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Sammanfattning 
Kabeldragaren är en nödvändighet inom kabelindustrin för att hantera sjökabel. Den används för 

att flytta kablar mellan kabelkaruseller eller för att flytta kablar till kabelläggningsfartyg. Semcon 

tillsammans med Ronneby Svets & Smide konstruerar och tillverkar lösningar till kabelindustrin. 

Tidigare har kompletta kabeldragare köpts in och levererat med deras paketlösningar men många 

problem har uppstått såsom dålig funktionalitet, brister i kvalité och stora problem med 

hydrauliksystemen. Det finns ett stort behov från kabelindustrin på driftsäkra, hållbara och 

användarvänliga kabeldragare. Ett koncept på en kabeldragare har utvecklats i samarbete med en 

annan grupp av studenter vid namn Anton Karlsson och Hampus Karlsson. Deras bidrag till det 

totala arbetet heter Konceptutveckling av caterpillar med inriktning på kvalitet. 

 

I detta arbete har fokus legat på kabeldragarens olika funktioner och framförallt driftsystemet, det 

system som driver de olika funktionerna. Arbetet är utfört på Semcons kontor i Karlskrona. För att 

lösa problemet användes faser ur en produktutvecklingsprocess. Från intervjuer och besök på en 

kabelfabrik kunde kundbehov identifieras vilket ledde till väl utvecklade målspecifikationer som 

låg till grund för konceptet. Problemnedbryning användes för att strukturerat dela upp 

kabeldragaren komplexa problem i mindre delproblem som kunde lösas var för sig. En uppsjö av 

varierande koncept genererades med hjälp av brainstorming och konsultation med experter inom 

olika områden. Ett vinnande koncept valdes ut och konstruerades på detaljnivå. Ett flertal externa 

leverantörer av komponenter var med under utvecklingen av kabeldragaren, detta för att ta fram 

de med lämpade komponenterna för applikationen. De komponenter som inte fanns på marknaden 

fick konstrueras utifrån design, materialval och tillverkningsbarhet. Finita element metoden 

användes flitigt för att dimensionera komponenterna. De avgränsningar som fanns i utvecklingen 

av driftsystemet var kabeldragarens styrsystem men alla komponenter konstruerades så att de kan 

samverka med Siemens PLC styrsystem. 

 

Arbetet resulterade i ett väl utvecklat driftsystem där alla funktionerna är direkt eldrivna genom 

servomotorer. Två servomotorer genom planetväxellådor driver banden som matar kabeln framåt. 

På banden sitter det polyuretan-pads utvecklade av den andra studentgruppen. En elektrisk 

cylinder arbetar genom en hävarm för att skapa den friktionskraft som behövs mellan banden och 

kabeln. Hävarmen har två syften. Att minska belastningen för cylindern och att möjliggöra en 

placering av cylindern som skapar en mer kompakt och användarvänlig kabeldragare. Att använda 

eldrift för att skapa klämkraften är nytänkande och innovativt. Det är av stor betydelse för att skapa 

ett miljövänligare samt energieffektivare alternativ mot de tidigare kabeldragarna. Genom direkt 

eldrift för samtliga funktioner kunde alla tidigare problemen med hydrauliksystem elimineras 

vilket förhoppningsvis leder till en slagkraftighet på marknaden. Det bidrar även till en hållbar 

utveckling då det gamla hydrauliksystemet som använder sig av petroleumbaserad hydrauloljan 

har eliminerats vilket minskar påverkan på omgivningen samt miljön. 

 

En prototyp på kabeldragaren tillverkades ur kommunikativt syfte för att visa den nya innovativa 

lösningen med en elektrisk cylinder och hävarm för att skapa friktionskraft mellan banden. Genom 

denna prototyp kan konceptet lättare säljas in hos Semcons ledning och eventuella kunder och de 

kan få en tydlig förståelse för dess funktion. 
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Summary 
The cable tensioner is necessary for handling sea cables. The tensioner is used to move cables 

between carousels or to move cables on to laying vessels. Semcon together with Ronneby Svets & 

Smide designs and manufactures solutions for the cable industry. Previously, the tensioners have 

been purchased and delivered with their package solutions. But many problems have occurred, 

such as poor functionality, lack of quality and major problems with the hydraulic system. There is 

a great need from the cable industry on reliable, durable and user-friendly cable tensioners. A 

concept on a cable tensioner has been developed in collaboration with another group of students 

named Anton Karlsson and Hampus Karlsson. Their contribution to the concept is called 

“Konceptutveckling av caterpillar med inriktning på kvalitet”. 

 

In this Master thesis, the focus has been on the different functions of the cable tensioner and the 

drive system, the system that operates and drives the functions. The work has been carried out at 

Semcon's office in Karlskrona. To solve the problem, several phases were used in a product 

development process. From interviews at a cable factory and finding customer needs that led to 

target specifications for the concept. Problem degradation were used to divide the complex 

problems into smaller problems that could be solved separately. A variety of concepts were 

generated by using brainstorming and consultation with experts in different areas. A winning 

concept for the operating system was selected and constructed at the detailed level. A number of 

external component suppliers were involved in the development of the tensioner. The components 

which was not available on the market were designed and constructed. The finite element method 

was used frequently to simulate the stress in the components. The delimitations in the development 

of the drive system were the tensioners control system, but all components were designed to 

collaborate with Siemens PLC system. 

 

The work resulted in a well-developed drive system where all functions are directly powered by 

electrical servomotors. Two servo motors drove the chains through planetary gearboxes to feed 

the cable forward. There are polyurethane pads on the chains that was developed by the other 

student group. An electric cylinder works through a lever beam to create the frictional force needed 

between the pads and the cable. There are two purposes with the lever beam. To reduce the load 

of the electric cylinder and to enable a cylinder placement that creates a more compact and user-

friendly cable tensioner. The use of electric power to create clamping force is innovative. It is of 

great importance to create a more environmentally friendly and energy-efficient alternative to the 

previous tensioners. By using direct electrical power, all previous problems with hydraulic systems 

could be eliminated, which hopefully leads to a powerful tensioner on the market. It also 

contributes to a sustainable environment because the old hydraulic system that uses petroleum-

based hydraulic oil has been eliminated which reduces the environmental impact. 

 

A prototype of the cable tensioner was made for communicative purposes to show the new 

innovative solution with an electric cylinder to create frictional force between the pads and the 

cable. Through this prototype, the concept can be more easily sold to potential customers and they 

can also get a better understanding of its function. 
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Nomenklatur 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

E Elasticitetsmodul (Pa) 

r Radie (m)  

t Tjocklek (m) 

P Effekt (W) 

ηs Verkningsgrad 

i Utväxling 

s Stigning (m) 

p Tryck (N/mm2) 

F Kraft (N) 

d Innerdiameter (m) 

D Ytterdiameter (m) 

l Längd (m) 

L Längd (m) 

A Area (m2) 

N Normalkraft (N) 

μ Friktionskoefficient 

M Moment (Nm) 

n Säkerhetsfaktor 

ϭ Spänning (MPa) 

ReL Sträckgräns (MPa) 

𝜏 Skjuvspänning (MPa) 

v Hastighet (m/s) 

ω Varvtal (min-1) 

 

Förkortningar 

CAD Computer Aided Design 

CAE Computer Aided Engineering  

FEM Finita Element Metoden 

RSS Ronneby Svets & Smide 

NKT NKT cables AB 
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1 INLEDNING 

1.1 Introduktion 

Kabeldragare är en vanligt förekommande maskin inom kabelindustrin och den används både 

vid tillverkning och vid senare hantering av kablar. Men tekniken bakom kabeldragare är 

gammal och utvecklingen inom branschen går långsamt. Semcon AB i Karlskrona har 

uppmärksammat att många användare har stora problem med sina kabeldragare och det är 

mycket kostsamt när en kabeldragare havererar eftersom hela produktionslinan stannar upp. 

Arbetet handlar om att utveckla ett koncept på en kabeldragare där dessa problem är utsorterade. 

 

Konceptutvecklingen av kabeldragaren sker i samarbete med ett annat team bestående av två 

studenter vid namn Hampus Karlsson och Anton Karlsson. Arbetet delas upp mellan teamen 

som kommer att ta olika roller under utvecklingen och fokusera på olika delproblem. I denna 

rapport ligger huvudfokus på utveckling av ett nytt och förbättrat driftsystem, alltså hur 

kabeldragarens olika funktioner drivs. Hållbarhet, komponentval och materialval är några av 

de områden som kommer granskas. Alla de kabeldragare som marknaden har att erbjuda idag 

använder sig av hydraulik- eller pneumatiksystem för någon eller några av funktionerna. Men 

dessa system fallerar ofta på grund av den miljö som kabeldragarna utsätts för. Genom att 

implementera ny och modern teknik kan en slagkraftig kabeldragare skapas som sticker ut från 

mängden. Syftet är att skapa en produkt baserat på kundernas verkliga behov. Därför kommer 

det läggas mycket energi på att finna kundbehov innan konceptutvecklingen tar fart. 

 

1.2  Bakgrund 

Semcon AB är ett internationellt teknikkonsultföretag inom ingenjörstjänster och 

teknikinformation. Semcon grundades 1980 och har idag ca 3000 anställda på 45 platser runt 

om i världen och 20 av kontoren ligger i Sverige. Semcon har inga egna produkter utan säljer 

istället konsulttjänster inom många olika branscher såsom industri, fordon, telecom, life science 

och energi. 

 

Semcons kontor i Karlskrona har ett samarbete med Ronneby Svets & Smide (RSS) där de 

konstruerar och tillverkar helhetsleveranser till kabelindustrin. Semcon står för konstruktionen 

och utvecklingen av produkterna medan Ronneby Svets & Smide står för tillverkning och 

leverans. Leveranserna kan bestå av en kabelkarusell, läggarm och med en tillhörande 

kabeldragare åt företag inom sjökabelindustrin. Oftast handlar det om umbilical-kablar, en typ 

av kabel som har många funktioner såsom strömförsörjning, fiberoptik och hydraulik i en och 

samma kabel. Kabeldragaren är en mycket komplex maskin och har i dessa leveranser alltid 

köpts in från en extern leverantör och Semcon har således aldrig varit inblandade i 

konstruktionen av dessa. 

 

I en kabelfabrik finns det ett flertal kabeldragare längs produktionslinan både inuti fabriken och 

utanför. Kabeldragarna har i uppgift att dra fram den långa och tunga kabeln mellan de olika 
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momenten i tillverkningen. Funktionen och utseendet på kabeldragarna kan skilja beroende på 

var i produktionen de befinner sig. Mellan de olika momenten förflyttas kabeln på rullbanor. 

Det är kabeldragarna som är placerade utomhus som är av intresse för Semcon. Dessa 

kabeldragare används i slutstadiet av produktionen när kabeln är färdig. När kabeln är 

producerad dras den ut från fabriken och rullas upp på en karusell med hjälp av en läggarm och 

en kabeldragare som då är placerad på en ställning, se Figur 1.1 (Blue Offshore 2011). Kabeln 

lagras på denna karusell fram till dess att den ska förflyttas med hjälp av en kabeldragare till en 

båt för att sedan läggas ut på havsbotten. 

 

 
Figur 1.1. Kabeldragare monterad på en ställning, läggarm och kabelkarusell. 

Källa: http://subseaworldnews.com/2011/12/02/the-netherlands-blue-offshore-reaches-

financial-close-with-abn-amro-bank/ 

 

Semcon och RSS har konstaterat att de kabeldragare som köpts in och levererats ihop med 

karuseller har haft en bristande kvalité och funktionalitet. Korrosionsskyddet på komponenter 

såsom ramkonstruktionen och skruvförband har varit dåligt vilket har lett till korroderade 

komponenter redan efter en kort tid i bruk. Funktionen av stödrullarna som sitter i början och 

slutet av maskinen har varit dåligt konstruerat vilket lett till problem med att få kabeln att styras 

in rakt i maskinen. Att kabeln styr in rakt är mycket viktigt för att kabeln inte ska glida ur eller 

ta skada. Det har funnits sådana brister med styrningen att kunden tillsammans med RSS varit 

tvungna att bygga om maskinen för att den ska fungera korrekt. Dessa maskiner drivs av både 

elmotorer och hydraulik. Hydrauliksystemet har ställt till problem med läckande kopplingar 

och eftersom maskinen är placerad utomhus i mycket varierande temperaturer har det varit 

problem med både överhettning av hydrauloljan vid varma dagar och frost och kondens i 

systemet vid kalla dagar. 

 

Det har även uppstått problem vid tillfällen då dessa kabeldragare havererat eftersom RSS 

behöver ta hjälp av leverantörer vid support och reparationer av maskinerna. Supporten från 

leverantörerna har varit bristfällig och inneburit långa reparationstider som gett både Semcon 

och RSS dålig reklam. Semcon vill kunna bibehålla en god kontakt med deras kunder där de 

sätter kunden i fokus och kan leverera lösningar av högsta kvalité. 
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1.3  Mål och syfte 

Med de nämnda problemen i fokus vill Semcon ta fram ett eget koncept på en kabeldragare för 

att se om detta är något att erbjuda marknaden. Det finns ett uppenbart behov från kunder på en 

kabeldragare där driftsäkerhet och funktionalitet är mycket viktigt. Konceptet ska följa ett antal 

givna målspecifikationer som användare av kabeldragare önskar. Hur dessa mål ska uppnås är 

inte givet. 

 

Semcons syfte med att få ett eget koncept på en kabeldragare är att få möjligheten till att få 

nöjdare kunder som får de produkter de har blivit lovade. Genom detta kan Semcon tjäna mer 

pengar på nöjda och återkommande kunder. Semcon och RSS kan även få möjligheten att 

erbjuda kunderna service- och underhållsavtal på maskinerna vilket är en långvarig ekonomisk 

inkomst. Både Semcon och RSS kommer inte behöva förlita sig på en annan leverantör av 

kabelmaskinen. På detta sätt blir det lättare för Semcon och RSS att vara medveten om kvalitén 

och funktionaliteten på produkten de levererar. 

 

Målet med det totala arbetet för båda teamen inom detta projekt är att utveckla ett koncept på 

en kabeldragare som sticker ut i mängden och som kan bli slagkraftig på marknaden genom att 

ha nya innovativa funktioner som gör maskinen bättre ur olika perspektiv såsom funktionalitet 

och kvalité. Målet är att ha ett koncept på en kabeldragare med samma funktioner som tidigare 

maskiner men där de tidigare problemen är eliminerade. 

 

Konceptet ska innefatta en väl utvecklad skiss på kabeldragarens helhet och nödvändiga 

delfunktioner för att maskinen ska fungera. Det ska finnas ett bra underlag för hur maskinens 

delfunktioner ska fungera och vilka komponenter som används. Dessa komponenter ska vara 

väl utvalda och det ska finnas belägg för att de kommer att fungera och hålla för applikationen 

och miljön. Detaljritningar och materialval ska finnas på de mest kritiska komponenterna som 

är betydande för kabeldragarens funktion och som inte är självklara och enkla att för företaget 

själva konstruera eller ta fram på egen hand. 

 

Detta arbete handlar om konceptutveckling kring funktionaliteten och drivningssystem för 

kabeldragaren. Arbetet inriktar sig på hur man tar fram en bra produkt med bra och nödvändiga 

funktioner som tillfredsställer användaren. Hur maskinen ska operera såsom att mata kabeln, 

hur styrningen av kabeln in och ut ur maskinen ska fungera och vilken typ av drivning som är 

optimal. Konstruktion, framtagning och val av komponenter till de olika delfunktionerna är i 

fokus. 

 

1.4  Avgränsning 

Arbetet är avgränsat till att ta endast ta fram ett väl utvecklat koncept, inte att skapa en 

fullständig produkt. Alltså kommer inte arbetet leda till en produkt färdig för tillverkning. 

Meningen är att Semcon ska få en klar uppfattning om kabeldragarens funktioner och olika 

komponenter och hur dessa interagerar. 
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Avgränsningar finns även i hur utvecklingsarbetet är uppdelat mellan två separata team. De 

arbetsuppgifter, utveckling och konstruktion av komponenter som det andra teamet gör kommer 

inte att verifieras eller ifrågasättas. Därför kan det inte säkerställas att komponenter utvecklade 

av det andra teamet är konstruerade på ett sådant sätt att de uppfyller sin funktion eller håller 

för de belastningarna som maskinen utsätts för. 

 

Inga verkliga tester på komponenter och produkter kommer att göras vilket betyder att de 

specifikationer som leverantörer utlovar av produkten kommer inte att verifieras. 

 

Under konstruktionsfasen tas det inte hänsyn till dimensionering och hållfasthetsberäkningar 

på svetsfogar. De FEM simuleringar som görs kommer behandla svetsade strukturer som endast 

en solid av samma material. Svetsfogars inverkan och materialförändring kommer inte att vara 

med i beräkningarna. 

 

1.5  Frågeställningar och/eller tekniskt problem. 

För att få en bra översikt på vad som kommer att utföras och undersökas i arbetet har ett antal 

frågor sammanställts som senare kommer att besvaras. 

 

 I vilka av de nuvarande kabeldragarna funktioner finns det tydliga brister? Hur kan 

dessa funktioner förbättras? 

 Vilket är det optimala systemet för att styra och driva alla funktioner i en kabeldragare 

ur hållbarhets- och användarperspektiv? 

 Hur skapas en prototyp som tydligt visar funktionaliteten hos en maskin? 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

Då arbetet är mer av praktisk art är tidigare publikationer inom området kabeldragare 

svårhittade. Grunderna bakom hydraulsystem är bra att känna till eftersom tidigare maskiner 

varit drivna av denna teknik. Tekniken bakom elektriska cylindrar är även viktig eftersom 

mycket av arbetet behandlar dessa komponenter och system. En prototyp ska tillverkas vilket 

kräver en beskrivning av olika tekniker för tillverkning. 

 

2.1 Hydrauliksystem och dess komponenter 

Hydraulik är en teknik för att överföra, lagra och styra energi med hjälp av en vätska. Samma 

typ av teknik finns för gaser som luft och kallas då för pneumatik. Hydraulsystem användes 

redan under antiken för att överföra kraft från vatten till roterande eller tryckande 

konstruktioner (Stacke Hydraulik, 2012). Idag används hydraulik inom många områden såsom, 

anläggningsmaskiner, skogsmaskiner, gruvor, industri, personbilar och flygplan. 

Hydraulvätskan är en inkompressibel fluid, en vätska som inte ändras när den utsätts för tryck, 

och är oftast av mineraloljebas eller helsyntetisk olja. Hydraulsystem delas upp i hydrostatiska- 

och hydrodynamiska system. Hydrodynamiska system används i t.ex. automatväxellådor 

medan hydrostatiska system är det system som i vardagligt tal kallas för ett hydraulsystem och 

i kapitlet kommer endast detta system att förklaras.  

 

I ett enkelt hydrostatiskt system överförs energin genom en deplacementpump, oftast en 

kugghjulspump driven av en elektrisk motor eller förbränningsmotor. Hydrauloljan är samlad i 

en tank och från denna kommer pumpen att tvinga oljan att strömma genom systemet. Oljan 

kommer att trycksättas genom det mottryck som lasten (motståndet) åstadkommer 

(Pumpportalen, 2017). En kugghjulspump kommer till skillnad från många andra typer av 

pumpar, att för varje rotationsvarv, leverera en viss volym olja oberoende av mottrycket från 

systemet. Den trycksatta oljan överförs genom rör eller slangar till ventiler som leder oljan 

vidare till någon form av hydraulmotor eller hydraulcylinder. Dessa överför sedan energin i den 

trycksatta oljan till mekanisk energi i form av rotation eller linjär rörelse. Oljan leds sedan 

tillbaka till tanken. Den olja som pumpen levererar men som inte används av motorn eller 

cylindern kommer att genom en ventil strömma tillbaka till tanken. Alltså kommer pumpen att 

pumpa runt oljan i systemet även när motorer eller cylindrar inte aktiveras. Figur 2.1 visar ett 

hydrostatiskt system som består av en oljetank, ett oljefilter, en kugghjulspump, en 

riktningsventil och en dubbelverkande hydraulcylinder (kan överföra kraft i båda riktningar). 
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Figur 2.1. Ett hydrostatiskt hydraulsystem med några vanliga komponenter. 

 

I ett hydraulsystem kan man enkelt åstadkomma mycket stora kraftutväxlingar med en hög 

verkningsgrad och precision. Krafterna kan enkelt styras både manuellt och elektriskt med 

riktningsventiler och tryckventiler som reglerar flödet eller oljetrycket fram till motorn eller 

cylindern. Effekten i ett idealt hydraulsystem är oljans tryck multiplicerat med flödet. Den totala 

verkningsgraden i ett enskilt pump–hydraulcylinder system är upp mot 90 % (Rosén, 2011). 

 

En vanlig och mycket använd kraftutväxling inom hydraulik är en hydraulisk domkraft. Den 

illustreras i Figur 2.2. Förhållandet i kraft (F) är proportionellt mot cylindrarnas areor (A) enligt 

Ekvation 2.1 (Rosén, 2011). 

 
𝐹2

𝐴2
=

𝐹1

𝐴1
        (2.1) 

 
Figur 2.2. Hydraulisk kraftutväxling mellan olika cylinderareor. 

 

Kraften från en hydraulcylinder beräknas enligt Ekvation 2.2. Kraften F är lika med oljetrycket 

p multiplicerat med kolvarean A. 

 

𝐹 = 𝑝 ∗ 𝐴        (2.2) 
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2.2 Elektriska cylindrar 

En elektrisk cylinder är ett alternativ till en hydraulisk cylinder. Mekanex (2017) skriver att 

några av en elektrisk cylinders fördelar är ingen risk för läckage, exakt kontroll av rörelsen och 

möjlighet till total låsning i önskat läge. Detta är även någon som skiljer en elektrisk cylinder 

mot en hydraulisk. I en hydraulisk cylinder är det svårt att justera en exakt position på cylindern. 

Elektriska cylindrar finns i många olika storlekar och slaglängder. Från små cylindrar med en 

kraft på 10 N och slaglängd på några centimeter upp till mycket stora cylindrar på 500 kN i 

kraft och flera meter i slaglängd. 

 

 
Figur 2.3. Elektrisk cylinder/ställdon på 1kN kraft. 

Källa: http://www.admotion.se/sortiment/stalldon:5/stalldon-ta2:11 

 

En elektrisk cylinders konstruktion består av en elmotor som genom någon form av växellåda, 

ofta en vinkelväxel, driver en rörelseskruv. En kolv är monterad på rörelseskruvens mutter. När 

rörelseskruven roterar kommer muttern tillsammans med kolven att förflytta sig i en linjär 

rörelse. Rörelseskruven är antingen av typen trapetsskruv eller kulskruv. En trapetsskruv och 

en kulskruv har samma funktion, att överföra rotation till linjär rörelse. En trapetsskruv tål 

mycket höga belastningar men passar bäst vid låga hastigheter och låg intermittensfaktor, runt 

20 % (Mekanex, 2017). Intermittensfaktor är användandegraden uppmätt under 10 minuter 

(Tenico, 2017). Muttern på trapetsskruven är solid. En kulskruv tål även den mycket höga 

belastningar men ytorna är mycket känsligare för smuts. Kulskruven fungerar som ett kullager 

och mellan gängspåren löper det lagerkulor som ytorna glider mot. Kulskruven har mycket hög 

precision och kan användas med en hög intermittensfaktor. En stor skillnad mellan 

trapetsskruven och kulskruven är verkningsgraden. Kulskruven har betydligt högre 

verkningsgrad än trapetsskruven vilket minskar värmeutveckling, kräver en mindre drivmotor 

och minskar belastningar på växellådor (Olsson 2006, 172). Verkningsgraden är även konstant 

oberoende av belastning vilket den inte är på en trapetsgänga. Detta spelar en viktig roll för den 

elektriska cylindern. Eftersom verkningsgraden är konstant för en kulskruv kan kraften styras 
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genom momentbegränsning direkt på motorn och behöver inte en utanpåliggande lastcell som 

mäter klämkraften. För trapetsskruven skulle det behövas en lastcell monterad på t.ex. 

kolvstången för att mäta kraften och på så vis reglera motorns moment. Figur 2.4 och Figur 2.5 

visar med en genomskärning konstruktionen och skillnaden mellan en kulskruv och en 

trapetsskruv. 

 

 
Figur 2.4. Genomskärning av en kulskruv. 

Källa: http://www.americanballscrewrepair.com/wp-content/uploads/2015/06/ball-

screw-14370-2366109.jpg 

 

 
Figur 2.5. Genomskärning av en trapetsskruv. 

Källa: http://www.directindustry.com/prod/fli-france-lineaire-industrie/product-13285-

96154.html 
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2.3 Prototyper 

2.3.1 Olika typer av prototyper 

Ulrich och Eppinger (2014, 375) beskriver en prototyp som en approximation av en produkt 

inom olika intresseområden. En prototyp kan delas upp mellan fysiska- och analytiska 

prototyper. En fysisk produkt är något man kan ta på, en materiell produkt som i någon mening 

ska efterlikna utvecklingsprodukten. En analytisk prototyp kan vara en datorsimulering eller en 

datorbaserad 3D-modell. Vidare kan en prototyp delas upp mellan omfattande och 

specialiserade prototyper. En omfattande prototyp finns alla eller nästan alla funktioner och 

egenskaper och är oftast i fullskala av produkten. Dessa prototyper används för tester eller för 

att ges ut till kunder för att hitta svagheter med dem. I en specialiserad prototyp finns bara en 

eller få av produktens egenskaper och dessa används oftast för att utvärdera form eller endast 

en av funktionerna. Oftast tillverkas först flera olika specialiserade prototyper innan en 

omfattande prototyp blir aktuell. Specialiserade prototyper brukar sedan delas in i utseende- 

och funktionsprototyper (Ulrich och Eppinger 2014, 378). 

 

2.3.2 Varför tillverkas prototyper? 

Det finns flera syften med prototyper såsom inlärning, kommunikation och integration. En 

prototyp kan användas som ett inlärningsverktyg genom att göra fysiska tester på den för att ta 

reda på om produkten kommer hålla för t.ex. olika belastningar. Ett annat exempel på inlärning 

från en prototyp är ett ergonomiskt handtag på ett verktyg. Då kan utvecklingsteamet låta 

kunder testa handtaget för att utvärdera formen och funktionen.  

 

Prototyper förstärker kommunikationen med kunder, investerare och ledningen genom att ge 

en visuell eller fysisk bild av produkten och dess funktion. En bild säger mer än tusen ord, och 

en fysisk prototyp säger mer än tusen bilder. Detta är ett ordspråk som verkligen får fram 

meningen med en prototyp. Ulrich och Eppinger (2014, 379) menar att för utomstående är en 

visuell prototyp av produkten mycket enklare att och inse värdet av än t.ex. skisser, matematiska 

formler och beskrivningar i form av text. 

 

Prototyper används även ur integrationssyfte, för att verifiera om olika komponenter hos 

produkten fungerar med varandra och passar ihop rent fysiskt. Att skapa en prototyp tvingar 

dessutom fram en integration och ett samarbete mellan olika medlemmar i utvecklingsteamet 

vilket ofta förstärker utvecklingstakten och förståelsen för de andra medlemmarnas arbete. 

 

2.3.3 Fördelarna med olika typer av prototyper 

Fördelarna med analytiska prototyper är att det är enkelt att ändra olika parametrar jämfört med 

en fysisk prototyp. En analytisk prototyp är oftast en matematisk modell eller en datorbaserad 

3D-modell av en produkt eller en funktion hos produkten. Oftast är det då mycket enkelt att 

ändra form, mått och material på prototypen bara genom en knapptryckning. Hos en fysisk 

prototyp krävs det att man bygger om eller till och med måste tillverka en ny prototyp om 

variabler behöver ändras. 
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Fördelarna med en fysisk prototyp är att oväntade fenomen enklare upptäcks. En förklaring till 

detta är att analytiska prototyper endast följer de lagar och regler som programvaran innehåller 

men i verkligheten finns det oftast så många fler faktorer som påverkar produkten. Dessa 

negativa fenomen upptäcks endast efter att en fysisk prototyp har tillverkats. Av denna 

anledning byggs alltid minst en fysisk prototyp under utvecklingsprocessen (Ulrich och 

Eppinger 2014, 382). 

 

En prototyp kan minska risken för att dyra felsteg görs under utvecklingsprocessen. Oftast kan 

då utvecklingsteamet hitta dolda problem i ett tidigt stadie, dessa problem kan i god tid lösas. 

Dessa problem kan lätt skapa tidskrävande och kostsamma följder senare i utvecklingsarbetet. 

Oftast görs en analytisk prototyp före en fysisk prototyp. När den analytiska prototypen har 

genomgått alla tester kan en fysisk prototyp tillverkas för att verifiera testerna och hitta dolda 

problem. 

 

2.3.4 Tillverkningstekniker för prototyper 

Det finns många olika tekniker för att skapa prototyper. Idag skapas oftast analytiska prototyper 

genom datorstödda modeller i form av 3D modeller, även kallat CAD modeller. Dessa modeller 

är oftast uppbyggda av primitiva geometriska solider såsom cylindrar, och kuber. Dessa CAD 

modeller kan sedan användas i CAE program för att göra beräkningar och simuleringar på 

prototypen. Detta är en betydligt effektivare och billigare metod än att tillverka fysiska 

prototyper för varenda komponent under utvecklingsprocessen. 

 

 
Figur 2.6. Analytisk prototyp. 3D-CAD modell av GMs LS7 motorblock. 

Källa: http://polycount.com/discussion/144506/www.thiagoscg.com/images/ 

LS7_01_5760x3240.png 
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En mycket populär metod för tillverkning av fysiska prototyper är friformsframställning. 

Anordningen för friformsframställning kallas i vardagligt tal för 3D skrivare. Denna teknik har 

blivit mycket populär under de senaste åren och är under stor utveckling. Priserna på 3D 

skrivare har sjunkit vilket möjliggjort att de flesta produktutvecklare idag har tillgång till 

tekniken. Materialet som används är oftast olika typer av plaster men 3D skrivare för metaller 

finns också på marknaden. Denna teknik bygger på att en CAD modell av produkten först 

genererats. CAD modellen överförs sedan till skrivaren som bygger upp en fysisk modell av 

produkten lager för lager. 

 

 
Figur 2.7. Fysisk prototyp. Fullskalemodell av ett insug till en Ford motor. Tillverkat 

med 3D-skrivare. 

Källa: http://www.3ders.org/articles/20150530-ford-uses-3d-printed-parts-in-ecoboost-

race-engine-and-wins-24-hours-of-daytona-race.html 
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3 METOD 

3.1 Val av utvecklingsmetod 

Det finns två huvudmetoder inom utvecklingsprocesser som företag brukar använda, staged 

process och spiral process även kallad agila process (Johannesson, Persson och Pettersson 2013, 

654). Staged process betyder att utvecklingsprocessen följer en rät linje från planeringsfasen 

till slutgiltiga produkten. Vid slutet av värja fast görs det en utvärdering som bestämmer om 

projektet ska fortsätta till nästa fas eller mer arbete behöver göras. Om resultatet från en fas 

skulle bli dåligt finns det en möjlighet att gå tillbaka och arbeta om den fasen men att hoppa 

tillbaka flera steg är oftast mycket kostsamt och tidskrävande eftersom varje fas har blivit väl 

utvecklad och det har lagts mycket energi i dem. Fördelarna med staged process är att det ger 

en bra struktur som är lätt att följa och det är lätt att styra processen. Det är viktigt att 

specifikationerna bestäms tidigt och att inga efterföljande förändringar görs. 

 

För spiral process är det tvärtom, då upprepas faserna om och om igen, antalet loopar av hela 

processen kan variera. Varje steg görs inte fulls så grundligt som i staged process. Fördelarna 

med denna process är att man får en glimt av framtiden och att informations och idéer från 

senare faser kan implementeras i föregående faser. Nackdelarna är att metoden är mer komplex 

och blir lätt rörig och invecklad och det är svårt att hitta en bra struktur. Spiral process är vanligt 

att använda för utveckling av mjukvaruprodukter. En förklaring med bild av de två processerna 

visas i Figur 3.1. 

 

 
Figur 3.1. Staged process och spiral process inom produktutveckling. 

 

Staged process valdes som huvudmetod för detta utvecklingsprojekt eftersom projektet till stor 

del handlar om konstruktion och val av komponenter. Om en spiral process hade valts skulle 

det bli mycket tidsödande att konstruera om koncept och lösningar för alla delproblem när nästa 

loop i processen började. Genom att använda denna metod kommer det vara enklare att bygga 

upp en tydlig struktur med tydliga faser vilket underlättar integrationerna mellan teamen. Det 

kommer även vara enklare att skapa och följa en tidsplan som bygger på en staged process 

jämfört med en spiral process. Eftersom denna process är vald är det mycket viktigt att göra en 
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grundlig behovsanalys och sätta klara målspecifikationer som är väl genomtänkta så att inga 

drastiska ändringar måste göras senare under arbetets gång. 

 

I metodkapitlet beskrivs projektets arbetsgång steg för steg. Delmomenten under arbetet 

överlappar varandra i viss utsträckning men kommer till stor del att följa samma struktur som 

beskrivs i boken Produktutveckling, konstruktion och design, Ulrich och Eppinger (2014).  

 

3.2 Problemanalys 

3.2.1 Struktur av arbetet mellan teamen 

Arbetet med att ta fram ett koncept på en kabeldragare gjordes som sagt i samarbete med ett 

annat team. Det första momentet var därför att skapa en struktur på hur arbetet skulle 

genomföras och delas upp. Teamen behövde komma överens om vilka arbetsuppgifter och 

delproblem de skulle inrikta sig på och vem som skulle ha ansvar för vad. Under Kapitel 1.4 

Avgränsningar beskrivs vilka delproblem av projektet som de olika teamen tog sig an. 

 

Teamen jobbade ganska nära varandra i början av projektet med att göra konkurrentanalyser, 

identifiera kundbehov och sätta upp målspecifikationer men hade samtidigt olika inriktningar 

att ansvara över. Teamen delade sedan upp sig betydligt mer när arbetet gick över till att 

generera konceptlösningar, ta fram komponenter och konstruera komponenter. Ett Google 

Drive dokument på internet skapades så att båda teamen kunde ladda upp deras arbete de uträttat 

och den information de samlat in. Detta lät teamen att komma åt varandra arbete vilket var en 

stor fördel under projektets gång. Ett Gantt schema för projektets arbetsgång skapades där det 

bestämdes vilka datum som en integration mellan teamen skulle göras, se Bilaga 1. Under 

integrationerna samlades teamens arbete in och diskuterades och problem som uppkommit 

sedan förra integrationen togs upp och diskuterades. 

 

3.2.2 Skapa en övergripande förståelse för produkten 

3.2.2.1 Övergripande konkurrentanalys 

En övergripande konkurrentanalys genom extern sökning gjordes som första steg. Anledningen 

till att en sådan analys gjordes var för att få en klar bild av hur marknaden ser ut för dessa 

maskiner och vilka olika typer av kabeldragare det finns. Kabeldragare är ett nytt ämne och 

väldigt lite tidigare kunskap om dessa maskiner fanns innan arbetet startade. Ulrich och 

Eppinger (2014, 174) beskriver flera olika metoder för att söka extern. Söka över internet, 

intervjua spetsanvändare och konsultera experter är några av metoderna. Sökningarna skedde 

över internet. Att söka externt över internet valdes eftersom det är en tids- och kostnadseffektiv 

metod för att samla in baskunskaper och förståelse för ämnet. Att intervjua spetsanvändare eller 

konsultera specialister skulle vara mer tidskrävande och var inte nödvändigt för att samla in 

dessa baskunskaper. 
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Informationen som samlades in var: 

 Vilka företag tillverkar eller säljer kabeldragare 

 Vilka modeller finns det 

 Vilka är huvudkomponenterna 

 Vilken typ av drift används t.ex. el eller hydraulik 

 Vad skiljer mellan olika modeller 

 Tekniska specifikationer av de olika modellerna 

Konkurrentanalyser genom extern sökning sker sedan genom hela arbetets gång för att samla 

in information om lösningar på tekniska huvudproblem och delproblem. 

 

3.2.2.2 Tidigare kunskap 

Den information som Semcon har gett är endast om två stycken kabeldragare som blivit 

levererade i samband med deras föregående affärer. Dessa två maskiner kommer från olika 

tillverkare men funktionen och utseendet är mycket likt varandra. Figur 3.2 visar en 

kabeldragare som liknar de Semcon varit involverade i. 

 

Dessa kabeldragare består av två horisontella drivband/kedjor som matar kabeln framåt. På 

banden sitter det monterat plattor (pads) av gummi eller liknande material för att skapa friktion 

och grepp mot kabeln och samtidigt inte kunna skada kabeln. Banden drivs av antingen 

elmotorer eller hydraulmotorer som, genom en växellåda, växlar ner varvtalet och ökar 

momentet till bandens drivhjul. Banden pressas mot varandra för att skapa en normalkraft mot 

kabeln. Presskraften kommer från en hydraulcylinder kopplat till ett hydrauliksystem bestående 

av en tank, två hydraulikpumpar, två elmotorer, riktningsventiler, kylare och slangar. I båda 

ändar på maskinen är det monterat kabelstyrning i form av rullar. Det sitter sammanlagt fyra 

rullar i varje ände av maskinen placerade i ett kvadratiskt mönster runt kabeln för att kunna 

styra den i alla riktningar. Dessa styrningar är justerbara i höjd- och sidled för att passa olika 

kabeldiametrar. Dragkapaciteten för dessa maskiner låg på 6 Ton. 

 

 
Figur 3.2. Toppmatad kabeldragare av märket Swan Hunter. 

Källa: http://www.4coffshore.com/windfarms/equipment-swan-hunter-15te-horizontal-

tensioner-eid59.html 
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3.2.3 Identifiering av kundbehov 

Genom att identifiera kundbehoven säkerställs det att produktens utveckling fokuserar på de 

egentliga behoven från kunder och inte på vad utvecklingsteamet föreställer sig att kunderna 

vill ha. Ulrich och Eppinger (2014, 117) beskriver en tydlig arbetsgång för att identifiera 

kundbehov, som har blivit följda i detta arbete. Syftet med metoden är följande: 

 Utvecklingen av produkten fokuserar på kundbehoven 

 Dolda behov identifieras 

 Viktiga och kritiska behov glöms inte bort 

 Teamet utvecklar en gemensam förståelse av behoven 

 Skapa ett underlag för målspecifikationer 

Identifieringen av kundbehoven följde fem steg: 

1. Insamling av data 

2. Tolka och analysera data 

3. Organisera behoven 

4. Etablera den relativa vikten av behoven 

5. Reflektera över resultatet 

Detta arbete fokuserade endast på de två första stegen, insamling av data och tolkning av data. 

De tre sista stegen, organisera behoven och etablera den relativa vikten var helt och hållet det 

andra teamets uppgift. 

 

3.2.3.1 Insamling av data 

Behoven som samlades in byggde först och främst på vad Semcon tillsammans med RSS hade 

identifierat hos deras kunder. Både ett antal behov och rena specifikationer var givna. Men 

dessa behov var otillräckliga och inte helt förstådda och därför valdes det att göra en grundlig 

behovsanalys som även inkluderade datainsamling från intervjuer av användare till 

kabeldragare och observation av produkten i användning. 

 

Insamling av data kan ske genom intervjuer av användare till produkten och sker helst i kundens 

arbetsmiljö. Därför gjordes en intervju av en spetsanvändare, Thomas Wennerhov, på ABB, 

nuvarande NKT, för att identifiera deras behov av en kabeldragare. 

 

Ulrich och Eppinger (2014, 119) tar upp ett antal råd enligt nedan som följdes noga för att få ut 

så mycket information som möjlig av intervjun: 

 Att anpassa sig efter kunden leder till att användbar information inte missas. Om 

kunder leder in intervjun i en annan riktning än vad upplägget var bestämt ska inte 

kunden avbrytas. Ställ gärna följdfrågor. 

 Dölj förutfattade meningar om produktens teknik och undvik att diskussioner styr in 

på hur produkten ska konstrueras eller hur problemen ska lösas. 

 Låt kunden demonstrera produkten i sin rätta miljö och studera användningen noga 

och leta efter problem under användningen. 
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 Viktiga frågor är t.ex. vad användaren tycker om, vad användaren inte tycker om och 

vad som kan förbättras med produkten. 

 

Intervjun gjordes i samarbete med det andra teamet. Teamen inriktade sig på frågor som var 

viktiga för deras enskilda arbete. Frågorna anpassades hela tiden under intervjun för att få ut så 

mycket information som möjligt. Basfrågorna som togs upp för detta arbete var följande: 

 Vad heter märket på maskinerna? 

 Driftstimmar för maskinen? 

 Är det mycket driftstopp på maskinen? 

 Spänna bandet. Spänner man bandet? 

 Förklara ingående hur maskinen används, reglage (funktioner, larm, broms) 

 Hur fungerar maskinen rent tekniskt? 

 Vad är det för typ av broms/nödstopp? 

 Hur fungerar stödrullarna. Är nedersta stödrullen justerbar? och hur? 

 Är det skillnad om man placerar maskinen framåtvänt eller bakåtvänt? skillnader? 

 Är banden alltid parallella? (matas i V-form) 

 Gör ni själva några modifikationer på maskinen? 

 Vad finns det för syn på problem och vad kan förbättras? 

 

Det finns olika typer av dokumentation under en intervju och de som används flitigt är 

ljudinspelning, anteckningar, videoinspelning och fotografering. Metoden att göra skriftliga 

anteckningar valdes. Detta gjordes eftersom fotografering och videoinspelning var förbjudet i 

fabriken. Att dokumentera genom ljudinspelning valdes även bort eftersom det fanns tre 

personer under intervjun som kunde ta anteckningar och därför skulle det inte bli problem att 

få med all information.  

 

3.2.3.2 Tolka och analysera data 

De data och information som samlats in måste tolkas och översättas till rena behov. Uttalande 

och observationer beskriver inte alltid klara behov och därför är det nödvändigt att studera dessa 

noga och hitta dolda underliggande behov. Det kunden säger att han vill ha är sällan det han 

faktiskt behöver. Detta steg kommer göras genom att varje utlåtande analyseras och sedan 

översätts till ett väl formulerat behov. Ulrich och Eppinger (2014, 126) tar upp fem riktlinjer 

som följdes i detta arbete när informationen tolkas: 

 Behoven ska alltid uttryckas i vad produkten ska göra, inte hur den ska utföra detta. 

 För att inte förlora viktig information bör behoven uttryckas på samma detaljnivå som 

det data som samlades in. 

 Försök att undvika negativa formuleringar i behoven. 

 Uttryck behoven som produktens egenskaper. Det underlättar vid senare översättning 

till målspecifikationer. 

 Undvik ord som måste och ska. Detta ger en felaktig bild av behovets relativa vikt. 
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3.3 Målspecifikationer 

Kundbehoven uttrycks oftast i subjektiva uttryck. Därför upprättas målspecifikationer som 

anger tydligt vad som måste uppnås för att tillfredsställa kundbehoven. Målet med denna metod 

är att översätta kundens behov i mätbara tekniska termer. På detta sätt kan sedan 

utvecklingsteamet mäta om produkten uppfyller de behov som kunden önskar. Dessa 

specifikationer ska på ett noggrant och mätbart sätt beskriva vad produkten ska uträtta, inte hur 

den ska uträtta det. En specifikation består av ett kriterium och ett värde, t.ex. Produktens vikt 

– mellan 5kg och 10kg, eller monteringstid av hjul – mindre än 30 sekunder. Värden kan 

uttryckas på olika sätt. De kan uttryckas med ett lägsta värde (minst X) eller ett högsta värde 

(högst X). De kan även uttryckas med ett mellan värde (mellan X och Y) eller ett exakt värde. 

 

Ulrich och Eppinger (2014, 143) tar upp ett antal tips som följdes när målspecifikationerna 

upprättades: 

 Specifikationen ska vara fullständig och ibland behövs det flera specifikationer för att 

täcka in ett behov. 

 Beskriv bara vad produkten ska göra, inte hur. 

 Specifikationerna ska vara praktiskt mätbara och inte ha en överdriven noggrannhet 

på mätvärdet. 

 Sätt rimliga och acceptabla värden som inte är omöjliga att uppnå. 

 Vissa behov går inte att översätta till mätbara värden som t.ex. ett bra utseende. Dessa 

behov markeras som subjektiva och utvärderas senare. 

Behoven som identifierades i 3.2.3 Identifiering av kundbehov, översattes till mätbara 

målspecifikationer. Specifikationerna samlades i en lista som sammanställdes på teamens 

gemensamma Google Drive dokument. Dessa specifikationer låg sedan till grund för det 

kommande utvecklingsarbetet. 

 

3.4 Konceptgenerering av huvudfunktioner 

Konceptgenereringsfasen är en viktig och betydande del inom produktutvecklingsprocessen. 

Det är här behoven och de etablerade målspecifikationerna omvandlas till lösningar av 

problemet i form av olika koncept. Ett produktkoncept är en ungefärlig beskrivning av 

produktens teknik, verkningssätt och utformning (Ulrich och Eppinger 2014, 168). Koncept 

kommer att beskrivas i form av en skiss och en kort beskrivning av funktionen. 

Konceptgenereringen är oftast relativt billig i förhållande till resten av 

produktutvecklingsprocessen men är oerhört viktigt eftersom koncepten ligger till grund för hur 

hela produkten utformas. Att ha ett strukturerat tillvägagångssätt och att lägga mycket tid på 

konceptgenerering och utvärdering av de olika koncepten minskar risken för att senare i 

produktutvecklingsprocessen stöta på stora och kostsamma problem. 
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Ulrich och Eppinger (2014, 168) beskriver en uppsjö av metoder och delmoment som kan 

användas under konceptgenereringsfasen. De steg som valdes ut för konceptgenerering av 

huvudfunktionerna i detta arbete är: 

1. Problemnedbrytning 

2. Extern sökning 

3. Brainstorming 

4. Utvärdering och val av koncept 

Metoderna som användes under dessa fyra steg beskrivs nedan: 

 

3.4.1 Problemnedbrytning 

En mycket enkel produkt såsom att ta fram koncept på ett dörrstopp kan lösas som ett enda 

problem medan mer komplexa problem bör brytas ner i enklare delproblem. En kabeldragare 

är en mycket komplex maskin och kan därför inte lösas som ett enda problem. Därför valdes att 

bryta ned problemet i enklare delproblem. Dessa delproblem kunde därefter lösas var för sig. 

Ulrich och Eppinger (2014, 173) tar upp tre varianter av problemnedbrytning: 

 Funktionell nedbrytning 

 Nedbrytning i sekvenser av användaråtgärder 

 Nedbrytning i viktiga kundbehov 

Eftersom arbetet handlar om konceptutveckling kring kabeldragarens olika funktioner valdes 

med fördel metoden funktionell nedbrytning. Denna metod utfördes genom att ett 

funktionsdiagram skapades. Funktionsdiagrammet var baserat på ett godtyckligt 

produktkoncept som var en blandning av konkurrenters produkter och de produkter som 

Semcon varit involverade i. Målet var att beskriva kabeldragarens huvudsakliga funktionella 

element utan att antyda på ett specifikt sätt att lösa problemen på. På detta sätt kunde varje 

delproblem hanteras på ett målinriktat sätt. De delproblem som kom ut från denna metod 

delades sedan upp. Några av problemen gavs ut till det andra teamet och några utreddes i detta 

arbete. Genom denna problemnedbrytning kunde koncept genereras för varje separat 

delproblem och fokus kunde läggas på de viktigaste delproblemen medan mindre problem 

kunde skjutas upp. I detta arbete ligger ett stort fokus på att lösa tekniska problemen såsom 

motorer, växellådor och hydrauliska- eller elektriska komponenter vilket låg i åtanke när 

delproblemen delade upp mellan teamen. Dessa delproblem skapade under konstruktionsfasen 

ytterligare problem och bröts därför ned i fler underliggande delproblem. 

 

3.4.2 Extern sökning 

Ulrich och Eppinger (2014, 174) menar att syftet med extern sökning är att hitta möjliga 

befintliga lösningar på problemet i helhet och på delproblemen. Om det finns en befintlig 

lösning på ett problem är det inte alltid nödvändigt att utveckla en ny lösning för samma 

problem. Då kan teamet inrikta sig på utveckling av lösningar till de delproblem som det inte 

redan finns tillräckligt bra lösningar på. Ulrich och Eppinger (2014, 174) tar upp fem bra 

metoder inom extern sökning: 
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1. Intervjua spetsanvändare 

2. Konsultera experter 

3. Söka patent 

4. Söka publicerad litteratur 

5. Genomföra benchmarking 

En spetsanvändare är en person som använder produkten eller liknande produkter frekvent och 

som upptäcker behov långt innan majoriteten av användare gör det. Att konsultera experter 

såsom forskare, konsulter och tekniska säljare är en annan effektiv metod. De är väl insatta i 

problemet som helhet eller ett visst delproblem och kan oftast erbjuda flera bra lösningar på 

problemet direkt. Att genomföra benchmarking betyder att teamet undersöker liknande 

produkter eller produkter som löser något eller några av delproblemen. Genom denna metod 

kan teamet hitta styrkor och svagheter på konkurrerande produkter och genom detta inte fastna 

i samma tidskrävande situationer som konkurrenter gjort. Det är även viktigt att undersöka 

produkter på andra marknader som använder sig av liknande funktioner och lösningar på 

delproblemen. Här kommer det till god nytta att teamet har skapat en bra struktur och en väl 

genomtänkt nedbrytning på problemet för att dela in det i delproblem som kan lösas var för sig. 

Genom att söka externa kan värdefulla koncept samlas in och användas rakt av eller anpassas 

för att passa produkten som ska utvecklas. 

 

Den metod som valdes under extern sökning för konceptgenereringen av huvudfunktionerna 

var benchmarking. Genom dettas kunde enkla lösningar på problem finnas mycket snabbt och 

istället kunde fokus ligga på de delproblem som skiljde sig från konkurrenternas kabeldragare. 

Benchmarking gjordes över internet och på besök på arbetsplatser där kabeldragare används. 

 

Benchmarking på internet 

Mycket av det data från internet som användes var samma data som samlades in under 

Övergripande konkurrentanalys, Kapitel 3.2.2 Övergripande förståelse för produkten. Men här 

studerades mer i detalj vilka olika tekniker som används och hur olika delproblem var lösta hos 

konkurrenter. Syftet med den insamlade informationen var att lättare kunna generera 

lösningsförslag på delproblem under 3.4.3 Brainstorming. 

 

Benchmarking genom besök på arbetsplatser 

Benchmarking på konkurrenters kabeldragare gjordes genom att besöka arbetsplatser där 

kabeldragare används. Genom dessa besök kunde värdefull information och lösningsförslag 

hittas som inte var möjliga att hitta på internet. Här kunde kabeldragare studeras i detalj 

samtidigt som det fanns möjlighet att ställa frågor till personer som använde dessa maskiner.  

 

Benchmarking gjordes i samband med 3.2.3 Identifiering av kundbehov i kabelfabriken på NKT 

eftersom det skulle vara tidsödande att göra två besök på samma arbetsplats. I kabelfabriken 

studerades en kabeldragare av typen sidomatad med bält drivning. Även ett besök på NKTs 

kabelläggningsbåt vid namn Topaz Installer gjordes där en sidomatad kabeldragare med 

kedjedrivning och pads kunde studeras noggrant.  
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3.4.3 Intern sökning i form av brainstorming 

Med intern sökning menas att man använder sig av teamets egna kunskaper och kreativitet för 

att utveckla konceptlösningar. Ulrich och Eppinger (2014, 179) kallar intern sökning för 

brainstorming medan ordet brainstorming i vissa sammanhang endast sammanfattar en av 

metoderna i intern sökning. Metoden går ut på att samla in användbar information ur 

teammedlemmarnas minne för att skapa koncept och lösningar på problemen. Det gäller att alla 

är väl medvetna om att ingen kritik är tillåten och alla idéer är välkomna, även de idéer som vid 

första anblick verkar konstiga och omöjliga eftersom andra teammedlemmar kan finna dessa 

möjliga att jobba vidare på. 

 

I denna metod gäller det att använda fantasin och det är bra att skissa upp idéerna. Att generera 

många koncept är viktigt eftersom det ger större möjlighet att hitta en idé som är bra. Ulrich 

och Eppinger (2014, 180) menar att personer som arbetar enskilt oftast genererar fler och bättre 

koncept än när samma person jobbar i grupp. Därför är det viktigt att teammedlemmarna även 

i perioder sitter enskilt med konceptgenerering för att sedan ha gruppmöten där koncepten delas 

med de andra medlemmarna. Detta ger möjlighet för medlemmarna att se problemet från olika 

synvinklar. Genom att reflektera över andras idéer kan nya lösningar utvecklas. Att byta mellan 

olika miljöer under konceptgenereringen kan även vara till stor fördel eftersom de flesta 

personer får en ökad kreativitet när de hamnar i en ny miljö. Intern sökning i form av 

brainstorming användes i arbetet. Ulrich och Eppinger (2014, 179) tar upp några bra tips som 

användes vid denna metod: 

 Generera många idéer. Ju fler idéer teamet har genererat, desto fler potentiella bra 

lösningsförslag finns det att jobba med. 

 Inga idéer är dåliga. Idéer som till en början verkar omöjliga och konstiga kan vara 

de idéer som är revolutionerande. 

Det var under Brainstorming som lösningsförslag genererades för de huvudfunktioner som 

kabeldragaren delades upp i under 3.4.1 Problemnedbrytning. Koncept genererades för de 

delproblem som detta arbete fokuserade på. Brainstorming gjorde på en whiteboard tavla där 

alla olika koncept skissades upp för varje delproblem.  

 

Det ansågs att kabeldragaren hade ett högre funktionellt värde än ett emotionellt värde eftersom 

produkten inte används i vardagen av privatpersoner. Detta gjorde att det största fokus under 

konceptgenereringen gick till att lösa funktionella problem och där design och visuella 

hänsynstaganden inte gjordes i samma utsträckning. Men det ska inte helt förkastas att ett visst 

emotionellt värde alltid finns hos kunder oavsett vad produkten ska användas till. Kunder drar 

sig lätt till saker som ser bra ut ur designsynpunkt. Även fast det kan gälla en kabeldragare som 

är placerad utomhus vid en kabelfabrik. 

 

3.5 Utvärdering och val av koncept 

I val av koncept utvärderades alla de koncept för huvudfunktioner som genererats under 3.4.3 

Brainstorming. Utvärderingen av koncepten gjordes i förhållande till målspecifikationerna och 
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kundbehoven. Konceptens styrkor och svagheter jämfördes med varandra. Syftet med detta är 

att på ett objektivt vis kunna välja ut ett eller flera koncept att jobba vidare på för att sedan få 

fram det bästa lösningsförslaget för varje delproblem.  

 

Ulrich och Eppinger (2014, 199) beskriver olika metoder för konceptval enligt nedan: 

 Externt beslut genom att t.ex. en kund bestämmer koncept. 

 Medlemmar i utvecklingsteamet väljer koncept baserat på personlig kunskap. 

 Webbaserade undersökningar 

 Bygga prototyper och testa 

 Beslutsmatriser 

Eftersom kunskapen om kabeldragare är begränsad inom båda teamen så valdes inte metoden 

om konceptval baserat på medlemmarnas egen kunskap. Däremot användes val med hjälp av 

personliga kunskaper under 3.4.3 Brainstorming när många idéer behövde gallras ut. En 

webbaserad undersökning var svårt att genomföra eftersom produkten inte är något som 

allmänheten använder eller ens känner till. Att bygga prototyper för varje koncept för att sedan 

testat dessa skulle bli mycket tidsödande och kostsamt och var inte en metod att ens överväga. 

Därför valdes två metoder för konceptval, Beslutsmatriser och Externt beslut. 

 

3.5.1 Beslutsmatriser 

Beslutsmatriser, även kallat Pugh-matriser, användes för att utvärdera och jämföra olika 

lösningskoncept för delproblem till huvudfunktionerna. Johannesson, Persson och Pettersson 

(2013, 184-86) tar upp två typer av beslutsmatriser, Relativ beslutsmatris och Relativ 

beslutsmatris med viktade kriterier. För att utvärdera koncepten användes matriser med viktade 

kriterier. Dessa matriser ger en ökad precision eftersom kriterierna nu har en vikt i förhållande 

till varandra. En modell på en sådan matris visas i Tabell 3.1. 

 

Tabell 3.1. Exempel på en beslutsmatris med viktade kriterier. 
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I beslutsmatrisen fördes det in urvalskriterier baserat på kundbehov och målspecifikationer. En 

relevans för varje kriterium valdes. Relevansen avser hur viktigt kriteriet är i förhållande till de 

andra kriterierna och kan ha ett värde av 1-5. Referenskonceptet valdes och utgick ifrån en av 

de kabeldragare som Semcons tidigare varit involverade i. Sedan betygsattes koncepten med +, 

0 eller – relativt till referenskonceptet. Betygen multiplicerades med kriteriets relevans. Ett 

slutbetyg räknades ut för att sedan kunna rangordna koncepten. Valet av koncept bygger på 

relevansen och urvalskriterierna och kan därför skilja beroende på vilken person som 

betygsätter detta. Alltså behövdes det fler metoder innan de slutgiltiga koncepten kunde 

bestämmas. 

 

3.5.2 Externt beslut genom en workshop 

Eftersom båda teamen saknade erfarenhet från kabelindustrin och maskiner för kabeldragning 

ordnades en workshop där experter inom området bjöds in för att diskutera olika funktioner och 

koncept. Det fanns många frågetecken för de olika koncepten såsom hållbarhet, hur väl 

funktionerna gick att styra elektroniskt och vilka funktioner som passar bäst för kunderna. De 

experter som bjöds in och var med under workshopen var: 

 Robert Lundström. En handledare på Semcon som har god kännedom om kundernas 

behov. 

 Lennart. En extern konsult som arbetat mycket med maskiner för kabelindustrin och 

har en lång erfarenhet o bred kunskap. 

 Jörgen Ringius. Anställd på Kelmo, el-företaget som senare ska utveckla styr- och 

reglertekniken till kabeldragaren. 

Syftet med workshopen var att få höra experters utlåtande om de olika koncepten för 

huvudfunktionerna. De hade en högre kunskap och därför mycket lättare för att hitta fördelar 

och nackdelar hos de olika koncepten. Med deras bakgrund kunde de även generera nya 

lösningsförslag för de olika delproblemen.  

 

Planeringen för workshopen gjordes i samarbete med det andra teamet men teamen hade ansvar 

för olika områden. Uppdelningen gjordes genom att teamen tog upp och diskuterade de koncept 

för huvudfunktioner/delproblem som de hade ansvaret för. En Powerpoint presentation 

skapades som först beskrev de olika lösningskoncepten med bilder och text och sedan gavs det 

ut information om konkurrenters kabeldragare. Experterna fick sedan diskutera de olika 

problemen och ge utlåtande, förslag på förbättringar och deras tankar på vilka koncept som 

skulle bli bäst. 
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3.6 Konstruktionsfas 

När det slutgiltiga konceptet som beskriver kabeldragarens alla huvudfunktioner var utvärderat 

och valt började konstruktionsfasen. Konstruktionsfasen delades upp i två metoder. En metod 

var att söka efter komponenter som redan existerade på marknaden. Den andra metoder var att 

konstruera komponenter från grunden som då blev direkt anpassade till produkten. 

 

3.6.1 Sökning och utvärdering av redan existerande komponenter 

Idag är det mycket vanligt att produkter för helt olika ändamål kan använda sig av samma 

komponenter. Detta kallas komponentstandardisering och kan leda till lägre kostnader och 

högre kvalité (Ulrich och Eppinger 2014, 252). 

Kabeldragaren som utvecklades kommer endast att tillverkas i mycket liten serie av RSS. Ett 

exakt antal är svårt att bestämma eftersom de kommer tillverkas och anpassas till varje kunds 

önskemål. Det är alltså ingen produkt som kommer lagerföras. Då är det både ekonomisk och 

tidseffektivt att konstruera en maskin med många standardiserade komponenter som köps in 

från externa leverantörer. Det är ”dumt att uppfinna hjulet igen” är en bra förklaring som 

beskriver situationen. Genom att köpa in komponenter från andra tillverkare så överlåts 

delproblem till leverantörer som har en god kunskap och erfarenhet av just dessa komponenter. 

De kommer att ansvara för att dessa komponenter uppnår de krav om funktion, hållbarhet och 

kvalité som är efterfrågat. Oftast har de en betydligt högre kunskap inom ämnet än vad 

utvecklingsteamet har. De har under många år utvecklat, gjort tester, optimerat och 

effektiviserat komponenter för just dessa ändamål. Dessa komponenter kommer i de flesta fall 

att kunna köpas in för ett betydligt lägre pris än vad utvecklingskostnaderna för Semcon skulle 

bli. Hade utvecklingsarbetet handlat om en produkt som skulle masstillverkas skulle 

arbetsgången vart annorlunda och då skulle det kunna vara lönsamt att konstruera dessa 

komponenter inom företaget. 

 

En struktur skapades för att på ett effektivt sätt kunna söka och ta fram komponenter från 

externa leverantörer. Strukturen beskrivs nedan. 

 

1. En tydlig och välformulerad kravspecifikations sammanställs på den komponent som 

efterfrågas. 

2. Sökning efter komponenter som uppfyller delar av kravspecifikationen sker på internet 

och genom kataloger. Semcon har ett stort utbud av kataloger från tillverkare av olika 

komponenter. 

3. Kontakta tekniska säljare på företag. Försök att hitta en säljare eller teknisk ansvarig 

som har god kunskap och förståelse om produkten. Kontakt sker med flera olika företag 

som säljer samma typer av komponenter. En noggrann beskrivning av situationen och 

vilka problem som ska lösas ges till säljaren. Sedan lämnas kravspecifikationen ut.  

4. En diskussions förs sedan med säljaren om hur väl deras produkt kan uppfylla 

kravspecifikationen. Här kan det få göras justeringar i kravspecifikationen och det kan 

även uppstå nya helt nya lösningsförslag från säljaren. 



 

24 

 

5. Tolka och analysera de offerter och förslag som säljaren gett ut och jämföra offerterna 

både ur ekonomisk, leveranstid och funktionell syn från olika företag. Här gäller det 

också att reflektera över trovärdigheten hos respektive säljare.  

 

3.6.2 Konstruktion på detaljnivå 

Kabeldragaren gick inte enbart att konstruera med komponenter inköpta från externa 

leverantörer. Dessa fick istället konstrueras från grunden. Konstruktionen av dessa innefattar 

design, materialval och dimensionering. Johannesson, Persson och Pettersson (2013, 363) 

menar att för en lyckad konstruktion krävs det att konstruktören behöver översiktliga kunskaper 

och förståelse av olika konstruktionsmaterials egenskaper, värmebehandling, bearbetning, 

tillverkning och användningsområden. En sådan förståelse fanns redan vilket gjorde att ett 

effektivt konstruktionsarbete kunde uträttas. 

 

Det var viktigt att ha i åtanke under konstruktionen att ett få antal kabeldragare kommer 

produceras. Design och materialval skiljde sig därför jämfört med hur konstruktionen för en 

masstillverkad produkt kan se ut. Gjutning och formpressning är tillverkningsmetoder som inte 

var optimala eftersom kostnaderna blir höga när få komponenter ska tillverkas. Det är mycket 

dyrt att ta fram gjutformar och pressverktyg. Därför valdes det att konstruera komponenter som 

kan tillverkas genom svetsning och skärande bearbetning. Skärande bearbetning innefattar 

borrning, sågning, svarvning och fräsning. De material som användes till konstruktionen av 

komponenter var balkar, plåtar, axlar, bussningar och fästelement eftersom det med dessa 

material går att tillverka komponenter genom de tillverkningsmetoder som beskrevs ovan. 

 

3.6.2.1 Materialval 

Balkelement som användes var VKR (varmformade konstruktionsrör) S355J2H och är den 

vanligaste rörprofilen i byggsammanhang (BE Group, 2017). Denna standard på balkar valdes 

eftersom det var ett önskemål från Semcon och de brukar konstruera med dessa balkar. 

 

Standard för plåtar som användes till konstruktion var konstruktionsstål S355J2+N och kallas 

varmvalsad grovplåt. Denna typ av plåt är mycket vanlig för att svetsas samman med balkar 

(BE Group, 2017). 

 

För material till axlar valdes SS2225, SS2244 och SS2541 enligt SS-EN 10 083-1 standard. 

Detta är legerade seghärdade stål med hög sträckgräns och är mycket vanligt att använda som 

axelmaterial. (BE Group, 2017). 

 

Fästelement såsom skruvar, muttrar och brickor som användes under konstruktionen höll EN-

ISO standard. Detta är en vanlig standard i Europa vilket skapar enkel montering och service 

för både tillverkare och kund. 
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3.6.2.2 Konstruktion genom handberäkningar 

En skiss på konstruktionen skapades som byggde på hur den borde vara designad för att tåla de 

belastningar som uppstår. En friläggning gjordes och alla krafter som påverkade komponenten 

sattes ut. Sedan dimensionerades konstruktionen mot t.ex. böjning, vridning eller skjuvning 

beroende på utformning och lastfall.  

 

Regler för beräkning, dimensionering och säkerhetsfaktorer följdes enligt Eurokoder. Detta var 

ett önskemål från Semcon. Eurokoder är ett samlingsnamn för standarder inom 

konstruktionsregler för bärverk. Eurokoder tas fram för den europeiska standardiserings-

organisationen CEN. Syftet med dessa regler är att skapa enhetliga säkerhetsnivåer inom 

konstruktions- och byggbranschen (SIS, 2017). Dokument för Eurokoder kom från Simon 

Carlsson, beräkningsingenjör på Semcon. 

 

3.6.2.3 Konstruktion genom CAD modeller och FEM beräkningar 

Kabeldragarens alla komponenter ritades upp i CAD-program för att lätt kunna ändra mått och 

parametrar. Syftet var att förenkla arbetet med att skapa komponenter som alla passar ihop med 

varandra och kan samverka. Eftersom kabeldragarens komponenter skapades i både detta arbete 

och av det andra teamet var det nödvändigt att jobba på ett sådant sätt att de designade 

komponenterna kunde sättas samman. Detta gjordes enklas genom att skapa CAD-modeller av 

komponenterna och sätta ihop dem virtuellt i datorprogram. Komponenterna modellerades som 

3D-solidmodeller i CAD programmet Autodesk Inventor Professional 2015. 

 

Många av kabeldragarens komponenter har en komplex form och var därför mycket svåra att 

dimensionera och göra hållfasthetsberäkningar på genom formler och lastfall. Dessa 

komponenter utvärderades med hjälp av datorsimuleringar. Simuleringarna baserades på Finita 

Element Metoden (FEM) som är en numerisk metod. Simuleringar gjordes i CAD programmet 

Autodesk Inventor Professional 2015. Detta program valdes för både CAD modellering och 

FEM beräkningar eftersom programmets funktion och uppbyggnad var känd sedan innan. 

Simuleringar med FEM gjordes genom att följa dessa sju steg: 

1. Statisk analys valdes. 

2. CAD-modellen av komponenten förenklades och onödiga geometrier som inte hade 

någon betydelse för komponentens hållbarhet togs bort. Detta gjordes för att minska 

komplexiteten och förenkla beräkningarna. 

3. Material och materialegenskaper valdes 

4. Randvillkor (constraints) sattes ut för att beskriva stöd, rotationspunkter och olika 

infästningar. 

5. Krafter sattes ut för att beskriva de utomstående krafter som påverkar komponenten. 

6. Modellen delades upp i mindre geometrier (meshes). Elementtätheten valdes efter 

erfarenhet till ett lagom antal element för att få rimliga värden. En viktig sak att tänka 

på var att i t.ex. en radie där det finns en spänningskoncentration så kommer det oftast 

behövas finare elementtäthet för att få ett korrekt resultat. Detta gjorde med 
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konvergenstest där meshen förfinades i områden där stora variationer fanns fram tills 

att resultaten konvergerar. 

7. Utvärdering av resultat och studera spänningskoncentrationer, deformation m.m. 

Genom att göra dessa simuleringar kunde komponenterna omkonstrueras till att komponenten 

hade en sådan geometri att spänningarna inte överskrev tillåtna värden. Gav resultatet låga 

spänningar kunde även komponenter optimeras genom att minska mängden material eller 

godstjocklek för att spara på vikt och material. 

 

3.7 Slutliga specifikationer och sammanställning av produkten 

Resultaten från båda teamens arbete sammanställdes och alla komponenter sattes ihop till en 

CAD-modell som beskrev hela kabeldragaren. Dessa komponenter kunde sammansättas med 

olika regler eller restriktioner som bestämde hur de rörde sig i förhållande till varandra eller hur 

de kunde rotera kring axlar. Att modellera hela kabeldragaren i CAD möjliggjorde att alla 

komponenter kunde analyseras i rörelse och samspelet mellan komponenterna kunde analyseras 

på en detaljnivå. Detta ökade chanserna att hitta dolda fel och missar som enkelt kan uppstå när 

varje detalj konstrueras enskilt. Sammansättningen av komponenterna gjordes CAD 

programmet SolidWorks. De komponenter som var konstruerade i Autodesk Inventor sparades 

i CAD-formatet STEP. Detta möjliggjorde att filerna kunde öppnas i SolidWorks. Båda teamen 

jobbade gemensamt med detta arbete eftersom det innefattar komponenter från båda teamens 

utvecklingsarbete. Resultatet av arbetet utvärderades och jämfördes med de målspecifikationer 

som upprättats i 3.3 Målspecifikationer för att se om de önskade målen var uppfyllda. 

Kabeldragaren var i detta skede inte utvecklad så långt att den kunde börja tillverkas. Det 

utvecklingsarbete och de problem som var kvar att lösa innan tillverkning skrevs ned som en 

lista åt Semcon. 

3.8 Prototyptillverkning 

En fysisk prototyp av kabeldragaren skapades. Huvudsyftet med prototypen var för 

kommunikation. Att kunna förstärka kommunikationer med ledningen på Semcon och även 

framtida kunder. Prototypen skapades för att visa huvuduppbygganden av kabeldragaren med 

dess komponenter. Mer information om prototyper finns i kapitel 2.4 Prototyputveckling. 

Prototypen tillverkades i skala 1:10. Alltså kan inga verkliga tester göras på prototypen utan 

den kan endast användas för kommunikation och integration. Prototypen tillverkades med både 

stål- och plastmaterial. Det användes 3D-skrivare för att skapa flera av komponenterna. Detta 

är ett mycket bra och snabbt sätt att skapa olika prototypdetaljer.  

 

  



 

27 

 

4 RESULTAT 

4.1 Problemanalys 

4.1.1 Övergripande konkurrentanalys 

Den övergripande konkurrentanalysen för att skapa en uppfattning om hur marknaden såg ut 

och vilka typer av kabeldragare det finns gjordes genom en extern sökning på internet och gav 

resultatet enligt nedan. 

 

Lista på företag som säljer eller tillverkar kabeldragare: 

 Caley Ocean Systems 

 Amclyde Norson Engineering 

 Aquatic Engineering & Construction 

 ASME A/S 

 Aymak Makine 

 Calmec 

 Fraser Hydraulic Power (FHP) 

 Royal IHC 

 Maritime Development (MDL) 

 National Oilwell Varco (NOV) 

 Offshore Pipe Tensioner 

 Parkburn Precision Handling System 

 Queins Machines 

 SH Group A/S 

 Sparrows Offshore Group 

 Swan Hunter 

 Troester 

 Blue Offshore 

Tillverkarna har flera modeller på deras kabeldragare och alla rangordnar sina modeller efter 

dragkapacitet med enheten Ton. 1 Ton motsvarar 9,81 kN. Dragkapaciteten varierar mellan 0,8 

Ton för de minsta maskinerna upp till 400 Ton för de största. 

 

Tillverkarna använder sig av tre olika typer av drivning, den funktionen som matar fram kabeln 

och som beskrivs nedan. 

1. Två solida band/bält av material liknande gummi, se Figur 4.1. 

2. 2, 3 eller 4 stålkedjor med påmonterade plattor/pads av gummimaterial, se Figur 4.2. 

3. Flera sektioner med par av hjul liknande truckdäck, se Figur 4.3. 

Kabeldragarna är antingen top- eller sidomatade, det betyder att kabeln läggs i ovanifrån eller 

från sidan på maskinen. Drivning av banden styrs antingen med hydraulmotorer med tillhörande 

hydrauliksystem eller med direkt eldrift från elmotorer. Alla tillverkare använder sig av 

hydraulik med hjälp av en hydraulcylinder för att trycka ihop banden/hjulen mot varandra för 
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att skapa en friktionskraft mot kabeln. Styrningen av kabeln från båda sidor av maskinen 

varierade stort mellan tillverkarna allt från fyra stödrullar på varje sida av maskinen till att 

endast stålplattor var monterade som kabeln kunde styra mot. 

 

 
Figur 4.1. Sidomatad kabeldragare med bält. 

Källa: http://wtlmachine.en.made-in-china.com/product/pBvJULgdXfkj/China-800kg-

Wire-Cable-Caterpillar-Capstan-for-Extruder-Extrusion-Line.html 

 

 

 
Figur 4.2. Sidomatad kabeldragare med 2st stålkedjor och pads. 

Källa: http://www.nauticexpo.com/prod/sh-group-s/product-56075-456321.html 

 

 
Figur 4.3. Sidomatad kabeldragare med 3 par hjul. 

Källa: http://www.fhpltd.co.uk/hire/cable-lay-equipment/ 
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Datablad, specifikationer och bilder över tillverkarnas olika modeller sparades på teamens 

gemensamma Google Drive dokument för att kunna användas under utvecklingsarbetet. 

De modeller som var mest intressanta var de som hade en dragkapacitet på mellan 3-15 Ton 

och för dessa skapades ett Excel dokument där alla specifikationer samlades, se Bilaga 2. Med 

hjälp av detta dokument kunde modellernas olika specifikationer enkelt jämföras med varandra. 

 

4.1.2 Identifiering av kundbehov 

En behovsanalys gjordes genom att samla in data från vad Semcon gett för behov och genom 

behov som samlades in från en spetsanvändare på NKT. 

 

4.1.2.1 Insamling av behovsdata från Semcon 

De behov och rena specifikationer som Semcon tillsammans med RSS hade identifierat hos 

deras kunder var: 

 Ska klara av en kabeldiameter på 100-400 millimeter 

 Justerbar dragkraft från 0-6 Ton 

 Justerbar hastighet från 0-25 meter/minut 

 2 drivband 

 Ordentliga styrningar för kabeln så den alltid är centrerad 

 Det ska vara enkelt att justera styrningarna 

 Kabeln har ett stort termineringshuvud i änden 1x1x2 meter och därför kan inte änden 

stoppas genom maskinen. Maskinen måste vara öppen upptill. 

 Kabeln måste kunnat lägga i maskinen uppifrån med kran 

 Lättåtkomligt till alla delar 

 Lätt att serva 

 Komponenter får inte börja korrodera 

 Längd på maskin mindre än 4 meter med styrningar 

 Elektrisk drivning av alla funktioner 

 Ingen hydraulik 

 Broms som kan hålla kabeln med 6 Ton kraft 

 Maskinen ska klara av att vara i drift i 20 dygn i sträck 

 Maskinen ska klara av den hårda miljön vid Nordkusten. 

 Maskinen måste vara robust och tåla tuffa tag 

 

4.1.2.2 Insamling av behovsdata från intervju på NKT 

En intervju med Thomas Wennerhov på NKT i Karlskrona gjordes. Thomas är planerare och 

ansvarig över maskinparken på kabelfabriken och kan anses som en spetsanvändare och var 

därför mycket bra att intervjua. Han hade en lång erfarenhet av olika modeller och märken på 

kabeldragare och stöter på alla de problem som uppkommer med de kabeldragare som NKT 

använder. Intervjun gjordes i fabriken samtidigt som Thomas kunde visa hur maskinerna var 
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placerade. Det fanns även möjlighet att studera två olika kabeldragare i detalj, en sidomatad 

och en toppmatad, alltså att en av kabeldragarna hade horisontella band och den andra hade 

liggande band. Detta medförde att kabeldragarens konstruktion kunde skådas i detalj vilket var 

bra att ha med till 4.3 Konceptgenerering av huvudfunktioner och 4.4 Konstruktionsfas. Många 

av frågorna som ställdes var också gällande kabeldragarnas funktion så att ett ytterligare besök 

inte skulle behöva göras senare under konceptgenererings- och konstruktionsfaserna. Intervjun 

anpassades hela tiden till vad Thomas berättade och därför kom det fram mycket nyttig och 

användbar information. 

 

Det var viktigt att ha i åtanke att dessa kabeldragare skiljer sig i både användande och placering 

mot den kabeldragare som ska utvecklas i detta arbete. De kabeldragare som användes på NKT 

är anpassade för att placeras inomhus i en fabrik där de inte påverkas av en hård miljö. Dessa 

kabeldragare var inte heller anpassade för att klara av att dra kablar med ett stort 

termineringshuvud monterat i änden, vilket medför att de inte behöver vara öppna upptill. 

Änden på kabeln kan alltså skjutas rakt igenom kabeldragaren. De kabeldragare som NKT 

använder är endast av bält-typ och därför var det svårt att få information om andra modeller. I 

Bilaga 14 följer de svar som frågorna gav och även annan nyttig information som uppkom under 

intervjun.  

 

4.1.2.3 Tolkning och analys av behovsdata 

Det data som gavs av Semcon var i vissa fall rena specifikationer och dessa var inte något som 

behövde analyseras. Dessa specifikationer var redan bestämda och var ett krav från Semcons 

sida som t.ex. dragkapacitet och vilken kabeldiameter dragaren ska vara konstruerad för. Men 

en del data behövde analyseras och omformuleras till rena behov. Semcon har använt ord som 

ska och även hur kabeldragaren ska utföra uppgifter vilket inte är ett bra sätt att uttrycka behov. 

Thomas på NKT gav inte så många direkta behov men genom att studera de svar som gavs 

kunde många dolda underliggande behov hittas. Genom att Thomas berättade hur maskinerna 

fungerade i produktionslinan, vilket han tyckte var en självklarhet, så hittades många behov 

som maskinen ska kunna uträtta för att fungera tillfredsställande. Det var viktigt att under 

tolkningen ha i åtanke att NKTs kabeldragare inte används i samma miljö och under samma 

omständigheter som den kabeldragare som ska utvecklas. Nedan följer de tolkade och 

omformulerade behoven. Riktlinjerna för tolkningen följer de som beskrivs i 3.2.3.2 Tolka och 

analysera data. 

 

Kundbehov efter tolkning och omformulering: 

 En maskin för dragning/förflyttning av sjökabel 

 Någon typ av drivning som inte skadar kabeln 

 Ett drift-system som är lätt att underhålla 

 Ett drift-system som är pålitligt i alla väderförhållanden 

 Ett drift-system som inte läcker olja 

 En reglerbar dragkapacitet på 0-6 Ton 

 En reglerbar hastighet på kabelförflyttning på 0-25 meter/minut 
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 En maskin som vid nödstopp kan bromsa in och hålla kabelns position 

 En maskin som kan förflytta kabeln framåt och bakåt 

 En maskin som tål de tuffa miljöförhållanden ett kustklimat har utan att haverera 

 En maskin där komponenter inte korroderar 

 En maskin som kan styra kabeln i rätt riktning 

 En maskin som klarar av många drifttimmar utan underhåll 

 Kabelförflyttning kan helt och hållet styras med hjälp av signaler från 

produktionslinan 

 Låg ljudnivå är önskvärt 

 Maskinen kan hantera kablar med termineringshuvud 

 Längden får inte överstiga tornets längd som maskinen är monterat på. I de flesta fall 

är ett torn mindre än 4 meter långt. 

 Servicevänlig 

 Enkel och snabb reparation vid eventuellt haveri 

 

Med dessa behov som grund och med kravspecifikationerna från Semcon så kunde 

målspecifikationer upprättas. 

 

4.2 Målspecifikationer 

Många av kundbehoven var uttryckta i subjektiva uttryck. Målspecifikationer upprättades som 

tydligt angav vad som måste uppnås för att tillfredsställa kundbehoven. Många av behoven 

kunde dock inte översättas till mätbara tekniska termer och fick därför följa med till 

konceptgenereringen som subjektiva behov. 

 

Enligt Jörgen på Kelmo i Karlskrona som kommer vara ansvariga över styrningen och reglering 

av kabeldragaren har de en mycket god kunskap och erfarenhet av Siemens motorer och 

styrsystem. Ett val gjordes att, i den mån det går, försöka använda sig av Siemens motorer för 

de applikationer där elmotorer behövs. De elektronikkomponenter som inte är tillverkade av 

Siemens ska då vara kompatibla med Siemens PLC (programmerbart styrsystem). EN-ISO 

standard för alla fästelement valdes eftersom det kommer medföra enkelt underhåll och 

reparation för kunder. Detta är en av de vanligaste standarderna i Europa för fästelement såsom 

skruvar (Swedish Fasteners Network, 2012). Detta medför att det då blir lätt att skaffa 

reservdelar vid eventuellt haveri och att vanliga metriska verktyg kan användas. För att 

elektronikkomponenterna ska tåla den hårda miljön med vind och vatten som det är vid en kust 

nära havet är det mycket viktigt att ha en god kapsling för att minska risken för haveri. Därför 

valdes det ett värde på kapslingsklassning av minst IP65 för dessa komponenter. IP65 är vanligt 

att använda för elektronikkomponenter i utomhusbruk enligt Jörgen på Kelmo. IP klassning 

ingår i SS-EN 60 529 standard, Kapslingsklasser för elektrisk materiel (Reenaas, 2017). 

Behovet för dragkraften på kabeln är 6 Ton. Att mäta dragkraft i Ton är vanligt inom 

kabelindustrin men detta skrivs med fördel om till SI-enheter. Dragkraften blir då 

6*1000*9.81= 59000 N. 
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Målspecifikationerna tillsammans med de tolkade och omformulerade behoven i 4.1.2.3 

Tolkning och analys av behovsdata gavs sedan ut till det andra teamet så att de kunde använda 

dessa under konceptgenereringsfasen. 

 

De rena och tydliga målspecifikationer som genererades var: 

 Reglerbar hastighet på kabelförflyttning 0-25 meter/minut 

 Reglerbar dragkraft på 0-59 kN 

 Backfunktion 0-59 kN och 0-25 meter/minut 

 Längd på maskin med styrningar ≤ 4 meter 

 Bredd på maskin ≤ 3 meter 

 Ska klara av en kabeldiameter på 100-400 millimeter 

 Kabeln får avvika i centrumförskjutning med ≤ 20 millimeter 

 Bullernivå max 80dB 

 Vattensamlingar vid regn får vara ≤ 0,5 deciliter per ställe/ficka 

 Maskinen ska kunna vara i drift >30 dygn i sträck 

 Fästelement ska hålla EN-ISO standard. 

 Elmotorer ska hålla Siemens standardsortiment 

 Bromskraft på kabeln ≥ 59 kN 

 Tid för justering av eventuell utomstående styrning ≤ 30 sekunder/sida 

 Maskinens elektriska komponenter ska vara kompatibelt med Siemens PLC system 

 Kapslingsklassning på elektronikkomponenter ≥ IP65 

 

4.3 Konceptgenerering av huvudfunktioner 

I konceptgenereringsfasen utvecklades och valdes de lösningsförslag/koncept på huvudsakliga 

delproblem som beskriver kabeldragarens funktionalitet. De koncept som genererades 

jämfördes med de målspecifikationer och subjektiva behov som tagits fram. Genom denna 

jämförelse kunde de bästa lösningsförslagen väljas. Dessa koncept kommer senare under 

konstruktionsfasen att få brytas ned i ytterligare delproblem. 

 

4.3.1 Problemnedbrytning 

Det komplexa problem som arbetet innefattar bröts ned till enklare delproblem genom att skapa 

ett funktionsdiagram med avseende på funktionell nedbrytning, se Figur 4.4. 

Funktionsdiagrammet är baserat nuvarande kabeldragare på marknaden med hänsyn till olika 

typer såsom top- eller sidomatade och kedje-, bält- eller hjuldrivna. 
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Figur 4.4. Funktionsdiagram baserat på funktionell nedbrytning. 

 

Input i vänstra marginalen i funktionsdiagrammet var styrsignaler, extern energi och kabel från 

produktionslinan. Output i högra marginalen var kabeldragarens huvudfunktion, att överföra 

kabel från produktionslinan till en kabelkarusell. Mellan marginalerna beskrevs de 

huvudelement som utgör kabeldragarens funktion. 

 

Från funktionsdiagrammet gick det tydligt att se kabeldragarens huvudsakliga funktionella 

element och hur dessa är sammankopplade utan att exakt beskriva ett specifikt sätt som 

problemen är lösta på. Utifrån detta bröts problemet ned till ett antal delproblem enligt nedan. 

 

Delproblem: 

 Drivning/förflyttning av kabeln 

 Styrning/centrering av kabeln genom maskin 

 Skapa friktionskraft mot kabel 

 Kontroll/reglering av maskin 

 Matningstyp och hur kabeln placeras i maskinen med en kran 

 Drift-system, vilket typ av system som driver de olika funktionerna 

 

Delproblemen delades sedan upp mellan teamen så att de på bästa sätt passade teamens fokus i 

projektet. Kontroll och reglering av maskinen har varit bestämt sedan tidigare att det kommer 

skötas av Kelmo. 

 

Detta arbete fokuserade på: 

 Drift-system, vilket typ av system för som driver de olika funktionerna 

 Skapa friktionskraft mot kabel 
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Det andra teamet som består av två personer fokuserade på: 

 Matningstyp och hur kabeln placeras i maskinen med en kran 

 Drivning/förflyttning av kabeln 

 Styrning/centrering av kabeln genom maskin 

 

4.3.2 Benchmarking på internet 

En benchmarking på konkurrenters kabeldragare gjordes där det noga studerades vilka drift-

system som användes och hur problemet med att skapa friktionskraft var löst. Drift innefattar 

vilken typ kraftkälla och motorer som används för att skapa friktionskraft och translationsenergi 

till kabeln och friktionskraft innefattar hur konkurrenterna har löst problemet med att skapa en 

friktionskraft mellan kabeldragarens kedja/bält/hjul och kabelns yta. Denna information 

används senare för att generera lösningskoncept under 4.3.4 Brainstorming. Friktionskraften 

skapades genom att banden pressades mot varandra med hjälp av hydraulcylindrar eller med 

pneumatikcylindrar.  

 

Eftersom alla konkurrenter använde sig av hydraulik eller luft för att skapa en klämkraft mellan 

banden gjordes det en undersökning på om det finns cylindrar som drivs på andra sätt. Cylindrar 

som är direkt eldrivna finns och kallas antingen för elektriska cylindrar eller för linjära ställdon. 

Dessa fanns i en rad olika utföranden och modeller från många olika tillverkare. Den vanligaste 

typen av elektriska cylindrar var gjorda för små krafter upp till runt 1kN men det fanns även 

några tillverkare som hade cylindrar för tryck och dragkrafter upp till 500kN (Mekanex, 2017). 

Den nya kunskapen om eldrivna cylindrar utan inblandning av hydraulik eller pneumatik var 

till stor nytta under konceptgenereringen i 4.3.4 Brainstorming. 

 

4.3.3 Benchmarking på arbetsplatser 

Benchmarking gjordes på Topaz Installer, NKTs kabelläggningsbåt för att kunna studera en 

kabeldragare som används i offshore miljö. Kabeldragaren som var placerad på båten var en 

sidomatad kabeldragare av ett känt märke. Den hade en drivning av kedjetyp med pads av ett 

material som liknade polyuretan. Drivningen av banden skedde med hjälp av två elmotorer. En 

motor till vardera band. En utväxling i form av en vinkelväxel och en förmodad planetväxellåda 

växlade ner hastigheten på motorerna. Klämkraften mellan banden kom även här ifrån en 

hydraulcylinder. Något som upptäcktes på denna kabeldragare var att kontrollen av dragkraften 

skedde med hjälp av fyra lastceller monterade på varje fot och som då kunde mäta dragkraften 

som maskin blev utsatt för och genom detta justera momentet på motorerna. 
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Figur 4.5. Topaz Installer i Karlskronas hamn. En kabelläggningsbåt som NKT använder 

för att lägga ut sjökabel.  

 

4.3.4 Brainstorming 

Konceptgenerering med hjälp av brainstorming gjordes på delproblemet drift-system. Det andra 

teamet hade då redan valt ett koncept för matningstyp och drivning/förflyttning av kabel. 

Konceptet de valt var en toppmatad kabeldragare med två stålkedjor och pads som kunde driva 

kabeln framåt. För detta koncept behövdes ett driftsystem bestående av två motorer som 

tillförde rotation till bandens drivhjul och även någon form av konstruktion som tillförde en 

kraft som klämde ihop banden. 

 

Först gjordes en brainstorming på olika energikällor som kan tänkas användas för att tillföra 

energi till systemet. Här gällde det att vara öppen för alla idéer och tänka helt fritt. Resultatet 

från brainstormingen på energikällor visas i Figur 4.6. 
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Figur 4.6. Resultat från brainstorming på energikällor för drift av systemet. 

 

Baserat på personlig kunskap, se 3.5 Utvärdering och val av koncept, valdes det ut energikällor 

som skulle vara bäst lämpade för en kabeldragare. De valda energikällorna var: 

 Extern elektricitet 

 Hydraulik 

 Pneumatik 

 Dieselmotor av förbränningstyp 

 

Koncept genererades sedan på olika drift-system baserat på dessa fyra energikällor och 

resultatet blev fem koncept på olika system. Koncepten beskrevs med enkla skisser av systemets 

huvudkomponenter och deras interagerande, se Figur 4.7 till Figur 4.11. 

 

 
Figur 4.7. Koncept 1. Dieselmotor driver ett hydraulsystem som sedan driver både 

drivband och klämkraft med hjälp av hydraulmotorer och hydraulcylinder. 
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Figur 4.8. Koncept 2. Elmotor kopplad till extern strömkälla driver ett hydraulsystem som 

sedan driver både drivband och klämkraft med hjälp av hydraulmotorer och 

hydraulcylinder. 

 

 
Figur 4.9. Koncept 3. Elmotor kopplad till extern strömkälla driver ett hydraulsystem som 

sedan driver klämkraften med en hydraulcylinder. Drivning av banden sker separat med 

två elmotorter. 
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Figur 4.10. Koncept 4. Både banden och klämkraften drivs direkt från en extern 

strömkälla. Elmotorer till banden och en elektrisk cylinder för klämkraften. 

 

 
Figur 4.11. Koncept 5. Ett tryckluftssystem med elmotor, kompressor och luft-cylinder 

driver klämkraften medan två separata elmotorer driver banden. 

 

4.3.5 Val av koncept 

De fem koncepten för olika drift-system behövde jämföras med varandra för att det skulle vara 

möjligt att utvärdera vilket system som var mest lämpligt för vidare konstruktion. Detta gjordes 

med hjälp av beslutsmatriser och sedan genom externa beslut i en workshop där experter inom 

ämnet var inbjudna för att ge sina åsikten. 
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4.3.5.1 Beslutsmatriser 

Referenskonceptet för beslutsmatrisen var en av de kabeldragare som Semcon varit involverade 

i tidigare. Banden drevs av elmotorer och klämkraften från ett hydrauliksystem.  

Kriterier anpassades för att passa utvärderingen. Kriterierna viktades sedan med hjälp av svaren 

från den enkät-undersökning som det andra teamet hade gjort. De hade låtit både Semcons 

ledning och användare av kabeldragare att svara på olika frågor kring kabeldragarens 

användning och även sätta en relevans från 0-5 på dessa frågor. Denna relevans användes i 

beslutmatrisen. Beslutsmatris och resultatet visas i Tabell 4.1.   

 

Tabell 4.1. Relativ beslutsmatris med viktade kriterier. Användes till att jämföra och 

utvärdera fem olika koncept för drift-system. 

 

 
 

Resultatet från beslutsmatrisen över de fem olika koncepten för drift-system visade på att 

koncept 4 var det klart överlägsna konceptet. Det var konceptet där alla funktioner var direkt 

eldrivna utan inblandning av hydraulik, dieselmotorer och pneumatik. Det är ett mycket simpelt 

system med få komponenter och med en hög verkningsgrad eftersom energin från den externa 

strömkällan omvandlas till rörelseenergi direkt genom elmotorer. I detta fall hade det rört sig 

om trefasiga asynkronmotorer för att driva dessa funktioner. Moderna trefasiga 

asynkronmotorer har en verkningsgrad på 90 - 95 % (Neuman, 2013). 

 

4.3.5.2 Workshop för externt beslut 

Workshopen genomfördes i samarbete med det andra teamet. Teamen fokuserade på de olika 

delproblem som de jobbade med. De problem som tog upp och diskuterades var drift-system 

för band och klämkraft och även hur ett lösningsförslag för en säkerhetsbroms skulle kunna se 

ut. En säkerhetsbroms vid ett eventuellt nödstopp eller strömavbrott finns med i 

målspecifikationerna och är mycket viktigt ur säkerhetssynpunkt. Syftet var att kunna ställa 
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frågor till experterna om huruvida det valda konceptet för drift-system är tekniks möjligt att 

konstruera och även att få höra deras tankar och tycke om hur ett sådant system byggs upp. 

Anteckningarna som togs gällande driftsystemet: 

 Det mest optimala är 1 motor som driver båda banden. Annars gäller det att motorerna 

är helt synkade för att inte ge olika kraft på kabelns sidor. Men en lösning för detta är 

inte så enkelt eftersom banden måste justeras mot varandra. 

 Eldrift för alla funktioner är jätte bra, enkelt och underhållsfritt enligt både Robert, 

Lennart och Jörgen. 

 Hydraulik är inte bra eftersom det skapas kondens i systemet som fryser på vintern. 

Oljans viskositet ändras i kylan så pass mycket att systemet inte alltid fungerar. Det 

krävs doppvärmare som alltid håller upp värmen på oljan. 

 Hydrauliken början ofta läcka. Oljan rinner ut på kabeln och sen slirar det. 

 Hydraulsystem har alltid hysteres vilket skapar problem vid reglering av desssa. 

 Pneumatik är inte bra utomhus eftersom det skapas kondens i systemet. Inget att 

rekommendera enligt Jörgen. 

 En elektrisk cylinder byggd på en trapetsskruv måste ha någon extern lastcell för 

kontroll av klämkraften. 

 Kanske skulle klämkraften delas upp på flera elektriska cylindrar? 

 Kontroll av dragkraft är enkelt genom momentbegränsning på motorerna. 

 En idé från Jörgen var att skapa klämkraften med någon typ av fjäder men Lennart 

trodde inte på detta. Han tror fjädrarna kommer utmattas och det blir det svårt att 

kontrollera klämkraften  

 Konstruktionen måste vara väldigt robust och tåla den tuffa miljön. Tänk på 

utmattning. 

 Komponenter såsom cylindrar bör vara i rostfritt stål 

 

Anteckningarna som togs gällande säkerhetsbroms: 

 Vid nödstopp kan elmotorerna bromsa, svårare vid strömavbrott. Då måste det finnas 

någon mekanisk broms. 

 De flesta servomotorer/3-fas motorer kan köpas med inbyggd mekaniks broms. 

 Dessa inbyggda bromsar är inte så bra att använda vid rotation och högt moment. 

 De inbyggda bromsarna är ofta av typen lamellbromsar. De kan aktiveras både genom 

en öppen eller sluten krets (solenoid/magnetventil). Alltså kan de fungera utan ström. 

 Det är svårt att hålla kvar trycket i ett hydraulsystem vid eventuellt strömavbrott. 

Ventiler läcker alltid en aning. 

 Det är viktigt att kunna hålla fast kabeln vid nödstopp. Alltså att klämkraften inte 

tappas. 

 Siemens motorer är det bästa att använda här enligt Jörgen. Då blir installation och 

styrning mycket enklare än om motorer från andra leverantörer används. 

 Siemens motorer är rätt dyra med håller hög kvalité och långa serviceintervaller. 

 Kontakt på Siemens är Martin Hammar, Göteborg. 
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Workshopen gav svar på många frågor. Och det blev bekräftat av experter att Koncept 4, direkt 

eldrift för alla funktioner, var det bästa konceptet där det fanns bäst chans för framgång. 

Pneumatik blev utdömt direkt eftersom kabeldragaren kommer vara placerad utomhus året runt 

i hård miljö. Att använda sig av eldrift utan inblandning av hydraulik är också något nytt och 

revolutionerande. Inga tidigare kabeldragare på marknaden har denna lösning. Därför kan en 

sådan kabeldragare bli mycket slagkraftig eftersom det finns många fördelar jämtemot 

konkurrenters maskiner. Det fanns nu en klar bild över hur kabeldragarens drift-system skulle 

konstrueras. Två elmotorer skulle driva banden och någon typ av elektrisk cylinder skulle skapa 

klämkraften mellan banden. 

 

4.4 Konstruktionsfas 

Konstruktionsfasen bestod inte enbart av att konstruera produkter utan även här kom 

konceptgenerering, extern sökning och utvärdering till stor nytta. Nedan följer hur de olika 

komponenterna utvecklades och konstruerades. Konstruktionsfasen består av arbetet att gå från 

ett koncept på ett lösningsförslag till en färdig komponent/delsystem med CAD-modeller, 

detaljritningar och specifikationer. 

 

4.4.1 Schematisk bild på maskinen 

En schematisk bild på kabeldragarens huvuduppbyggnad skapades. Detta gjordes för att båda 

teamen skulle ha en klar bild på hur kabeldragaren i sin helhet och funktion skulle se ut och hur 

de olika komponenterna skulle sitta i förhållande till varandra. Den schematiska bilden kan ses 

i Figur 4.12 där de olika komponenterna är markerade. 

 
Figur 4.12. Schematisk bild över kabeldragarens huvuduppbyggnad. 
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4.4.2 Gruppering av olika element 

Konstruktionsarbetet delades upp mellan teamen. Genom den schematiska bilden kunde 

kabeldragaren delas upp i olika element och funktioner. Detta arbete rör drift-systemet och 

skapandet av klämkraften och ansvarar därför även för konstruktionsarbete av dessa element. 

Eftersom motorer och växellådor till drivningen måste anpassas efter kedjor och kugghjul såg 

båda teamen att dessa komponenter hamnar under samma problem. Därför innefattar detta 

arbete även framtagning och konstruktion av kedjor o dess drivhjul. De komponenter som 

konstruerades från grunden eller togs fram med hjälp av externa leverantörer var: 

 Elektrisk cylindern för klämkraft 

 Konstruktionselement och infästningar för den elektriska cylindern 

 De två kedjorna som driver kabeln framåt 

 Drivhjul, elmotorer och växlar till kedjorna. 

 

4.4.3 Elektrisk cylinder för klämkraft 

Det bestämdes under 4.3.5.2 Workshop för externt beslut att en elektrisk cylinder skulle 

användas för att skapa friktionskraft mellan banden. Att konstruera cylinder från grunden med 

alla detaljer skulle bli oerhört kostsamt och tidskrävande. Därför valdes det att föröka hitta en 

färdig produkt från en leverantör. Ett av banden på kabeldragaren är fixerat i ramkonstruktionen 

medan det andra bandet är justerbart för att kunna ta kabeldiametrar på 100-400 millimeter. 

 

4.4.3.1 Skapa kravspecifikationer för cylindern 

En kravspecifikation för cylinder skapades för att användas när elektriska cylindrar söktes hos 

olika leverantörer. Det avgörande för cylinderns dimensionering var kraften som den kan trycka 

eller dra med. För att mata kabeln framåt med två band krävs det en dragkraft på banden och 

en normalkraft mellan banden, alltså att banden trycks mot varandra. Denna normalkraft skapar 

en friktionskraft mellan banden och kabeln. Dragkraften som maskinen kan överföra till kabeln 

var bestämd enligt målspecifikationerna till 59 kN. Ekvationen för att beräkna klämkraft utgick 

från Ekvation 4.1. Denna ekvation beskriver förhållandet mellan normalkraft, friktionskraft och 

friktionskoefficient. 

 

𝐹 = 𝑁 ∗ 𝜇         (4.1) 
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Figur 4.13. Skiss som visar drivbanden och kabeln. 

 

Med hjälp av Figur 4.13 och Ekvation 4.1 kunde ekvationen för klämkraft mellan banden 

härledas till Ekvation 4.2. 

 

𝐹𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 = 𝑁 =
𝐹

𝑛𝜇
=

59000

2𝜇
     (4.2) 

 

Där N är klämkraften(cylinderns kraft), F är friktionskraften, μ är friktionskoefficienten och n 

är antal band. För att räkna ut vilken klämkraft som måste appliceras mellan banden behövdes 

en friktionskoefficient. Denna friktionskoefficient beror på flera parametrar såsom material på 

kabel, material på pads till drivbanden, ytornas finhet, temperatur och fuktighet. Ju högre 

friktionskoefficienten är desto lägre klämkraft behövs  

 

Friktionskoefficienten togs fram av det andra teamet genom att de gjorde laboratorie-

experiment där de beräknade friktionskoefficienten mellan olika material på pads och kabeln. 

Resultatet de fick var att padsen skulle tillverkas av polyuretan för att skapa en hög och 

konsekvent friktionskraft mot kabeln som är tillverkad av polyeten. Eftersom testerna var 

gjorda i ett labb och inte i en verklig miljö la de även på en säkerhetsfaktor. Det får inte under 

några omständigheter uppstår problem med att kabeln börjar slira mot banden. Det måste alltid 

finnas en tillräcklig klämkraft för att skapa en friktionskraft på 59kN. Det andra teamet gav en 

friktionskoefficient på μ=0.2. Kraften från cylinder kunde med hjälp av Ekvation 4.2 beräknas 

till: 

 

𝐹𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 =
𝐹

𝑛𝜇
=

59000

2 ∗ 0.2
= 147.5 𝑘𝑁 

 

En kravspecifikation över vad som önskas av den elektriska cylindern togs fram och var 

följande: 

 Miljöförhållanden: -20 till +30 grader, hårt klimat, placerad vid Nordsjöns kust, blåst, 

regn, saltvattenstänk, hög luftfuktighet. 

 Kraft: Om en cylinder används 150 kN. Om två cylindrar används 75 kN/st. 

 Slaglängd 420 mm 
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 Hastighet 10 mm/s 

 Motorer: Ska tåla miljöförhållanden och vara kompatibla med Siemens styrsystem 

 Broms på motorn ska klara av att hålla klämkraften som cylindern kan ge. Ska hålla 

bromsen vid strömavbrott. 

 Infästning: Cylinderns ska vara ledad i båda ändar. Kulled eller bussning. 

 Reglering: Cylindern ska kunna regleras efter en given kraft, oberoende av position. 

Tolerans på +-10 %. Detta ska kunna göras antingen genom momentbegränsning på 

motorn eller genom en separat lastcell som mäter kraften. Lastcellen ska i så fall ingå i 

paketet. 

 Service/underhåll: Cylindern ska klara av att köras aktivt i 100 % drift på full kraft i 

minst 20 dygn innan någon service måste göras, service innebär smörjning eller byta 

olja. Komponenterna i cylindern ska hålla minst 2000 drifttimmar vid full kraft från 

cylindern vid samma position. 

 

4.4.3.2 Sökning bland leverantörer 

Det togs kontakt med tekniska säljare hos många leverantörer av elektriska cylindrar. Företagen 

hittades genom internet, kataloger och genom att fråga experter inom ämnet. Kontakten tog på 

telefon, vidare diskussioner med säljarna togs över både telefon och mejl. Det var tre 

leverantörer som utlovade att de kunde leverera elektriska cylindrar som kunde uppfylla 

kravspecifikationen och där det var enkelt att hålla en bra dialog med säljarna. På grund av 

sekretess kan inte företagens riktiga namn nämnas och offerter kan inte bifogas i rapporten. De 

tre leverantörerna nämns därför som Cylinder lev.1, Cylinder lev. 2 och Cylinder lev. 3.  

 

4.4.3.3 Problem som påträffades med elektriska cylindrar 

Genom diskussioner med försäljarna hos de olika leverantörerna påträffades många problem 

med att använda elektriska cylindrar till denna applikation. Några av de mest väsentliga 

problemen förklaras här. 

 

Ett stort problem som leverantörerna insåg med en elektrisk cylinder för det här ändamålet var 

att cylindern ska köras kontinuerligt/aktivt under hela drifttiden för kabeldragaren. Dessa 

cylindrar används oftast för att justeras ut till ett visst läge och sedan hålla den positionen. Men 

för kabeldragaren måste kraften vara den reglerande faktorn. Alltså ska cylinder hålla samma 

inställda kraft oberoende av positionen och måste då vara aktiv och kompensera för 

lägesförändring. När kabeln matas genom maskinen kan kabeldiameter, padsens tjocklek och 

kedjans tjocklek variera något och om samma position hålls på banden kommer klämkraften 

variera vilket inte är bra. Cylindrarna är konstruerade genom att en trapets- eller kulskruv 

skjuter fram kolvstången. Alltså sker kraftöverföringen genom att två ytor glider mot varandra. 

Detta skapar både friktion och slitage och om trapets- eller kulskruven ligger på samma ställe 

hela tiden får skruven dåligt med smörjning och slits snabbt. Detta kommer leda till frekventa 

och dyra servicekostnader. För en hydraulisk cylinder uppstår inte samma problem med slitage 

eftersom kraftöverföringen sker genom oljan och därför uppstår inte något mekaniskt slitage. 

En lösning från leverantörerna som minskar detta problem var att använda en cylinder som är 
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dimensionerad för högre maximala belastningar än 150 kN. Genom att använda en 

överdimensionerad skruv ökar anläggningsytorna och då sjunker belastningarna vilket minskar 

slitaget på skruven. 

 

Diskussioner skedde också kring om två cylindrar kunde användas istället för en. Tanken var 

att två cylindrar skulle ta upp 75kN vardera och därför minska belastningen på varje cylinder. 

En annan diskussion var att två mindre cylindrar kunde bli billigare än en stor. Men några 

direkta fördelar hittades inte. Självklar skulle två cylindrar av samma dimension klara av högre 

belastningar men det skulle bli mycket dyrt. Två cylindrar med vardera 75 kN kraft kostade 

nära det dubbla av vad en cylinder med 150 kN kraft gjorde. En annan nackdel var att det skulle 

bli svårt att styra cylindrarna så att de höll samma position och kraft. 

 

4.4.3.4 Val av leverantör och cylindermodell 

Att utvärdera och välja leverantör var mycket svårt eftersom det var många olika parametrar 

som spelade in. Alla leverantörerna kunde leverera cylindrar med den kraft och slaglängd som 

efterfrågades. Det var även mycket svårt att jämföra hållbarheten på cylindrarna från de olika 

leverantörerna eftersom några riktiga tester inte kunde göras. Cylinder lev. 3 var den enda 

leverantören som kunde uppfylla kravspecifikationerna och även på ett tekniskt och trovärdigt 

vis förklara varför just deras cylinder skulle klara det. Det fanns några nackdelar med de två 

andra leverantörerna som gjorde att Cylinder lev. 3 valdes. 

 

Cylindern som Cylinder lev. 1 offererade var en Enzfelder ELZ200. Priset på denna cylinder 

var 150 000 kr. Den använde sig av en trapetsskruv. Läs om nackdelarna i 4.4.3.3 Problem som 

påträffades med elektriska cylindrar. Trapetsskruven har betydligt lägre verkningsgrad än en 

kulskruv vilket kräver en grövre växellåda och en motor med högre effekt. Regleringen av 

kraften kommer bli tvunget att göras med hjälp av en lastcell monterad på cylinderns kolv. 

Information som Cylinder lev. 1 gav var även att muttern på trapetsskruven slits snabbt och 

kommer behöva bytas regelbundet. Ett svar på hur ofta den behöver bytas kunde inte ges 

eftersom det beror på hur cylindern används. Med hjälp av expertis från Jörgen på Kelmo valdes 

denna cylinder bort. 

 

En färdig offert skickades aldrig av Cylinder lev. 2 eftersom det framkom att den tänka ETH150 

cylindern inte skulle tåla den miljö som kabeldragaren är utsatt för. Det fanns en risk att 

komponenter inuti cylinder kunde korrodera. Därför gav leverantören ett förslag på att om 

möjligt bygga in cylindrarna i uppvärmda plåtlådor som skyddade dem. En sådan konstruktion 

skulle ta tid att utveckla och dra ut på utvecklingsarbetet. Därför valdes även denna leverantör 

bort. 

 

Cylinder lev. 3 gav en offert på en HSA200 cylinder. Denna cylinder ingick i HSA-serien som 

är en ny serie av cylindrar från Servomech. En fördel med den nya serien var en ny och 

förbättrad kulskruv med en konstruktion som gjorde att kulskruven fick smörjning även om den 

höll samma läge under längre tid. Priset på HSA200 cylinder var 320 000 kr.  
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En CAD-modell på cylindern gavs ut av leverantören. Men när denna cylinder skulle placeras 

in i kabeldragarens konstruktion uppstod ett stort problem. Cylinder var mycket längre än vad 

som tidigare varit uppskattat, 1900 millimeter när kolven var i indraget läge. Detta medförde 

att cylinder inte fick plats på bredden i kabeldragarens ramkonstruktion. Ett annat problem var 

priset på cylindern. Det andra teamet hade ansvar över ekonomiska aspekter och enligt dem var 

priset för denna cylinder för högt. Problemet löstes genom att en ny konstruktion utvecklades 

med en typ av hävarm som skapade en kraftutväxling. Denna hävarm gav möjlighet att använda 

en mindre cylinder med lägre kraft och även kunna placera cylinder på längden av 

kabeldragaren. Problembeskrivning, arbetsgång och konstruktion av hävarmen beskrivs i 4.4.7 

Hävarm för utväxling av elektrisk cylinder. 

 

Hävarmens konstruktion gav en utväxling av 1:1.5 mellan cylinderns kolv och bandets rörelse. 

Detta gav en fördel eftersom kraften från cylinder kunde sänkas, 150 kN/1.5 = 100 kN. 

Nackdelen var att slaglängden på cylinder fick ökas med en faktor av 1.5 Kraften och 

slaglängden har ett linjärt förhållande. Eftersom den maximala kraften från cylinder nu endast 

behövde vara 100 kN kunde en ny modell av cylinder arbetas fram ihop med Cylinder lev. 3. 

Den nya cylindern var en HSA150 cylinder med en slaglängd på 700 millimeter. Priset för 

cylinder var 240 000 kr. Alltså 80 000 kr lägre än vad en cylinder som inte använde hävarm 

skulle bli. Detta var en stor ekonomisk fördel. Specifikationerna för cylindern visas i Figur 

4.14. 
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Figur 4.14. Servomech HSA150 cylindern med specifikationer. 

 

Cylindern levereras i ett paket med cylinderhus, kolvstång, konisk kuggväxel med utväxling på 

1:4, fäste med 45 millimeter bussning på cylinderhuset och 45 millimeter kulled på kolvstången. 

 

4.4.3.5 Planetväxellåda till cylinder 

Eftersom utväxlingen endast är 1:4 mellan ingående axel och kulskruv rekommenderade 

Cylinder lev. 3 att en planetväxellåda skulle användas mellan motor och cylinder. Fördelen med 

en planetväxellåda jämfört med andra växlar att åstadkomma stora utväxlingar och överföra 

stora effekter på en liten volym med en samtidigt hög verkningsgrad (Olsson 2006, 355). De 

rekommenderades en 2-stegs Tramec REP150 planetväxellåda på 1:12 utväxling. Denna 

växellåda är inkluderad i priset på 240 000 kr. Men eftersom motorn måste köpas in från annan 

leverantör måste specifikationerna och anpassningen för denna växellåda bestämmas. 
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Anpassningarna som skulle bestämmas och anpassas mot både cylinder och motor var: 

 Ø ingående axel 

 Ø utgående axel 

 Djup ingående och utgående axel 

 Typ av fläns ingående och utgående 

 Bultdelning ingående och utgående 

 Horisontell eller vertikal lutning på växellåda 

Anpassningarna valdes genom att studera tabeller i Tramecs katalog och jämföra med 

anpassningen på cylindern och anpassningar för motorer. Uttag ur Tramecs katalog s.22 kan 

studeras i Bilaga 3. Den slutgiltiga 2-stegs REP150 växellådan med alla anpassningar laddades 

med som CAD-modell, se Figur 4.15. 

 

 
Figur 4.15. Tramec REP150 2-stegs planetväxellåda till elektrisk cylinder 

 

Det fanns ingen växellåda som direkt passade mot cylindern. Detta löstes genom att en 

adapterplatta mellan cylinder och växellådan konstruerades. Adapterplattan består av två 

bultdelningar, en som passar mot cylinder och en som passar mot motorn. Adapterplattan visas 

i Figur 4.16. 

 

 
Figur 4.16. Adapterplatta mellan cylinder och planetväxellåda. 
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4.4.3.6 Elmotor/servomotor till cylinder 

Från målspecifikationerna och från rekommendationer av Jörgen på Kelmo och Robert på 

Semcon var en Siemens motor till den elektriska cylinder det bästa valet. Enligt Jörgen ska 

dessa motorer hålla en mycket hög kvalité och är kompatibla med Siemens PLC styrsystem 

som ska användas till kabeldragaren. 

Motorn dimensionerades efter det vridmoment som behövs för att skapa 100 kN klämkraft från 

cylindern. Förhållande mellan vridmoment och kraft för en rörelseskruv beskrivs enligt 

Ekvation 4.3 (Björk 2003, 24) 

 

𝑀 =
𝐹∗𝑠

2𝜋∗η𝑠
        (4.3) 

 

𝐹 är kraften på skruven/muttern, 𝑠 är stigningen på skruven, 𝜂𝑠 är verkningsgraden. Den totala 

verkningsgraden 𝜂𝑠,𝑡𝑜𝑡  är verkningsgraden för planetväxeln multiplicerat med verkningsgraden 

för kuggväxeln och kulskruven. Enligt Cylinder lev. 3 är 𝜂𝑠,𝑡𝑜𝑡 = 0.70 Den totala utväxlingen 

𝑖𝑡𝑜𝑡  är utväxlingen på kuggväxeln i cylindern multiplicerat med utväxlingen i planetväxellådan 

enligt Ekvation 4.4. 

 

𝑖𝑡𝑜𝑡 = 𝑖𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑡 𝑣𝑥𝑙 ∗ 𝑖𝑘𝑢𝑔𝑔 𝑣𝑥𝑙      (4.4) 

 

𝑖𝑡𝑜𝑡 = 12 ∗ 4 = 48 

 

Genom Ekvation 4.3 och Ekvation 4.4 så blir motorns vridmoment: 

 

𝑀𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =
𝐹 ∗ 𝑠

2𝜋 ∗ 𝜂𝑠,𝑡𝑜𝑡
∗

1

𝑖𝑡𝑜𝑡
=

100000 ∗ 0.02

2𝜋 ∗ 0.70 ∗ 48
= 9.5 𝑁𝑚 

 

Motorn som eftersöktes skulle alltså klara av att hålla ett statiskt moment på 9.5 Nm och även 

ha någon form av återkoppling för att det skulle vara möjligt att reglera klämkraften genom 

momentbegränsning. För att klara av detta behövs en servomotor. Det är inte samma 

grundfunktion i en AC-servomotor som i en 3-fas motor för normalt bruk, alltså motorer som 

brukar sitta på fläktar, pumpar m.m. AC-servomotorn betydligt lättare att reglera varvtal och 

moment på. 

 

En passande servomotor för denna applikation togs fram genom kontakt med Martin Hammar 

på Siemens i Göteborg. Kravspecifikationen för servomotorn var: 

 Motorn ska kunna leverera ett statiskt kontinuerligt moment på 10 Nm. 

 Motorn ska ha funktionen momentbegränsning för att kunna reglera momentet 

 Motorn måste tåla att vara placerad utomhus i kustmiljö, -20 grader till +30 ºC 

 Motorn måste ha en säkerhetsbroms så att vid strömavbrott ska bromsen hålla kvar 

momentet på 10 Nm. 

 Motorn ska vara kompatibel med Siemens vanligaste styrsystem 
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Resultatet blev en Siemens 1FK7063-2AC71-1QH0 servomotor. Denna motor uppfyller alla de 

krav som efterfrågas. Eftersom det är en servomotor kan den momentbegränsning vilket medför 

att klämkraften kan kontrolleras genom motorn, ingen extern lastcell behövs. Motorn drivs på 

3-fas, 400 volt och 50 Hz, vilket är standard i Europa. Alla produktspecifikationer kring 

servomotorn finns i Bilaga 4. Ett extra tips som gavs från Siemens var att lägga till en K23 

option på motorn vid eventuell beställning. K23 option är en special färg som tål extra hårt 

klimat. Detta val överlämnades åt Semcon. Motorn har en inbyggd säkerhetsbroms. Bromsen 

är konstruerad så att en spänning måste läggas över en solenoid för att släppa bromsen. Detta 

medför att vid eventuellt strömavbrott kommer klämkraften bibehållas vilket var en av 

målspecifikationerna för kabeldragaren. En CAD-modell på motorn levererades av Siemens, se 

Figur 4.17. 

 

 
Figur 4.17. Siemens 1FK7063 servomotor till elektrisk cylinder 

 

En momentkurva som beskriver motorns moment beroende på varvtal levererades av Siemens, 

se Figur 4.18. Här syns det att upp till 2000 varv/minut kan motorn leverera över 9.5 Nm. 

 

 
Figur 4.18. Momentkurva för Siemens servomotor. 
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Den elektriska cylindern placerades längs kabeldragarens långsida och planetväxellådan med 

motorn pekar horisontellt in i maskinen under drivbandet. Denna placering bestämdes i 

samarbete med det andra teamet och anledningen till placeringen är att spara på utrymme genom 

att slippa en motor som pekar ut ur maskinen. Att placera motorn neråt eller uppåt gick inte ur 

utrymmesskäl. Placeringen av motorn under drivbandet gör den även mer skyddad mot regn. 

En CAD-modell på den kompletta cylindern med adapterplatta, planetväxellåda och servomotor 

skapades för att kunna användas när kabeldragarens detaljer ska sättas samman, se Figur 4.19.  

 

 
Figur 4.19. Den kompletta elektriska cylindern med motor och växellåda som användes 

för att skapa klämkraft mellan banden. 

 

4.4.4 Hävarm för utväxling av elektrisk cylinder 

4.4.4.1 Konceptgenerering av hävarm 

En idé med en hävarm kom till när det visade sig att den elektriska cylindern var för dyr och 

alldeles för lång för att placeras på bredden av kabeldragaren. Genom en hävarm med utväxling 

mellan cylinder och drivband kunde en mindre och billigare modell av cylinder användas. Den 

första idén med cylinderns placering på bredden av maskinen kom redan under 4.4.1 Schematisk 

bild på maskinen men då fanns inga kunskaper om cylindern egentliga längd. Denna 

schematiska bild utgick från hur lång en hydraulcylinder skulle varit med en slaglängd på 420 

millimeter. 420 millimeter är den slaglängd det behöver vara på det rörliga bandet för att 

kabeldragaren ska klara av kabeldiametrar från 100 millimeter till 400 millimeter. 

Informationen om slaglängden kom från det andra teamet som har utvecklat de pads som sitter 

på kedjorna och därifrån kunnat uppskatta vilken slaglängd som behövs. En konceptgenerering 

genom brainstorming gjordes där det genererades olika koncept på hur en typ av hävarm skulle 

kunna se ut, se Figur 4.20. 
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Figur 4.20. Konceptgenerering genom brainstorming på konstruktioner för utväxling av 

elektrisk cylinder. 

 

Genom de olika koncepten från Figur 4.20 och idén med att cylindern måste placeras längs med 

långsidan av maskinen genererades det ett koncept som sedan skulle leda till den slutliga 

konstruktionen. Konceptet var en hävarm med 90 graders vinkel där hävarmens rotationspunkt 

var i mitten. Figur 4.21 visar det andra konceptet på hävarmen med en utväxling av 1:2. För 

detta koncept skulle det övre bandet vara det rörliga bandet och det nedersta bandet vara fast. 

Klämkraften mellan bandet uppstod genom en tryckande kraft från cylindern mot hävarmen. 

Hävarmen roterade medurs och drog i en länkarm som var infäst i både hävarm och det övre 

bandet. Problemet med detta koncept var att det inte gick att konstruera infästningen av banden 

mot ramkonstruktionen. Hävarmen var i vägen för dessa fästen. Flera nya koncept på hävarmen 

skapades från samma grundidé där olika rotationspunkter och dimensioner på hävarmen 

testades, se Figur 4.22 för ett exempel, och flera olika konstruktioner av fästena för banden 

testades av det andra teamet. Syftet var hela tiden att bibehålla en god utväxling mellan cylinder 

och band. Men alla dessa skapade samma problem, att hävarmen krockade med infästningarna. 
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Figur 4.21. Koncept 2 för hävarmen. Övre och undre band, hävarm, länkarm och 

cylinder. 

 

 

 
Figur 4.22. Koncept 4 för hävarmen. Andra dimensioner och förflyttad rotationspunkt. 

 

Eftersom alla koncept för hävarmen skapade problem behövde något annat i konstruktionen 

ändras. Lösningen var att hävarmens rotationspunkt flyttades upp ytterligare och länkarmen 

kopplades istället till det nedersta bandet. Nu var det övre bandet fast och det undre bandet var 

rörligt, se Figur 4.23. 
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Figur 4.23. Slutgiltigt koncept för hävarmen och dess placering. Hävarmen är kopplad 

till det undre bandet med en länkarm. 

 

4.4.4.2 Konstruktion och dimensionering av hävarm 

Det slutgiltiga konceptet för hävarmen, Figur 4.23, gav en utväxling mellan cylinder och band 

på 1:1.5. Konstruktionselement som användes för hävarmen var VKR balkar och stålplåtar som 

sedan svetsas samman. Måtten mellan hävarmens tre infästningspunkter var nu bestämda och 

kunde inte ändras på, se Figur 2.24. Dimensioneringen av hävarmen följde den metod som 

beskrivs i 3.5.2 Konstruktion på detaljnivå. Konstruktionen började med dimensionering av 

axeln och bussning för rotationspunkt för hävarmen, punkt B i Figur 4.23. Krafterna som 

påverkar hävarmen är 100 kN från cylindern, 150 kN från länkarmen och en resultantkraft 𝐹𝑟 

från hävarmens infästning i rotationspunkt, se Figur 4.24. Resultantkraften beräknades genom 

Pythagoras sats, Ekvation 4.5. 

 

𝐹𝑟 = √𝐹𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟
2 + 𝐹𝑙ä𝑛𝑘𝑎𝑟𝑚

2     (4.5) 

 

𝐹𝑟 = √1002 + 1502 = 180 𝑘𝑁 
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Figur 4.24. Friläggning av hävarm med mått och krafter.  

 

Dimensionering och val av lager för hävarmens rotationspunkt: 

Hävarmen är tillverkad av VKR balkar och det går inte att montera ett lager direkt i balken. 

Därför behövdes ett lagerhus. Lagerhuset blev ett ämnesrör med 10 millimeters godstjocklek 

som sedan kan svetsas i balken, se Figur 4.25. I detta lagerhus kan två flänsbussningar pressas 

dit från var sitt håll. Detta skapar en lagring i både axiellt och radiellt led. På grund av 

hävarmens egenvikt behövs ett lager som även tar upp axiella krafter.  

 

 
Figur 4.25. Konstruktionsskiss för lagring av hävarmen. 

 

Lager valdes ur Lagermetalls standardsortiment, (Lagermetall, 2017) eftersom standard 

komponenter skulle användas där det var möjligt. Modellen som valdes var ett FBB090 rullade 

flänslager. Egenskaper för dessa lager är hög belastningskapacitet, fungerar bra i smutsiga 

miljöer, god korrosionsbeständighet och utmattningshållfasthet. Lagerytan har små smörjfickor 

för att lättare skapa en smörjfilm och som samlar upp eventuellt smuts. 
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Lagrets maximala belastning (lagertryck) vid olika hastigheter som angavs: 

 0 m/s: 250 N/mm2 

 0.01 m/s: 80-120 N/mm2 

 2.0 m/s: 30-40 N/mm2 

Lagertryck är samma som hålkantstryck 𝑝 och beräknas genom Ekvation 4.6 (Björk 2003, 25). 

Eftersom hävarmen kommer röra sig mycket sakta och oftast vara näst intill stillastående vid 

belastning, några exakta hastigheter är inte kända, valdes det att dimensioner mot 0.01 m/s och 

100 N/mm2 maximal belastning och en säkerhetsfaktor på 𝑛 = 1,5 för att vara på den säkra 

sidan. Längden på lagret 𝑙 valdes till 30 millimeter. Eftersom två lager används var den totala 

längden 2𝑙. Kraften på lagret var 𝐹𝑟 = 180 𝑘𝑁. 

 

𝑝 =
𝐹

𝑑∗𝑙
        (4.6) 

 

Innerdiametern 𝑑 på lagret kunde då beräknas: 

 

𝑑 =
𝐹𝑟 ∗ 𝑛

𝑝 ∗ 2𝑙
=

180000 ∗ 1.5

100 ∗ 2 ∗ 30
= 45 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 

 

Den minsta tillåtna diametern på axeln var 45 millimeter för att inte överbelasta lagret. För ett 

FBB090 flänslager med 45 millimeter innerdiameter och 30 mm längd, se Figur 4.26. 

Lagermetall gav ut ritningsunderlag för detta lager, se Bilaga 5. Hårdheten på axeln måste vara 

minst 210 HB för dessa lager. Lagren är avsedda att pressas i lagerhus med tolerans H7 och en 

rekommenderad axeltolerans är e7 eller f7. Detta är nödvändig information för tillverkaren av 

hävarmen. 

 
Figur 4.26. FBB090-4530 flänslager från Lagermetall AB. 

 

Dimensionering av axel mot skjuvning: 

Axeln för hävarmens rotationspunkt dimensionerades först mot skjuvning. Dimensionering mot 

böjning kunde inte göras innan tjockleken på hävarmen och dess infästning var bestämd och 

gjordes därför efter att hävarmen var dimensionerad. Diametern var bestämd så det var 
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materialet på axeln som skulle bestämmas. Det valdes mellan tre olika material för axlar, se 

3.5.2.1 Materialval. De har alla en hårdhet över 210 HB så de fungerar till lagret. Sträckgränsen 

𝑅𝑒𝐿 för stångdiameter på 45 millimeter för de tre materialen är: 

 

SS2225, 𝑅𝑒𝐿 = 450 𝑀𝑃𝑎 

SS2244, 𝑅𝑒𝐿 = 650 𝑀𝑃𝑎 

SS2541, 𝑅𝑒𝐿 = 800 𝑀𝑃𝑎 

 

 
Figur 4.27. Skiss för skjuvningsberäkning av axel till hävarmen rotationspunkt. 

 

Skjuvspänningen beräknades med Ekvation 4.7 (Björk 2003, 25). 𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 är tillåten skjuvspänning, 

se Ekvation 4.9 (Björk 2003, 25). F är tvärkraften och A är tvärsnittsarean. Tvärsnittsarean är 

arean av en cirkel, Ekvation 4.8. Axeln har två tvärsnittsareor, se Figur 4.27. Säkerhetsfaktor 

valdes till 𝑛 = 1.5 enligt Eurokod EN 1993-1-8, dimensionering av knutpunkter. 

 

𝜏 =
𝐹

𝐴
         (4.7) 

 

𝐴 =
𝜋𝑑2

4
        (4.8) 

 

 𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 =
0.6∗𝑅𝑒𝐿

𝑛
       (4.9) 

 

Skjuvspänningen beräknades till: 

 

𝜏 =
𝐹

2𝐴
=

𝐹 ∗ 4

2𝜋𝑑2
=

180000 ∗ 4

2𝜋 ∗ 0.0452
= 57 𝑀𝑃𝑎 

 

Tillåtna skjuvspänningen för SS2225 är: 

 

𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 =
0.6 ∗ 𝑅𝑒𝐿

𝑛
=

0.6 ∗ 450

1.5
= 180 𝑀𝑃𝑎 

 

Det är ingen risk för en 45 millimeters axel av SS2225 stål att skjuvas av vid denna kraft och 

de andra stålensorterna tål ännu högre belastningar. Dimensionering mot böjning av axeln 

gjordes efter att hävarmen var konstruerad. 
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CAD modell av hävarm och dimensionering med FEM: 

Hävarmen är komplex i sin form och innehåller både balkelement och plåtar. Den är därför 

mycket svår att dimensionera och göra hållfasthetsberäkningar på för hand. Därför valdes det 

att göra simuleringar i FEM. Metoden för hur FEM beräkningar genomfördes beskrivs i 3.5.2.3 

Konstruktion genom CAD modeller och FEM beräkningar. Dimensionering och design av 

hävarmen genomfördes med ”trial and error” metoden. En CAD modell av hävarmen med 

specifika mått på balkar, plåtar och diverse förstärkningar gjordes och simulerades sedan med 

FEM i Autodesk Inventor Professional. Spänningarna (von Mises) utlästes och jämfördes med 

de tillåtna spänningarna för materialet. Om spänningarna var för höga så gjordes nya 

simuleringar med grövre balkar. På detta sätt kunde alla element på hävarmen dimensioneras 

och optimeras. 

 

Materialet i VKR balkar är S355J2H och har en sträckgräns 𝑅𝑒𝐿 = 355 𝑀𝑃𝑎 (BE Group, 2017) 

Materialet för konstruktionsplåt som användes är S355J2+N med 𝑅𝑒𝐿 = 355 𝑀𝑃𝑎 

Balkdimensionerna som användes var ur BE Groups standardsortiment och tvärsnittet på 

balkarna togs från Karl Björks formelsamling (Björk 2003, 67). Balkarnas dimensions anges 

med bredd*höjd*godstjocklek i millimeter. 

Säkerhetsfaktorn valdes till 𝑛 = 1.5 enligt Eurokod EN 1993-1-8 Dimensionering av 

stålkonstruktioner. 

 

Tillåtna spänning 𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙 för hävarmens konstruktionselement var: 

 

𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙 =
𝑅𝑒𝐿

𝑛
=

355

1.5
= 237 𝑀𝑃𝑎 

 

Balkdimensionerna för den första FEM simuleringen var 120x60x6.3 och 100x60x6.3. 

Tjockleken på plåtarna var 20 millimeter. Randvillkoren sattes till endast rotation i hävarmens 

rotationspunkt och fri i z-led för länkarmsinfästningen, se Figur 4.28 och Figur 4.29. Kraften 

sattes till 100 kN från cylindern, se Figur 4.30. Elementindelningen (mesh) valdes till 

tillräckligt antal för att få en noggrann simulering, se Figur 4.31. 

 

 
Figur 4.28. Randvillkor för hävarmens rotationspunkt, fri rotation. 
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Figur 4.29. Randvillkor för länkarmen mot bandet, fri i z-led. 

 

 
Figur 4.30. Kraften från cylindern på 100 kN. 

 

 
Figur 4.31. Elementindelning (mesh) till FEM för första testet av balkdimensioner. 
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FEM simulering av hävarmen med de första balkdimensionerna gav spänningar i balkarna på 

närmare 400 MPa, se Figur 4.32. Dessa spänningar är högre än den tillåtna spänningen på 

𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙 = 237 𝑀𝑃𝑎. Deformationen av hävarmen syns i Figur 4.33. 

 

 
Figur 4.32. Von Mises spänningar i MPa för första testet av balkdimensioner. 

 

 
Figur 4.33. Deformation av hävarm, justerad skalningsfaktor för att lättare se 

deformationen. 

 

Nya CAD-modeller gjordes med grövre dimensioner på balkar. Plåtarna som håller cylinder 

och länkarm designades om så de omslöt en större yta över balkarna. Flera olika simuleringar 

med olika dimensioner på balkar simulerades, tills att en optimal design hade tagits fram. 

 



 

61 

 

Det upptäcktes spänningar på 450 MPa i hålen på plåtarna där axlarna till cylinder och länkarm 

är infäst. För att förfina resultatet skapades tätare elementindelning här, se Figur 4.34. Att öka 

plåttjockleken skulle sänka dessa spänningar men det var inte optimalt. Det skapar onödigt 

mycket material på andra ställen där det inte behövs. Problemet löstes genom att montera dit 

”cheek plates”, förlängning av hålet genom att svetsa hylsor på plåten med samma diameter 

som hålet i plåten. Genom dessa hylsor ökade hålkantsarean och spänningen sjönk till 215 MPa, 

se Figur 4.35. 

 

 
Figur 4.34. Höga spänningar på grund av högt hålkantstryck. 

 

 
Figur 4.35. Acceptabla spänningar i hålen genom att montera ”cheek plates”. 
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Optimeringen av hävarmens design och dimensioner resulterade i en konstruktion där 

spänningarna inte överskrider de tillåtna spänningarna. Konstruktionen hade inte heller 

överdimensionerats med onödigt mycket material. För FEM simulering av den slutgiltiga 

konstruktionen, se Figur 4.36. Balkdimensionerna var nu 140x80x6.3 och 120x80x6.3. Plåtarna 

var 20 millimeter tjocka.  

 

 
Figur 4.36. FEM simulering av den slutgiltiga konstruktionen av hävarm. 

 

Ett fenomen uppstod vid FEM simulering av hävarmen. Vid mycket skarpa radieövergångar 

och hörn uppstod det höga spänningar. Spänningar steg när elementindelningen förfinades vid 

dessa hörn. Eriksson et al. (2002, 66) beskriver detta fenomen med hur finita element metoden 

fungerar. I verkligheten finns i princip inga skarpa hörn utan det finns alltid någon form av 

övergångsradie. Men denna övergångsradie kan i FEM modelleras som skarp. Det finns 

begränsningar i den matematiska modellen av finita element metoden som kan skapa 

spänningskoncentrationer som inte är verkliga spänningar. Detta fenomen kallas för singulära 

punkter och är ett vanligt förekommande problem vid FEM analys. 

 

Axeldiametern för hävarmens rotationspunkt var dimensionerad till 180 kN. För att förenkla 

tillverkningen och minska antalet av olika material konstruerades även de två andra axlarna till 

45 millimeter diameter. Dessa två axlar är till cylinderns och länkarmens infästning mot 

hävarmen. Hålet på cylindern kulled mot hävarmen är 45 millimeter i diameter och passar då 

perfekt till denna axel. Krafterna på dessa axlar är 100 kN respektive 150 kN, lägre än för axeln 

till rotationspunkt och det behövdes således inte utföra några hållfasthetsberäkningar på dessa. 

 

Konstruktionen för att fästa axlarna i hävarmen visas i Figur 4.37. Detta är en bra och enkel 

konstruktion som låser axeln både mot rotation och axiell förflyttning. Tillverkningen är även 

mycket enkel genom att endast att spår ska fräsas längs axeln. Detta spår kan fräsas med en 

pinnfräs. Plattan som låser axeln mot hävarmen tillverkas av ett plattjärn med dimension 20x8 

millimeter och två genomgående hål borras för M8x25 skruvar. Gängade M8 hål tillverkas i 

hävarmens för att låsa plattan med skruvar. En 2D ritning för hävarmen gjordes med de 

viktigaste måtten utsatta, se Bilaga 6. 
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Figur 4.37. Axlar på hävarmen till cylinder och länkarm. 

 

En komplett CAD modell med hävarm, axlar och bussningar skapades, se Figur 4.38, för att 

senare kunna användas när alla kabeldragarens komponenter ska sättas ihop till en hel maskin. 

 

 
Figur 4.38. Komplett CAD modell på hävarmen och dess komponenter. 
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Dimensionering av axel mot böjning: 

Längden på lagerhuset till hävarmens rotationspunkt var nu känd, b = 105 millimeter. Då kunde 

axeln dimensioneras mot böjning. Ekvation för böjmoment av axel för denna situation fanns i 

Eurokod EN 1993-1-8, böjning av pinne, se Figur 4.39. 

 

 
Figur 4.39. Böjmoment för axel, utdrag ur Eurokod EN 1993-1-8 

 

För ett idealfall bör c måttet vara c = 0 men ett litet spel lär det bli vid tillverkning så i 

beräkningen var c = 2 millimeter. a måttet är tjockleken på fästet och var redan bestämt men 

beskrivs under 4.4.5 Infästning av hävarm mot ramkonstruktion. 

Böjmomentet beräknades till: 

 

𝑀𝑏 =
𝐹𝑟

8
(𝑏 + 4𝑐 + 2𝑎) 

𝑀𝑏 =
180000

8
(0.105 + 4 ∗ 0.002 + 2 ∗ 0,02) = 3443 𝑁𝑚 

 

Böjspänningen beräknades genom Ekvation 4.10 (Björk 2003, 25) och Ekvation 4.11 (Björk 

2003, 27). 

 

𝜎𝑏 =
𝑀𝑏

𝑊𝑏
        (4.10) 

𝑊𝑏 =
𝜋∗𝑑3

32
        (4.11) 

 

 

𝜎𝑏 =
𝑀𝑏 ∗ 32

𝜋 ∗ 𝑑3
=

3443 ∗ 32

𝜋 ∗ 0.0453
= 385 𝑀𝑃𝑎 
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Tillåtna böjspänning för SS2225 är: 

 

𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙,𝑆𝑆2225 =
𝑅𝑒𝐿

𝑛
=

450

1.5
= 300 𝑀𝑃𝑎 

 

Tillåtna böjspänning för SS2244 är: 

 

𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙,𝑆𝑆2244 =
𝑅𝑒𝐿

𝑛
=

650

1.5
= 433 𝑀𝑃𝑎 

 

Böjspänningen på 385 MPa gjorde att SS2225 inte längre kunde användas som axelmaterial 

eftersom. Axelmaterialet till hävarmens rotationspunkt måste nu minst vara SS2244 eller 

SS2541. 

 

4.4.5 Infästning av hävarm mot ramkonstruktion 

Ett fäste för hävarmen konstruerades. Infästningen var mellan hävarmens rotationspunkt och 

kabeldragarens ramkonstruktion. Det andra teamet hade tagit fram mått och dimensioner på 

ramkonstruktionen. Det som låg i fokus under designen på fästet var att det skulle klara av den 

höga belastningen på 180 kN, vara enkelt att tillverka och även enkel att montera på 

ramkonstruktionen. Därför konstruerades fästet med plåtar vilket skapar en enkel tillverkning. 

En plåt med gängade hål svetsas i ramkonstruktionen som sedan hävarmens fäste kan skruvas 

fast på, vilket skapar en enkel montering. Först gjordes en skiss på hävarmen och dess fäste, se 

Figur 4.40. 

 

 
Figur 4.40 Skiss över hävarmen och dess infästning. 
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En CAD modell på fästet gjordes med 20 millimeter tjocka plåtar stålmaterialet S355J2+N med 

sträckgräns på 𝑅𝑒𝐿 = 355 𝑀𝑃𝑎.  

Fästet simulerades sedan genom FEM. Säkerhetsfaktorn valdes till 𝑛 = 1.5 enligt Eurokod EN 

1993-1-8 Dimensionering av stålkonstruktioner. 

Arbetsgången för simuleringarna var de samma som för hävarmen. Designen på fästet och 

plåtarnas tjocklek optimerades för att spara material och nya FEM simuleringar gjordes för att 

ta fram en bra konstruktion. Figur 4.41 visar FEM simuleringen för det optimerade fästet. 

 

 
Figur 4.41. FEM simulering av hävarmens fäste. 

 

Axeln dimensionerades till 45 millimeter i 4.4.4.2 Konstruktion och dimensionering av hävarm 

och kan tillverkas i antingen SS2244 eller SS2541. Lager ska alltid smörjas inifrån och ut för 

att trycka med sig fukt och smuts. För att smörja lagret i hävarmen konstruerades axeln med en 

försänkt M10x1 smörjnippel i änden och sedan ett 5 millimeter hål genom halva axeln och ut 

till mitten av lagret, se Figur 4.42. Detta gör att lagrets enkelt kan smörjas genom en 

smörjnippel vilket skapar ett enkelt underhåll och service. Fettet trycks genom axeln och ut i 

hålrummet mellan de två lagren. Där pressas det sedan vidare genom hävarmens två lager och 

skapar en god smörjning.  

 

 
Figur 4.42 Genomskärning av axeln till hävarmens fäste. 



 

67 

 

Figur 4.43 visar det färdiga fästet för hävarmen och även den undre plattan som svetsas fast i 

ramkonstruktionen. Fästet monteras på plattan med 5 styck M20x40 skruvar. Gänglåsning eller 

låsbrickor används med fördel. 

 

 
Figur 4.43. Infästning av hävarm, komplett med svetsplatta, axel och skruvar. 

 

4.4.6 Infästning av cylinder mot ramkonstruktion 

Ett fäste för cylindern konstruerades. Designen på fästet, FEM simuleringar och arbetsgången 

för konstruktionen var densamma som för 4.4.5 Infästning av hävarm mot ramkonstruktion. 

Även här användes en axel på 45 millimeter i diameter. Kraften på axeln är 100 kN vilket är 

lägre än för hävarmens fäste och därför finns det en vetskap om att den kommer hålla utan att 

göra nya hållfasthetsberäkningar. En CAD modell över fästet, svetsplattan och axeln skapades, 

se Figur 4.44. 6st M20x40 skruvar användas för att montera fästet på svetsplattan. 

 

 
Figur 4.44 Infästning av cylinder, komplett med svetsplatta, axel och skruvar. 
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4.4.7 Kedjepaket för kabelmatning 

Det andra teamet hade valt att en stålkedja med pad av polyuretan monterad på varje länk skulle 

vara det bästa alternativet för kabeldragaren. Att ta fram motorer, växellådor, kugghjul och 

kedjor från leverantörer tillhörde drift-systemet vilket detta arbete innefattar.  

 

4.4.7.1 Kedja och drivhjul 

Att designa och konstruera kedjor och drivhjul från grunden är mycket komplicerat och 

kostsamt. Därför valdes det att använda standardkomponenter från andra tillverkare som är 

experter inom ämnet. Det togs kontakt med flera företag som säljer drivkedjor och 

transportkedjor men de hade inte kedjor som passade till applikationen. Det som skiljde 

kabeldragaren mot många andra maskiner som använder kedjor var att kedjan belastat med ett 

vinkelrätt tryck på upp till 150 kN och att kedjans länkar behövde ha ett skruvförband för att 

pads skulle kunna monteras. 

 

Det upptäcktes genom benchmarking att alla konkurrenter, som har kabeldragare med 

kedjedrivning, använder kedjor av samma typ. Närmare undersökningar visade att kedjorna och 

dess drivhjul och stödrullar är av samma typ som grävmaskiner och bandtraktorer använder 

som underrede, se Figur 4.45. Dessa kedjor är gjorda för mycket hårda påfrestningar i en hård 

miljö. 

 

 
Figur 4.45. Underrede till grävmaskin med kedja, drivhjul och stödrullar. Flera företag 

använder denna typ av kedjor till deras kabeldragare.  

Källa: https://hornefors.cylex.se/company/partrex+ab-11841224.html 

 

Den önskade längden på kedjan bestämdes både genom benchmarking och målspecifikationer. 

Genom att studera befintliga kabeldragare på marknaden märktes det att alla modeller som har 

en dragkapacitet på runt 60 kN, som detta koncept ska ha, hade alla ett avstånd mellan drivhjul 

och löphjul som var ungefär samma. Under behovsanalysen hade det inte påträffats några 

problem med denna längd på kedjan och verkade därför vara ett väl beprövat koncept. 

Kabeldragaren med dess styrningar ska vara 4 meter eller kortare enligt målspecifikationerna. 

En skiss på kedjepaketet skapades men några väsentliga mått, se Figur 4.46. Med dessa mått 

kommer det finns 1 meter över på varje sida för styrningar av kabeln.  
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Figur 4.46 Skiss på den tänkta kedjan och några väsentliga mått. Denna skiss skickades 

ut till kedjeleverantörer. 

 

En kravspecifikation över vad som önskas av kedjorna togs fram och var följande: 

 Kedja och kugghjul ligger horisontellt 

 2 styck kedjor 

 30 kN dragkraft/kedja 

 150kN vinkelrätt tryck mellan kedjan och stödrullarna, se Figur 4.46 

 Ett drivhjul och ett löphjul till var kedja 

 Ca 20 styck stödrullar 

 Miljöförhållanden: -20 till +30 grader, hårt klimat, placerad vid Nordsjöns kust, 

blåst, regn, saltvattenstänk, hög luftfuktighet 

 Minst 2000 timmar i drift mellan serviceintervall. 

 Enkel service 

 Lätt att byta komponenter 

 Kedja och hjul ska ungefär ha de mått i Figur 4.46 

 Bultdelning på länkarna så pads kan skruvas fast 

 

Kontakt togs med leverantörer av kedjor och komponenter till underreden för grävmaskiner och 

bandtraktorer. Tanken var att ta fram ett komplett kitt med kedja, drivhjul, löphjul och stödrullar 

som alla matchade med varandra, hade de mått som önskades och klarade målspecifikationerna. 

Många olika kedjor, hjul och stödrullar diskuterades med olika leverantörer. Parametrar som 

spelade in och skulle matchas med varandra var kedjans delning, kedjans bredd, antal länkar i 

kedjan, drivhjulets mått mot kedjan och dess diameter, löphjulets mått, löphjulets infästning, 

navväxeln och dess anpassning mot drivhjul, utväxling och högsta moment på navväxel etc.  

 

Ett problem som uppstod med leverantörerna av kedjor var att de endast kunde leverera 

navväxlar med hydraulmotorer. Alla grävmaskiner och bandtraktorer drivs av hydraulmotorer. 

Mellan hydraulmotor och drivhjul sitter det en så kallad navväxel som växlar ned varvtalet från 

motorn. Men drivningen av kedjorna till kabeldragaren skulle ske med elmotorer. 
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Leverantörerna kunde inte heller ta fram ritningar på anpassningen mellan navväxel och 

hydraulmotor, vilket var en nödvändighet för att kunna anpassa dessa mot elmotorer. Därför 

valdes det att ta fram navväxlar från en annan leverantör. Att blanda in ytterligare leverantör 

för kedjepaketet var inte önskvärt men en nödvändighet för att kunna ta fram ett fungerande 

system. Navväxlarna beskrivs i 4.4.7.2 Elmotorer och växlar till kedjepaket. 

 

Entrack AB var den enda leverantör som kunde ta fram Kedjor, drivhjul, löphjul och stödrullar 

som matchade med alla dessa saker. Dessa komponenter var alla ur ett standardsortiment vilket 

är skapar snabbare leveranstider och underlättar reparation vid eventuellt haveri. Entrack gav 

en offert på dessa delar, se Bilaga 7. Ritningsunderlag gavs även ut på alla delar, vilket var ett 

krav, så att dessa kunde modelleras i CAD och sedan användas i CAD modellen av 

kabeldragaren. Det andra teamet skötte CAD modelleringen av kedja och hjul. 

Ritningsunderlag med alla mått på delarna kan ses i Bilaga 8 till Bilaga 11. Denna kedja har 

oljefyllda lager vilket gör den underhållsfri och leverantören lovade att för denna applikation 

kommer den hålla för hela kabeldragarens livslängd. Den är konstruerad för bandtraktorer vilket 

utsätter kedjan och dess komponenter för betydligt högre belastningar och en tuffare miljö. De 

CAD modeller som det andra teamet skapade över kedjan och hjulen kan ses i Figur 4.47. 

 

 
Figur 4.47. CAD modeller över drivhjul, löphjul, stödrulle och en kedjelänk. 
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4.4.7.2 Växel till kedjepaket 

Eftersom leverantörerna av kedjor endast kunde leverera växellådor till drivhjulen med 

tillhörande hydraulmotor så fick växellådorna, som kallas navväxel, tas fram ihop med en annan 

leverantör. Av utrymmesskäl skulle även motoraxeln vara monterad 90 grader i förhållande 

drivhjulets axel, se 4.4.1 Schematisk bild på maskinen. Då kunde motorn monteras längs med 

banden. Placeringen av motorerna krävde att en vinkelväxel användes.  

 

För att ta fram en lämplig navväxel krävdes det att varvtal och moment på drivhjulet 

beräknades. Momentet beräknades med Ekvation 4.12. F=59/2 kN, halva dragkraften från 

kabeln. Halva dragkraften beror på att det är två band som drar kabeln. Radien r är drivhjulets 

radie, se Figur 4.48. 

 

𝑀 = 𝐹 ∗ 𝑟        (4.12) 

 

𝑀𝑑𝑟𝑖𝑣ℎ𝑗𝑢𝑙 =  𝐹 ∗ 𝑟1 =
59000

2
∗ 0.2079 = 6130 𝑁𝑚 

 

Varvtalet 𝜔 i varv/minut (rpm) beräknades med Ekvation 4.13 där v är hastigheten på kabeln 

och r är radien på drivhjulet. 

 

𝜔 =  
𝑣

2𝜋𝑟
        (4.13) 

𝜔𝑑𝑟𝑖𝑣ℎ𝑗𝑢𝑙 =  
𝑣

2𝜋𝑟
=

25

2𝜋 ∗ 0.2079
= 19.1 𝑟𝑝𝑚 

 

Alltså krävdes det att navväxlarna klarar av ett varvtal på upp till 19.1 rpm och ett moment på 

6130 Nm kontinuerligt. Detta moment är utan några förluster. Kedjan och dess hjul kommer ha 

förluster. Verkningsgraden på kedjan är mycket svår att räkna ut och därför gjordes det en 

uppskattning att verkningsgraden är η𝑠.𝑘𝑒𝑑𝑗𝑎 = 80 %. Utgående moment 𝑀𝑢𝑡 på navväxeln 

blev då 6130/0.8 = 7660 Nm. 

 

 
Figur 4.48. Skiss på kedjan och dess drivhjul för moment- och varvtalsberäkning. 
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Kontakt togs med leverantörer av växlar och transmissioner. Kravspecifikationen för 

navväxlarna var: 

 Anpassningsbar till kugghjul med 12xØ260mm bultcirkel 

 Anpassningsbar till kugghjul med Ø230mm innerdiameter 

 Vinkelväxel monterad på ingående axel 

 Anpassningsbar till Siemens servomotor 

 Moment 7660 Nm kontinuerligt 

 Varvtal utgående axel 19.1 rpm 

 Miljöförhållanden: -20 till +30 grader, hårt klimat, placerad vid Nordsjöns kust, blåst, 

regn, saltvattenstänk, hög luftfuktighet 

 Minst 2000 timmar i drift mellan serviceintervall. 

 Enkel service 

 

Ett företag som sålde navväxlar och som även uppfyllde alla specifikationerna hittades inte. 

Problemet var att hitta en navväxel som passade mot drivhjulet och även var anpassningsbart 

till en vinkelväxel och servomotor. De hade en annan bultcirkel mot drivhjulet. Men Jens S 

Transmissioner AB hade en lösning på problemet. De kunde leverera specialtillverkade drivhjul 

med samma dimensioner som drivhjulet från Entrack men med en bultcirkel anpassad för 

navväxeln. Detta nya drivhjul valdes att använda till kabeldragaren. 

 

Navväxeln de erbjöd och som sedan användes till kabeldragaren var en Comer Industries PGR 

802 T. Den klarar ett kontinuerligt moment på 10000 Nm och en ingående hastighet på 3000 

rpm I Bilaga 12 finns måttritning och fullständiga specifikationer på navväxeln från Jens S 

Transmissioner. En CAD-modell av navväxeln gavs ut av Jens S Transmission för att användas 

vid sammanställningen av kabeldragaren, se Figur 4.49. 

 

 
Figur 4.49. Navväxel för drivning av banden från Jens S Transmission.  
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Till denna navväxel levererar Jens S Transmissioner AB en Simogear KAZ109 vinkelväxel 

som är anpassad mot både Siemens motorn och navväxeln. Figur 4.50 visar en CAD-modell av 

vinkelväxeln. CAD modellen gavs ut av Jens S Transmissioner. 

 

 
Figur 4.50. Vinkelväxel från Jens S Transmissioner. Monteras mellan navväxel och motor 

för att växla ned varvtalet och positionera motorn 90 grader mot navväxel. 

 

4.4.7.3 Elmotor till kedjepaket 

Banden skulle drivas av elmotorer. Jörgen på Kelmo föreslog att även här skulle servomotorer 

användas, samma typ av motor som användes för den elektriska cylindern. Den vanligaste typen 

av elmotor för denna applikation skulle vara en traditionell asynkronmotor men en servomotor 

kan regleras mer exakt och noggrant enligt Jörgen. De saker som ska reglera är moment och 

varvtal. Motorerna måste kunna regleras mycket noggrant för att båda drivbanden ska lägga 

samma kraft mot kabeln och hålla samma hastighet på banden. Om inte banden håller samma 

hastighet kommer en glidning mellan band och kabel att ske vilket skapar slitage på kabeln. 

Risken är annars att banden. Dessa två servomotorer togs fram ihop med Martin Hammar på 

Siemens, samma person som tog fram en servomotor till den elektriska cylindern. 

 

För att ta fram servomotorer krävdes det att moment och varvtal beräknades. Den totala 

utväxlingen 𝑖𝑡𝑜𝑡  är utväxlingen på vinkelväxeln multiplicerat med utväxlingen i navväxeln 

enligt Ekvation 4.14. Jens S Transmission gav ut en total utväxling på 𝑖𝑡𝑜𝑡 = 160. 

 

𝑖𝑡𝑜𝑡 = 𝑖𝑛𝑎𝑣 𝑣𝑥𝑙 ∗ 𝑖𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 𝑣𝑥𝑙      (4.14) 

 

𝑖𝑡𝑜𝑡 = 160 
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Den totala verkningsgraden 𝜂𝑠,𝑡𝑜𝑡 är verkningsgraden på kedjan, navväxeln och vinkelväxeln 

multiplicerat med varandra enligt Ekvation 4.15. Verkningsgraden för navväxeln och 

vinkelväxeln gavs ut av Jens S Transmission. 

 

𝜂𝑠,𝑡𝑜𝑡 = 𝜂𝑠,𝑘𝑒𝑑𝑗𝑎 ∗ 𝜂𝑠,𝑛𝑎𝑣 𝑣𝑥𝑙 ∗ 𝜂𝑠,𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 𝑣𝑥𝑙    (4.15) 

 

𝜂𝑠,𝑡𝑜𝑡 = 0.80 ∗ 0.97 ∗ 0.96 = 0.75 = 75 % 

 

 

Genom Ekvation 4.14 och Ekvation 4.15 kunde motorn vridmoment beräknas till: 

 

𝑀𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =
𝑀𝑢𝑡

𝑖𝑡𝑜𝑡
∗

1

𝜂𝑠,𝑡𝑜𝑡
=

6130

160 ∗ 0.75
= 51 𝑁𝑚 

 

Det högsta varvtal som servomotorn ska kunna leverera beräknades till: 

 

𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝜔𝑑𝑟𝑖𝑣ℎ𝑗𝑢𝑙 ∗ 𝑖𝑡𝑜𝑡 = 19.1 ∗ 160 = 3050 𝑟𝑝𝑚 

 

En kravspecifikation för motorerna skapades och skickades till Martin Hammar på Siemens. 

Den motorn som Martin rekommenderade var en 1PH8135-1DF00-2BA1 asynkronservomotor 

från Siemens som uppfyller hela kravspecifikationen. Databladet för motorn är bifogat i Bilaga 

13. Motorn monteras på vinkelväxeln som sedan monteras på navväxeln. Därför anpassades 

vinkelväxeln för denna servomotor. Figur 4.51 visar en CAD-modell på motorn. Två stycken 

motorer kommer att användas, en motor för varje drivkedja. 

 

 
Figur 4.51. Asynkronservomotor från Siemens för att driva kedjepaketen. 
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4.5 Slutliga specifikationer och CAD-modell av kabeldragaren 

De slutliga specifikationerna på kabeldragaren består av den kompletta CAD modell som har 

skapats i samarbete med det andra teamet. Denna modell är en sammansättning av alla 

konstruerade komponenter från båda teamens arbeten. CAD modellen visar tydligt 

kabeldragarens alla funktioner. I Figur 4.52 fram till Figur 4.54 visas ramkonstruktionen där 

den elektriska cylindern och hävarmen är monterad. Kedjepaketen är inte med i dessa figurer 

för att tydligare visa hävarmen och dess funktion. Även glidskenorna till det rörliga 

kedjepaketet är med i figurerna. 

 

 
Figur 4.52. Bild ovanifrån med cylindern utskjuten. I detta läge är det maximalt spel 

mellan banden vilket medför att en 400mm kabel kan läggas i. 

 

 

 
Figur 4.53. Bild ovanifrån med cylindern indragen. I detta läge är det minimalt spel 

mellan banden vilket medför att en 100mm kabel kan matas genom kabeldragaren. 
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Figur 4.54. Den elektriska cylindern i dess mittenposition tillsammans med hävarmen och 

dess fästen. 

 

Alla komponenter från båda teamens arbete sattes samman till en komplett maskin. I Figur 4.55 

är alla komponenter sammansatta och detta är det slutgiltiga koncept som tagit fram och 

levererats till Semcon. 

 

 
Figur 4.55. CAD modell av det slutgiltiga konceptet av kabeldragaren som skapats i 

samarbete med det andra teamet. 
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4.6 Tillverkning av prototyp 

En fysisk prototyp av kabeldragaren tillverkades. Prototypen tillverkades i skala 1:10. Syftet 

med protypen var att visa funktionen på den elektriska cylindern och hur denna genom 

hävarmen förflyttar bandets position och skapar klämkraften. Ramkonstruktionen tillverkades 

av stålprofiler som svetsades samman. Ramkonstruktionen målades och axlarna till 

glidskenorna och cylinderns kolv tillverkades av rostfri axel. De resterande delarna tillverkades 

av plast med 3D-skrivare. Komponenterna limmades och skruvades ihop med varandra. 

Eftersom banden funktion och matning av kabeln inte skulle visas med prototypen tillverkades 

dessa endast som två solida delar med rätt ytterdimensioner. Figur 4.56 fram till Figur 4.59 

visar tillverkningen och det färdiga resultatet av prototypen. 

 

 
Figur 4.56. Tillverkning av ramkonstruktion till prototyp. 

 

 
Figur 4.57. Ramkonstruktion lackerad med axlar för det rörliga bandet monterat. 
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Figur 4.58. Prototyp av kabeldragaren med elektrisk cylinder, hävarm, länkarm och 

fästen till banden. 

 

 
Figur 4.59. Färdig prototyp på kabeldragaren. Vänster bild visar cylindern i utskjutet 

läge och bandet justerat för en 400 mm kabel. Högra bilder visar cylindern indragen och 

bandet justerat för en 100 mm kabel. 
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5 DISKUSSION 

5.1 Övergripande resultat och struktur av arbetet mellan teamen 

I samarbete med det andra teamet har utvecklingen av kabeldragaren kommit längre än vad som 

var planerat i projektets start. Eftersom det inte fanns några klarlinjer från Semcons sida om hur 

långt utvecklingsarbetet skulle sträcka sig så fanns det inte heller något fast punkt där 

utvecklingsarbetet skulle stanna. Att strukturera upp ett arbete mellan två team var svårare än 

tänkt. Men det märktes redan i början av projektet att en god struktur var mycket viktigt för att 

få ett bra flöde. Det var även mycket viktigt att ha integrationsmöten mellan teamen där teamens 

resultat diskuterades. Dessa integrationsmöten uppkom betydligt oftare än vad som först var 

planerat. Enligt Gantt-schemat, Bilaga 1, skulle teamen ha integrationsmöten med cirka tre 

veckors mellanrum men istället blev det ca tre integrationsmöten i veckan där olika problem 

och resultat diskuterades. Dessa möten var mycket viktiga eftersom de problem som ett team 

ställdes inför ofta påverkade arbetet för det andra teamet. Ett exempel på detta var problemet 

med den elektriska cylindern. Cylinder var alldeles för lång för att placeras på bredden av 

maskinen och därför fick det andra teamet skapa en helt ny design av ramkonstruktionen och 

drivbandens fäste vilket försenade konstruktionsarbetet. Ett annat problem med utveckling av 

en produkt med två separata team var väntetider. Oftast var resultatet av ett teams arbete 

avgörande för det andra teamets konstruktionsarbete. Ett exempel var när den elektriska 

cylindern skulle konstrueras. För att konstruera denna behövde det andra teamet bestämma 

friktionskoefficienten mellan polyuretan-padsen och kabeln. Detta tog lång tid vilket försenade 

konstruktionsarbetet med den elektiska cylindern. 

 

5.2 Identifiera kundbehov 

De behov som Semcon och RSS hade identifierat hos deras kunder var inte tillräckligt för att ta 

fram ett lyckat koncept Men att hitta de underliggande kundbehoven var mycket svårt. Först 

och främst är en kabeldragare en produkt som finns på väldigt få platser. De påträffas endast 

vid kabelfabriker eller kring områden där sjökabel hanteras. Med tanke på den korta tid som 

fanns för projektet var det endas möjligt att göra besök på NKTs kabelfabrik i Karlskrona och 

även NKTs kabelläggningsbåt. Besöket på NKT och intervjun med Thomas Wennerhov gav en 

väldigt bra förståelse av hur kabeldragarna fungerar och vad för behov och problem de hade. 

Även om dessa besök var mycket givande skulle det var bra om fler besök gjordes på andra 

platser där dessa maskiner används och där fler intervjuer med användare kunde göras. Genom 

detta skulle fler behov och önskemål om förändringar upptäckas vilket hade lett till bättre grund 

för konceptutvecklingen. 

 

5.3 Konstruktion 

Konstruktionsfasen var den mest omfattande och svåra fasen av projektet. Kabeldragaren är en 

mycket komplex maskin med många komponenter som måste interagera med hög precision. 

När problem uppstod med en komponent design påverkade den ofta fler komponenter som en 

kedjereaktion. Kabeldragaren är en mycket kompakt maskin där avståndet mellan många av de 
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rörliga delarna är mycket litet och detta gjorde att när en komponent behövde ändras behövde 

även omkringliggande komponenter designas om. Arbetet med att hela tiden behöva förändra i 

design, konstruktion och alla CAD modeller var mycket tidsödande. Konstruktionen av 

kabeldragaren kom länge än planerat. Målet var från början, se 1.3 Mål och syfte, att skapa ett 

väl utvecklat koncept där detaljritningar på kabeldragarens viktigaste komponenter inom drift-

systemen skulle utvecklas. Resultatet blev ett koncept där i stort sett alla delproblem, som detta 

arbete innefattade, hade färdiga detaljritningar, materialval och där alla komponenter var 

bestämda och utvalda såsom motorer, växellådor, skruvar och axlar.  

 

5.3.1 Elektrisk cylinder för skapande av klämkraft 

En elektrisk cylinder används för att skapa klämkraften mellan drivbanden. Genom att använda 

en cylinder som drivs direkt från en elmotor behövs inget hydraulik- eller pneumatiksystem. 

Konceptet med direkt eldrift var även det vinnande konceptet under konceptgenereringsfasen 

för drift-systemet. Det upptäcktes mycket tidigt under behovsanalysen att de flesta kunder 

önskade en kabeldragare där hydraulik eller pneumatiksystem kunde undvikas eftersom det ofta 

uppstod problem med dessa system. Det var därför mycket lyckat att detta koncept gick att 

utveckla och konstruera till en fullt fungerande lösning. Den elektriska cylindern är den 

komponent som verkligen skiljer kabeldragaren mot alla andra kabeldragare på marknaden. 

Direkt eldrift är även bra ur miljösynpunkt eftersom miljöskadlig hydraulolja undviks och 

verkningsgraden för systemet ökar drastiskt. Kabeldragaren är därför ur miljösynpunkt en klar 

vinnare framför de produkter som marknaden har att erbjuda idag. Men eftersom detta system 

inte är beprövat tidigare finns det inte heller någon annan teknik att direkt relatera till som 

bevisar att systemet är felfritt. Enligt resultatet kom det fram att den mest kritiska komponenten 

i cylinder är kulskruven. Leverantören av cylinder lovade att deras kulskruv ska tåla den hårda 

belastning under långa drifttider som kulskruven utsätts för. Detta är inte bekräftat genom några 

ytterligare studier och kan därför inte fastställas med säkerhet. 

 

5.3.2 Hävarm till elektrisk cylinder 

Att använda en hävarm för att växla ut kraften mellan den elektriska cylinder och drivbandet 

och för att möjliggöra en längsgående placering av cylinder var något som uppstod under 

konstruktionsfasen. Hävarmen är ett typiskt exempel på en komponent som tillkom efter att 

kabeldragarens huvudkoncept var skapat. Det var inte en önskad komponent på grund av sig 

komplexitet och storlek men var en nödvändighet för att lösa problemet på detaljnivå.  

 

5.3.2 Singulära punkter vid FEM simulering 

Fenomenet som uppstod med de höga spänningskoncentrationerna under FEM simuleringen av 

hävarmen kan, som tidigare beskrivit, bero på singulära punkter. Problemet diskuterades flitigt 

med Simon Carlsson, beräkningsingenjör på Semcon. Den stora frågan var om det berodde på 

singulära punkter eller om det var verkliga spänningar. När elementtätheten förfinades ökade 

spänningarna, precis som singulära punkter uppför sig. En singulär punkt skiljer sig från en 

riktig spänningskoncentration genom att den aldrig konvergerar. Men som Simon förklarade så 
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är det inte en säkerhet att det verkligen är en singulär punkt. Figur 5.1 visar spänningar på 746 

MPa. Dessa spänningar uppstod när elementtätheten justerats till 10 gånger finare än resten av 

modellen. Men som synes i Figur 5.1 är dessa spänningar koncentrerade till en mycket liten yta 

och spänningarna runt om hörnet är mycket låga. Enligt Simon bör det inte vara några problem 

när den verkliga hävarmen produceras. Förklaringen till fenomenet är dock inte fastställt med 

säkerhet. 

 

 
Figur 5.1. Förmodad singulär punkt i FEM simulering av hävarm. 

 

5.3.3 Kedjepaket till drivning 

Det uppstod mycket problem när motorer, vinkelväxlar, navväxlar, drivhjul, kedjor, löphjul och 

stödrullar skulle tas fram ihop med externa leverantörer. Det fanns en uppsjö av olika alternativ 

på dessa komponenter men att hitta ett alternativ där alla komponenter passade ihop och 

uppfyllde kravspecifikationerna var svårt. Det paket som togs fram har ett par brister som borde 

åtgärdas. Först och främst verkar den Simogear KAZ109 vinkelväxel som Jens S Transmissoner 

tog fram onödigt stor och klumpig. Genom benchmarking har det framkommit att de 

vinkelväxlar som konkurrenter använder är betydligt mindre. Mer kompakta alternativ går att 

få tag på enligt Jens S Transmissioner som menade på att om kabeldragaren ska tillverkas kan 

Semcon ihop med Jens S Transmissioner ta fram ett smidigare alternativ på vinkelväxel. En 

annan brist i lösningen är det drivhjul som används. Drivhjulet är ett specialtillverkat drivhjul 

för att passa mot både kedjan och mot navväxeln. Att använda rena standardkomponenter är 

oftast det bästa alternativet och därför bör Semcon undersöka om en annan kedja eller en annan 

navväxel ska användas.  
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5.4 Prototyp 

Tillverkningen av kabeldragarens prototyp blev mycket lyckad. Prototypen blev, precis som det 

beskrivs i teorikapitlet 2.4.1 Olika typer av prototyper, en prototyp för kommunikativs syfte. 

Tanken från början var att tillverka en prototyp som visade på flera av kabeldragarens 

funktioner. Men kabeldragarens konstruktionsarbete prioriterades före en prototyp och därför 

tillverkades en prototyp som endast visade den elektriska cylindern ihop med hävarmen och det 

rörliga bandet. Detta var den viktigaste och mest betydelsefulla funktionen. Det var även denna 

komponent som skiljer kabeldragaren mot resterande maskiner på marknaden och var den mest 

betydelsefulla att på ett tydligt sätt kunna visas upp för Semcons ledning och eventuella kunder. 

Kabeldragarens resterande komponenter var med i prototypen men tillverkades endast som 

solida delar. Att tillverka ramkonstruktionen genom svetsade balkar gick snabbt och det var 

enkelt att få till en stabil konstruktion med rätt dimensioner. Att använda 3D skrivare för att 

tillverka resterande komponenterna var en mycket bra och enkel metod. Komponenterna gick 

att tillverka med en hög noggrannhet vilket gjorde monteringen enkel. Att skapa en mer 

detaljerad prototyp där även drivbandens konstruktion visades skulle skapa en ännu tydligare 

bild av maskinen för framtida kunder. För att visa kabeldragaren alla funktioner krävs det nu 

att både CAD-modellen och prototypen visas tillsammans vilket är en nackdel. 

 

5.5 Arbetets bidrag till hållbar utveckling och samhällsnytta 

Arbetet rör sjökabelindustrin och har genererat ett koncept där ny och modern teknik har 

använts. Det byggs fler och större vindkraftsparker till havs runt om i världen och från dessa 

vindkraftsparker krävs det sjökablar för att leverera ström till fastlandet. Därför blir sjökabel 

allt vanligare och mer eftertraktat det moderna samhället. Det är mycket viktigt att tekniken 

som hanterar sjökabeln är driftsäker. Driftstopp på grund av haveri av en kabeldragare blir 

mycket kostsamt för både kabeltillverkar och de företags som lägger ut kabeln i havet. 

Samhället blir även lidande då staten i vissa sammanhang subventionerar för 

vindkraftsbyggnad. Birksten (2011) menar att en storskalig utbyggnad av vindkraft kommer att 

leda till lägre elpriser. Då är det viktigt att vindkraftsparkerna byggs på ett effektivt vis för att 

hålla ner kostnaderna för skattebetalarna samt genomföra byggnationen det på ett så 

miljövänligt sätt som möjligt. 

 

Det nya konceptet bidrar även till en hållbar utveckling då det gamla hydrauliksystemet som 

använder sig av petroleumbaserad hydrauloljan har eliminerats vilket minskar påverkan på 

omgivningen samt miljön. Hydrauloljan måste med jämna mellanrum bytas ut på grund av 

föroreningar vilket gör att de gamla kabeldragarna utsätter miljön för kontinuerlig 

miljöpåverkan. Den direkta eldriften har en högre verkningsgrad än hydrauliksystemet vilket 

bidrar till minskad energianvändning och minskade kostnader för samhället. Arbetet har bevisat 

att det finns möjlighet att driva kabeldragare utan hydraulik vilket bidrar till att tillverkare av 

helt andra typer av hydraulikdriva maskiner får upp ögonen för den nya tekniken. Medföljande 

att de själva kan implementera samma teknik. 
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6 SLUTSATSER 

Det totala arbetet för båda teamen har lett fram till ett långt utvecklat koncept för en 

kabeldragare. Resultatet i detta arbete har nått fram till de mål som sattes vid projektets start. 

Det arbete som utförts har gett Semcon en bra grund för deras vidare utveckling. Kabeldragaren 

är driven direkt av elmotorer utan inblandning av hydraulik, pneumatik eller andra system. Två 

drivband roterar och kläms mot kabeln som på detta sätt förflyttar kabeln framåt. De motorer, 

cylindrar, växellådor och kedjor som använts i kabeldragaren är standardkomponenter som kan 

köpas in från externa leverantörer vilket medför en enkel tillverkning av kabeldragaren. Det 

medför även enkel reparation och service. De delar som är egendesignade är fästen till dessa 

komponenter och även den noggrant konstruerade hävarmen som överför kraften mellan den 

elektriska cylindern till det rörliga drivbandet. 

 

De frågeställningar som ställdes har alla blivit besvarade genom arbetes gång. De tydligaste 

bristerna på nuvarande kabeldragare fanns i de funktioner som drevs med hydraulik eller 

pneumatik. Det var egentligen inte i funktionerna som det fanns problem och brister utan det 

var i det system som drev dem. De hade stora problem med läckage och korrosion vilket ledde 

till driftstopp. Dessa problem uppstod speciellt för de kabeldragare som var placerade i en utsatt 

miljö. Arbetets fokus lades därför på att förbättra detta system. Kabeldragarna kunde alltså 

förbättras genom att driftsystemet ändras. Driftsystemet har ändrats från hydraulik- eller 

pneumatiksystem till ett rent eldrivet system. Att använda direkt eldrift, alltså att gå direkt från 

elektricitet till kabeldragarens funktion, har lett till ett förenklats system med mindre 

komponenter som kan haverera. Det system och de komponenter som tidigare har orsakats 

driftstopp har helt eliminerats ur systemet. 

 

Kabeldragarens viktigaste funktioner har hittats genom en noggrann behovsanalys. En 

kabeldragare måste ha både reglerbar hastighet och dragkraft. För att skapa detta behöver 

klämkraften mellan banden kunna regleras. Det är viktigt att dessa funktioner kan regleras med 

hög precision eftersom kabeldragaren ska kunna anpassa sig till resterande produktionslina. 

Genom att ha utvecklat en kabeldragare där alla funktioner direkt styrs med servomotorer går 

dessa funktioner att styra mycket noggrant. Den höga precisionen på funktionernas styrning har 

tidigare varit ett problem när funktionerna drevs av hydraulik. Undersökningarna i arbetet har 

kommit fram till att den direkta eldriften med servomotorer är det mest optimala sättet att styra 

alla funktionerna hos en kabeldragare ur användarperspektiv. Att använda en elektrisk cylinder 

för att skapa klämkraft mellan banden är den del av arbetet som är nytänkande och innovativt. 

Detta har aldrig tidigare används för kabeldragare och har på grund av detta lett till vidare 

frågeställningar. Det är bevisat att den elektriska cylindern kan skapa den efterfrågade 

klämkraften men hållbarheten är inte bekräftat mer än genom vad den externa leverantören till 

cylindern har lovat. 

 

En prototyp skapades i kommunikativs syfte för att visa den elektriska cylindern och hävarmens 

funktion. Komponenterna tillverkades dels genom en svetsad stålkonstruktion och dels genom 

3D-skrivare. Arbetet har visat att tillverkningsmetoderna är effektiva för dessa typer av 
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prototyper. 3D-skrivarna öppnade upp en helt ny möjlighet att på ett enkelt sätt tillverka små 

och detaljrika komponenter till prototypen. 

 

7 REKOMMENDATIONER & FRAMTIDA ARBETE 

Arbetet med att utveckla ett koncept för en kabeldragare har lett till vidare frågeställningar och 

problem. Dessa problem måste studeras innan kabeldragaren är färdig för tillverkning. 

 

Ett av de områden som borde behandlas är angående regleringen av klämkraften mellan banden, 

den kraft som skapar friktionskraften mellan polyuretan-padsen och kabeln. Klämkraften 

kommer från en Servomech HSA150 cylinder som drivs av en Siemens 1FK7063 servomotor 

genom en Tramec REP150 planetväxellåda. Rotationen från motorn överförs till en linjär 

rörelse genom kulskruven i cylindern. Tanken bakom denna konstruktion var att klämkraften 

ska kunna regleras genom servomotorns momentbegränsning. Momentet på dessa motorer går 

att justera med en hög precision genom kabeldragarens PLC styrsystem. Men för att kunna 

reglera klämkraften krävs det att växellådan och kulskruven har samma verkningsgrad 

oberoende av belastning. Enligt Cylinder lev. 3 är den totala verkningsgraden för cylinder och 

växellådan 𝜂𝑠,𝑡𝑜𝑡 = 0.70. Det kommer även uppstå förluster i hävarmens rotationspunkter och 

glidskenorna till det rörliga bandet vilka inte är uträknade. Jörgen Ringius på Kelmo är ansvarig 

över kabeldragarens styrsystem och han är inte övertygad om att den totala verkningsgraden för 

hela systemet är konstant. Detta kommer då skapa problem vid regleringen av klämkraften 

eftersom en linjär ökning av servomotorns moment inte kommer leda till en linjär ökning av 

bandens klämkraft. Jörgen menar då att systemet kräver en extern lastcell som kan mäta 

klämkraften. Denna lastcell kan med fördel monteras i serie med länkarmen. Länkarmen är den 

komponent som överför kraften mellan hävarm och det rörliga bandet. Innan kabeldragaren 

tillverkas bör detta problem studeras mer noggrant och en studie eller verkliga experiment bör 

göras för att utvärdera om det går att styra klämkraften med tillräcklig precision genom 

servomotorns momentbegränsning eller om det krävs en extern lastcell. 

 

Hållbarheten med avseende på utmattning av hävarmen är ett annat område som borde studeras. 

Hävarmen utsätts för långvariga belastningar där även belastningscykler kan uppstå om det 

finns ojämnheter i kedjan, polyuretan-padsen eller kabeln. Hävarmen är dimensionerad utifrån 

en säkerhetsfaktor på 1.5 enligt de konstruktionsregler som följts genom Eurokoder. Men ingen 

hänsyn har tagits till de svetsar som sammanfogar hävarmens delar. Det är speciellt i dessa 

svetsar som utmattningssprickor kan uppstå vilket skulle resultera i ett haveri. 

Utmattningsanalyser borde utföras på dessa svetsar för att säkerställa hävarmen långvariga 

hållbarhet. 

 

  



 

85 

 

8 REFERENSER 

8.1 Webbsidor 

Aquatic Engineering & Construction Ltd. 2017. Tensioners. Aquatic. 

http://www.aquaticsubsea.com/equipment-range/tensioners (Hämtad 2017-05-09) 

 

BE Group Sverige AB. 2017. Information hålprofiler. BE Group. 

http://www.begroup.com/sv/BE-Group-

sverige/Produkter/Stal_ror/Produktinformation/Produktinformation-halprofiler-VKRKKR/ 

(Hämtad 2017-04-30). 

 

Birksten, Erik. 2011. Vindkraft ger kunder lägre elpris. Vind tidskrift 2: 37. 

http://www.vindkraftsbranschen.se/-2/wp-content/blogs.dir/11/files/2011/05/Vind-2_2011.pdf 

(Hämtad 2017-05-30). 

 

Entrack AB. 2017. Underrede. Entrack. https://www.entrack.se/underrede 

(Hämtad 2017-05-17). 

 

Fraser Hydraulic Power. 2017. Tracked engines. FHP. 

http://www.fhpltd.co.uk/products/tracked-engines/ (Hämtad 2017-05-09) 

 

Jens S Transmissioner AB. 2017. Navväxlar. Jens S Transmissioner 

http://www.jens-s.se/produkter/vaxellador/planetva-xlar/navvaxlar-eh/ (Hämtad-2017-05-24) 

 

Reenaas, Kim. 2017. Kapslingsklasser. Elsäkerhetsverket. 

http://www.elsakerhetsverket.se/andra-aktorer/aterforsaljare/Ovriga-markningar/IP-

klassificering/Kapslingsklasser/ (Hämtad 2017-04-26). 

 

Lagermetall AB. 2017. Glidlager FBB090. Lagermetall. 

http://www.lagermetall.se/produkt/fbb090/ (Hämtad 2017-05-04). 

 

Mekanex Maskin AB. 2017. Ställdon/Elektriska cylindrar. Mekanex. 

http://www.mekanex.se/produkter/stalldon/elektriska-cylindrar/ (Hämtad 2017-03-15). 

 

Parkburn Precision Handling Systems Ltd. 2017. Tensioners. Parkburn. 

http://www.parkburn.com/ProductsAndMarkets/PowerCableHandlingSystems/Tensioners.asp

x (Hämtad 2017-05-09) 

 

Pumpportalen. 2017. Pumphandboken. Pumpportalen. 

http://www.pumpportalen.se/pumphandboken/ (Hämtad 2017-03-21). 

 



 

86 

 

Rosén, J. P. 2011. Hydraulik. 

http://rolflovgren.se/RLMDH/Kurser/KPP039/KursPM%20ht%202010/J-PR_Hydraulik.pdf 

(Hämtad 2017-03-21). 

 

SH Group. 2013. Cable Tensioner. SH Group. https://www.shgroup.dk/systems-

products/cable-tensioner.html (Hämtad 2017-02-16). 

 

Siemens AG. 2017. SIMOTICS S-1FK7 Servomotors. Siemens. 

http://w3.siemens.com/mcms/mc-solutions/en/motors/motion-control-motors/simotics-s-

servomotors/simotics-s-1fk7/Pages/simotics-s-1fk7.aspx (Hämtad 2017-05-02). 

 

SIS, Swedish Standards Institute. 2017. Eurokoder. SIS. http://www.sis.se/tema/eurokoder/ 

(Hämtad 2017-04-30). 

 

Sparrows Offshore Group Limited. 2015. New-build cable & pipe lay systems. Sparrows. 

http://www.sparrowsgroup.com/products-and-services/equipment-sale-rental/cable-pipe-lay-

systems/new-build.html (Hämtad 2017-05-09) 

 

Stacke Hydraulik AB. 2012. Så fungerar hydraulik. Stacke Hydraulik. 

http://www.stackehydraulik.com/se/vad-ar-hydraulik/sa-fungerar-hydraulik 

(Hämtad 2017-03-21). 

 

Swan Hunter (NE) Ltd. 2016. Tensioners. Swan Hunter. http://swanhunter.com/equipment-

rental/tensioners/ (Hämtad 2017-05-09) 

 

Swedish Fasteners Network. 2012. Standardisering. Swedish Fasteners Network. 

http://extra.ivf.se/sfn_handbok/template.asp?lank=198 (Hämtad 2017-04-26). 

 

Tenico AB. 2017. Intermittensfaktorn. Tenico. https://www.tenico.se/tips/tips18.htm  

(Hämtad 2017-07-06). 

 

8.2 Böcker 

Björk, Karl. 2003. Formler och Tabeller för Mekanisk Konstruktion. 7. uppl. Spånga: Karl 

Björks Förlag HB. 

 

Eriksson, Åsa., Lignell, Anna-Maria., Olsson, Claes och Spennare, Hans. 2002. 

Svetsutvärdering med FEM. 1. uppl. Stockholm: Industrilitteratur AB. 

 

Ingenjörsfirman Kedjeteknik AB. 2000. Kedjeboken. 8. uppl. Malmö. 

 

Johannesson, Hans., Persson, Jan-Gunnar och Pettersson, Dennis. 2013. Produktutveckling 

Effektiva metoder för konstruktion och design. 2. uppl. Stockholm: Liber AB. 



 

87 

 

 

Neuman, Lars. 2013. Handbok i energieffektivisering Del 3 Elmotorer. Ulricehamn: LRF 

Konsult. 

 

Olsson, Karl-Olof. 2006. Maskinelement. 1. uppl. Stockholm: Liber AB. 

 

Sundström, Bengt. 2013. Handbok och formelsamling i hållfasthetslära, KTH. 8. uppl. 

Stockholm: Instant Book AB. 

 

Ulrich, Karl T. & Eppinger, Steven D. 2014. Produktutveckling Konstruktion och design. 1. 

uppl. Lund: Studentlitteratur AB.  

  



 

88 

 

Bilaga 1. Gantt-schema över projektets arbetsgång. 
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Bilaga 2. Specifikationer på konkurrenters kabeldragare 
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Bilaga 3. Tabell för anpassningar till REP150 planetväxellåda ur Tramecs katalog s.22. 
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Bilaga 4, 1/2. Specifikationer för Siemens servomotorn till elektriska cylindern. 
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Bilaga 4, 2/2. Specifikationer för Siemens servomotorn till elektriska cylindern 
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Bilaga 5. Ritning FBB090-4530 flänslager för hävarmens lagring i dess rotationspunkt. 
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Bilaga 6. Ritning över hävarmen, med väsentliga mått utsatta. 
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Bilaga 7. Offert från Entrack AB på kedja, drivhjul, löphjul och stödrulle. Priset är borttaget 

från offerten för att inte offentliggöra pris mellan företagen. 
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Bilaga 8. Måttritning på kedjan till drivbanden. 

 
 

 

Bilaga 9. Måttritning på drivhjul till drivbanden. 
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Bilaga 10. Måttritning på löphjul till drivbanden. 

 
 

 

Bilaga 11. Måttritning på stödrulle till drivbanden. 
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Bilaga 12. Ritning och specifikationer på navväxeln för drivning av banden/kedjorna. 

Ritningen utgiven av Jens S Transmissioner AB. 
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Bilaga 13. Specifikationer för Siemens asynkronservomotor till drivbanden. 
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Bilaga 14. Frågor och svar under intervjun av Thomas Wennerhov på NKT. 

 Fråga: Vad heter märket på maskinerna 

Svar: Troester och Queins 

 

 Fråga: Hur många driftstimmar är det på kabeldragarna? 

Svar: Det kan vara upp till 20 dygn i sträck för att fylla upp en hel kabelkarusell. 

 

 Fråga: Är det mycket driftstopp på kabeldragaren? 

Svar: Nej det är det inte. Men det har hänt när bälten har hoppat av eller när operatören 

ställer in maskinen fel. 

 

 Fråga: Finns det någon justering för att spänna banden och hur ofta görs detta. 

Svar: Banden spänns automatisk med tryckluftsbälgar och det går att justera vilken 

spänning det ska vara. 

 

 Fråga: Förklara ingående hur maskinen används, reglage, funktioner, broms 

Svar: Ofta pratar maskinen med andra maskiner för att hålla hastighet eller dragkraft 

i samma tempo som resten av produktionslinan. Kabeldragaren kan ställas in så att 

den justerar efter dragkraft eller efter hastighet. Klämkraften justeras genom att justera 

lufttrycket i luftbälgarna. Dessa bälgar skapar klämkraften mellan banden. Operatören 

använde sig av tabeller för att omvandla värden mellan lufttryck i bälgarna och 

klämkraft mellan banden. Det fanns även tabeller att följa för vilka klämkraften som 

var optimala för olika kablar och om kablarna var blöta eller torra. Bromsfunktionen 

gavs det inget direkt svar på förutom att det fanns en säkerhetsbroms som stoppade 

banden vid ett nödstopp. 

 

 Fråga: Hur fungerar maskinen rent tekniskt? 

Svar: Elmotorer drev banden och ett extern tryckluftssystem drev luftbälgarna till 

klämkraften. Tryckluftssystemet var ett slutet system så det behövs inga stora 

kompressorer. Maximalt tryck var 5 Bar i deras system. Märket på komponenterna till 

tryckluftssystemet är Festo. Det sitter monterat har dubbla avskiljare och lufttorkar 

för att hålla bort kondens från systemet. De bältdrivna maskinerna hade drivning på 

båda hjul och de drog med olika moment beroende på vilket håll maskinen. Detta 

behövs endast för bältdrivna kabeldragare eftersom bälten annars kan ”skrynkla” sig. 

 

 Fråga: Vad är det för typ av broms/nödstopp? 

Svar: Fick inget tydligt svar men kabeldragaren kunde bromsa in och hålla kvar 

kabeln. Om strömmen gick eller trycket försvann i systemet så fanns det backventiler 

i kolvarna som höll kvar trycket. Bromsarna kunde bromsa in maskinen på 1-2 

sekunder. Nödstopp fanns på många ställen runt maskinen. Vid vissa maskiner så 

släpptes bandet vid nödstopp och på vissa maskiner stannade o bromsades allt och 

höll kvar kabeln. Vissa maskiner hade fotoceller så om man stack in handen stannade 

maskinen. När det sker ett nödstopp finns det en system-hierarki, så om det blir ett 
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nödstopp så säger ett överliggande system till att maskinen ska sänkas till en specifik 

hastighet eller dragkraft så att hela produktionslinjen matchar.  

 

 Fråga: Hur fungerar stödrullarna? Är nedersta stödrullen justerbar?  

Svar: Det fanns många olika typer men på en kabeldragare hade NKT en så kallad iris 

konstruktion på stödrullar för 70-450 millimeter diameter på kabeln. Namn och art.nr 

på denna produkt var SUBEC AB. 70-450 Art.nr 8377. Undre stödrullarna på en 

toppmatad maskin var fast monterade och kunde inte justeras. 

 

 Fråga: Finns det några problem men stödrullarna 

Svar: Den förra styrningen som levererades med iris konstruktion var för klen och var 

för tung att justera för hand när en grov kabel låg i maskinen. En ny produkt fick köpas 

in. 

 

 Fråga: Är det skillnad om man placerar maskinen framåtvänt eller bakåtvänt? 

skillnader? 

Svar: Ja, på bält maskinerna är det skillnad men inte på kabeldragare med stålkedja.  

 

 Fråga: Är banden alltid parallella? (matas i V-form) 

Svar: Vissa tryckluftsdrivna maskiner kunde kompensera för ojämnheter och skarvar 

på kabeln. 

 

 

 Fråga: Gör ni själva några modifikationer på maskinen? 

Svar: Det har hänt, t.ex. stödrullar. 

 

 Fråga: Vad finns det för andra syn på problem och vad kan förbättras? 

Svar: En nackdel med tryckluft var att det ofta blev kondens i systemet som skapade 

korrosion i cylindrar och ventiler. Detta problem blir ännu värre om maskinen är 

utomhus/offshore miljö enligt Thomas. 

 

Andra tips och nyttig information som kom upp: 

 För inomhus bruk används oftast kabeldragare av bält typ istället för stålkedja med 

pads av gummi. Thomas berättade att bält-typen var snällare mot kabeln. 

 ABB och Siemens elmotorer användes oftast för drivning av banden. 
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