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Sammanfattning 
Detta examensarbete utfördes våren 2006 på teknikkonsultföretaget Cidema Skellefteå AB. 
Målet med examensarbetet är att skapa ett offertunderlag i form av en konstruktion av en 
transportbana till måleriet på ett snickeri. Banans huvudsakliga uppgift är förvaring av 
nymålade fönsterbågar under torkningen av färgen. Banan ska vara placerad högt under taket 
för att inte påverka övrigt arbete i lokalen Längs banan ska det finnas två stationer, en för 
spackling och en för målning. Mellan stationerna ska det finnas buffertar för att 
fönsterbågarna ska lagras mellan de olika momenten i ytbehandlingen. Några principlösningar 
togs fram, efter utvärdering av dessa valdes en idé för att arbetas vidare med. 
 
Den slutgiltiga lösningen blev en bana bestående av två stålprofiler, i den ena löper vagnar 
som dras framåt av en kedja som glider i den andra profilen. Under varje vagn sitter det en 
rotationsled för att kunna rotera fönsterbågarna och under rotationsleden sitter en krok för att 
hänga upp två fönsterbågar. Vid båda stationerna sitter en hiss, driven av en pneumatisk 
cylinder, för att lyfta fönsterbågarna upp till banan. Banans konstruktion uppfyller de krav 
som sammanställdes i samråd med kunden i arbetets inledning.  
 



Abstract 
This thesis was done in the spring of 2006 at a consultant company called Cidema Skellefteå 
AB. The purpose of the thesis is to create a constructional design of a conveyor for a painting 
facility at a carpentry. The main purpose of the conveyor is to function as a storage buffer for 
freshly painted window sashes. In order to not obstruct the work on the floor the conveyor 
should be placed as high as possible. Along the track there are to be two stations; one for 
plastering and one for painting. Between the stations there should be two buffers to hold the 
window sashes as they progress through the stages of surface finishing. A few possible 
solutions were deduced, and after evaluation one was chosen for further development. 
 
The final design for the conveyor consists of two steel profiles. Carts run along one of the 
profiles, dragged by a chain that is gliding in the other profile. Below each cart there is a 
rotation joint mounted to make it possible to rotate the window sashes. Below each joint a 
hook is mounted to hold two window sashes. At both stations there is an elevator, driven by a 
pneumatic cylinder, to lift the window sashes up to the conveyor. The constructional design of 
the conveyor satisfies the demands specified in conversations with the customer during the 
initial stage of the thesis. 
 



Förord 
Examensarbetet är det avslutande momentet i högskoleingenjörsutbildningen i 
bilsystemteknik vid Luleå tekniska universitet. Det utfördes på Cidema Skellefteå AB från 
mars till maj 2006. 
 
Cidema är ett teknikkonsultföretag i Skellefteå. Examensarbetets mål var att ta fram en 
teknisk lösning på en transportbana med buffertsystem som ska ligga till grund för en offert. 
 
Jag skulle vilja tacka Peter Johansson, VD, och anställda på Cidema för det stöd och den hjälp 
jag har fått under arbetets gång. Jag vill även tacka min examinator Mats Näsström på 
avdelningen för datorstödd konstruktion vid Luleå tekniska universitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Skellefteå 2006-05-22 
 

  
 Anton Burman 
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1 Inledning 
Cidema Skellefteå AB är ett litet teknikkonsultföretag med elva anställda och kontor i 
Skellefteå. De säljer både konsulttjänster och färdiga produkter i form av till exempel special 
maskiner. Cidema har fått en offertförfrågan på en transportbana, conveyor, för att hänga upp 
nymålade fönsterbågar under torktiden. Denna rapport kommer att behandla framtagningen av 
en teknisk lösning som ska ligga till grund för denna offert. 

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till projektet finns i måleriet på ett specialsnickeri som tillverkar bland annat 
fönster och glaspartier. Företagets problem är att det saknas utrymme för förvaringen av 
nymålade fönsterbågar under tiden färgen torkar.  

1.1.1 Målning av fönsterbågar 
Fönsterbåge är den del i ett öppningsbartfönster där glaset sitter. När en båge ska ytbehandlas 
grundmålas den först ett varv. Grundfärgen har en torktid på mellan 1 och 12 timmar 
beroende på om det är inomhus eller utomhusfärg. Efter att grundfärgen har torkat ska bågen 
spacklas och mellanslipas för att få bort de träfibrer som har rest sig vid grundmålningen. Sist 
målas bågarna med toppfärg två gånger, även den har en torktid på 2 till 12 timmar beroende 
på färgtyp. Efter varje lager färg lyfts idag bågarna för hand in i ett ställ som visas i figur 1, 
stället förflyttas sedan till ett varmt och ventilerat torkrum. 
 

 
Figur 1, Målarställ. 

1.2 Problembeskrivning 
Det kan uppkomma skador på nymålade fönsterbågar på grund av manuell hantering. Vid 
målning av större bågar krävs det två personer för att lyfta bågarna från målarbordet och in i 
stället. Fönsterbågar i målarställ är utrymmeskrävande i torkrummet. Problemet som kunden 
har är hantering och förvaring av nymålade fönsterbågar.  
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1.3 Examensarbetets syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att skapa en konstruktion som ska ligga till grund för en offert. 
Konstruktionen ska vara i form av en conveyorbana som ska lyfta fönsterbågar till och från 
sprutboxen och spacklingsstationen. Banan ska buffra bågar under taket under torkning och en 
person ska kunna hantera stora bågar själv.  

2 Metod 
I inledningen av arbetet kontaktades kunden för fastställande av deras behov och krav. Utifrån 
mötena med kunden fastställdes en kravspecifikation 
 
Med en färdig kravspecifikation påbörjades arbetet med att ta fram några principlösningar på 
hur banan ska fungera och dras i lokalen. Efter detta togs förslag fram på hur själva banan 
skulle konstrueras.  
 
Utvärdering av de olika lösningarna utfördes innan en av bankonstruktionerna valdes för en 
mer detaljerad konstruktion. 
 
Den största delen av arbetet gick åt till detaljkonstruktion av bansystemet. I bansystemet ingår 
förutom banan för att transportera fönsterbågarna även drivstationer, hissar och buffertsystem. 
 
Efter detaljkonstruktionen i SolidWorks analyserades vissa utsatta delar med finita element 
metoden, FEM, i programmet COSMOSDesignSTAR. Resultaten kontrollräknades med 
förenklade modeller. 
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3 Kravspecifikation 
I ett inledande skede av arbetet skapades en lista med krav i samråd med kunden. Dessa krav 
ligger till grund för framtagningen av principlösningar på conveyorbanans utformning.  
 
• Banan är till för upphängning av fönsterbågar för torkning mellan målningar. 

 
• Den ska rymmas i lokalen utan utbyggnad, viss ombyggnad kan göras. 

 
• Banan ska sitta så högt att den inte påverkar annan verksamhet på golvet i lokalen. 

 
• Bågarnas storlekar ska kunna vara upp till 2400×1500 mm, för att i framtiden kunna 

använda banan till dörrar. 
 
• Banan ska rymma 150 bågar på 75 vagnar. 

 
• Bågarna ska gå att ta ner till två stationer längs banan, en för spackling och 

mellanslipning och en i sprutboxen för målning. I spacklingsstationen ska det gå att 
sänka ner sex bågar samtidigt. 

 
• Vid stationen i sprutboxen ska bågarna kunna roteras kring lodlinjen. 

 
• Före båda stationerna ska det vara en buffert så att den person som målar inte är direkt 

beroende av den som spacklar. 
 
• Bufferten efter målningen ska kunna byggas in för att kunna få en fungerande 

ventilation när färgen torkar samt för att skydda de nymålade bågarna från eventuellt 
damm i lokalen. 
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4 Principlösningar 
De fyra principlösningar som togs fram hade samma utformning med banan placerad under 
taket som en loop tvärs över fabriken. Banan ska innehålla två stoppstationer, en i sprutboxen 
och en vid spacklingen samt två buffertar. En stor buffert för torkning och en mindre efter 
spacklingen. Vid varje stoppstation ska det finnas en manöverpanel där man kan kalla ner en 
ny båge när man är klar med den föregående. Den båge som är klar åker då iväg längs banan 
till en buffert för att där vänta på nästa moment i ytbehandlingen. Det som skiljer lösningarna 
åt är hur bågarna tas ner till sprutboxen och spacklingsstationen. 
 
Den första idén var att banan skulle gå ner till sprutboxen och spacklingsstationen som ett V. 
På så sätt kommer alla bågar att passera en bra arbetshöjd vid båda stationerna. 
 
Idé nummer två var att banan skulle gå ner till spacklingsstationen, men att bågarna skulle tas 
ner till sprutboxen via en hissanordning, detta för att spara utrymme på golvnivå vid 
sprutboxen, se figur 4 på sidan 6. 
 
Den tredje lösningen var att ha en hiss vid varje station, se figur 2. Det skulle då spara mer 
utrymme på golvnivå. En annan fördel är att alla bågar inte behöver åka ner till 
spacklingsstationen om de bara ska passera. 
 

 
Figur 2, Förslag till bana med två hissar. 

 
Det sista förslaget var att använda två hissar vid varje station. Detta för att kunna plocka ner 
en båge medan arbete utförs på en annan, vilket skulle ge kortare väntetid mellan det att man 
har kallat på en ny båge tills den är framme. 

4.1 Transportbanor 
De fyra olika idéerna går att lösa med olika typer av transportbanor. De som undersöktes 
närmare på var en lösning med vagnar som löper i en bana och som drivs av en kedja. Samt 
en lösning med krokar fast monterade på en kedja. En tredje metod är att krokarna som håller 
i bågarna drivs framåt med friktion av en plastkedja.  
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4.2 Hissar 
Hissanordningar går att lösa på många olika sätt. Fyra idéer fanns hur man skulle lösa 
problemet med att hissa bågarna upp och ner från banan. 
 
Första tanken var att fästa en kuggstång på en bit av banan, som sedan drivs upp och ner med 
ett kugghjul monterat på en elmotor. 
 
Andra lösningen på en hiss var att använda en pneumatisk cylinder som drar i en lyftkedja 
som är fäst i profilen som ska hissas ner. 
 
Tredje idén var att lyfta banan med en vajer och en elektrisk vinsch. För att bågen inte ska 
gunga när den är nerhissad ska styrningar i form av två rör monteras i hissen. 
 
Fjärde lösningen var en hiss till transportbanan med fasta krokar och visas i figur 3. Den 
skulle innefatta ytterligare en kedja med en fast krok som löper vertikalt. När bågarna 
kommer ska de fastna på den kroken och sedan lyftas ner till sprutboxen. 

 
Figur 3, Principlösning av hiss till krokbana. 
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5 Utvärdering av principlösningar 
Den första idén då banan skulle gå ner till båda stationerna kommer att vara 
utrymmeskrävande framför sprutboxen, se figur 4. Bågarna måste roteras i läget framför 
sprutboxen då bågarna måste vara vridna 90° mot banan för att inte kollidera med banan i 
backarna. Vid den rotationen finns risk för kollision med människor och saker som står på 
golvet framför boxen. Den högra boxen kommer inte att kunna användas när banan är i bruk. 
Det kommer också att vara utrymmeskrävande vid spacklingen. När bågarna ska toppas två 
varv ska bågarna bara passera förbi spacklingsstationen före andra varvet toppfärg. Med den 
här lösningen måste alla bågar passera spacklingen på golvnivå i onödan. Lösningen kan ge 
väntetider på 15-20 sekunder mellan målningarna, om vagnarna har en hastighet av 6 meter 
per minut. Den hastigheten är, enligt Gunnar Sjöborg på Hjort-Conveyor AB, den högsta utan 
att få gungningar i systemet. Tiden för målningen uppskattas till 1 minut per båge, då är det 
möjligt att hinna måla mellan 51 till 53 bågar i timmen. 
 

 
Figur 4, Banan förbi sprutboxen utan hiss. 

 
Idén med att använda en hiss vid sprutboxen, figur 5, skulle spara utrymme på golvnivå. Den 
högra boxen skulle kunna användas utan risk för kollision med bågar på banan. Däremot är 
det här den lösning som har längst väntetid mellan målningarna. Vid samma banhastighet och 
en hastighet på 10 meter per minut i hissen kan man hinna måla 45 bågar per timme. 
 

 
Figur 5, Banan förbi sprutboxen med en hiss. 

 
Användning av en hiss vid spacklingen skulle spara utrymme på golvnivå. De gånger då 
bågarna bara ska passera förbi spacklingen kan de åka förbi utan att komma ner till golvet. En 
hiss vid spacklingen kan göras större för att rymma mer än två bågar åt gången, se figur 6. 
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Hissen ger längre väntetider men om den tar ner sex eller åtta bågar blir det kortare väntetid 
per båge. 
 

 
Figur 6, Banan förbi spacklingsstationen med en hiss. 

 
Lösningen, som visas i figur 7, med att använda två hissar vid sprutboxen ger lika korta 
väntetider som den första idén. Detta på grund av att om man målar på en båge kan nästa 
hänga och vänta vid sidan av. När man då byter båge kommer den första att åka iväg upp till 
banan samtidigt som den andra åker fram till sprutboxen. Då den andra börjar målas kommer 
en tredje båge ner från banan. Med den här lösningen kommer inte den högra boxen att kunna 
användas när banan körs, på grund av att det krävs en bred plats på golvnivå för att rymma 
hissarna. 
 

 
Figur 7, Banan förbi sprutboxen med två hissar. 

5.1 Transportbanor 
Det första förslaget på transportbana är att ha två stålprofiler, i den ena löper vagnar som dras 
av en kedja som löper i den andra profilen. Vagnarna är dragna av kedjan med en krok som 
släpper taget om kedjan om en vagn kommer mot en annan eller mot en buffertspärr. Detta 
medför att det går bra att skapa en buffert på banan där vagnarna samlas. Banan behöver 
endast en kedja som löper runt hela banan, men två drivstationer för att fördela drivkraften 
jämt runt banan och därmed minska friktionskrafterna i kurvorna. 
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Den andra idén med en krokbana är en kedja med fast monterade krokar där man hänger på 
bågkrokar som man i sin tur hänger bågarna i. För att skapa en buffert på den här banan släpps 
bågkrokarna ner på en plastkedja, när bågkroken åker mot en annan eller en buffertspärr 
stannar bågkroken och kedjan börjar glida under kroken. Den här banan kommer inte att 
behöva några vagnar men den kommer att behöva fler kedjor och drivstationer. Det kommer 
att bli stora friktionskrafter i bufferten vilket leder till att det behövs en stor elmotor för att dra 
runt kedjan i bufferten. En stor elmotor leder till ökade driftskostnader. 

5.2 Hissar 
Tre av hissanordningarna går ut på att man hissar ner en del av den stålprofil som 
bågkrokarna löper i. Den fjärde kommer att haka lös bågkrokarna och lyfta ner dem. De tre 
första lösningsförslagen kommer att kunna vara lika snabba att lyfta upp och ner, men den 
fjärde kan komma att bli lite långsammare. 
  
Lösningarna med kuggstång och vajer vinsch kan nog bli tysta och enkla hissar. Att använda 
en vajerlösning är något mindre komplicerat än den med kuggstång, men vid användning av 
vajer upprullad på ett hjul är det stor risk för utmattning och vajerbrott. Kuggstångslösningen 
kommer att vara för hög i det övre läget, då kuggstängerna kommer att ta i taket ovanför 
spacklingen. 
 
Hissen med pneumatiska cylindrar är lättare att styra från det datasystem som kommer att 
behöva användas för att styra banan. I kombination med en lyftkedja kommer risken för 
utmattningsbrott att vara låg. 
 
Hissanordningen till transportbanan med fasta krokar, som visas i figur 3 på sidan 5, är den 
hiss som är mest komplicerad. Den är känslig för krokarnas position i förhållande till 
varandra, om krokarna på banan och kroken på hisskedjan inte möts vid rätt tidpunkt finns en 
risk att bågar kolliderar med hissens krok.  
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6 Vald lösning 
Den idé som valts för att lösa problemet blev den med en hiss vid varje station. Bantypen blev 
vagnbanan och den kombineras med två hissar med pneumatisk cylinder. Valet att använda en 
hiss vid varje station grundades på besparingen av utrymme på golvnivå. Lösningen har lite 
längre väntetid mellan målningarna men den gör det möjligt att använda den intilliggande 
sprutboxen utan risk för kollision samtidigt som banan används. Vagnbanan valdes för att den 
ansågs vara en enklare lösning än krokbanan. Den luftdrivna hissen valdes för att få en 
konstruktion som inte har samma risker för utmattningsbrott som vajerlösningen har.  
I bilaga 1 visas en sammanställning för det material som behövs till bansystemet. 

6.1 Vagnbana 
Idén med vagnbanan är att ha vagnar löpandes i en stålprofil, de drivs av en kedja som glider i 
en annan profil. Vagnarna hakas fast i kedjan med en hake som släpper taget om vagnen går 
mot en annan vagn eller om den går mot en stoppspärr. Under varje vagn går det att hänga två 
fönsterbågar. Banans dragning i lokalen visas i figur 8 nedan. 
 

 

  
 

Figur 8, Conveyorbanan i måleriet. 
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6.1.1 Bana 
Banan för vagnar består i huvudsak av två C-profiler. Den större, till vänster i figur 9, löper 
vagnarna i och i den till höger ligger en plastprofil som kedjan glider i. Kedjan är av sidböjlig 
typ och ska ha två förlängda bultar på varje meter. De två profilerna fästes ihop med fästen 
som även fungerar som upphängningsöglor. Profilerna är monterade med öppningen i sida för 
att förhindra smuts att falla ner på de nymålade bågarna. Vagnarna dras framåt med en krok 
monterad på vagnen som hakar runt en förlängningsbult på kedjan. Krokarna hakas av från 
kedjan när de vagnarna åker ihop mot varandra eller när den åker mot en buffertspärr. 
Buffertspärren består av en kortslagig pneumatisk cylinder som visas längst till höger i 
figuren nedan. 
 

 
Figur 9, Banprofiler med vagnar och buffertspärr. 

6.1.2 Vagn 
Vagnen, som visas i figur 10, består av två kullagrade hjul som via två fästen är monterade på 
en balk. Längden på denna balk styr buffertlängden för varje vagn. Under balken sitter en 
rotationsled med fixerade lägen vid varje 90°. Så när vagnen passerar en speciell arm på 
banan kommer bågkroken att vridas 90°. Rotationsleden är skyddad av en plastkåpa för att 
förhindra målardamm att fastna och förhindra rörelsen. Bågkroken är den del som hänger 
under rotationsleden. Två fönsterbågar ska hängas vända från varandra på de spetsiga 
krokarna. Bågkrokarna är utformade så att det ska vara möjligt att komma åt att måla hela 
fönsterbågarna utan att bågkroken skymmer någon synlig yta.  
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Figur 10, Vagn med rotationsled och bågkrok. 

 
Kroken som hakar tag i den förlängda bulten på kedjan sitter monterad på samma axel som 
det främre hjulet, höger hjul i figur 10. Den viks upp av sin egen vikt då den ska haka tag i 
kedjan, när den sen kommer mot en spärr eller en vagn kommer den spetsiga delen att åka ner 
och vrida om kroken så att den släpper taget om kedjan. Figur 11 visar när vagnen går mot en 
buffertspärr och figur 12 visar när en vagn går mot en annan. Kroken hakar tag i kedjan 
underifrån för att det ska gå att hissa ner vagnen utan risk för kollision med kedjebultarna. 
 

         
Figur 11, Före och efter en vagn går mot en buffertspärr. 

 

         
Figur 12, Före och efter en vagn går mot en annan vagn. 

Rörelseriktning Rörelseriktning 

Rörelseriktning Rörelseriktning 
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6.1.3 Drivstation 
Drivningen av kedjan vid varje drivstation ska ske med en elmotor med kuggväxel. 
Kuggväxeln är nödvändig för att det ska vara så låg hastighet på kedjan. Elmotorn monteras 
på en stålram som fästes i banan. På undersidan av drivstationen sitter det två torsions 
kedjespännare för att sträcka kedjan. Plåtskyddet som sitter över kedjehjulet ska skydda 
kedjan mot damm och smuts. Den plåt som sitter under spännarna ska skydda de nymålade 
fönsterbågarna från nerfall av både olja, damm och smuts. Hela drivstationen visas i figur 13 
nedan. 
 

      
Figur 13, Drivstation med och utan skydd för kedjehjul och banprofil. 

6.1.4 Hiss till sprutbox 
Hissen till sprutboxen visas i figur 14, den drivs av en stor pneumatisk cylinder. Längst ut på 
kolvstången sitter ett hjul monterat som förlänger kedjevägen vilket medför att hissen får en 
vertikal rörelse, se figur 14. På det viset behöver cylinderns slaglängd bara vara hälften så 
lång som lyfthöjden på hissen. Det är en del ur banans stålprofil som lyfts ner när en vagn har 
stannat i den. När banbiten åker ner viks två spärrar ner som förhindrar vagnen att åka ur när 
den är nerhissad. För att förhindra att hissen gungar i ner hissat läge ska det monteras två rör 
på banbiten, den ena styrs upp av fyra hjul för att förhindra pendlingar och den andra styrs av 
en lite större ring för att förhindra rotation.  
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Figur 14, Hiss till sprutboxen. 

6.1.5 Hiss till spacklingsstation 
Hissen till spacklingen som visas i figur 15 är av samma typ som den till sprutboxen med en 
pneumatisk cylinder och en lyftkedja. Skillnaden mellan hissarna är att den här hissen rymmer 
tre vagnar i den banprofil som hissas ner. Den här hissen har inga styrningsrör på grund av att 
de skulle ta i taket då hissen är i sitt översta läge, istället är det en konsol som fångar upp 
profilen då den kommer ner. Även den här hissen har spärrar som hindrar vagnarna att rulla ur 
profilen medan den hissas upp eller ner. 
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Figur 15, Hiss till spacklingsstation. 

6.1.6 Manöverpanel 
I figur 16 visas den manöverpanel som ska vara placerad både vid spacklingen och vid 
sprutboxen. Med knapparna på denna panel ska man styra banan. Man ska kunna köra hissen 
upp och ner, skicka iväg och hämta vagnar. Det ska också vara möjligt att låta vagnar passera, 
till exempel mellan två varv med toppfärg då bågarna inte ska spacklas. Panelen ska vara lätt 
att flytta så att den inte är i vägen om de ska måla något som inte ska hängas upp i banan. 

 

 
Figur 16, Manöverpanel till conveyorbanan. 
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6.2 Analys 
De delar som valdes att utföra finita element analys på var vagnen, rotationsleden och 
bågkroken. De fönsterbågar som ska hängas upp i banan har vikter på upp till 30 kg. Men 
banan har dimensionerats för om den i framtiden ska användas till dörrar. Dörrar kan ha vikter 
upp till runt 100 kg. Det kommer att hängas två fönsterbågar under varje vagn, men om det 
ska hängas upp dörrar ska de hängas en på varje vagn. Den kraft som är använd vid 
hållfasthersberäkningarna är 2 kN, vilket motsvarar ungefär dubbla den maximala belastning 
som vagnarna kan bli belastade med. Kontrollberäkningar av kommande analyser visas i 
bilaga 2. 

6.2.1 Vagn 
Vid analysen av vagnen låstes hjulen och lasten lades i hålet som rotationsleden ska fästas i. 
Resultatet visas i figur 17. Där går det att utläsa att den högsta effektivspänningen i vagnen 
uppgår till ungefär 180 MPa. Vid analysen användes elementstorleken 4,6 mm. 
 

 
Figur 17, FEM analys av vagnen. 

6.2.2 Rotationsled 
Rotationsleden belastades mellan fästhålen med kraften 2 kN. Den maximala 
effektivspänningen som uppstod i leden blev 74 MPa, se figur 18, med användning av 3,5 mm 
stora element. 
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Figur 18, FEM analys av rotationsleden. 

6.2.3 Bågkrok 
Bågkroken låstes fast i sin fästögla och kraften fördelades på de ytor som fönsterbågarna 
kommer att ligga. Den högsta effektivspänningen är bredvid infästningen av fästöglan och 
uppgår till 137 MPa, se figur 19. Elementen vid denna beräkning var 6,2 mm stora. 
 

 
Figur 19, FEM analys av bågkroken. 
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7 Diskussion 
Examensarbetet har resulterat en lösning till det problem som presenterades i inledningen av 
denna rapport. En nackdel med den valda lösningen är väntetiden mellan det att en vagn åker 
iväg och tills nästa har kommit. Det kommer nog att kännas ta lång tid för den som står och 
målar för att den personen kommer bara att stå och se på när nästa vagn kommer. Inte som 
tidigare när de har lyft bort bågarna för hand. Tidsförlusten mellan målningarna kommer nog 
inte att förändras så mycket om man räknar ihop den tid som det tar att lyfta bågarna till och 
från bordet och att dra målarstället till torkrummet. På stora bågar kommer det att bli en 
besparing då den som målar inte behöver någon hjälp utan kan lyfta bort bågarna själv. En 
annan nackdel med lösningen är att på grund av lokalens storlek får inte alla vagnar plats i 
bufferten efter spacklingen. Men fördelar med lösningen är bland annat att arbetet i 
sprutboxen intill inte påverkas när banan är i drift och att den tar väldigt liten plast på golvet. 
Det är endast manöverpanelerna som står på golvet.  
 
De delar som analyserades med finita element metoden, FEM, har inte så höga spänningar att 
det behövs något special stål. FEM analyserna stämmer ganska bra med de 
kontrollberäkningar som utfördes. Resultaten verkar vara korrekta.  
 
Framtida arbete i projektet om banan ska tillverkas är att skapa en upphängningsanordning, 
antingen i form av att ställa upp stolpar och lägga balkar mellan dessa eller att förstärka upp 
takstolarna i snickeriets lokal och hänga banan i dem. Sen måste det även göras inbyggnad av 
torkbufferten med ventilation och värme system. Om inte hela banan ska byggas in så måste 
det göras ett golv under banan av säkerhets skäl eftersom att det ska arbeta personer under de 
upphängda fönsterbågarna. Ett golv är också bra vid inspektion och service av banan. 

7.1 Uppföljning av kravspecifikation 
Den slutgiltiga lösningen uppfyller de krav som var fastställda i samråd med kunden. Viss 
ombyggnation kommer att måsta göras, till exempel flyttning av ventilationsrör. Banan 
kommer att sitta cirka fem meter ovanför golvet så underkanten på bågarna kommer att vara 
drygt tre meter över golvet. Torkbufferten kommer att rymma 75 vagnar med två fönsterbågar 
på varje. Stationen vid spacklingen kommer att rymma sex bågar åt gången och i sprutboxen 
kan man för hand rotera bågarna kring lodlinjen. Före båda stationerna är det en buffert för att 
de som arbetar vid banan inte ska vara beroende av varandra. Bufferten kommer att gå bra att 
bygga in så det ska gå att få en väl fungerande ventilation. 
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 Benämning Företag Artikelnr. Antal  
Bana     
 C-profil Tibnor 91391 10 st 
 Plattstång 30x3 Tibnor  5 m 

 
Profillist typ DC med stålprofil för 
rullkedjor Fr Ramström AB DC11024 56 m 

 Rullkedja typ BS sidböjlig Fr Ramström AB 10B-1-SB 56 m 
 Förlängd bult typ F2 till kedja 10B-1 Fr Ramström AB 112 st 
 Luftcylinder Bosch Rexroth 822010522 6 st 
 Magnetventil till luftcylinder   6 st 
 Plåt till fäste till luftcylinder   0,012 m²
      
Vagnar 75st     
 Hjul Christian Berner AB  150 st 
 Kullager SKF 6200-2Z 300 st 
 Hjulaxel rundstång Ø16mm Tibnor  10,5 m 
 Distans rör Ø16x3 Tibnor  150 st 
 Spårryttare Tilka Trading RS 2 10 300 st 
 Plattstång 40x5 Tibnor  15 m 
 Fyrkantstång 55x55 Tibnor  75 st 
 Fyrkantstång 20x20 Tibnor  75 st 
 Vagnbalk hålprofil 10x20x2,5   24 m 
      
Rotation     
 Rundstång Ø12mm Tibnor  3 m 
 Plattstång 15x2 Tibnor  4,5 m 
 Rörpinne d=6 l=25 Wiberger  75 st 
 Rundstång Ø38mm Tibnor  4,5 m 
 Rundstång Ø8mm Tibnor  42 m 
 Skydd i plast Christian Berner AB  75 st 
      
Bågkrokar     
 Hålprofil 30x30x3 Tibnor  37,5 m 
 Plattstång 30x4 Tibnor  22,5 m 
 Stålplåt 3mm Tibnor  2,1 m²
      
Drivstationer 2 st     
 Elmotor med kuggväxel SEW R 27 DT 63N4 2 st 
 Kedjespännare typ NSE Fr Ramström AB NSE27-110-15 4 st 
 Kedjehjul för kedja 10B-1 Fr Ramström AB 110-25 2 st 
 Stålplåt 0,5mm Tibnor  0,3 m²
 Stålplåt 1mm Tibnor  0,3 m²
 Hålprofil 40x30x3 Tibnor  2 m 
 Plattstång 30x5 Tibnor  1,5 m 
 Stålplåt 5mm Tibnor  0,026 m²
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Hiss till sprutbox     
 Luftcylinder Airtec XL 080-1800 1 st 
 Magnetventil till luftcylinder   1 st 
 Lyftkedja  Fr Ramström AB LL0844 1 st 
 Ändlänksbrickor Fr Ramström AB LL08-95 8 st 
 Vändhjul till lyftkedja   1 st 
 Vändhjul till lyftkedja   1 st 
 Stålrör Ø20x1mm Tibnor  7,2 m 
 Hålprofil 50x30x3 Tibnor  4,5 m 
 Plattstång 20x2 Tibnor  0,7 m 
 Styrningshjul Tente POI038x20-Ø6 4 st 
 Vinkelstång 30x30x3 Tibnor  1,2 m 
 Stålplåt 5mm Tibnor  0,05 m²
 Rörpinne d=6 l=25 Wiberger  2 st 
      
Hiss till Spacklingen     
 Luftcylinder Airtec XL 080-1800 1 st 
 Magnetventil till luftcylinder   1 st 
 Lyftkedja  Fr Ramström AB LL0844 2 st 
 Lyftkedja  Fr Ramström AB LL0844 1 st 
 Ändlänksbrickor Fr Ramström AB LL08-95 24 st 
 Vändhjul till lyftkedja   3 st 
 Rörpinne d=6 l=25 Wiberger FRP 6X26 2 st 
 Plattstång 20x2 Tibnor  0,8 m 
 Hålprofil 40x30x3 Tibnor  0,2 m 
 Vinkelstång 30x30x3 Tibnor  1,2 m 
 Stålplåt 3mm Tibnor  0,1 m²
 Plattstång 20x5 Tibnor  0,2 m 
      
Manöverpaneler 2 st     
 Hålprofil 80x80x3 Tibnor  2 m 
 Hålprofil 40x40x2,5 Tibnor  3 m 
 Maskinfot Wiberger WN345.1 40-M12X45 8 st 
 Eldosa Elfa 50-080-81 2 st 
 Strömställare Elfa  35-536-09 16 st 
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Variabellista 
 

Variabel Benämning Enhet 
σ Spänning Pa 

Mb Böjmoment Nm 
I Yttröghetsmoment m4 
z Avstånd från tyngdpunkten m 
F Kraft N 
T Tvärkraft N 
L Längd  m 
A Tvärsnittsarea m2 
b Bredd m 
h Höjd m 
d Diameter m 
r Radie m 
t Tjocklek m 
x Momentarm m 

 
Formler ur, [2], Formelsamling och handbok i hållfasthetslära. 
 
Dragspänning  

 
A
F

=σ  (1) 

Skjuvspänning 

 
A
T

=τ  (2) 

Yttröghetsmoment för rektangulärt tvärsnitt 

 
12

3hbI ×
=  (3) 

Steinerssats 
 K2

2
221

2
11 AzIAzII tot ×++×+=  (4) 

Normalspänning vid böjning 

 
I

zM b
b

×
=σ  (5) 
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Vagn 
 
Hjulaxel 

 
Figur 1, Hjulaxel. 

 
Skjuvspänning i hjulaxelns spår för spårryttare, hjulaxeln visas i figur 1. Tvärkraften,  
 T=1000 N, 
på grund av att det är två axlar per vagn. Tvärsnittsaren vid spåret är  
 22 4×=×= ππ rA mm2 (6) 
Skjuvspänningen, τ, ges av T och A insatt i (2) 

 9,19
4

1000
2 =

×
=
π

τ MPa 

 
Hjulaxelfäste 

  
 Figur 2, Hjulaxelfäste. 
 
Beräkning av drag- och böjspänning i snitt A på hjulaxelfästet som visas i figur 2.  
Känt: kraften och dimensionen på hjulaxelfästet 
 1000=F N 
 40=b mm 
 5=H mm 

 5,2
2max ==
hz mm 

och tvärsnittsarean 
 140562540 =××−×=A mm2. 
Böjmomentet ges av  
 25000251000 =×=×= xFM b Nmm. 
Yttröghetsmomentet i snitt A ges av (3) 

 313
12

5152 3

=
××

=I mm4. 

Böjspänningen ges av (5) 

 200
131

5,225000max =
×

=
×

=
I

zM b
bσ MPa. 

Dragspänningen ges av (1) 

 7,6
530

1000
=

×
==

A
Fσ  MPa. 
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Balk 
På balken beräknas böjspänningen på undersidan mitt på balken som visas i figur 3. 

  
 Figur 3, Balk till vagn. 
 
Känt: 
 2000=F N 
 250=L mm 
 11=b mm 
 24=h mm 
 3=t mm 
 6=d mm 

 12
2max ==
hz mm 

Yttröghetsmomentet där hålet är beräknas med (3) och (4) till 

 ( ) ( ) 







×−×+

×−
×+



























 −

××+






 −

×
×= ttbzttbdhtz

dht
I 2

12
22

212
24 2

2

3
2
1

3

 (7) 

där  

 
41

dhz +
=  (8) 

och 

 
22

thz −
= . (9) 

(8) och (9) insatt i (7) ger yttröghetsmomentet 
 10134=I mm4 
Böjmomentet mitt på balken blir 

 125000
22
=×=

LFM b Nmm. 

I, Mb och zmax insatt i (5) ger böjspänningen 

 148
10134

12125000max =
×

=
×

=
I

zM b
bσ MPa. 
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Rotationsled 
 
Övre rotationsdel 

  
 Figur 4, Övre rotationsdel. 
 
På den övre rotationsdelen, se figur 4, beräknas dragspänningen vid sidan av hålen. 
Känt: 
 2000=F N 
 ( ) 54361521 =×−×=A mm2 
 442 =A mm2 (uppmätt i Solidworks) 
A1 är tvärsnittsarean vid de övre hålen och A2 vid det nedre.  
Dragspänningen ges av (1). Vid de övre hålen blir spänningen 

 37
54

2000
===

A
Fσ MPa 

och vid det nedre blir spänningen 

 45
44

2000
===

A
Fσ MPa 

 
 
Rörpinne 

  
 Figur 5, Rörpinne 6mm. 
 
I figur 5 visas den rörpinne som utsätts för skjuvning när banan används. 

Känt: 1000
2
==

FT N 

 14=A mm2 (uppmätt i Solidworks) 
Den maximala skjuvspänningen blir med F och A insatt i (2) 

 71
14

1000
===

A
Tτ MPa 
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Nedre rotationsdel 

  
 Figur 6, Nedre rotationsdel 
På den nedre rotationsdelen i figur 6 beräknas dragspänningen i snitt A och B. 
Känt: 
 2000=F N 
 150752 =×=AA mm2 (uppmätt i Solidworks) 
 ( ) 4061010 =−×=BA mm2 
Insatt i (1) ger spänningarna 

 13
150
2000

===
A
F

Aσ MPa 

och 

 50
40

2000
===

A
F

Bσ MPa 
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Bågkrok 

  
 Figur 7, Bågkrok. 
På bågkroken i figur 7 beräknas böjspänningar i profilen i överkant på kroken och i den plåt 
som formats till själva krokarna. Dragspänning beräknas i plattjärnet mellan profilen och 
krokarna. 
 
Profil 
Känt: 
 2000=F N 
 500=L mm 
 30=b mm 
 30=h mm 
 3=t mm 

 15
2max ==
hz mm 

Yttröghetsmomentet beräknas med (3) och (4) till 

 ( ) ( ) 







××+

×
×+

×
=








×−×+

×−
×+

×
= 32414

12
3242

12
303214

12
22

12
2

33
2

33

ttbttbhtI  

 35082=I mm4 
Böjmomentet mitt på profilen blir 

 250000
22
=×=

LFM b Nmm. 

I, Mb och zmax insatt i (5) ger böjspänningen 

 106
35082

15250000max =
×

=
×

=
I

zM b
bσ MPa. 

 
Plattjärn 
Känt: 
 1000=F N 
 30=b mm 
 4=t mm 
Tvärsnittsarean är 
 120430 =×=×= tbA mm2. 
Dragspänningen ges av (1) 

 3,8
120
1000

===
A
F

Aσ MPa 
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Krokar 
Böjspänningen beräknas mitt på kroken, där den har högst böjmoment. 
Känt: 
 1000=F N 
 200=L mm 
 36=h mm  
 3=t mm 

 18
2max ==
hz mm 

Yttröghetsmomentet beräknas med (3) till 

 11664
12
363

12

33

=
×

=
×

=
htI mm4. 

Böjmomentet mitt på kroken blir 

 50000
22
=×=

LFM b Nmm. 

I, Mb och zmax insatt i (5) ger böjspänningen 

 77
11664

1850000max =
×

=
×

=
I

zM b
bσ MPa. 

 


