager som kommer används köps in från swerull som är Welands leverantör av lager. POM 

kompositglidlager kommer att användas då de har hög hållfasthet och god självsmörjning. Glidlagren 

som ska användas vid botten-mellandel och mellandel-sticka har en inre diameter på 50 mm och en 

yttre på 55 mm. De är 60 mm långa. Lagret vid verktygsfästet har inre diameter 35 mm, yttre diameter 

39 mm och längden 30 mm. 

Verktyg pålastning 
De standardkomponenter som kommer användas för att tillverka lyftverktyget är balkar, magneter, 

givare och även skruv och muttrar.  

Balkar 

Krav 

• Klara belastning på 7000 N. 

• Låg egenvikt. 

Den längsgående balken som har valts efter att beräkningar gjorts är I-balken HE 100 A. Denna balk 

väljs även för de längsgående balkarna.  

Balken ska vara 5800 mm lång. 

Magneter 

Krav 

• Klara lyfta de mer än 80% av de dimensioner gallerdurk som tillverkas. 

Efter de tester som har gjorts så har den elektropermamenta magneten 01 310 08 med en hållkraft på 

1500 N valts. Magneten dimensionerna LxBxH 201x60x50. 

Det är svårt att göra några exakta beräkningar på hur mycket denna magnet klarar att hålla då 

gallerdurksmattorna kan ha så olika dimensioner.  Men utifrån de tester som har gjorts har det 

bestämts att tio magneter ska användas till verktyget. Då ska verktyget klara lyfta de flesta 

dimensioner och framförallt de vanligaste sorter som det produceras mest av.  

Magneten sitter i ett fäste i de korta balkarna. Magneten har möjlighet att röra sig i höjdled för att 

kompensera vid viss lutning på materialet och säkerställa att alla magneter får kontakt. 

Givare 

Krav 

• Reagera på metall  

• Kunna sända signaler till PLC styrning 
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De givare som kommer användas är DW-AD-613-M12 som har ett kontaktavstånd på 4 mm.  

Givaren installeras i samband med fästet till magneten. När magneten får kontakt och börjar röra sig 

ger givaren signal till PLC systemet. Givaren skruvas fast med två muttrar om vardera sida om fästet 

för magneten och går därmed ställa i höjdled. 

Instyrning 
De standardkomponenter som kommer användas i instyrningen är elektriska ställdon med linjär 

rörelse, kul- och glidlager, glidstänger och fästelement. 

Elektriskt ställdon med linjär rörelse 

Krav: 

• Ha en linjär rörelse på minst 300mm. 

• Det ska gå att veta i vilket läge den befinner sig. 

• Måste klara trycka med minst 1000N. 

• Får inte vara bredare än 60mm på grund av utrymmesbrist. 

Det elektriska ställdonet köps in från Mekanex och är av märket Elero. Produkten heter Junior 2. Den 

har specifikationerna: 

• Tryck- och dragkraft 1800N 

• Hastighet 14mm/s 

• Dimensionerna 211x56x112 (LxBxH) 

• Styrsystem – PLC 

Kullager 

Krav: 

• Ska vara tätt så att ingen smuts kan komma in i det. 

• Ska klara belastning på 1000N. 

Kullagret som valts köps från Swerull och är från SKF. Produktens beteckning är 6007-2Z och har 

specifikationerna: 

• Innerdiameter 35mm 

• Ytterdiameter 62mm 

• Bredd 14mm 

• Klarar 17kN dynamisk belastning 

• Klarar 10 kN statisk belastning 

Glidlager 

Krav: 

• Ska vara självsmörjande 

Glidlagret som valts köps från Swerull och är från SKF. Produktens beteckning är PCM 202330 M 

och har specifikationerna: 



 Bilaga 6 

 Komponentval 

• Innerdiameter 20mm 

• Ytterdiameter 23mm 

• Bredd 60mm 

• Glidmaterial POM 

Glidstång 

Krav: 

• Ytbeläggning med låg friktion 

Glidstången som valts köps från Helens rör. Produktens beteckning är 20MnV6 och har 

specifikationerna: 

• Material SS 1672 

• Diameter 20mm 

• Vikt 2,47kg/m 

Verktyg avlastning 
Komponenterna i avlastningsverktyget är samma som pålastningsverktyget. 
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Detaljkonstruktion 
I bilagan redovisas alla unika komponenter som ingår i konstruktionerna. Krav på varje komponent, 

dess uppgift och tillverkningsmetod redovisas. 

Lyftkonstruktion 

 

Bruksuppgift 

Att lyfta gallerdurk till rullbanan. 

Bottendel 
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Bruksuppgift 

Bottendelen fästes i marken och ger en god grund för resten av kranen. I bottendelen är mellandelen 

och en hydraulcylinder fäst. Förstärkningar är gjorda där krafterna är höga. 

Krav på komponent 

• Ska vara en god grund för resten av konstruktionen. 

• Ska vara enkel att fästa i marken. 

• Ska klara av krafter erhållna från beräkningar. 

Konstruktionsmoment 

• Laserskärning 

• Svetsning 

Materialval 

• Domex 420 MC 

• Sträckgräns 420 MPa 

• Brottgräns 480 – 620 MPa 

• 5mm och 20mm plåt 

Mellandel 

 

Bruksuppgift 

Mellandelen är en länk i konstruktionen där två hydraulcylindrar är fästa. Komponenten står för 

lyftet i höjdled och fungerar även som hållare till stickan. Förstärkningar är gjorda där krafterna är 

höga. 

Krav på komponent 

• Ska kunna fortplanta krafter från den nedre hydraulcylinern. 

• Ska klara av krafter erhållna från beräkningar. 

Konstruktionsmoment 

• Laserskärning 

• Plåtbockning 

• Svetsning 
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Materialval 

• Domex 420 MC 

• Sträckgräns 420 MPa 

• Brottgräns 480 – 620 MPa 

• 5mm och 20mm plåt 

Sticka 

 

Bruksuppgift 

Stickan är den sista länken i konstruktionen fäst i mellandelen. En hydraulcylinder styr dess rörelse. 

Komponenten står för rörelse i sidled och fungerar även som hållare till verktyget. 

Krav på komponent 

• Ska kunna fortplanta krafter från den övre hydraulcylinern. 

• Ska klara av krafter erhållna från beräkningar. 

Konstruktionsmoment 

• Laserskärning 

• Plåtbockning 

• Svetsning 

Materialval 

• Domex 420 MC 

• Sträckgräns 420 MPa 

• Brottgräns 480 – 620 MPa 

• 5mm och 10mm plåt 
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Verktygsfäste 

 

Bruksuppgift 

Verktygsfästet är det som fäster lyftkonstruktionen med verktyget som håller gallerdurken. 

Krav på komponent 

• Ska enkelt gå att fästa i verktyget. 

• Ska kunna rotera kring sin egen axel på ett håll. 

• Ska klara av krafter erhållna från beräkningar. 

Konstruktionsmoment 

• Laserskärning 

• Bockning 

• Svetsning 

Materialval 

• Domex 420 MC 

• Sträckgräns 420 MPa 

• Brottgräns 480 – 620 MPa 

• 5mm plåt 

Sprintar 

 

Bruksuppgift 

Sprintarna fäster de olika delarna med varandra. 

Krav på komponent 

• Ska klara av krafter erhållna från beräkningar. 
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Konstruktionsmoment 

• Svarvning 

• Borrning 

Materialval 

• SS-EN 1912-04 

• Sträckgräns 400 MPa 

• Brottgräns 500 MPa 

Verktyg pålastning 

 

Bruksuppgift 

Att fästa gallerdurken med lyftverktyget. 

I-balk (lång) 

 

Bruksuppgift 

I-balken fungerar som hållare till kortare tvärliggande balkar som håller magneterna. I-balken valdes 

för att det är en standardkomponent med hög böjstyvhet med goda möjligheter att borra i. 

Krav på komponent 

• Ska ha hög böjstyvhet. 

• Ska vara enkel att fästa andra delar i. 
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• Ska klara av krafter erhållna från beräkningar. 

Konstruktionsmoment 

• Borrning 

• Kapning 

Materialval 

• SS-EN 1412-00 

• Sträckgräns 250 MPa 

• Brottgräns 430 MPa 

I-balk (kort) 

 

Bruksuppgift 

Den kortare I-balken är fäst i den längre balken och fungerar som hållare till magneterna. 

Krav på komponent 

• Ska ha hög böjstyvhet. 

• Ska vara enkel att fästa andra delar i. 

• Ska klara av krafter erhållna från beräkningar. 

Konstruktionsmoment 

• Borrning 

• Kapning 

Materialval 

• SS-EN 1412-00 

• Sträckgräns 250 MPa 

• Brottgräns 430 MPa 

Fäste för magnet 
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Bruksuppgift 

Magnetfästet är det som fäster magneten i den korta I-balken. Fästet fungerar också som hållare till 

givare som kontrollerar magneternas position. 

Krav på komponent 

• Ska vara enkel att laserskära hål i. 

• Ska vara enkel att fästa andra delar i. 

Konstruktionsmoment 

• Laserskärning 

Materialval 

• Domex 420 MC 

• Sträckgräns 420 MPa 

• Brottgräns 480 – 620 MPa 

• 10mm plåt 

Instyrning 

 

Bruksuppgift 

Att styra in gallerdurken så att den inte kan vandra i sidled. 
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Infästning 

 

Bruksuppgift 

Infästning är det som fäster instyrningen i kaphuset. Det fungerar också som hållare till det elektriska 

ställdonet samt glidstängerna. 

Krav på komponent 

• Ska på ett enkelt sätt gå att fästa i kapmaskinen. 

• Ska enkelt kunna fästa glidstänger och elektriskt ställdon. 

Konstruktionsmoment 

• Laserskärning 

• Borrning 

• Gängning 

Materialval 

• Domex 420 MC 

• Sträckgräns 420 MPa 

• Brottgräns 480 – 620 MPa 

• 25mm plåt 

Gliddel 
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Bruksuppgift 

Gliddelen är den delen som glider på glidskenorna. I hålen sitter glidlager. Gliddelen är fäst i det 

elektriska ställdonet. Komponenten har också en rulle på toppen och det är denna som i kontakt med 

gallerdurken. 

Krav på komponent 

• Ska följa en linjör rörelse. 

• Ska ta upp det lilla moment som uppstår. 

• Rullen ska kunna rotera. 

Konstruktionsmoment 

• Laserskärning 

• Bockning 

• Borrning 

• Svetsning 

Materialval 

• SS-EN 1311 

• Sträckgräns 210 MPa 

• Brottgräns 230 – 360 MPa 

Verktyg avlastning 

 

Bruksuppgift 

Att fästa kapad gallerdurk till lyftkonstruktionen. 
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I-balk (lång) 

 

Bruksuppgift 

I-balken fungerar som hållare till kortare tvärliggande balkar som håller magneterna. I-balken valdes 

för att det är en standardkomponent med hög böjstyvhet med goda möjligheter att borra i.  

Krav på komponent 

• Ska ha hög böjstyvhet. 

• Ska vara enkel att fästa andra delar i. 

Konstruktionsmoment 

• Borrning 

• Kapning 

Materialval 

• SS-EN 1412-00 

• Sträckgräns 250 MPa 

• Brottgräns 430 MPa 

I-balk (kort) 

 

Bruksuppgift 

Den kortare I-balken är fäst i den längre balken och fungerar som hållare till magneterna. Den är 

steglöst ställbar mot den längre balken i och med påsvetsad del på ovansidan. Den spänns sedan åt 

med bultar. 



 Bilaga 7 

 Detaljkonstruktion 

Krav på komponent 

• Ska ha hög böjstyvhet. 

• Ska vara enkel att fästa andra delar i. 

Konstruktionsmoment 

• Borrning 

• Kapning 

• Svetsning 

Materialval 

• SS-EN 1412-00 

• Sträckgräns 250 MPa 

• Brottgräns 430 MPa 

Fäste för magnet 

 

Bruksuppgift 

Magnetfästet är det som fäster magneten i den korta I-balken. Fästet fungerar också som hållare till 

givare som kontrollerar magneternas position. 

Krav på komponent 

• Ska vara enkel att laserskära hål i. 

• Ska vara enkel att fästa andra delar i. 

Konstruktionsmoment 

• Laserskärning 

Materialval 

• Domex 420 MC 

• Sträckgräns 420 MPa 

• Brottgräns 480 – 620 MPa 

• 10mm plåt 
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Bilaga 11 - BILL OF MATERIAL FOR: Instrument Complete

Art Nr Del namn Material Antal Leverantör Pris á Totalt pris

Lyftkran (två)

DA 01012100-0400 Hydraulcylinder 2 Stacke Hydraulik AB 11,844 kr 23,688 kr

DA 01010800-0400 Hydraulcylinder 2 Stacke Hydraulik AB 10,586 kr 21,172 kr

PCM 353930 Glidlager POM komposit 4 Sverull 93 kr 372 kr

PCM 505540 M Glidlager POM komposit 8 Sverull 228 kr 1,824 kr

- Mellandel Domex 420 2 Unik - -

- Sticka Domex 420 2 Unik - -

- Bottendel Domex 420 2 Unik - -

- Verktygsfäste Domex 420 2 Unik - -

- Verktygshållare Domex 420 2 Unik - -

- Sprint SS-EN 1912-04 7 Unik - -

- Fästelement och övrigt - - - - -

Tot 47,056 kr

Lyftverktyg (pålyft)

131008 Elektropermanent magnet - 10 Pulsteknik 6,945 kr 69,450 kr

96196 I-balk HE 100 A SS EN 1412-00 5.8 Tibnor 131 kr 761 kr

96196 I-balk HE 100 A SS EN 1412-00 3.5 Tibnor 131 kr 459 kr

DW-AD-613-M12 Givare - 4 Hemomatik AB 267 kr 1,068 kr

- Fäste magneter Domex 420 10 Unik - -

- Fästelement och övrigt - - - - -

Tot 71,738 kr

Lyftverktyg (avlyft)

131008 Elektropermanent magnet - 8 Pulsteknik 6,945 kr 55,560 kr

96196 I-balk HE 100 A SS EN 1412-00 2.6 Tibnor 131 kr 341 kr

96196 I-balk HE 100 A SS EN 1412-00 2.8 Tibnor 131 kr 367 kr

DW-AD-613-M12 Givare - 4 Hemomatik AB 267 kr 1,068 kr

- Fäste magneter Domex 420 10 Unik - -

- Fästelement och övrigt - - - - -

Tot 57,337 kr
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Automation av kapmaskin
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Instyrningskonstruktion

Junior 2-300 Elektriskt ställdon - 2 Mekanex 2,141 kr 4,282 kr

PCM 202330 M Glidlager POM komposit 4 SKF 67 kr 267 kr

6007-2Z Kullager - 2 SKF 181 kr 362 kr

- Glidstång 400mm SS 1672 4 Helens Rör 28 kr 111 kr

- Gliddel SS EN 1311 2 Unik - -

- Infästning Domex 420 4 Unik - -

- Fästelement och övrigt - - - - -

Tot 5,022 kr

Totalt pris 181,153 kr
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