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Sammanfattning 
Det uppdrag som vi har fått är att konstruera en utrustning som ska automatisera 
påhasplingsprocessen vid tillverkning av bandstål. Målet med det här examensarbetet är att ta 
fram ett produktionsunderlag åt uppdragsgivaren som ska ligga till grund för fortsatt arbete. 
Produktionsunderlaget ska innefatta ritningar, inköpslista för komponenter och en 
kostnadsberäkning.  
 
En förstudie genomfördes där vi besökte en av Sveriges största bandstålstillverkare för att 
undersöka vilka lösningar de hade på vårt problem. Utifrån det vi sett gjordes en 
konceptgenerering som ledde till det koncept som vi gick vidare med. 
 
Under arbetets gång har vi lagt stor vikt vid att göra konstruktionen så enkel som möjlig för 
att få en rimlig tillverkningskostnad. Vi har också tagit hänsyn till att konstruktionen ska 
integreras med befintlig utrustning. 
 
Angående tillverkningskostnaden så har vi i största möjliga mån försökt att använda 
standardkomponenter och standarddimensioner på materialet i konstruktionen. Delar av 
konstruktionen som utsätts för höga krafter har analyserats med hjälp av ANSYS.  
 
Resultatet blev en konstruktion med två armar som med hjälp av en rem omsluter haspeln. 
Den ena armen styrs med hjälp av en hydraulcylinder medan den andra positioneras tack vare 
att remmen sträcks. Konstruktionen kommer att placeras ovanför haspeln och sänkas ner när 
den används. 



  

Abstract  
The mission that we have received is to design a device that will automate the coiling process 
in the manufacture of steel strip. The goal of this project is to develop a production 
documentation that will form the basis for further development of the product. The production 
documentation shall include drawings, list of components and a cost estimate. 
 
A pilot study was conducted where we visited one of the largest strip steel manufacturer to 
investigate the solutions they had to our problem. Based on what we saw, a concept 
generation was made that led to the concept that we proceeded with. 
 
In the process, we have placed great emphasis on making the design as simple as possible to 
get a reasonable production cost. We have also taken into account that the design will be 
integrated with existing equipment. 
 
Regarding cost, we have as far as possible tried to use standard components and standard 
dimensions of the material in the construction. Parts of the structure exposed to high forces 
have been analyzed by using ANSYS. 
 
The result is a construction with two arms using a belt to envelope the coil. The arm is 
controlled using a hydraulic cylinder, while the other is positioned when the belt is stretched. 
The construction will be placed above the coil and lowered when it is used.



  

Förord 
 
Det här examensarbetet omfattar 15 hp och är utfört av Johannes Algesten och Sofie Svedberg 
från Maskiningenjörsprogrammet vid Örebro Universitet. Uppdragsgivare för projektet är 
Camatec Industriteknik AB i Karlstad. Företaget är ett ingenjörsföretag som arbetar mot 
verkstads- och processindustrin. Vår handledare på Camatec har varit Lennart Andersson. 
 
Vi är väldigt nöjda med resultatet av det här examensarbetet och vi anser att det är en bra 
grund för en fortsatt utveckling av en bandpåläggare. Det har varit mycket lärorikt och en 
rolig erfarenhet som vi kommer att bära med oss i arbetslivet. 
 
Vi vill tacka Camatec Industriteknik AB som gett oss alla möjligheter att genomföra ett bra 
examensarbete. Ett stort tack riktas även till all berörd personal som har hjälpt oss med vårt 
projekt. Vi vill också tacka vår handledare på Camatec Lennart Andersson samt vår 
handledare Sören Hilmerby vid Örebro universitet. 
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1. Inledning 

1.1.  Bakgrund 
Bandstål (se figur 1) är en produkt med många 
användningsområden. Det används till exempel för 
tillverkning av rakblad. Innan och efter varje 
process vid bandstålstillverkningen så hasplas den 
av respektive på ett så kallat haspelsystem. Många 
av dagens haspelsystem är ofta komplicerade med 
många rörliga delar och mycket underhåll. 
 
Efter att ha sett ett behov hos flera kunder så har 
Camatec tagit fram en ett nytt patenterat av- och 
påhasplingssystem för bandstål som heter CamCoil 
(se figur 2). Det är ett enkelt men smart system 
med få rörliga delar och minimalt med underhåll. 
Camcoil finns idag ute på marknaden men Camatec 
vill ständigt förbättra produkten med olika 
kringutrustningar för att kunna erbjuda kunden en 
helhetslösning. Det är också ett steg mot att kunna 
hägna in hela produktionslinan under 
processförloppet. 

1.2.  Problemformulering 
Det finns ett problem i dagsläget hos Camatecs kunder i 
bandstålsindustrin. Efter varje process när plåten ska börja 
hasplas upp så fästs plåten manuellt vid haspelsystemet. 
Momentet är väldigt riskfyllt eftersom plåten är mycket 
vass och det finns ett behov att få bort detta moment för att 
minska skaderisken för medarbetarna. För att eliminera 
detta problem kan man använda sig av en bandpåläggare. 
Det är en konstruktion som automatiskt omsluter haspeln 
och för plåten runt den. 

1.3.  Mål 
Vårt uppdrag är att ta fram ett produktionsunderlag att utgå från vid vidareutvecklingen av 
en bandpåläggare. Produktionsunderlaget kommer att innehålla ritningar, inköpslista för 
komponenter och kostnadsberäkning. Vi ska också utforma bandpåläggaren så att det är 
möjligt att integrera den med befintligt modulsystem [3] för CamCoil, sett till 
utrymmesbegränsningar (se figur 3). Målet med det här examensarbetet är att Camatec 
utifrån vårt underlag ska ha en bra grund för det fortsatta framtagandet av en bandpåläggare 
och även kunna gå vidare och tillverka en prototyp av bandpåläggaren. Delarna till 
bandpåläggaren ska anpassas så att produkten i slutändan kan tillverkas till ett 
konkurrenskraftigt pris. Det som kommer att kvarstå är framtagning av ett styrsystem och 
CE-märkning av produkten. 

Figur 1: Bild föreställande bandstål [1] 

Figur 2: Haspelsystemet Camcoil [2] 
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1.4.  Teori 
Den grundläggande funktionen i de flesta bandpåläggare är en sammanhängande rem som 
på olika sätt omsluter haspeln för att haspla upp plåten (se figur 4). Genom att remmen 
omsluter haspeln och sträcks uppkommer tillräcklig friktion för att remmen ska följa med 
när haspeln börjar rotera. Plåten matas in mellan haspeln och remmen och förs sakta runt 
haspeln (se figur 5). När plåten följt med några varv, vanligtvis 6-8 varv, sitter den kvar av 
sig själv och bandpåläggaren kan tas bort. Därefter kan påhasplingen fortsätta med en 
avsevärt högre hastighet. 

 

Haspel 

Rem 

Figur 4 

Bandstål 

 

Figur 5 

Figur 3 



 
 

 9

1.5.  Krav 
• Bandpåläggaren ska anpassas efter plåtdimensioner med en bredd upp till 400mm 

och tjocklek 0,05-1,0 mm. 
• Om möjligt ska den klara haspeldiametrar från 400-600 mm men framkommer det 

under projektets gång att det inte är möjligt kan det bli en avgränsning till någon av 
diametrarna. 

• Största diameter på färdighasplad plåtrulle är 1600 mm vilket gör att 
bandpåläggaren måste kunna komma ur vägen så att den inte tar i plåtrullen. Dock 
ska hela konstruktionen med modulsystem göras så låg som möjligt, maximalt 3 m. 

• Bandpåläggaren ska helst ha en vikt som underskrider 1400 kg [3]. 
• Eftersom det redan finns ett befintligt hydraulsystem till CamCoil ska detta utnyttjas 

till eventuella hydraulcylindrar. Arbetstrycket bör därför ligga mellan 180-220 bar. 

1.6.  Avgränsningar 
• Vi kommer att titta på lyftanordningen men inte gå in i detalj på hur det ska 

integreras med befintligt modulsystem utan enbart konstatera att det är möjligt. 
• Styrning av hydraulcylindrar kommer att avgränsas så att vi enbart tar reda på vilka 

lösningar som är möjliga för vår konstruktion. 
• Den ska anpassas för enbart underhaspling, det vill säga att påhasplingen påbörjas 

på undersidan av haspeln (se figur 5).  

1.7.  Metod 
• Tidsplanen för projektet görs som ett Gant-schema (se bilaga 5). 
• Konceptgenerering genomförs med hjälp av brainstorming och diskussion. 
• Samtliga 2D- och 3D-modeller görs i ProEngineer. 
• Nödvändiga beräkningar kommer att utföras för hand [4] och/eller med analyser i 

ANSYS. 
• Ritningar tas fram med hjälp av ProEngineer och måttsätts med lämpliga toleranser 

[14]. 
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2. Förstudie 

2.1.  Litteraturstudie 
Under vårt första projektmöte med Camatec fick vi tillgång till ritningar på en 
bandpåläggare som konstruerades i början på 1960-talet. Den benämns som bandpåläggare 
57210 (se bilaga 1). Vi fick också bilder på CAD-modeller som gjorts utefter ritningarna av 
Camatec. Ritningarna har legat till grund för många av de idéer och diskussioner som vi har 
haft under hela projektet. 
 
Tanken var att vi skulle hitta mer information om bandpåläggare som finns i dagsläget men 
vi upptäckte ganska snabbt att det är ingen tillverkare som vill avslöja några detaljer om 
sina konstruktionslösningar. Vi hittade ingenting av värde när vi letade på Internet och i 
databaser. 

2.2.  Studiebesök 
Två veckor innan vi skulle börja vårt arbete i Karlstad fick vi möjligheten att besöka en av 
Sveriges största bandstålstillverkare. Där använde de sig av flera olika varianter av 
bandpåläggare och vi fick se de flesta av dem i rörelse. Vi upptäckte då att en av 
svårigheterna med att konstruera en helt automatisk bandpåläggare är att få remmen att 
sluta så tätt som möjligt runt haspeln. På många av de bandpåläggare vi såg där det inte var 
tillräckligt tätt krävdes det att man styrde in plåten manuellt med till exempel en 
skruvmejsel. 
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3. Genomförande 

3.1.  Konceptgenerering 
Efter vår förstudie påbörjade vi vår konceptgenerering. Vi valde ut de lösningar som vi 
ansåg vara bra och tog fram enkla, förbättrade 3D-modeller av dessa: 
 

 
Figur 6: Koncept 1 – Arm som kommer 
från sidan och omsluter haspeln 
 
 

 
Figur 8: Koncept 3 – Bandpåläggare  

förs ner vertikalt och omsluter haspeln 
 
Därefter presenterade vi våra idéer för handledaren på Camatec och en konstruktör, som 
tidigare arbetat lite med CamCoil och en eventuell bandpåläggare. Efter diskussion med 
hänsyn till kravet att bandpåläggaren ska integreras med befintligt modulsystem så uteslöts 
koncept 2. Däremot ansågs både koncept 1 och koncept 3 vara genomförbara. 
 
Modulsystemet kommer att utökas med ytterligare utrustning längre fram i tiden. Därför 
valde vi att gå vidare med koncept 3 för att den tar minst plats i sidled där annan utrustning 
kan komma att finnas. En annan anledning till att vi valde koncept 3 är för att vi har 
tillgång till ritningar på bandpåläggare 57210 (bilaga 1) som bygger på samma koncept. 

3.2.  Vidareutveckling av koncept 
Vår grundidé har varit att utgå från det ritningsunderlag som vi fått från Camatec men att 
förbättra den konstruktionen. Vårt slutgiltiga resultat är i många avseenden en 
vidareutveckling av denna maskin, men med modernare teknik och nya lösningar på vissa 
punkter. Vi har genom hela utförandet också haft med oss i tanken att försöka göra 

Figur 7: Koncept 2 – Bandpåläggaren 
går på skenor/räls på golvet och 
omsluter haspeln från sidan 
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bandpåläggaren så enkel som möjligt eftersom det har stor inverkan på 
tillverkningskostnaden. 
 
För att läsaren av den här rapporten enklare ska förstå vad vi menar när vi använder vissa 
uttryck och namn på delar i konstruktionen har vi valt att ta med en bild på den färdiga 
bandpåläggaren (se figur 9). 

 
Eftersom vi strävade efter att bandpåläggaren skulle fungera för alla haspeldiametrar 
mellan 400-600 mm kom vi fram till att det behövdes minst en arm på varje sida om 
haspeln. För att den undre armen skulle kunna regleras beroende på haspeldiameter 
beslutade vi att den skulle styras med hydraulik eftersom det går att justera väldigt 
noggrant. Sedan finns det redan ett befintligt hydraulsystem att utgå från eftersom CamCoil 
styrs av det.  
 
 

Rem 

Undre arm 

Övre arm 

Remspänningsmekanism 

Chassi 

Figur 9: Bandpåläggaren i så kallat öppet läge 
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3.3.  Placering av armar 
För att få bandpåläggaren att fungera helt 
automatiskt så krävs det att cylindern 
omsluts så mycket som möjligt så att plåten 
fortsätter runt cylindern och inte viker ut. Vi 
skissade därför upp de olika 
haspeldiametrarna och laborerade med 
placeringen av armarna tills vi hade något att 
utgå ifrån när vi började modelleringen (se 
figur 10). Sedan har vi efter hand ändrat 
fästpunkterna för att de ska passa med 
resterande komponenter. 
 
 
 
 

3.4.  Styrning av undre arm  
När vi konstruerade styrningen av den undre armen så kombinerade vi de två följande 
styckena med kapitel 3.7. Detta beror på att momenten är beroende av varandra och ändrar 
man till exempel dimensionen på en hydraulcylinder så måste en ny position av 
infästningen fastställas och därmed en ny beräkning göras. Under hela processen för 
placeringen av hydraulcylinder så har vi använt oss av dimensioner för olika 
hydraulcylindrar från två leverantörer; Stacke hydraulik [5] och Bosch Rexroth [6]. 

3.4.1. Placering av hydraulcylinder 
Eftersom vi hade bestämt att vi skulle 
använda hydraulik till styrningen av den 
undre armen så började vi med att göra 
en skiss i ProEngineer (se figur 11). Vi 
ritade linjen från centrum på armens axel 
till centrum på den yttersta rullens axel, 
linje A. För den här linjen hade vi sedan 
tidigare bestämt längd och vinkel vid 
haspeldiameter 400 mm. Därefter satte vi 
ut en cirkel (B) som axeln för 
hydraulkolven (C) skulle följa och en 
vinkel mellan A och C. Vi gjorde sedan 
en fästpunkt (D) för hydraulcylindern och 
ritade in fyra linjer (E) som skulle 
föreställa hydraulcylindern i olika lägen. 
Följaktligen kunde vi justera positionen 
för A, D, E, diametern för B och vinkeln 
A-C tills vi fick en lämplig slaglängd och 
position på hydraulcylindern att utgå 
ifrån. 

Figur 11 

Figur 10 
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3.4.2. Kraftberäkning 1 
När vi hade approximerat en lämplig position och slaglängd för hydraulcylindern gjorde vi 
en enkel beräkning på de kraftmoment som uppstår kring armens axel. Vi utgick från den 
första modellen som vi hade gjort på armen och tog fram dess vikt och tyngdpunkt med 
hjälp av ProEngineer. Sedan gjorde vi en skiss (se figur 12) och beräknade den ungefärliga 
kraften som hydraulcylindern behövde klara av för att lyfta armens egenvikt. För att vi 
skulle ha en säkerhetsmarginal om armens utseende och vikt ändrades så multiplicerade vi 
vikten med 3. Vi valde att räkna på kraften när armen är i öppet läge eftersom det är där 
kraften är som störst (se bilaga 2). Resultatet redovisas i kapitel 4.1. 
 

 

3.4.3. Kraftberäkning 2 
Den andra kraftberäkningen utfördes efter att vi hade modellerat det slutgiltiga utförandet 
på den undre armen. Det gjordes för att kontrollera att kraften som hydraulcylindern kan 
generera är tillräcklig även för den färdiga armen. Så vi utgick från samma skiss (se figur 
12) som i kraftberäkning 1 men med nya värden (se bilaga 2). Resultatet redovisas i kapitel 
4.1. 

3.5.  Styrning av övre arm 
När vi skulle bestämma hur vi skulle styra den övre armen var vi först inne på att styra den 
med hydraulik på samma sätt som den undre armen. Vi upptäckte snabbt att det skulle ta 
upp mycket plats och att vi skulle vara tvungna att göra chassit större. När vi undersökte 
ritningarna till bandpåläggare 57210 (se bilaga 1) märkte vi att ingen styrning användes på 
armen. Den hängde fritt och positionerades mot haspeln med hjälp av remmen. Eftersom vi 

Figur 12 
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ville få en så låg tillverkningskostnad som möjligt beslutade vi att det skulle bli enklare och 
billigare att göra en liknande lösning till vår konstruktion än att använda hydraulik.  

3.6.  Remfunktion 

3.6.1. Val av rem   
Val av rem gjordes i ett tidigt skede av projektet för att på så sätt få reda på vilken 
rulldiameter som kan användas. Det har stor betydelse på flera sätt, bland annat ger en liten 
rulldiameter bättre omslutning av haspeln. Hela konstruktionen kan också göras mindre och 
nättare eftersom mindre rullar tar mindre plats. Kraven var att den skulle vara så slitstark 
som möjligt men ändå tillräckligt elastisk för att tillåta en liten rulldiameter. Vi tog kontakt 
med Habasit, som är en ledande tillverkare och leverantör av transportband och 
drivremmar. De kunde med sin branscherfarenhet rekommendera en rem som är optimal till 
vår konstruktion och som också används till bandpåläggare ute i industrin (se bilaga 3 och 
kapitel 4.3.1). 

3.6.2. Remspänningsmekanism  
Vi började med att undersöka alternativ till den tryckluftcylinder som användes i 
bandpåläggare 57210 (se bilaga 1). Ett alternativ som vi övervägde var att använda någon 
typ av linjärsystem. Vi insåg dock att det skulle bli allt för snäva toleranser på svetsningen 
av chassit för att skenorna skulle bli parallella vilket skulle göra tillverkningen dyrare. 
Därför valde vi att använda en hydraulcylinder istället eftersom vi ändå hade tänkt använda 
hydraulik till armen. Funktionen är densamma som i bandpåläggare 57210 förutom att vi 
har valt att ha en horisontell rörelse på spännrullen istället för en vertikal. Detta är för att 
spara plats i höjdled. Resultatet redovisas i kapitel 4.3.2. 

3.6.3. Placering av rullar och remspänningsmekanism  
Placeringen av rullarna i chassit gjordes med hjälp av en skiss i ProEngineer (se figur 13) 
för att se till att placeringen blev så bra som möjligt. Vi var också tvungna att se till att 
utrymme fanns för remmen och för remspänningsmekanismen. Vid placeringen strävade vi 
efter att göra allt så kompakt som möjligt för att få ned storleken på chassit. Vi laborerade 
med olika antal rullar och placeringar. Med hjälp av skisserna kunde vi ta reda på vilken 
remlängd som krävdes och hur stor justeringsmöjlighet som krävdes för att det skulle 
fungera för haspeldiametrar från 400-600 mm. Resultatet redovisas i kapitel 4.3.2. 
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3.7.  Hydraulik 
Enligt våra första beräkningar så behövde hydraulcylindern till den undre armen klara av en 
kraft på ca 10 kN (se bilaga 2). När det gällde hydraulcylindern för 
remspänningsmekanismen så kunde vi inte uppskatta vilken kraft som behövdes men en 
konstruktör och handledaren på Camatec ansåg att kraften inte skulle uppgå till mer än 10 
kN.  
 
För att underlätta infästningen av cylindrarna ville vi använda oss av leverantörens 
standardfästen. Efter att ha tittat på Bosch Rexroth hemsida fann vi fästen som verkade 
passa bra till vår konstruktion [7]. Vi kunde därefter skriva en specifikation på vad vi hade 
tänkt oss som vi sedan skickade till leverantören. 
 
Under ett samtal med Bosch Rexroth framkom det att de cylindrar som skulle passa vårt 
ändamål bäst hade ett arbetstryck på 160 bar. Efter diskussion med en konstruktör på 
Camatec så kom vi fram till att det skulle gå att anpassa arbetstrycket som ligger på 180-
220 bar och därmed kunde vi välja de cylindrar som Bosch Rexroth hade föreslagit. Se 
resultat i kapitel 4.4.  

Figur 13 
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3.8.  FEM-analys 

3.8.1. FEM-analys på balk till cylinderfäste 
För att vi skulle veta att vi hade konstruerat infästningen på den undre armen tillräckligt bra 
så valde vi att analysera den i ANSYS. 
 
Vi gjorde en sammanställning med t-balken och cylinderfästet som ska sitta fastsvetsad på 
den undre armen. Balken är inspänd med fixed support i ändarna. Fästet är fastsatt med ett 
skruvförband med en förspänningskraft. Sedan lade vi på den maximala kraften som 
hydraulcylindern kan generera för drag (se figur 14-15) respektive tryck (se figur 16-17). 
Därefter simulerade vi var de största spänningarna skulle uppstå. Se resultat i kapitel 4.5.1.  

   
         

 
 

Figur 15 

Figur 14 

Figur 16 

Figur 17 
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3.8.2. FEM-analys på spännrullefäste 
Vi valde att göra en analys på fästet till spännrullen. Kraften som vi har räknat med har vi 
uppskattat utifrån ritningen på den pneumatiska cylindern som de använde på 
bandpåläggare 57210 (se bilaga 1).   
 
Kolvdiameter: 125 mm 
Uppskattat arbetstryck: 10 bar = 1 MPa 
 
F = A*p 
A = r²*π 
 
Det arbetstryck på 10 bar som uppskattats för tryckluftcylindern är troligtvis för högt. 10 
bar är det tryck som dagens tryckluftcylindrar använder men den tryckluftcylinder som vi 
räknat på är mer än femtio år gammal så troligtvis arbetar den med ett lägre tryck. Vi har 
trots detta utfört FEM-beräkningen med den kraft vi räknat ut. 
 
Modellen är fast inspänd med fixed support i hålen för rullens axel (se figur 18). I 
verkligheten finns fler faktorer att ta med i beräkningarna. Rullen tar upp en del av kraften 
och remmen har en viss elasticitet. Det gör att påkänningarna blir större i simuleringen än 
vad de är i verkligheten. Vi gjorde även en beräkning med en lägre kraft, som är mer rimlig 
för att spänna remmen. Se resultat i kapitel 4.5.2.  
 

 
 
 

Figur 18 
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3.9.  Rullar 
Rullarna är enklast att beställa kompletta för att montera på bandpåläggaren. Vi tog kontakt 
med GS Bandservice. De kan specialtillverka rullar efter önskade mått. Rullarna som 
används i modellen är dock inte från GS Bandservice utan är endast provisoriskt 
modellerade.  
 
Det som är viktigt när det gäller rullarna är att de sitter parallellt. Om de inte gör det 
kommer remmen att vandra av rullen. Problemet uppstår när konstruktionen ska monteras 
ihop. På framsidan och baksidan av chassit ska det sitta hål för infästning av rullarna. När 
fram- och baksida svetsas ihop med gavelplåten är det svårt att få hålen för rullarna att bli 
helt parallella. För att lösa det problemet försökte vi hitta på någon typ av justering av 
rullarna så att de kunde justeras i både höjdled och sidled. Det visade sig bli väldigt 
invecklat och opraktiskt så istället diskuterade vi med anställda på Camatec om man kunde 
lösa det på något annat sätt. Vi undersökte därefter möjligheten att borra hålen efter 
svetsningen. Det vi kom fram till redovisas i kapitel 4.6.   

3.10. Lyftanordning 
Lyftanordning är benämningen på den mekanism som ska höja och sänka bandpåläggaren 
och som ska integreras med befintligt modulsystem. Vårt projekt avgränsades så att vi 
enbart skulle ta reda hur en möjlig lösning skulle kunna se ut och att det finns utrymme på 
modulsystemet. Vi insåg ganska snabbt att det skulle ta för mycket tid att konstruera något 
helt nytt, det ställer dessutom höga krav på toleranser vid tillverkning. Vi inriktade oss 
istället på att se om det fanns någon komplett lyftanordning på marknaden som lämpade sig 
för vår utrustning. Vi tog kontakt med EIE Maskin som utvecklar och säljer linjärsystem. 
De är även återförsäljare andra tillverkares produkter. Det vi kom fram till redovisas i 
kapitel 4.7.   

3.11. Tillverkning 
Under hela projektet har vi haft i åtanke hur man ska tillverka detaljerna och hur det ska 
monteras ihop. I största möjliga mån har vi använt oss av standardkomponenter, vars 3D-
modeller vi hämtat från Solid Components [8], och standarddimensioner på materialet. Vi 
har haft mycket diskussioner med anställda på Camatec för att se till att vår konstruktion 
ska kunna tillverkas på ett så effektivt sätt som möjligt. Det vi kom fram till redovisas i 
kapitel 4.8.   
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4. Resultat 
I följande kapitel redovisas resultaten som har lett fram till bandpåläggarens slutgiltiga 
utformning och funktion. Här nedan visas:  

• Bandpåläggaren med rem utan framsida i öppet läge (figur 19) 
• Bandpåläggaren med rem utan framsida i slutet läge (figur 20) 
• Bandpåläggare med framsida i slutet läge (figur 21) 

För sammanställningsritning se bilaga 6. 

Figur 19 

Figur 20 

Figur 21 
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4.1.  Styrning av undre arm 
Vi avrundade uppåt för att få en jämn slaglängd 
och det resulterade i en slaglängd på 200 mm. 
 
Resultatet från kraftberäkning 1 (se bilaga 2): 
 
 
 
 
Kraften verkade rimlig så vi valde att nöja oss med 
det utförandet på placeringen av hydraulcylindern 
och gå vidare med valet av hydraulcylinder.  
 
Resultatet från kraftberäkning 2 (se bilaga 2): 

Resultatet blev väldigt bra eftersom kraften är lägre än den maximala dragkraften som 
cylindern kan generera (se 4.4). 

4.2.  Styrning av övre arm 
Bandpåläggarens övre arm kommer inte att 
styras med hydraulik. Den kommer att hänga 
fritt och när bandpåläggaren sänks ner över 
haspeln så kommer armen att tryckas mot 
den med hjälp av remmen. För att armen inte 
ska vikas in när bandpåläggaren är i öppet 
läge så har vi tänkt att en stoppskruv ska 
monteras på gavelplåten. Vi har inte tittat 
närmare på detta utan enbart konstaterat att 
det måste finnas någon typ av ställbart stopp 
som kan ändras beroende på haspeldiameter. 
I den färdiga prototypen finns en provisorisk 
stoppskruv monterad på chassit (se figur 23). 
 
 
 

Figur 22: Styrning av undre arm 

Figur 23: Styrning av övre arm 
 

Stoppskruv 
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4.3.  Remfunktion 

4.3.1. Val av rem 
Remmen är av modell S-18/30 (se bilaga 3) och är en treskikts gummirem med plastkärna 
som gör att den är väldigt slitstark. Remmens egenskaper gjorde att vi kunde ha en 
rulldiameter på 60 mm. 

4.3.2. Remspänningsmekanism  
Remspänningsmekanismen består av en hydraulcylinder som sitter vågrätt i chassit. I änden 
av kolven sitter ett fäste med en rulle på. Hydraulcylindern sitter mitt emellan två rullar 
som är placerade parallellt med varandra i höjdled. Kraftriktningen blir helt horisontell 
vilket gör att hydraulcylindern kan vara fast inspänd (se figur 24). Troligtvis gör det också 
så att hydraulkolven inte roterar och att spännrullen alltid hålls i ett horisontellt läge. 

 
 
Den slutliga remlängden sattes till 5420 mm och slaglängden på hydraulcylindern som 
justerar remspänningen valdes till 350 mm. 

Figur 24  
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4.4.  Hydraulik 
Följande hydraulcylindrar med tillbehör valdes ut [6-7]: 
 
 
Undre arm 
Modell: CDL1  
Dimension: Ø 40/22 
Slagslängd: 200 mm 
Största kraft för tryck/drag: 20,10/14,02 kN 
Infästning: Öra med axiallager i båda ändar 
Fästen: Gaffelfästen av modellerna CLCA och CLCD 
 
 
. 
 
 
 
Remspänningsmekanism 
Modell: CDL1 
Dimension: Ø 40/22 
Slaglängd: 350 mm 
Största kraft för tryck/drag: 20,10/14,02 kN 
Infästning: Midjefäste och gängad tapp. Fästet för 
spännrullen har vi konstruerat själva (se bilaga 7). 
Fästen: Lagerblock av modell CLTL 
 

 

Figur 25: Hydraulcylinder med 
fästen för styrning av undre arm 

Figur 26: Hydraulcylinder med fästen för styrning av remspänningen 
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4.5.  Resultat FEM-analys 

4.5.1. FEM-analys på balk till cylinderfäste 
Figur 27 visar när axeln i cylinderfästet utsätts för en kraft på ungefär 14 kN, vilket är den 
största dragkraften som cylindern kan generera vid arbetstryck 160 bar (se bilaga 4). I den 
här bilden har vi bortsett från spänningarna som finns i de förspända bultarna. Då blir den 
största spänningen på sammanställningen cirka 155 MPa, men man kan också se en relativt 
stor spänning i de främsta hörnen på balken.  
 

 
 
Figur 28 föreställer sammanställningen när den utsätts för den maximala tryckkraften som 
cylindern kan generera, som är cirka 20 kN (se bilaga 4). Som i det tidigare stycket har vi 
även här bortsett från spänningarna som finns i de förspända bultarna. Här ser man att den 
maximala spänningen finns i de främre hålen på t-balken eftersom det är en vass kant där. 
Eftersom det är ganska osannolikt att den kanten kommer att vara så vass så har vi bortsett 
även från den spänningen. Däremot kan man se att det är nästan lika stora spänningar i de 
främre hörnen på t-balken. 
 
 

Figur 27  
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Slutsatsen som vi kan dra av de här två simuleringarna är att t-balken kommer att klara av 
påfrestningarna eftersom materialet är S235JR som har en sträckgräns på 235 MPa och 
kraften som den kommer att utsättas för i verkligheten är betydligt mindre. Vi kan också 
konstatera att de mest kritiska punkterna kommer att vara i svetsfogarna mellan t-balken 
och undre armens sidor. 

Figur 28  
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4.5.2. FEM-analys på spännrullefäste 
Kraften i tryckluftcylindern för bandpåläggare 57210 beräknades till: 
 
A = r²*π = 62,5²* π = 12272 mm² 
 
F = A*p = 12271*1 =12271 N ≈ 12 kN 
 
FEM-beräkningen visar att de största spänningarna på 700 MPa uppstår i svetsfogen mellan 
distansstången och botten på spännrullefästet (se figur 30). Spänningen är allt för stor för 
att svetsfogen ska klara av det. 

 
 
Vi gjorde därför en enkel beräkning för att visa att remmen ger efter innan fästet gör det. 
Den förlängs 1 % när den utsätts för en kraft på 8 N/mm (se bilaga 3).  
 
F = 8*200 = 1600 N 
F*2 = 3200 N 
1 % * 5420 (remmens längd) = 54,2 mm 
 
Remmen kommer alltså att töjas 54,2 mm när 
kraften är 3,2 kN, alltså innan kraften kommer 
upp i 12 kN. Därmed blir aldrig spänningarna i 
svetsfogen så mycket som 700 Mpa.  
 

 F x 2 

F 

F  
Figur 29: Kraftfördelning på 
spännrullen  
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Remmen behöver inte töjas ut 1 % när den används så då krävs inte heller en kraft på 3,2 
kN. Vi valde att räkna på 2 kN som är en mer rimlig kraft. Spänningarna i svetsfogen blev 
då cirka 117 MPa (figur 31), vilket är ett värde som svetsfogen ska klara av.  
 

 

 

Figur 31  
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4.6. Rullar 
Rullarna ska konstrueras så att axeln är fast inspänd och rullen är lagrad på axeln. 
Vi kom fram till att man kan borra hålen efter att man svetsat ihop konstruktionen genom 
att använda ett arborrverk och på så sätt få hålen helt parallella. 
 
På insidan av chassit på varje sida kommer det att sitta en kort stång som axelhålet också 
kommer att gå igenom. De är till för att positionera rullen så att de inte flyttar sig i sidled. 
Det sitter också ett gängat hål för en M8-skruv i varje distansstång som kommer att skruvas 
in en bit i axeln för att hindra den från att rotera (se figur 32).  
 

 
 
 
För att ytterligare försäkra sig om att 
remmen inte ska vandra av så är rullarna 
bomberade. Det innebär att rullens 
diameter successivt ökar mot mitten av 
rullen där den är 2 mm större än vid 
ändarna. En av rullarna är en så kallad 
styrrulle, med en kant på så att remmen 
inte kan åka av rullen (se figur 33).  
 

 

Figur 32 

Figur 33 
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4.7.  Lyftanordning 
Genom diskussioner med EIE Maskin kom vi fram till att ett pallyftsystem som heter W-
PH1-500 skulle kunna tillämpas [9]. Den kan fås i många utföranden och kan 
specialanpassas efter önskemål. På så vis kan bandpåläggaren fästas på undersidan av de 
utskjutande balkarna och hela anordningen monteras med skruvförband i modulsystemet. 
Det ställer krav på att modulsystemet måste kompletteras med en plan yta att fästa 
lyftanordningen på (se figur 34).  
 
Eftersom vi inte har fastslagit någon lyftanordning så har vi inte gått in i detalj på hur 
infästningen av bandpåläggaren ska lösas. Därför har vi enbart konstruerat ett provisoriskt 
tak på bandpåläggaren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Provisoriskt tak 

Plats för plan fästyta 

Figur 34: Lyftanordning integrerad med modul och bandpåläggare 
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4.8.  Tillverkning 

4.8.1. Laserskärning 
Alla plåtdelar som kommer att utgöra chassit och armarna tillverkas lämpligast med 
laserskärning. Med laserskärning 
kan man få ut i stort sett vilken 
geometri som helst och resultatet 
blir mer exakt jämfört med 
traditionella metoder. Alla hål som 
ska vara i chassi och armar skärs ut 
men inte till slutdiameter. Det görs 
i ett senare skede för att se till att 
det blir parallellitet mellan hålen i 
bakstycke och framstycke. 
 
Med lasern kan man också göra 
graveringar i plåten. På det sättet 
kan man markera var man ska 
svetsa fast de andra delarna på 
plåten (se figur 35). Det som ska 
graveras är placeringen av 
distansstänger för rullarna och t-
balkarna, som används för 
infästning av hydraulcylindrar.     
 
 

4.8.2. Montering av chassi  
Framstycke, bakstycke och gavel svetsas samman. Gaveln överlappar framstycke och 
bakstycke så att en svetsfog kan läggas på båda sidor om dessa. Efter svetsningen av chassit 
så svetsas distansstänger och t-balk fast. 

4.8.3. Montering av armar 
På armarna kommer ett ämnesrör att svetsas fast som är bearbetat i ändarna så att ett 
glidlager kan monteras. Vi har valt att använda LMF-lager från Lagermetall [10] eftersom 
det är ett vanligt förekommande lager i maskinkonstruktioner. Vid montering av armarna 
sätts rören på plats först och sedan svetsas gavlarna dit. Detta är för att underlätta 
infästningen av röret samt att parallelliteten mellan armarnas sidor blir bättre. Det är viktigt 
att rörens ändar är parallella med armarnas sidor för att det ska passa med glidlager mellan 
armarna och chassit. Därefter svetsas distansstänger och t-balk fast. När armarna monteras 
på chassit träs axlarna igenom chassit och ämnesrören och låses fast så att de inte roterar (se 
figur 36).  

Figur 35 
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4.8.4. Borrning av hål med Arborrverk 
För att få parallella hål genom chassit och armarna så borras hålen till rätt diameter efter 
svetsningen med hjälp av ett Arborrverk. 

4.8.5. Montering av rullar 
Axeln för rullen träs igenom chassit och rullen. Sedan låser man den med hjälp av skruvar i 
distansstängerna. Förklaras även i 4.6. 

4.8.6. Montering av hydraulcylindrar 
Det är viktigt att säkerställa att fästet för hydraulcylindern som styr armen får rätt placering. 
Därför kommer hålen för fästet att mätas upp och borras efter att chassit är färdigsvetsat. 
Fästet monteras sedan med skruvförband. Fästet på armen och hydraulcylindern för 
remspänningen monteras också med skruvförband på respektive T-balk (se figur 37).  
 

Figur 36 
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4.9.  Kostnadsberäkning 
I projektet ingår det att ta fram en ungefärlig kostnadsberäkning för tillverkningen av 
bandpåläggaren. Vi har varit i kontakt med leverantörer av de komponenter som vi inte har 
konstruerat själva och fått muntliga prisindikationer. Vi har också varit i kontakt med AB 
Bröderna Hedbergs Mekaniska och gett dem det ritningsunderlag som vi har tagit fram. 
Utifrån det har de gjort en prisindikation där materialkostnad, målning och montering av 
plåtdetaljerna ingår.  
 
Del av konstruktionen Ungefärligt pris (sek) 

Material och montering av plåtdetaljer  30000  

Hydraulcylindrar med fästen och nödvändiga komponenter  15000 

Rem  6000 

Lyftmekanism  50000 

Rullar  2500 

Summa  103500 

 
Det som vi inte har tagit med i kostnadsberäkningen är dragning av hydraulslangar, 
montering av hydraulcylindrar samt programmering av styrningen för hydrauliken. Vi har 
inte räknat med kostnaden för fästet till lyftanordningen på modulsystemet och inte heller 
fästet för bandpåläggaren på lyftanordningen. Trots att detta kan få prisnivån att stiga 
ytterligare så kommer slutpriset att vara rimligt jämfört med annan utrustning till CamCoil. 
[11] 

Placering av fäste görs när 
chassit är färdigsvetsat  

Fästs med skruvförband 

Figur 37 
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4.10. Rekommendationer 
Under arbetets gång har det uppkommit frågeställningar gällande vissa delar av 
konstruktionen. För att vi skulle kunna följa tidsplanen har vi valt att inte undersöka dessa 
ytterligare. Vi har valt att lista dem i detta avsnitt så att man ska ha dem i åtanke vid en 
eventuell vidareutveckling av detta projekt.  
 

• Det är möjligtvis en för liten diameter på hålen för rullaxlarna för att man ska kunna 
borra med ett arborrverk. 

• Någon typ av fjädring måste eventuellt användas på den övre armen så att den inte 
kan vikas in för mycket och hamna ovanför haspeln. 

• För att hålla remmen på plats kan man kanske använda fler styrrullar. Nackdelen 
med det är att kanten på remmen slits fortare om rullarna inte är parallella. 

• Glidlagren vid infästningen av armarna är troligtvis inte optimala vilket leder till en 
dyrare tillverkning om axlarna inte finns i standardutförande. 

• Remspänningsmekanismen bör eventuellt vara fjädrande för att lättare kunna 
anpassa spännrullens position efter trycket från remmen. 

• Vi har ytligt undersökt om det finns några patent som vår konstruktion eventuellt 
gör intrång på men inte funnit några vare sig i den svenska databasen [12] eller i den 
internationella [13]. Vi har inte undersökt om det finns några märkesskydd på en 
liknande konstruktion. 
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5. Diskussion 
Resultatet av vårt projekt uppfyller till största del det mål som vi hade satt upp. Arbetet har 
flutit på utan några större komplikationer. Däremot har det varit väldigt svårt att säkerställa 
att vi har uppfyllt alla krav.  
 
När det gäller kravet angående plåtdimensioner har det inte varit möjligt för oss att avgöra 
om det uppfyllts. I stort sett kan endast ett verkligt test av bandpåläggare klargöra om den 
placeringen vi har på armarna är tillräckligt bra för att plåten ska vilja följa med runt hela 
första varvet. Vi har inte gjort någon närmare undersökning av detta beroende på att 
konstruktionen ska användas till flera olika plåttjocklekar med varierande styvhet.  
 
Funktionsmässigt uppfyller vi kravet att bandpåläggaren ska kunna användas till alla 
haspeldiametrar. Det som inte har utretts närmare är hur själva styrningen ska fungera. Det 
man kan använda för att positionera armen är sensorer av olika slag men risken finns att det 
blir komplicerat och dyrt. Ett alternativ är att anpassa slaglängden för hydraulcylindern 
utefter den haspeldiameter som bandpåläggaren ska tillämpas på. På så vis behövs inga 
sensorer utan man använder hydraulcylinderns ändlägen för att positionera armen. 
 
Vi har kommit fram till att kravet på att konstruktionen med modul ska vara maximalt 3 m 
kan bli svårt att uppfylla om diametern på färdighasplad rulle är 1600 mm. Sett till vår 
konstruktion och den lyftanordning som vi har undersökt är det inte möjligt att uppfylla 
kravet men vi tror att höjden åtminstone kan bli lägre än 3,5 m. Det man ska ha i åtanke är 
att höjden är ett krav som vi uppskattade till 3 m eftersom det är en rimlig lägsta takhöjd i 
en industrilokal. 
 
Slutsatsen man kan dra av den här rapporten är att vi har tagit fram en produkt som kan 
tillverkas till ett rimligt pris och som kan ligga till grund för fortsatt utveckling. 
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Bilaga 2 

Kraftberäkning 1 

Kraftberäkning 2 



HabaDRIVE Produkt-datablad  
S-18/30 

 
Produktbeteckning 

 

Produktgrupp: Polyamid drivremmar 
Produkt undergrupp: S-Tangentialdrivremmar 
Huvudsakliga industrisegment: Garnförädling; Lådtillverkning/foglimning 
Band / rem applikationer: Kapsellimningsrem; Drivande rem; Tangentialrem 
Speciella egenskaper: Nötningsbeständig; Förlåtande vid t ex kortvarig överbelastning och liknande 
Typ av användning / drift: Effektöverföring 

 
Produktuppbyggnad (förstorad) 

 

 
 

Produktkonstruktion/uppbyggnad 
 

Friktionsskikt/drivsida (Material): Akrylnitrilbutadiengummi (NBR) som friktionssikt (remskive/trumsida) 
Friktionsskikt/drivsida (Ytstruktur): Knottrig struktur 
Friktionsskikt/drivsida (Färg): Gul 
Dragskikt (Material): Polyamid (PA) 
Skikt på undersida (Material): Akrylnitrilbutadiengummi (NBR) som friktionssikt (spindeltrissesida) 
Skikt på undersida (Ytstruktur): Knottrig struktur 
Skikt på undersida (Färg): Ljusgrön 

 
Produktegenskaper 

 

Driftbestämning: Dubbelsidig effektöverföring 
Antistatiskt utrustad: Ja 

 
Tekniska data 

 

Tjocklek: 3.0  mm 0.12  tum 
Bandets/remmens massa (vikt): 3  kg/m² 0.61  lbs./sq.ft 
Remskivediameter (minimum): 60  mm 2.4  tum 
Minsta skivdiameter vid motböjning: 60  mm 2.4  tum 
Dragkraft för 1% töjning efter relaxation 
(k1% relaxerad) per breddenhet (Habasits 
standard SOP3-013): 

8  N/mm 46  pund/tum 

Nominell periferikraft per breddenhet: 22  N/mm 126  pund/tum 
Drifttemperatur (kontinuerlig): Min -20  °C Min -4  °F 

Max 100  °C Max 212  °F 
Ändlös tillverkningsbredd: 2400  mm 94  tum 

All data är ungefärlig och gäller för normala klimatförhållanden, dvs 23 °C och 50% relativ fuktighet (DIN 50005/ISO 554), och 
baseras på huvudskarvmetoden. 

 
Ytterligare teknisk information 

 

Kemisk beständighets-klass: 2 (Dessa indikationer är inga egenskapsgarantier) 
Installations- och 
handhavandeinstruktioner: 

Förspänn inte mindre än ~ 0.3% (epsilon) 

Begränsningar: Denna produkt har inte provats enligt ATEX-standarden (explosionsfarlig 
atmosfär - regelverket ATEX 95 eller EU:s direktiv 94/9), vilket innebär att 
användaren själv måste avgöra huruvida den kan användas i den aktuella miljön. 
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  Inget beräkningsvärde 
3) CLA: Samordning av mittlinjemedelvärdet Ra (i USA och det aritmetiska medelvärdet AA) till det maximala topp- 

dalvärdet Rt för ytor tillverkade genom borttagning av spån. 
8) Pga den höga friktionskoefficienten mellan löp- och drivsidan är lämpligheten för användning på glidbord 

begränsad. 
EEG Europeiska ekonomiska gemenskapen 

NA ej tillgänglig 
NAP ej tillämplig 

 

Teckenförklaring 
 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktansvar, att beakta vid användning 
 

Om vald Habasit-produkt inte rekommenderats av en av Habasit autkoriserad specialist, ansvarar kunden själv för att rätt produkt 
väljs och används, men också för produktsäkerheten. 
All information tillhandahålls enbart som rekommendationer. Informationen är emellertid att betrakta som tillförlitlig, men Habasit 
lämnar emellertid inga garantier på att informationen är korrekt eller att produkten är lämplig för en viss typ av användning. Habasit 
garanterar inte heller och påtar sig inget ansvar i detta avseende. De påståenden som görs här baseras på laboratorieprovning 
under standardförhållanden, med småskalig provningsapparatur, och motsvarar inte nödvändigtvis produktionsförhållanden inom 
industrin. Nya rön och erfarenheter kan leda till att förändringar görs snabbt, utan föregående meddelande. 
EFTERSOM HABASIT OCH DESS DOTTERBOLAG INTE HAR NÅGON KONTROLL ÖVER ANVÄNDNINGSFÖRHÅLLANDENA, 
KAN VI INTE PÅTA OSS NÅGOT SOM HELST ANSVAR FÖR PRODUKTERNAS LÄMPLIGHET. DETTA GÄLLER ÄVEN 
PRODUKTIONSRESULTAT, TILLVERKNING AV VAROR, SAMT EVENTUELLA BRISTER, SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER 
ANDRA TYPER AV SKADOR. 
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Area, force, flow 
 
          Area   Force at 160 bar 

1)    Flow at 0.1 m/s 
2) 

 

Piston  Area      
 Piston     Piston   Rod  Annulus  Pressure    Diff.  Pull  Out  Diff.  In 
 

   rod  ratio                    
 

                  

AL  MM     A1  A2 A3 F1   F2 F3 QV1 QV2 QV3 
 

Ø mm Ø mm A /A  cm
2  cm

2 cm
2 kN   kN kN l/min  l/min  l/min  

 

      1   3                   
 

25 14   1 .46  4.91  1 .54 3.37 7.85  2.46 5.39 2.9 0.9 2.0 
 

                  

32 18   1 .46  8.04  2.54 5.50 12.86  4.07 8.79 4.8 1 .5 3.3 
 

                  

40 22   1 .43  12.56  3.80 8.76 20.10  6.08 14.02 7.5 2.3 5.3 
 

                  

50 28   1 .46  19.63  6.15 13.47 31 .40  9.85 21 .55 11 .8 3.7 8.1 
 

                  

63 36   1 .48  31 .16  10.17 20.98 49.85  16.28 33.57 18.7 6.1 12.6 
 

                  

80 45   1 .46  50.24  15.90 34.34 80.38  25.43 54.95 30.1 9.5 20.6 
 

                  

100 56   1 .46  78.50  24.62 53.88 125.60  39.39 86.21 47.1 14.8 32.3 
 

                  

125 70   1 .46  122.66  38.47 84.19 196.25  61 .54 134.71 73.6 23.1 50.5 
 

                 

160 90   1 .46  200.96  63.59 137.38 321 .54 101 .74 219.80 120.6 38.2 82.4 
 

                 

200 110  1 .43  314.00  94.99 219.02 502.40  
151 
.98 350.42 188.4 57.0 131 .4 

 

                      

   F1    A3 A1     F2 A2         
 

                         

                           
 

                           
 

                           
 

                         
 

   
F3                         

                        

      
Q

V3   
Q

V1           
Q

V2  
  

Notes: 
1) Theoretical force (efficiency not taken into accoun t). 

 
 
2) Stroke velocity 

 

 
 
 
 
 
 
Tolerances to ISO 8135 
 

Installation dimensions WC XO/XF 
1) XV/XU ZJ 

1)  
 

Mounting style MF3 MP5 MT4 MF4  
 

      

Stroke length   Tolerances   Stroke tolerances  
 

0 – 1250 ±2.8 ±2 ±2.8 ±2 +2 
 

1251–3000 ±4 ±3 ±4 ±3 +5 
 

 
 
1) Stroke length included
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1. Bakgrund 
Vi ska utföra vårt examensarbete hos Camatec Industriteknik AB i Karlstad. Företaget är ett 
ingenjörsföretag som arbetar mot verkstads- och processindustrin. De erbjuder 
konsulttjänster men man har som mål att alla uppdrag från kunder ska göras i företagets 
lokaler.  
 
Efter att ha sett ett behov hos många kunder så har Camatec tagit fram en ett nytt patenterat 
av- och påhasplingssystem för bandplåt som heter CamCoil. Systemet finns idag ute på 
marknaden men Camatec vill ständigt förbättra produkten med olika kringutrustningar för 
att kunna erbjuda kunden en helhetslösning. Ett problem som finns i dagsläget vid 
produktion av bandplåt är att efter varje process när plåten ska börja hasplas upp så fästs 
plåten manuellt vid haspelsystemet. 
Momentet är väldigt riskfyllt eftersom 
plåten är mycket vass och det finns ett 
behov att få bort detta moment för att 
minska skaderisken för medarbetarna. 
Camatec har därför behov av att 
konstruera en bandpåläggare som ska 
eliminera det riskfyllda momentet vid 
påhaspling och anpassas till CamCoils 
befintliga form och funktion. 
 
 

2. Uppdragsbeskrivning 
Vårt uppdrag är att ta fram ett produktionsunderlag att utgå från vid vidareutvecklingen av 
en ny bandpåläggare. Produktionsunderlaget kommer att innehålla ritningar, inköpslista för 
komponenter och kostnadsberäkning. Vi ska också utforma bandpåläggaren så att det är 
möjligt att integrera den med befintligt modulsystem för CamCoil, sett till 
utrymmesbegränsningar. Delarna till bandpåläggaren ska anpassas så att produkten i 
slutändan kan tillverkas till ett konkurrenskraftigt pris.  
 
En förutsättning för oss är att vi kommer att ha tillgång till ritningar och modeller från 
tidigare koncept kring bandpåläggare för CamCoil. Vi kommer också att kunna utgå från 
CAD-modeller av modulsystemet för CamCoil. 
 
Målet med det här examensarbetet är att Camatec utifrån vårt underlag ska kunna tillverka 
en prototyp av bandpåläggaren. Det som kommer att kvarstå är framtagning av ett 
styrsystem och CE-märkning av produkten.  
 

Haspelsystemet CamCoil. 
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Arbetet kommer att innefatta: 
• Framtagning av en konceptlösning 
• Konstruktion med hjälp av CAD-modeller och FEM-beräkningar av eventuella 

kritiska belastningspunkter 
• Framtagning av ritningar som är lämpliga som produktionsunderlag 
• Lista över komponenter som ska köpas in 
• Budgetförslag, kostnadskalkyl för eventuell tillverkning av produkten 
• Projektrapport och projektredovisning 
 

  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Litteraturstudie              

Kravspecifikation              

Projektmål              

Konceptgenerering             

   Mekanisk konstruktion     

   Funktionell mekanik         

      FEM        

      Framtagning av ritningar     

   Systemkonstruktion     

   Köpkomponenter     

Projektrapport     

           Budget    

           Slutrapport   

             Redovisn. 

      Halvtidsredovisning mån v. 17 Inlämning rapport     

3. Kravspecifikation 
• Bandpåläggaren ska anpassas efter plåtdimensioner med en bredd upp till 400mm 

och tjocklek 0,05-1,0 mm. 
• Om möjligt ska den klara haspeldiametrar från 400-600 mm men framkommer det 

under projektets gång att det inte är möjligt kan det bli en avgränsning till någon av 
diametrarna. 

• Bandpåläggaren ska helst ha en vikt som underskrider 1400 kg och höjden på 
modulsystem tillsammans med bandpåläggaren ska göras så låg som möjligt, dock 
max 3 m.  

• Den ska anpassas för enbart underhaspling.  
• Eftersom det redan finns ett befintligt hydraulsystem till CamCoil ska detta utnyttjas 

till eventuella hydraulcylindrar. Arbetstrycket ska därför ligga mellan 180-220 bar. 








