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Sammanfattning 
Vid transport av sjökabel används vad som brukar kallas en caterpillar men förallmänliga sagt en 
kabeldragare. Dessa maskiner kan förekomma i en uppsjö av olika varianter, där det också finns 
en mängd konkurrenter, vilket tillämpar pretention på att ha en egen särpräglad maskin. De 
faktorer som därför genom en marknadsanalys vidimerats utgör ofta en brist på kvalitet gällande 
maskinerna. En kvalitetsbrist som brukar uppkomma vid hårda väderförhållanden men detta är 
något som inte får förekomma då det kan leda till maskinhaveri.  
 
Semcon AB i Karlskrona konstruerar och låter Ronneby Svets & Smide tillverka kabelkaruseller, 
läggarmar och övrig utrustning för kabelindustrin, men inte själva kabeldragaren som beställs 
separat av externa företag. Projektet har därför sin grund i att Semcon ser ett behov av att eliminera 
denna flaskhals och av det också utöka sin egen produktportfölj för kundsvinning. Syftet blir att 
tillsammans med Semcon ta fram ett näst intill färdigställt koncept för en helt ny kabeldragare. 
Detta med givna preferenser, gällande grov ritning samt val av kvalitativa egenskaper för maskinen 
för att kunna bli konkurrenskraftiga med sin framtida helhetslösning för kabelindustrin. 
 
För att ta fram en lösning till det beskrivna problemet har en produktutvecklingsprocess följts för 
att inrätta struktur i projektet. Processen innefattade en planering, konceptutveckling, 
konstruktionsfas och detaljutveckling. Från den första fasen insamlades en vid förståelse om hur 
den i frågan komplexa maskinen fungerar och vart dess brister kan föreligga. Även gömda 
kundbehov i form av intervjuer med kabeltillverkare i Karlskrona och branscher som hanterar 
sjökabel genomfördes för att få en bredare spektra. Behoven görs om till specifikationer för att i 
sin tur generera koncept baserat på rankingen av de mätbart formulerade specifikationerna. Följt 
av en utvärdering där de bästa koncepten tagits vidare till konstruktionsfasen och detaljutveckling. 
Den största delen av konstruktionsarbetet har innefattat beräkningar, antingen handberäkningar 
eller med hjälp av datorstyrda beräkningsprogram.  
 
Arbetet har resulterat i ett innovativt koncept av en komplett kabeldragare innehållande alla 
nyckelkomponenter, grov ritning, samt en nytänkande lösning gällande kontaktytan mellan kabel 
och maskin har växt fram med hjälp av experiment och teoristudier.  Projektet har en vid bredd 
vilket har resulterat i två delprojekt samt att all elektronik behandlas av ett el- och 
automationsföretag. Därför hänvisas, för en bredare förståelse samt informationsintag gällande 
funktionalitet, till det andra delprojektet ”Konceptutveckling kring funktionerna hos en 
kabeldragare” utfört av författaren Anton Hansson.    
 
Viktigt att nämna är att resultatet av detta projekt har till syfte att utgöra ett koncept för en ny 
innovativ kabeldragare. Detta innebär att framtida arbete med konceptet, som innefattar fortsatt 
fördjupning kring beräkningar samt vidare kontakt med leverantörer, kan utgöra en möjlighet att 
tillverka det genererade konceptet. Ett annat utvecklingsområde är att se över säkerhetsrutinerna 
kring maskinen är ett framtida arbete Semcon måste gå vidare med. Författarna av denna rapport 
anser att en mycket konkurrenskraftig lösning har presenterats, och att arbetet bidrar till en stark 
grund för att med hjälp av detta innovativa koncept, utveckla transporttekniken på sjökabel i 
framtiden. 
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Summary 
When transporting a sea cable, what is commonly called a caterpillar is used, but the most common 
said is a cable tensioner. These machines can be found in a flurry of different variants, where there 
are a multitude of competitors, which applies demands to having an extremely distinctive machine. 
Therefore from a market analysis it have been identified that a lack of quality regarding the 
machines are a factor. A poor quality shortage that usually occurs in hard weather conditions, but 
this is something that should not happen as it may lead to machine breakdown. 
 
Semcon AB in Karlskrona constructs and then collaborates with Ronneby Svets & Smide, who 
manufacture cable carousels, armrests and other equipment for the cable industry but not the cable 
tensioner that are ordered separately by external companies. This is the background to why the 
project is created because Semcon sees a need to eliminate this bottleneck and also expand their 
product portfolio for customer recovery. The aim it therefore, together with Semcon, develop a 
new concept for a completely new cable tensioner with given preferences, rough drawing and 
selection of qualitative features for the machine in order to be competitive with its future overall 
solution for the cable industry.  
 
To find a solution to the described problem, a product development process has been followed to 
establish structure. The process include a planning, concept development, design and detailed 
development phase. From the first phase, a wide understanding of how the complex machine works 
and where its deficiencies may be. Even hidden customer needs in form of interviews with cable 
manufacturers in Karlskrona and with industries that handle sea cable were conducted to get a 
broader spectrum. The needs are transformed into specifications to generate concepts based on the 
rankings of the measurably formulated specifications. Followed up by an evaluation where the 
best concepts were taken to the design phase and detailed development. All design calculations 
have been made, either by hand or with computer-based programs. 
  
The work has resulted in an innovative concept of a whole cable tensioner with all key components, 
rough drawing, together with a new thinking solution regarding the contact face between the cable 
and the machine, developed through experiments and theory studies. As this project is very broad, 
the overall project has been divided into two master thesis works and all electronics are handles 
by an electrical/automation company. Therefore, for a broader understanding and information 
about functionality, reference is made to the second project “Konceptutveckling kring funktionerna 
hos en kabeldragare” authored by Anton Hansson. 
 
It is extremely important to mention that the outcome of this project is intended to be a concept 
for a new innovative cable tensioner. This means that with future work on the concept, which 
includes continued depth of calculation and further contact with suppliers, can provide an 
opportunity to manufacture the generated concept. Another development area Semcon must 
proceed with is to review the safety routines of the machine. The authors of this report believe that 
a highly competitive solution has been presented, and that work contributes to a strong foundation 
for the development of transporting sea cable technology in the future with the help of this 
innovative concept. 
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Förord 
Examensarbetet är för den nära framtiden, den slutgiltiga delen av vår akademiska utbildning, som 
Civilingenjörer i maskinteknik på Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona, Sverige. Därför vill 
vi ta denna stund och visa vår tacksamhet för dem som hjälpt oss till denna lärorika erfarenhet. 
Arbetet har utförts under våren 2017 i ett samarbete mellan både studenten Anton Hansson, 
Semcon Caran AB, Karlskrona.  
 
Vi vill tacka vår uppdragsgivare Robert Lundström, Semcon, som varit delaktig i diskussionerna 
och alltid varit engagerad i arbetet. Tack till Peter Nilsson, Semcon, som både har funnits där med 
förslag och gett oss denna möjlighet. Även Simon Carlsson, Semcon, vill vi tacka för stor hjälp 
med beräkningar och kunskap inom nya beräkningsprogram. Slutligen, vill vi tacka Jan-Anders 
Månsson, BTH, för en hjälpsamhet i examensarbetet och idéer kring maskinen och det utförda 
experimentet.  
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Nomenklatur 
Synonymer för Kabeldragare kan vara Caterpillar eller Cable tensioner. 
Beteckningar 
Symbol Beskrivning 
l Längd (m) 
r Radie (m)  
M Moment (Nm) 
F Kraft (N) 
σ Spänning (Pa) 
Wb Böjmotstånd (m3) 
Ix Böjtröghetsmoment (Pa) 
P Hålkantstryck (Pa) 
d Innerdiameter (m) 
n Säkerhetsfaktor (Enhetslös) 
τ Skjuvspänning (Pa) 
a a-mått på svets (m) 
….. ……. 
Förkortningar 
CAD Computer Aided Design 
CAE Computer Aided Engineering 
ISO International Organization for Standardization 
 
LDPE Low-Density Polyethylene 
HDPE High-Density Polyethene 
PET Polyethylene terephthalate 
PUP  Produktutvecklingsprocess 
FEM  Fenite Element Method 
QFD  Quality Function Deplyment 
RSS   Ronneby Svets & Smide 
VKR   Varmbearbetade Konstruktionsrör 
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1 INLEDNING  
Detta projekt är ett examensarbete som utförs av två studenter inom maskinteknik på Blekinge 
Tekniska Högskola i samarbete med Semcon AB i Karlskrona. I detta kapitel beskrivs 
examensarbetets bakgrund, problemställning, mål och syfte. 
 

1.1  Introduktion 
Näst intill alla företag i världen som säljer egna produkter, håller på med produktutveckling där 
de gör sitt yttersta för att få just sin produkt efterfrågad på marknaden. Det kan gälla alla möjliga 
aspekter, men dock mynnar det alltid ut i att just kvaliteten på produkten är egenskapen som 
kunden är villig att betala för. För att nå en hög kvalitet och locka fler kunder, behöver 
kundernas behov finnas och specificeras. Marknaden behöver därför stimuleras med 
innovationer eller kunna erbjuda något som skapar ett större värde än konkurrenterna.  
 
I dagens kabelindustri, ligger vikten i att skada kabeln så lite som möjligt, något som gör att 
alla kabeltillverkare ständigt strävar efter utveckling av produkter som kan transportera kabeln 
på ett så lindrigt sätt som möjligt. Skulle kabeln skadas under transport leder detta till stora 
kostnader, då kabeln är mycket dyr beroende på modell och eventuella förseningskostnader i 
form av lastfartyg som väntar på den försenade kabeln enligt Thomas Wennerhov, 
maskinansvarig på NKT i Karlskrona.  
 
Dessa stora kablar är inte bara ömtåliga vid transport, utan mycket tunga och otympliga vilket 
gör transporten av dessa mycket avancerad och långdragen. Denna transport som kan sträcka 
sig hundratals meter behöver någon form av mekanisk draghjälp där dagens hjälp finns i så 
kallade caterpillars. En caterpillar är ett samlingsbegrepp av maskiner som är lämpad för att 
transportera sjökablar, wirar eller rör i många storlekar och dessa kan liknas enligt Figur 1.1. 
 

 
Figur 1.1. Ett typexempel på caterpillar, även kallad kabeldragare.  
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Kabeldragare används ofta av sjökabel- och pipeline-industrin för att transportera kabel från 
produktion till båt eller lagring. I allmänhet måste kabeldragare för utomhusbruk vara mycket 
tåliga på grund av att de ska kunna utstå extrema miljöförhållanden som till exempel storm, 
saltvatten och varierande temperaturer. Kabeldragare i allmänhet har ofta en drivning av 2-4 
band som matar kontinuerligt fram kabeln, med undantag till vissa som har hjul som matning. 
En tryckuppbyggnad är generellt nödvändig för att kunna mata fram kabeln utan slirande mellan 
kontaktytorna. Även flera olika typer av energikällor används för att kunna driva maskinen, 
såsom direkt el, el/hydraulik eller i vissa fall dieseldrift för matning och tryckuppbyggnad 
mellan banden. 
 
Följande rapport kommer avhandla hur Semcon Caran AB i framtiden kan komplettera med en 
egen kabeldragare i deras kabelutrustningsportfölj. Därför skall ett koncept lägga ny grund 
kring denna omoderna bransch med hjälp av ny teknik och nytänkande av tre studenter. Ett 
projekt som är stort nog att enkelt dela upp mellan grupperna där skribenterna av denna rapport 
är en grupp och den andra studenten Anton Hansson utgör en annan grupp. Helheten av 
projektet delas upp där fokus för denna grupp kommer ligga vid kvalitet och leveranssäkerhet. 
Även de olika delarna av det slutliga konceptet kommer sedan integreras och samordnas.    
 
1.2 Bakgrund 
När en sjökabel skall transporteras från fabrik till förvaring eller utskeppning, läggs den på stora 
kabeltrummor som i de flesta fallen kallas karuseller. Kabelkarusellens funktion är en typ av 
förvaringsemballage vid transport mellan allt ifrån fabrik, lagergård, skeppning eller 
monteringsplats. En produktfunktion som därför behövs på många efterföljande platser 
eftersom den är stationär. Då detta är mycket tunga objekt på uppåt 9 000 ton fullastad 
(Wennerhov, 2017) kan de inte förflyttas, utan det är kabeln som “rullas upp” och “rullas ner” 
på nya karuseller hela tiden för att på så sätt kunna leverera vidare kabeln efter tillverkning. En 
bild på Semcons produktportfölj av all denna utrustning, samverkande och hopmonterad kan 
ses i Figur 1.2. 
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Figur 1.2. Konstruktioner Semcon Caran AB i Karlskrona gör i form av läggarm, 
styrningar och karuseller för kabelindustrin. 

 
Ytterligare en detalj som inte visas i Figur 1.2 är Svannacken, vilken är den komponent som 
läggarmen glider mot för att justera positionen på kabeln gentemot den roterande karusellen när 
radien ökar och minskar kontinuerligt vid iläggning hos karusellen. Även en konstruktion av 
styrningar för kabeltransport mellan fabrik och karusell görs av Semcon Caran AB i Karlskrona. 
All denna fackverkskonstruktion ritar Semcon upp för att sedan låta Ronneby Svets & Smide 
(RSS) tillverka och sälja vidare till kund, men sett från Figur 1.2 ovan, är det under den blå 
hytten uppe i vänsterhörnet en “black box” för båda företagen befinner sig. Det menas med att 
Semcon inte har hand om denna del i systemet och därmed inte vet något ingående om denna. 
Detta är en kabeldragare, även kallad Caterpillar vilket är enklare sagt en dragmaskin för kabel.  
 
Kabeldragaren köps in från utomstående leverantörer då den anses vara för komplex och utgör 
därför flaskhalsen i helhetsleveransen. Dragmaskinen som senare även kräver service och 
underhåll ger därför problem till RSS, då de blir en sorts mellanhand där kunden ringer och 
behöver hjälp varav RSS måste ringa deras leverantör om ärendet. Detta utgör ett problem som 
gör att både Semcon och RSS får dålig reklam och deras rykte kan sättas på spel. För utan nöjda 
kunder blir det inga affärer, vilket kan leda till konkurs. Därför är det alltid viktigt att ha kunden 
i fokus. Semcon behöver därför ett eget koncept av en kabeldragare för att på så sätt kunna 
fortsätta tillfredsställa kunden och leverera lösningar med högsta kvalité. Ett exempel på hur en 
kabeldragare kan se ut för att få en bättre förståelse där en bild säger mer än beskriven text, 
visas i Figur 1.3 nedan. 
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Figur 1.3. Ett typexempel på kabeldragare för sjökabelindustrin med två roterande 
kedjor med påmonterade kuddar (Pads).  

 
Att ta fram en sådan här maskin kan ses som ett stort projekt vilket det också är, men därmed 
finns en uppdelning och samarbete med externa parter. Två av dessa delprojekt kommer utföras 
av studenter från BTH och ett kommer utföras av ett externt företag där en uppdelning av 
divisioner inom utvecklingen kommer göras. Det externa företaget Kelmo AB kommer att ha 
hand om el- och automationsdelarna och det andra studentprojektet kommer innefatta 
funktionerna kring maskinen.  
 
I dagens samhälle tillverkas allt från traditionella installationskablar till allt mer avancerade 
kabellösningar för industri, energiförsörjning och telecom. Därför ser utseendet mycket olika 
ut mellan kablarna eftersom de har varierande ändamål och därför har olika kärnor inuti, men 
största skillnaden ligger i dess storlek. I princip genomför en kabel samma funktion oavsett om 
det är en sjökabel som ligger på havsbotten eller om det är en hårtorkskabel i hemmet, men när 
det börjar bli grövre storlekar på kablar kan de även transportera hydraulik, tryckluft och gas. 
Dessa avancerade typer av kablar kallas i denna bransch för Umbilical-cable och det är denna 
variant som är avsedd för transport gällande konceptutveckling av caterpillarn. 
 
1.2.1 Semcons bakgrund 
Semcon (Scandinavian Engineering and Marketing Consultants) grundades år 1980 och är ett 
teknikkonsultföretag som erbjuder konsultering för lösningar och tjänster inom 
produktutveckling. Verksamheten finns på fler än 45 platser i Europa med cirka 3 000 
medarbetare där de har globala kunder inom fordon, energi, telekom och Life science. Men 
Semcon-koncernen har också flexibiliteten att agera som specialister vid lokala mindre projekt 
som till exempel företaget Semcon Caran AB, lokaliserat i Karlskrona. De hjälper kunder i 
närområdet vid behov av konsulttjänster, främst inom mekanik. Här arbetar cirka 35 personer i 
dagens läge, där många av dem sitter ute som “konsult-på-plats” och gör att på kontoret sitter 
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endast ett fåtal tjänstemän som har hand om dokumentation och “in house” projekt. Semcon 
jobbar alltid mot hela koncernens idé om att ge kunden den lösning som är optimal för 
situationen.   
 
1.3 Syfte 
Detta arbete innefattar flera olika syften, dels för oss och för företaget. Det största gemensamma 
resultatsyftet som engagerar både en annan student samt Kelmo AB är att kunna leverera ett 
helt eget koncept till Semcon som också är uppdragsgivare av projektet. De har huvudsyftet att 
de ska kunna leverera ett helt kabelutrustningssystem för tillverkning till RSS i form av ritningar 
till konstruktionerna. Detta möjliggör att Semcon besparas att beställa in en extern 
kabeldragare.  
 
Ett syfte som kommer generera i att Semcon själva har bättre koll över sina produkter, alltså ett 
helt kabelutrustningssystem, möjliggör för dem att själva stå för service och underhåll. Detta 
kan de dra nytta av när de säljer sina system och därför konkurrera på nya villkor på marknaden. 
Överliggande syftet över hela uppstarten av arbetet är att försöka lösa det beskrivna problemet 
där det är tänkt att lägga en grund för Semcons basutveckling. Vilket senare, vid ett lyckat 
resultat skall tas vidare inom företaget i ett större projekt för vidare testning. Därför är detta 
arbetet inte direkt kopplat till att implementeras direkt för tillverkning av en fysisk maskin utan 
bara en teoretisk grund. 
 
Allt detta skall leda fram till att våra examinationssyften uppfylls, eftersom detta är ett krav för 
att kvittera ut en ingenjörsexamen. Dessa syften är baserade på de kursmål som är utskrivna för 
examensarbetet, vilket Vi som studenter skall utveckla fördjupade kunskaper, förståelse, 
förmågor och förhållningssätt inom utbildningsinriktningen. Arbetet kommer innehålla 
kunskapspraxis från vår utbildning och därför bli ett kvitto för både oss och skolan för 
kommande examen. 

 
1.4 Avgränsningar 
En avgränsning i projektet är att inte alla faser kommer tas hänsyn till i 
produktutvecklingsprocessen (PUP). Alla faser innan testning och vidareutveckling i boken 
Produktutveckling, konstruktion och design, Ulrich & Eppinger (2014) kommer tas med på 
grund av att detta endast är en grund för ett vidareutvecklat arbete. Prototyptillverkning av 
koncept kommer därav inte göras i detta delprojekt utan överlåts till den andra studentens 
projekt.  
 
Ingen produkt produceras utefter detta projekt då detta är ett underlag för Semcon vid en 
framtida tillverkning. När det gäller FEM-analyserna i projektet görs de flesta beräkningar i en 
modul inom Solidworks. Dock klarar inte Solidworks av att simulera balkstrukturer om inte 
dessa är modellerade som solida objekt eller skalgeometri. Vanligtvis för att modellera balkar i 
Solidworks på ett snabbt och smidigt sätt används en modul som kallas Weldments där 
svetsfogarna endast är visuella. Fenomenet utmattning är något som inte kommer tas hänsyn 
till i viss mån i ett fåtal komponenter. Detta är dock mycket övergripande och bygger på en 



 

6 
 

högre säkerhetsfaktor jämfört den generella säkerhetsfaktorn på maskinen, vilket är ett beslut 
Semcons beräkningsingenjörer varit delaktig i.  
 
Alla ekonomiska aspekter går inte behandla helt och hållet utan kommer att avgränsas till en 
övergripande kalkyl som grundar sig i om det nya konceptet för kabeldragaren är ekonomiskt 
försvarbart. Även att kunna visa tillit till den andra studentgruppens resultat som implementeras 
i denna rapport är en avgränsning då en osäkerhet kan finnas, men en god dialog finns mellan 
grupperna vilket minimerar osäkerheten avsevärt. Då projektet är uppdelat med den andra 
studenten, ses allt innehåll från hans rapport som en avgränsning för detta projekt.  
 
Den största avgränsningen är att ett helt fulländat koncept inte kommer att kunna levereras med 
den korta tidsramen utan förhoppningar om så mycket som möjligt där de stora komponenterna 
är bestämda och genomtänkta. Projektet ses som ett utvecklingsarbete där konceptet skall väcka 
intresse för kunder. Dock kommer det vara en del moment kvar att genomföra innan eventuell 
framtida produktion, men maskinen kommer att visualiseras som en färdigställd produkt. 

 
1.5 Frågeställningar och/eller tekniskt problem 
Det tekniska problemet är att i dagens situation finns inget färdigt koncept att tillgå gällande en 
caterpillar om en kund vill köpa en helhetslösning för kabeldragssystem. Därför ligger 
utmaningen i att utvärdera alla möjliga lösningar för att på så sätt få fram rätt produkt för just 
RSS. Huvudfrågorna i detta projekt är beskrivet nedan:  
 
 Hur kan ett koncept för kabelutläggning i extrema miljöer utformas på ett ekonomiskt 

men inte kvalitetsbristande sätt?  
 

 Vilket material är mest optimalt gällande drivningen ur kabelns perspektiv sett?  
 
För Semcons del vill de ha ett koncept som är i grova drag färdigställt med yttermått och en 
generell bild över hur konceptet är uppbyggt. Även funktionsaspekten skall vara med, men detta 
vilar på den andra studentgruppen. En eller flera detaljritningar på en specifik nyckeldetalj, 
exempelvis drivning av maskinen skall ingå, men antalet specificerade detaljer beror på mån av 
tid. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
Följande kapitel introducerar de specifika omständigheterna för friktion eftersom det är 
nyckeln gällande projektet och därför också beskrivning av material som tidigare maskiner 
använt sig av gentemot kabelytan.   
 
2.1 Materialteori 
All sorts sjökabel som tillverkas i dagens industri kan se mycket olika ut och ha väldigt 
varierande storlek, allt från diametrar på omkring 50-500 mm. Det som dock inte varierar är 
materialet av kabelns ytterhölje, vilket är det som både skyddar dess innehåll samt det som 
kommer i kontakt med omgivningen. Med omgivningen menas inte bara vart den placeras utan 
även hur den interagerar med andra material och det är här kontaktytan mellan dessa blir viktig, 
men även nödvändig när det gäller transport av de stora sjökablarna som denna rapport 
innefattar. Därför är anläggningsytan mellan kabeln och maskinen essentiell både för att vara 
mån om kabeln och kunna få ett så pass bra grepp för att förflyttning skall vara möjligt. Många 
material kan sållas ut och går att se senare i rapporten men materialkategorier som är mer 
optimal än andra för detta ändamål är polymerer.  
 
2.1.1 Polymerer 
En polymer är i de flesta fall en organisk förening med långa molekylkedjor. En polymer klassas 
ofta in i som elaster eller plaster enligt Konstruktörslotsen (2017). Elaster är en typ av polymer 
med en hög elastisk töjbarhet på omkring 5 - 10 gånger sin ursprungslängd. Typexempel på 
elastmaterial är naturgummi, styrenbaserade termoelaster och butadiengummi. Plaster är 
polymerer med inblandade tillsatser för att få de avsiktliga egenskaperna tillverkaren vill åt. 
Beroende på tillsatser, blir polymerkedjorna olika långa och materialet får därefter dess 
egenskaper. Plastmaterial delas huvudsakligen in i två underkategorier, termoplaster och 
härdplaster. Termoplaster är plast som i regel kan smältas och ombearbetas för nya produkter. 
Dessa har mycket långa molekylkedjor som är hårt bundna, vilket är orsaken till egenskapen 
som lättsmält. Tusentals molekyler innehållande dubbelbindningar kan reagera med varandra 
och bilda en kedja där tidigare bindningar brutits upp och bildat enkelbindningar, även kallad 
kolkedja. En illustrerad bild på detta kan ses i Figur 2.1.  
 

 
Figur 2.1. En Polymers molekylkedja. 
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Material inom termoplastkategorin är till exempel är polyeten, polystyrenplaster och 
akrylplaster. Varor som ofta är tillverkade i termoplast är plastpåsar, lister och isoleringar. 
 
Härdplaster är och andra sidan motsatsen till termoplast. Dessa är oftast mycket hållbara 
plastsorter som ej smälter vid höga temperaturer. Molekylstrukturen är i ett tvärbundet 3-
dimensionellt nätverk och det gör att det har en hög hållfasthet samt att de inte kan lösgöras 
från varandra genom uppvärmning. Härdplastmaterial är ofta förknippat med uretanplaster, 
eller epoxiplast och har en produktflora oftast inom laminat, slitdetaljer eller hushållsartiklar.   
 
När det gäller polymera material i allmänhet är det nästan endast hårdheten en tillverkare av 
materialet lämnar ut som materialparameter. Hårdheten är ett mått gällande materialets 
egenskaper att kunna motstå deformation och nötning. Detta är ett värde som mäts fram genom 
att översätta djupet gentemot kraften ett föremål trycks emot materialet och på så sätt leder till 
ett hårdhetstal.  
 
Elastisk hårdhet fungerar sedan på samma sätt där det uttrycker motståndet mot intryckning och 
används för klassificering av polymerer. Värdet som anger detta kallas shore-hårdet och de 
standardiserade provmetoderna är Shore A [ShA] och IRH (International Rubber Hardness). 
Dessa två metoder har hårdhetstal som går att jämföra och indela i följande områden: 25, 30, 
40, 50, 60, 70, 80 och 900 Shore A (IRH), ± 5°. Vanligaste bland dessa områden är dock 60 ± 5 0 
och 70 ± 5 ShA och detta är relativt hårda material enligt Konstruktörslotsen (2017).  
 
Alltså är ändamålet avgörande vilket hårdhetsklass som används för lägre klass än dessa ger ett 
material med stor flexibilitet och mjukt. Med hjälp av denna hårdhet som många därför 
beskriver polymerer utav kan dock inte karakterisera alla materialegenskaper. Oftast behövs det 
kompletteras med skjuvmodul eller elasticitetsmodul för att kunna göra någon form av 
simulering i FEM-program alltså finns här ett problem.  
 
För konstruktörer är det mycket svårt att följa den snabba utveckling plast- och elast-material 
som finns i dagens teknologisamhälle. Nya polymerföreningar kommer hela tiden med nya 
egenskaper och utföranden. Rent generellt för de flesta polymermaterial är att de går mot 
material med högre temperaturtålighet, men denna egenskap tillför även ett problem med 
bearbetbarheten för materialet enligt Konstruktörslotsen (2017). I Figur 2.2 visas en utbening 
av de vanligaste plast- och elastmaterial som finns ute på marknaden. Bland de beskrivna 
polymererna finns polyeten, det är materialet kabelns ytskikt är gjort av. 
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Figur 2.2. En utbening av de vanligaste plast och elast-material med underkategorier och 
materialbeteckningar. 

 
2.1.1.1 Polyeten 
Kabelns hölje är oftast extruderat i polyetenplast, vilket ger en blank yta vid tillverkning. 
Polyetenplast är den vanligaste plasten i dagens samhälle och betecknas PE. Plasten är känd för 
sina goda glidegenskaper och nötningsbeständighet enligt IKEM (2017). Den kan ha olika 
utföranden när det gäller densitetsklasser, LDPE, MDPE och HDPE. Dessa står för Low Density 
Polyethene, Medium High Density Polyethene och High Density Polyethene. Densitetsklassen 
står för hur stort antalet och antalet sidogrenar materialet har i dess molekylkedjor vid 
tillverkning. Mindre antal och kortare sidogrenar i kedjorna ger en högre kristallinitet och 
medför en högre densitet. Sidogrenarna kan således ses som skarvar i materialet, vilket medför 
en lägre densitet med antal och längd sidogrenar. En visualisering på skillnaden mellan 
strukturen på LDPE och HDPE kan ses i Figur 2.3.  
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Figur 2.3. Visualisering av skillnaden mellan LDPE och HDPE. 

 
Polyeten används ofta till gliddetaljer eller för extruderade produkter, exempelvis slangar och 
kablage. På grund av dess stora användning, är polyeten det plastmaterial som står för mest 
nedskräpning i naturen, trots att det är ett mycket gemytligt material att återvinna. Ur kabelns 
perspektiv sett är det bara kabelns hölje, det vill säga polyeten-plasten som har kontakt med 
omgivningen. Två material som är mer intressanta än de andra i de applikationer och miljö de 
ska utstå är gummi och polyuretan.  
 
2.1.1.2  Gummi  
Materialet gummi kan komma i en lång rad olika typer, beroende på användningsapplikationen. 
Det mest intressanta gummit ute på marknaden för en slitsam applikation är ett så kallat 
butylgummi eller slitgummi, även förkortat (IIR) enligt Konstruktörslotsen (2017). IIR-gummit 
är den typen av gummi som bildäck består av i grund och botten.  
 
Till skillnad från naturgummi är butylgummi mer beständigt mot väderförhållanden generellt 
god, men är fortfarande mycket likt egenskaperna hos ett vanligt naturgummi. Resistansen för 
temperaturer är god jämfört med många andra gummimaterial. Andra exempel på 
användningsområden för butylgummi och andra liknande gummimaterial är 
nötningsbeständiga slangar, motorkuddar och kontaktbeläggningar där hög friktion är önskat. 
Dessa typer av gummimaterial har mycket god vidhäftning vid metall och vulkas fast vid den 
önskade ytan. Vid de flesta fall brister själva materialet istället för att släppa vid 
vidhäftningsytan. Dock har gummit en del brister gällande lång åldringstid kombinerat med 
direkt solljus, då det med tiden torkar ut och vittrar sönder.  
 
2.1.1.3  Polyuretan  
Polyuretan (PUR) är en grupp tillhörande polymerer som ligger under härdplaster, men den kan 
dock ge mycket olika materialegenskaper inte alls likt andra härdplaster helt och hållet. Detta 
eftersom i de flesta fall är det tillverkat från tre olika startmaterial. De tre material är 
isoscyanater, polyoler och kedjeförlängare. Oavsett hur dessa komponenter varieras sen med 
hjälp av diverse blandningsförhållande, inblandning av tillsatser, tillverkningsmetod och 
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härdning kan därför helt olika polymerer skapas med de önskade egenskaperna, som praktiskt 
taget är obegränsat, enligt Leverantör 1 (2017). Denna kemiska process som kallas för 
polyaddition bildas uretangrupper, vilket i sig bildar tredimensionella strukturer av långa 
molekylkedjor. Namnet Polyuretan är just ett samlingsnamn för ett stort antal material med 
väldigt mångsidiga egenskaper som därför skapar sig själva till en av de vanligaste grupperna 
gällande konstruktionsplast. En plast som förekommer överallt i vår vardag eftersom det 
överträffar andra material vid traditionella tillämpningar och därför ersätter dem. Det är ett 
material som finns i många olika former inte bara plast utan som gummi, termoplaster, 
termoelaster, härdplaster, cellplaster, fibrer, folier, raketbränsle samt bindemedel för färger. 
Detta eftersom att uppbyggnaden kan av polyuretanet kan ske olika och bearbetas på olika sätt 
till exempel kan det reaktionsgjutas med både högtrycks- eller lågtrycksmaskiner, enligt 
Leverantör 2 (2017).  
 
Utmärkande egenskaper för hela Polyuretan gruppen listas nedan i punktform hämtat både från 
Leverantör 1 och Leverantör 2 (2017): 
 
 Motståndskraftigt mot mekanisk nötning där det blir naturligt slittåligt och 

ljuddämpande.   
 

 Mycket elastiskt och formbeständigt medan det fortfarande har god 
lastupptagningsförmåga där sättningen av ursprungsformen är mycket liten. 
 

 Kan varieras från både extremt mjukt och töjbart till mycket hårt och formstabilt 
 

 Klarar en arbetstemperatur mellan cirka -40°C till +80°C och ändå kan behålla dess givna 
egenskaper. 
 

 Klarar av tuffa utemiljöer eftersom beständigt mot UV-strålning, väder och vind.   
 

 Har en hög beständighet mot vatten och kemikalieresistens mot olja, bensin med mera.   
 

 Väldigt stark vidhäftning mot andra material till exempel metall då det kan gjutas direkt 
emot. 

 
Detta mångsidiga material vars fördelar som beskrivits ovan integreras ofta tillsammans med 
andra typer av material eftersom att konstruktionens egenskaper då kan vidareutvecklas och 
förbättras. Tydliga användningsområden kan vara emballage, i möbler, hjul, bussningar, rullar, 
bullerdämpning, termisk isolering, tätningar, distansmaterial i sandwichkonstruktioner, flexibla 
eller styva skum detta enligt Konstruktörslotsen (2017). 
 
2.2 Friktionsanalys 
Mellan alla ytor och material finns det alltid friktion. Utan friktion hade alla objekt glidit mot 
sina underlag i all evighet. Historien om detta basfenomen inom fysik upptäcktes redan på 
1400-talet av Leonardo da Vinci där han skapade teori bakom friktion, men det var inte förrän 
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1699 detta återupptäcktes av Gullaume Amontons för att på egen hand publicera två 
friktionslagar:   

 
1. Friktionskraften kan ses som direkt proportionell mot pålagd last. 

 
2. Friktionskraften kan ses som oberoende av kontaktytans storlek. 

 
År 1781 stadgades sedan den tredje och sista lagen av Charles-Augustin de Coulumb: 

 
3. Den dynamiska friktionskraften är oberoende av hastighet, dock endast vid torr friktion 

utan något smörjmedel. 
 
Allt detta går att läsa från VTI (2017) där teorin ovan endast är empirisk och vad som gäller 
lagarna är att de inte kan ses som generella utan bara vara till nytta som en så kallad tumregel. 
Friktionskraften är ett komplicerat fenomen och djupgående studier sker kring det, men 
generellt beskrivet förklarar basmodellen i Figur 2.4 fenomenet.  

 
Figur 2.4. En basmodell kring friktionskraft. 

 
Från bilden sett uppkommer motståndskraften genom ojämnheter och adhesion som menas med 
den molekylära vidhäftningen som sker mellan två material i kontakt. Denna motståndskraft 
motverkar alltid den riktning föremålet vill förflyttas i och riktas därför åt andra hållet gentemot 
kraftkomposanten. Friktionskoefficienten blir därför ett förhållande mellan de krafter som 
påverkar materialet, det vill säga friktionskraften och normalkraften vilket bildar formeln som 
finns med i Figur 2.4. Friktionskraften F är proportionell mot normalkraften N. Detta visar att 
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arean inte är inkluderad i friktionskraftens storlek vilket basmodellen och all tidigare teori i 
utbildningen alltid påvisat men detta är felaktigt.  
 
Friktionen påverkas av kontaktytan men dock inte i någon stor utmärkning, för enligt P. 
Carlsson (2017) visar experiment att verklig kontaktyta ses som mycket mindre då bara 
ojämnheter i materialet har kontakt med varandra. Med mindre kontaktytor förekommer högre 
normalkrafter vilket resulterar i att de verkliga kontaktytorna ökar. Genom en deformation som 
sker lokalt, kompenseras den mindre ytan för den verkliga. Mycket jämna ytor ger också en 
högre friktion för attraktionskrafter mellan ytornas molekyler spelar in.  
 
Kontaktfallen brukar skiljas på och delas upp i tre fall enligt Konstruktionslotsen (2017): 
 
 Glidande kontakt: Relativ rörelse i ett gemensamt tangentplan mellan ytorna.  

 
 Rullande kontakt: Relativ rörelse i en gemensam normalriktning mellan ytorna.  

 
 Abrasiv kontakt: Glidning för att skapa stort motstånd mellan de olika materialen.   

 
Även en skildring mellan statisk och dynamisk friktion finns eftersom att mer kraft måste 
tillföras en kropp då rörelse sker från vila. När kroppen sedan är i rörelse behövs inte lika 
mycket kraft för att hålla den i konstant hastighet. Därför finns denna skillnad och utgör enligt 
Hyperphysics (2017) två olika friktionskoefficienter, µ s och µk, vilka representerar statisk and 
kinetisk friktion. Samspelet mellan de två olika typerna av friktionskoefficienter går att se i 
Figur 2.5.         

 
Figur 2.5. Samspelet mellan de två olika typerna av friktionskoefficienter. 

 
Ur Figur 2.5 är den så kallade rörelsetröskeln som den högsta punkten av grafen och det är 
denna tröskel som kännetecknar koefficienten för statisk friktion, µs. Det går också att se att den 
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statiska friktionen matchar den pålagda kraften och att den kinetiska friktionskoefficienten µ k är 
generellt lägre. De här aspekterna är viktiga att ha i åtanke eftersom de speglar verkligheten. 
Dock, som tidigare nämnt, är friktionsfenomenet komplext och präglar inte alltid detta.  
 
Det speglar enkla experiment men när sedan experiment utförs med släta metallmaterial där 
ytorna är noggrant rengjorda tenderar de skillnader mellan statiska och kinetiska koefficienterna 
att försvinna. Perfekta metallytor gör därför att friktionsformelerna (1) och (2) från Karl Björj 
(2013)fungerar korrekt och ingen kinetisk koefficient försvårar rörelsen: 
 

𝐹 = 𝑁 ∙ µ        (1) 

µ =
𝐹

𝑁
         (2) 

 
När det kommer till ytförhållanden och friktion finns det en viss skillnad beroende på vilken 
beläggning ytan har. Är ytan helt torr och avtorkad är friktionskraften ofta högre än om 
kontaktytan är insmord med olja. typexempel på olika friktionskoefficienter mellan 
materialkombinationer både för vila och rörelse och torr samt smord yta går att se i Tabell 2.1 
nedan. 

 
Tabell 2.1. Friktionskoefficienter för vanliga material med avseende på torr och smord 
yta enligt Karl Björk (2013).  
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2.2.1 Polymerers friktion   
Föregående avsnitt beskriver komplexiteten kring friktion och tar upp en del 
friktionskoefficienter mellan materialkombinationer enligt Tabell 2.1. Gällande polymerer och 
dess materialkontakt med andra ytor kan dessa friktionstal se mycket annorlunda ut. Det är inte 
alls ovanligt förekommande att ett friktionstal på mer än 1,0 kan förekomma, till exempel 
gummi mot glas har ett friktionstal på över µ=2 och detta ger ett svar på att det handlar om mer 
än den en enkel modell för friktion. För så fort detta tal går över µ=1,0 påvisar att det krävs mer 
pålagd kraft att komma över friktionskraften än den vikt som vilar på underlaget. Därför finns 
det andra egenskaper hos polymerer som behöver belysas. Dessa egenskaper är enligt Göran 
Malmberg (2009), tre viktiga teorier när det gäller grepp. Egenskaperna listas nedan med 
beskrivning: 
 
Klisteregenskaper:  
De flesta polymerer har en klistrande egenskap, något som i många fall försvinner vid att det 
längre inte är torrt mellan ytorna. På ytan av glasmaterial blir denna egenskap huvudsakligen 
förekommande.   
 
Deformation:  
Tidigare beskrivna ojämnheter i materialen som gör att ytorna vidhäftas skapar egenskapen 
deformation eftersom det går åt energi för att deformera polymeren över ojämnheterna. Om 
polymeren inte kan återhämta formen tillräckligt snabbt efter att ha passerat en ojämnhet 
resulterar detta i att endast belastningssidan mot ojämnheten blir av betydelse. Detta betyder att 
olika polymerers materialegenskaper kallade hysteresis spelar roll när det gäller friktionstalet 
kring deformation. Hysteresis är en sorts dämpfaktor och får ett högre värde desto långsammare 
materialet återtar ursprungsformen efter deformation. Som exempel skulle en gummiboll med 
högt hysteresis-värde inte studsa särskilt högt. 
 
Slitage: 
Om hastigheten på deformationen sedan blir allt för stor på lokala ställen kan krafterna utgöra 
en större styrka än polymeren, vilket resulterar i att material slits bort. Processen kräver dock 
mycket energi som adderas till friktionen där värme även uppstår. Drivs denna process för långt 
sker materialseparation.       
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3 METOD 
Följande kapitel omfattar alla valda metoder och aktiviteter som har nyttjats för att kunna 
uppnå slutresultatet. Noggrann beskrivning av arbetsgång, utfört experiment och användning 
av olika datainsamlingsmetoder. Tydliga motiveringar av vald metod baseras på vetenskap och 
beprövade erfarenheter. 

 
3.1 Fas 0: Planering 
Först måste identifiering av möjligheter göras om produkten är lönsam och på så sätt definiera 
marknadsmöjligheterna. Denna identifiering är ofta styrd av företagsstrategin och något 
Semcon har gjort. Enligt Ullrich & Eppinger (2014) finns det framförallt två aspekter som är 
särskilt användbara vid en god planeringsfas. Den första är i vilken utsträckning som teamet är 
bekant med den aktuella lösningen, och den andra är hur väl teamet är bekant med behovet som 
lösningen ska rikta sig till. För mer teknikbaserade produkter kan båda metoderna ses som 
kunskap. Risken för misslyckande ökar allteftersom avvikelser från det som teamet redan 
känner till uppkommer.  
 
Utvecklingsprojektet gjordes ihop med en annan student där en uppdelning om vad vardera 
aktör skall ansvara för och utföra. En klar dialog mellan grupperna skedde kontinuerligt för 
uppdelningen av alla delmoment samt vilka områden teamen kommer granska. De 
avgränsningar som gjorts under planeringsfasen kan läsas mer om i avsnitt 1.4 Avgränsningar. 
I början av projektet gjordes de nödvändiga konkurrentanalyserna, identifieringen av 
kundbehov och de tolkade målspecifikationerna i samarbete med den andra studentgruppen för 
att få en överblick över projektet i sin helhet.  
 
Dock var vardera grupp mer inriktade på de uppdelade områdena som tidigare gjorts och den 
kontinuerliga dialogen var även här mycket viktig. Då de uppdelade arbetsmomenten i projektet 
ofta överlappar varandra i många punkter har arbetsflödet delats in i kategorier och rubriker för 
vart enskilt delproblem eller detalj. En noggrann och ingående planering krävs på grund av de 
tidsödande väntetiderna från leverantörer angående offerter och tekniska 
produktspecifikationer. Om en senare förändring i detaljvalet från leverantörer görs, måste 
gruppen gå tillbaka och konstruera om de övriga interagerande komponenterna för att anpassa 
sig mot den förändring som gjorts. 
 
Grupperna separerade med tiden för att kunna fördjupa sig inom sitt ansvarsområde men möten 
och integrationspunkter sattes ut för att få ett bra samspel mellan grupperna. Under dessa möten 
summerades de båda gruppernas arbete som utförts dittills och diskuterades om eventuella 
problem teamet stött på.  

 
3.2 Fas 1: Konceptutveckling 
Under utvecklingsfasen i processen samlas stora mängder information in och analyseras för 
dess relevans. Karaktäristiskt för denna fas är att fastställa kundens behov så fort som möjligt, 
vilket ofta är svårt under större projekt. Eftersom kunden inte tänkt på alla olika aspekter som 
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kan tillkomma under projektets gång. Till exempel är det lättare att specificera hur och vad ett 
dörrhandtag skall utvecklas gentemot en mycket komplex ny maskin. Därför görs ofta analyser 
iterativt under hela utvecklingsprocessen för att skapa en tydligare bild över den framtida 
produkten och även kunna fastställa de slutliga specifikationerna.  

 
3.2.1 Identifiera kundbehov 
En mycket klar riktlinje när det gäller kundbehov är att först lyssna på vad kunden säger att den 
vill ha och sedan tolka och analysera dessa, för det finns många fall där kunden skriker om 
något utan egentligen veta vad. Därför är det viktigt att vara kritisk men också lyhörd för att 
kunna identifiera underliggande behov som kanske inte nämns rätt ut. Enligt Ullrich & Eppinger 
(2014) finns det fem steg att följa gällande identifiering av kundbehov: 
 

1. Samla in rådata från kunder 
  

2. Tolka rådata till kundbehov 
 

3. Organisera behoven hierarkiskt  
 

4. Fastställa behovens relativa betydelse  
 

5. Reflektera över resultaten och processen 
 
Insamling av rådata genomförs av olika typer och dessa är även beskrivna i flera steg för att 
iterativt jobba med uppdaterade behov. Val av metod för datainsamling samt tillvägagångssätt 
beskrivs nedan. 

 
3.2.1.1  Samla in rådata från kunder 
Gällande datainsamling talas det om tre vägar att gå för att samla in information enligt Andersen 
(1994) ; litteraturundersökning, observationer och intervjuer. Vilken av dessa tre metoder som 
ska användas beror på syftet med undersökningen, bakgrunden och befintliga resurser.  
 
Litteraturundersökning 
Vanlig litteraturundersökning kommer till största del endast ske gällande bakgrunden till den 
teoretiska referensramen. Även insamling av olika detaljer givet från kataloger eller böcker av 
leverantörer kan förekomma men näst intill all datainsamling kommer göras via nätbaserade 
undersökningar. Denna typ av undersökning gjordes i uppstarten på projektet där insamling av 
data skedde genom relevanta uppgifter på befintliga eller liknande maskiner på marknaden. På 
grund av att detta är ett helt nytt område, behövs mycket kunskap för att kunna förstå varför 
maskinen finns och analysera tänkbara brister på befintliga maskiner och där är en nätbaserad 
undersökning mycket gynnsam. Dock måste sökaren vara källkritisk vid en nätundersökning 
och gå till textens ursprung för att undvika mellansteg innan det berör arbetet. Förutom de 
nätbaserade undersökningarna är Observationer och Intervjuer gjorda i förstudien. 
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Observationer 
Genom observationer kan något studeras med egna ögon om vad som anses vara av intresse, 
där studien omfattar olika typer av mindre observationer för att få en bättre överblick och 
förståelse när det gäller simulering och utvecklingsprojekt. Detta kan därför ibland leda till 
vissa kompletterande frågor i syftet genom att fördjupa och fastställa data för den observerade 
situationen, enligt Anderson (1994). Exempel på en observation relaterat till detta projekt är att 
se en kabeldragare i drift, vilket kommer göras på ABB (nu NKT). Dessa observationer används 
företrädesvis i början av studien för att skapa en tydligare bild av problemet. Det finns också 
enligt Lekvall & Whalbin (1993) två begränsningar med observationer:  
 
 Observatören skall endast studera beteenden, inte kunskaper, åsikter eller värderingar hos 

den intervjuade 
 

 Observatören skall endast studera pågående skeenden och inte vad som varit eller 
uppfattningar om framtiden. 

 
Efter någon veckas uppstart av projektet, utfördes en observation på NKT i Karlskrona, Sverige. 
Ett stort internationellt företag som tillverkar undervattensförbindelser och transmissionslänkar 
i form av kabel, vilket gör att någon sorts förflyttning behövs både under och efter produktion. 
Besöket inkluderade därför en observation av så kallade caterpillars. En rundvandring som gavs 
av NKT:s maskinchef Thomas Wennerhov. Han introducerade till observation av olika typer 
av kabeldragare. Flertalet av dessa var i stand-by, men däremot var en i drift, vilket gjorde 
visiten lyckad. Dessa observationer var nödvändiga för att få en förståelse om storlek, 
maskinkraft, bristfällig användning samt utvecklingspotential. Utan att ha gjort detta besök 
hade det försvårat arbetet avsevärt eftersom detta är inga maskiner som tillhör vardagen och 
därmed finns inte kunskap i hur dessa egentligen fungerar. De grova diametrarna på kablar som 
behöver transporteras gör att vissa tidigare tänkta lösningar sorteras bort.  På grund av att 
personlig rundvandring besvarades många frågor och hela tiden var det möjligt att interagera 
med Thomas av vad som skådades. Trots att detta besök inte fick dokumenteras med bilder, 
togs en hel del anteckningar samt att kontaktuppgifter gavs ut efteråt för framtida frågor.  
 
Intervjuer 
En intervju kan göras på två sätt, enligt Andersen (1994), antingen verbalt eller skriftligt genom 
enkätform. Den verbala intervjuformen är en personlig intervju med antingen en eller flera 
personer, ansikte mot ansikte. Den har en stor fördel gentemot en skriftlig intervju på grund av 
att den kan ses som obegränsad när det gäller följdfrågor. Medan den skriftliga enkätintervjun 
endast kommer besvara de valda frågorna och därför kan gå miste om information gällande 
stora följder som ej tagits hänsyn till när enkäten skapades. Detta påvisar därför att när en enkät 
skall lämnas ut måste kunskapsnivån kring ämnet vara högre för att kunna ge bra resultat.  
En verbal intervju kan däremot göras i ett tidigare skede eftersom kunskapsnivån kan vara låg 
och bearbetas upp under intervjuns gång för att uppnå bra resultat. Båda dessa former är 
gynnsamma, kan komplettera varandra och ge mervärden åt den andra.     
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Därför genomfördes båda varianter i detta projekt för att få en bred syn på problemet samt 
kunna skapa bättre förutsättningar för att kunna uppnå ett så bra resultat som möjligt. Viktigt 
var att kunna observera en befintlig produkt innan intervjuerna kunde genomföras, men efter 
att både samlat på sig information och sett en maskin i verkligheten kunde intervjuer påbörjas. 
När det gäller intervjuerna har de utförts på närmsta bolag i Karlskrona som använder sig av 
liknande maskiner (NKT) annars har alla skett via telefon. De telefonintervjuerna som utförts 
är mycket mer inriktade i efterhand på att maskinen skall konstrueras och därför skett med 
företag gällande vad som är beställningsbart och riktpriser.  
 
Platsintervjuerna skedde tidigt i uppstarten för att både se hur en maskin fungerar och kunna 
ställa många generella frågor. De generella frågorna övergick snabbt till mer avgränsade och 
specifika frågor varav Thomas Wennerhov hade svårare att svara på emellanåt. Frågorna för 
detta besök listas nedan: 
 
 Vilken tillverkare har maskinen? 

 
 Hur vet ni vilken maskin ni ska beställa? Vad utgår man ifrån? 

 
 Hur är relationen mellan er och leverantören av maskinen? 

 
 Vem utför servicen och hur ofta? 

 
 Vad för typ av service görs på maskinen? 

 
 Finns det problem när man lägger i kabeln? 

 
 Hur motverkar man att kabeln ramlar igenom en toppmatad maskin? 

 
 Slirar kabeln någonsin? 

 
 Vad är det för friktionskoefficient mellan kabel och band? 

 
 Vad är den mest utsatta detaljen för slitage? 

 
 Är det vanligast att padsen spricker eller slits? 

 
 Är det vanligast att bandet går itu eller att det slits? 

 
 Hur byter man bandet/padsen på maskinen och hur ofta? 

 
 Vad är användarnas syn på problem och är det något som kan förbättras med maskinen? 

 
 Vilka säkerhetsrutiner finns det kring maskinen? 
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Under intervjun gavs även ny information som inte de utvalda frågorna rördes vid.  
 
3.2.1.2  Tolka rådata till kundbehov 
All rådata från datainsamlingen, observationerna och intervjuerna skall sedan tolkas och 
resultera i tydliga behov. Inom datainsamlingen, används också två undersökningsmetoder, 
kvantitativa och kvalitativa undersökningar.  Dessa två metoder är de som talas mest om i de 
flesta projekt, enligt Lekvall & Whalbin (1993). I en kvalitativ undersökning insamlas 
information för analysering av dess relevans och därmed utvärderar om det är gynnsam 
information för en vidare utveckling. Den kvalitativa undersökningen kan ej uttryckas i 
numerisk form utan är mer på ett abstrakt plan. När det gäller den kvantitativa undersökningen 
är det en mer exakt data som samlas in, vilket är till skillnad från den kvalitativa undersökningen 
i sifferform och har ett värde för var punkt av data.  
 
När den insamlade data är färdigställd, måste den sedan översättas till kundbehov. De 
intervjuer, undersökningar och observationer beskriver sällan de rena kundbehoven och därmed 
måste data och de preliminära kundbehoven granskas efter undermedvetna behov. En viss 
skillnad ligger i det kunden verkligen behöver och det den faktiskt säger. Enligt Ulrich & 
Eppinger (2014), följer tolkandet på rådata till riktiga kundbehov fem riktlinjer: 
 
 Behoven skall beskriva vad produkten ska göra, inte hur den ska genomföra detta. 

 
 Beskriv behoven med samma noggrannhet som rådata för att undvika förlorad relevant 

information i tolkningen. 
 

 Uttryck behoven i positiva termer, inte negativa 
 

 För att lättare kunna översätta behoven till målspecifikationer, ska behoven beskrivas som 
egenskaperna hos produkten. 
 

 Undvik ord som måste och ska. Det kan ge en skev bild på behovets verkliga betydelse. 
 
3.2.1.3  Organisera behoven hierarkiskt 
Alla behovsformuleringar som nu både tagits fram och tolkats till tydliga behov kräver någon 
form av struktur, då det annars kan bli besvärligt att arbeta vidare med dem i 
utvecklingsaktiviteterna. Därför behövs listan av alla behov rangordnas hierarkiskt vilket görs 
i detta steg, enligt Ulrich & Eppinger (2014). Denna lista består av primära behov som har 
sekundära behov i sig. De primära behoven behandlar följande: Servicevänlig, lätt att justera 
in, opererbarhet, vänlig för förändring, säker maskin, objektiva, hållbar produkt, enkel att 
förvara/placera och maskinen håller länge. Utifrån dessa skapades sedan ett fåtal 
underliggande sekundära behov som är mer ingående inom de primära. 
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3.2.1.4  Fastställa behovens relativa betydelse  
För att fastställa behovens relativa betydelse och att få mer synpunkter av fler användare, inte 
endast arbetsledare eller ledning var en enkät ett användbart alternativ. Detta för att även 
operatörer eller andra aktörer skall kunna undersökas och utvärdera påståendena. Genom att 
intervjua personer med olika positioner kan alltid ett problem belysas bättre och resultera i ett 
bredare omfång av indata. Denna enkät växte fram efter hand på grund av, vilket tidigare 
nämnts, att kunskapsnivån måste vara högre kring problemet och/eller produkten för att få ett 
godtyckligt resultat. Vid utförandet av enkäten var tanken att den skulle beröra personer från 
flera olika branscher. Inte bara vid tillverkning av kabel, utan vid exempelvis branscher vid 
hantering av skrotad kabel. Grupperingar skall vara konsekvent, enligt sättet kunder tänker på 
sina behov och inte enligt sättet utvecklingsteamet tänker kring produkten.  
 
Den färdiga enkäten skickades ut till tre personer utan koppling till varandra med olika 
perspektiv på kabeldragaren. Deltagarna var Robert Lundström, arbetsgivare för projektet, 
George Tsampouris, svetsare på NKT i Karlskrona och Krister Karlsson, teknisk chef på Stena 
Recycling AB. Deltagarna skulle då betygsätta de sekundära behoven utifrån deras praxis. En 
betygsättning som rankas från 1-5 där de olika betygsstegen står för följande: 
 

1. Egenskapen är oönskad. Jag skulle inte överväga en produkt med denna egenskap. 
 

2. Egenskapen är inte viktig, men jag skulle inte ha något emot att ha den. 
 

3. Egenskapen skulle vara bra att ha, men den är inte nödvändig. 
 

4. Egenskapen är högst önskvärd, men jag skulle överväga en produkt utan den. 
 

5. Egenskapen är viktig. Jag skulle inte överväga en produkt utan denna egenskap. 
 
Betygsättningen av de underliggande behoven skedde först av utvecklingsteamet, där egna 
preferenser och erfarenheter användes innan enkäten skickades till de andra deltagarna. Listan 
och all dess rankning av deltagarna går att finna i avsnitt 4.1.2.1 Enkät.  
 
3.2.1.5  Reflektera över resultaten och processen 
Alltid innan övergångar i utvecklingsarbetet är det viktigt att reflektera över genomfört arbete. 
Detta även om identifiering kring kundbehov följt en strukturerad process är det enligt Ulrich 
& Eppinger (2014) inte en exakt vetenskap. Viktigt när denna reflektion genomförs är att ha 
kunden i åtanke hela tiden och garantera att produkten fokuserar på kundbehoven och att inga 
behov missats. Allt detta skall sedan resultera i att utvecklingsteamet har skapat en faktabas, 
där koncept skall genereras från.  
 
3.2.2 Upprätta målspecifikationer 
Från kundbehoven som identifierats skall dessa översättas och överensstämma med 
begränsningarna produkten kommer att ha i verkligheten. De skall också ha ett kriterium som 



 

22 
 

utgör ett mätbart värde, vilket därför resulterar i en så kallad målspecifikation. Ett mål som inte 
är mätbart kan inte utvecklingsteamet mäta för produktens uppfyllnad av kundbehoven. Enligt 
Ulrich & Eppinger (2014) skall dessa målspecifikationer beskriva tydligt vad produkten skall 
uträtta, men inte på något sätt hur den skall göra det. Denna översättning sker dock av den andra 
studenten och kommer resultera i en klar lista av produktens målspecifikationer, vilka går att se 
i denna rapports resultatavsnitt.  
 
Specifikationerna förs sedan in i en enkel behovegenskapsmatris för att förtydliga och visa 
förhållandet mellan behov och egenskaper. Alla olika prestanda kan förknippas gentemot 
egenskaperna, vilket influerar graden som produkten tillfredsställer kunden. Matrisen som 
utgör detta kallas kvalitetshuset (House of Quality), vilket är enligt Ulrich & Eppinger (2014), 
något som används i kundcentrerad kvalitetsutveckling. Egenskaperna skall vara tydliga och 
fullständiga innehållande ett värde. Behoven utgörs av tidigare identifiering där dessa nu också 
betygsätts enligt den relativa vikten av varje behov. Genom att betygsätta behovens vikt 
gentemot egenskaper, kommer detta kunna summeras och utge ett resultat som kan tolkas i 
vilka egenskaper som kan ses viktigast för produkten.   
 
3.2.3 Generera produktkoncept 
Ett produktkoncept är beskrivet på ett ungefärligt vis gällande dess teknik, verkningssätt och 
utformning enligt Ulrich & Eppinger (2014). De är prononcerade av de framtagna behoven och 
ska omvandlas till koncept som skall uträtta hur produkten tillfredsställer dessa. Koncepten 
beskrivs oftast med hjälp av en skiss och en kort beskrivning i text vid nödvändighet. När det 
sedan gäller vilken grad produkten tillfredsställer de olika kunderna och når kommersiell 
framgång beror det till stor del på konceptets kvalitet. Ulrich & Eppinger (2014) menar att ett i 
grunden bra koncept ibland implementeras på ett dåligt utförande av teamet när det gäller 
fortskridande utvecklingsfaser men tvärtom kan sällan ett bristande koncept omarbetas. Värt att 
nämna är dock att konceptgenereringen är relativt billig och kan göras snabbt gentemot resten 
av hela PUP. Noggrannhet och struktur är viktigt, vilket också minskar chansen att finna ett 
dominerande koncept sent i processen.        
 
3.2.3.1  Klargöra problemet 
Här beslutas preliminära specifikationer ur kundbehoven. Anledningen till att de är preliminära 
är att de fortfarande är i ett tidigt skede och det är svårt att hålla sig fast vid dessa krav genom 
hela processen då maskinens begränsningar utgör förändringar i de senare slutgiltiga 
specifikationerna. Arbetsgivaren eller kunden har ofta dessa preliminära produktspecifikationer 
som utgångspunkt för hela projektet.  
 
Behoven från Semcon hur den framtida maskinen skall vara uppbyggd och vad dess kriterier 
skall innefatta sattes ut så tidigt som möjligt i arbetets gång. Uppdragsgivaren Robert 
Lundström gav ursprungligen de kriterier gällande tekniska termer, placering, arbetets 
omfattning och hur Semcon ville att maskinen skall ha för utförande. För att kabeldragaren är 
en komplex maskin, behövs det övergripande problemet brytas ner till delproblem. Detta för 
tydligare kunna både dela upp delmoment mellan grupperna men främst för att kunna lösa 
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problemen enskilt då ett enda stort problem hade varit för komplicerat. Värt att nämna är att 
även om teamen delat upp problemen i detta skede, kommer alltid nya problem stötas på och 
behöver belysas och göras om till ytterligare delproblem. De delproblem som sker i en tidig 
studie benämns huvudkategorier och dessa följer hela projektets gång. Dessa huvudkategorier 
togs fram av den andra studentgruppen som genomförde ett funktionsdiagram där en enkel 
nedbrytning av det översiktliga problemet gjordes. Huvudkategorierna anses vara: 
 

1. Drivning/förflyttning av kabeln. 
 

2. Styrning/centrering av kabeln genom maskin.  
 

3. Skapa friktionskraft mot kabel.  
 

4. Kontroll/reglering av maskin.  
 

5. Matningstyp och hur kabeln placeras i maskinen med en kran.  
 

6. Drift-system, vilket typ av system för som driver de olika funktionerna.  
 
De ovanstående huvudkategorierna kommer utgöra basen kring hela utvecklingsprojektet, men 
endast kategori 1, 2 och 5 berör denna uppsats. Medan det externa el-företaget har hand om 
kategori 4, har den andra studentgruppen ansvar för kategori 3 och 6. Uppdelningen beslutades 
i avsikt att denna uppsats skall bidra med en betydligt större andel gentemot den andra 
studentgruppen, vilket också skolan efterfrågar. 

 
3.2.3.2  Söka externt 
En extern sökning som speglar detta arbete mycket är Benchmarking, vilket är en undersökning 
av befintliga produkter på marknaden. Under konceptgenereringen var detta hjälpsamt då 
ordspråket om att det är det är dumt att uppfinna hjulet en gång till stämmer bra överens med 
den externa sökningen i projektet. Meningen med att söka externt skapar grunden och bidrar 
sedan till enklare generering av lösningar till problemen. 
 
Gällande de framtagna huvudkategorierna genomfördes både benchmarking på Internet samt 
tidigare besök på NKT i Karlskrona. Den webbaserade sökningen sker kontinuerligt över hela 
PUP, men går att läsa om i detalj under avsnitt 4.1.1 Konkurrensanalys på basnivå. Även ett 
besök gjordes på Topaz Installer som är ett fartyg för iläggning av sjökabel. På fartyget fanns 
en kabeldragare som går att ta lärdom från genom studerande av denna noggrant i detalj.  
 
3.2.3.3  Söka internt 
Den interna sökningen sker med hjälp av att utvecklingsteamet skall generera alla tänkbara 
lösningsförslag till problemet utifrån personliga kunskaper som byggts upp från tidigare steg i 
projektet men även från gamla erfarenheter. Genereringen av idéer i detta projekt görs främst 
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via Brainstorming. De delproblem som tidigare utpekats förs in i denna idégenereringsmetod 
för att var och ett ska frambringa många lösningsförslag.  
 
Dessa visualiserades via en Mindmap och brainstormingen genomfördes i samarbete mellan de 
två grupperna för att få ett så brett omfång av idéer som möjligt. Viktigt i detta moment är att 
alltid ha i åtanke att inga idéer kan vara för dumma.  

 
3.2.3.4  Utforska systematiskt 
Från de två sökningsmetoderna extern och intern sökning, skapades sedan flera konceptförslag 
utav de tidigare framtagna lösningsförslagen som genererats från brainstormingen. Här sker den 
första gallringen där idéer blir till mer tydliga och konkreta konceptförslag. Gallringen utgår 
främst från att konceptet skall kunna matcha de föreskrivna kriterierna i mån av ett realistiskt 
tänkande för koncepten. Kombinationer av idéer och lösningsförslag granskas för att finna ett 
förhoppningsvis gynnsamt och realistiskt koncept. Alla kombinerade koncept som gick vidare 
efter gallringen går att finna i avsnitt 4.2 Konceptframtagning.   
 
3.2.3.5  Reflektera över lösningarna och processen 
Vid var steg inom utvecklingsprocessen finns alltid en reflektionspunkt innan teamet går vidare 
till nästa fas eller steg i utvecklingen. I var reflektionspunkt är det viktigt att vara noggrann i att 
alla lösningsområden är utforskade samt att även en frågesättning om den andra studentgruppen 
borde brutit ned problemet annorlunda. Det är även viktigt att vara källkritisk och följa upp den 
externa konkurrentanalysen för att vara säker på fakta.    
 
3.2.4 Välja produktkoncept 
För att kunna sålla ut mellan alla förslag inom konceptgenereringen och komma fram till vilken 
design som är bäst lämpad i detta sammanhang, behövs det hela tiden göras val av koncept.. 
Denna rapport berör de flesta av de olika metoderna angående val av koncept. Dock är detta 
före konstruktionsfasen för att få ut ett komplett preliminärt koncept utan större förändringar 
vid senare konstruktion. Metoderna som användes vid val av produktkoncept var: 
favoritprodukt, intuition, multiröstning och externt beslut. De tre första metoderna omfattades 
av teamets Pugh-matriser och det externa beslutet togs hänsyn till med hjälp av en väl 
genomförd workshop. 
 
Pugh-matris 
I Pugh-matrisen är det en tabell med ett antal betygsatta kriterier i var koncept som skapar ett 
resultat. Värdena för den betygsättningen kan ses som en rankning av hur väl koncepten 
kommer överens med de urvalskriterier som baserats på de tidigare kundbehoven. Ett exempel 
på en Pugh-matris kan ses nedan i Figur 3.1. Notera att detta inte är en matris som är kopplad 
till detta projekt eller koncepten i fråga. Matrisens uppbyggnad följer de riktlinjer MSG (2017) 
har beskrivit.  
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Figur 3.1. Ett exempel på en Pugh-matris med betygsättning och rankning.  

 
För betygsättningen utgås det från den produkt som skall förbättras och brukar därför ha den 
som referensprodukt för att se om koncepten överträffar den eller inte. I detta sammanhang 
utgick referenspunkten från en av kabeldragarna som Semcon tidigare köpt in för 
helhetslösningar vid kabelindustrin. Referensmaskinen var uppbyggd med två horisontellt 
liggande band med påmonterade pads och som med hjälp av en tryckande kraft och rotation för 
att kunna mata kabeln framåt med en kraft på 59 kN. En mjukare typ av material för dessa pads 
är nödvändigt för att inte skada kabeln under drift. De två banden drivs ofta av elmotorer eller 
hydraulmotorer och i var ände av banden sitter ofta en typ av styrningar som gör att kabeln 
alltid hamnar rakt och centrerat i maskinen. En bild på en liknande maskin men som inte är 
kopplad någonting till Semcons tidigare maskiner visas i Figur 3.2. 

 
Figur 3.2. Ett typexempel på en liknande maskin Semcon har varit involverad i sen 
tidigare.  
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Betygsskalan i Pugh-matrisen kan variera men det som brukar vara lika för dessa matriser är att 
inom produktutvecklingsteamet avgörs vilka kriterier som väger tyngst i sammanhanget.  
Kriterierna är mycket väsentliga att ge ett godtyckligt värde på dess relevansfaktor som kan 
spela en avgörande roll då relevansen betyder hur viktigt var kriterium är. Dock värdena för 
relevansfaktorn mer av personliga värden på tycket är olika för betygsättningen. I denna Pugh-
matris betygsätts varje koncept beroende på kriteriet med +, - eller S (Samma). Dessa står för i 
samma ordning 1, -1 och 0. Efter betygsättningen multipliceras relevansfaktorn med var 
kriterium och dessa summeras ihop för att se om det finns en eller flera vinnare bland koncepten, 
vilket gör att enskilda koncept går vidare eller en kombination av flera olika koncept som görs 
till ett nytt.  
 
 
Workshop 
I ett senare skede skapades en workshop för att förhoppningsvis få ett externt beslut på en 
professionell nivå, gällande både konstruktion och el-automation. Sessionen skapades även på 
grund av att kunna bolla idéer och dra nytta av de inblandades expertis för att förhoppningsvis 
kunna fatta tre stora avgörande beslut. Dessa tre beslut skall leda till val av drift, drivning och 
matningstyp för maskinen.  
 
Medverkande i denna workshop var Semcon Karlskronas ledning och övriga personer som 
har/haft en koppling med kabeldragarbranschen. Deltagande personer i workshopen var 
Lennarth, en erfaren konstruktionskonsult inom ämnet, Jörgen, en el-automationstekniker på 
Kelmo samt den andra studenten Anton. Även uppdragsgivaren Robert var med under 
workshopen för att ge extra input men också vägleda diskussionerna i rätt riktning. Denna 
workshop utfördes av båda grupperna där ett samarbete skedde om vad var grupp ville ta upp, 
dock var det skribenterna till detta projekt som arrangerade och gjorde PowerPoint.  

 
3.3 Fas 2: Utveckling på systemnivå  
Detta är i den fas av projektet där utvecklingen på systemnivå skall påbörjas efter att ett koncept 
valts att gå vidare med. Här är det viktigt att börja i rätt ände och inte djupdyka direkt i 
problemet. Istället är det enklare och ofta gynnsamt att kunna ta fram en enkel layout för 
produkten i helhet omgående. Därför kan ett processflöde vara till nytta och följer den 
strukturerade beslutsfasen:   
 

1. Skapa en schematisk bild över hela produkten. 
 

2. Gruppera de olika elementen i den schematiska bilden. 
 

3. Alstra en första geometrisk layout över produkten.  
 

4. Likställ grundläggande och oavsiktliga interaktioner.  
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Relevanta hänsynstaganden under denna fas är att konstruktionen ska vara 
tillverkningsanpassad, väl genomtänkt, nyttjande av standardkomponenter, robust konstruktion 
och viktigast av allt är att konstruktionen skall klara av extrema väderförhållanden. Angående 
nyttjandet av standardkomponenter togs hänsyn till då det är lätt att utföra service med en 
konstruktion innehållande standardkomponenter och att det leder till lägre leveranstider samt 
en mer lättsam tillverkning eller montering av maskinen. 
 
Den största anledningen som Semcon tar hänsyn till är att det blir mycket billigare med 
komponenter av standardsortiment. Ur det ekonomiska perspektivet väger det också tungt att 
om denna maskin skall tillverkas i framtiden, kommer det göras i mycket få exemplar. Då gäller 
det att kunna ha billiga standardkomponenter till exempel skruvar som maskinen skall byggas 
med.  
 
Vid en senare tillverkning som RSS kommer stå för, bör de inte behöva tillverka alla delar utan 
kunna nyttja kunskap och befintliga produkter som finns på marknaden. Inom de 
standardiserade komponenterna finns det bara en lik detalj i var standard och detta gör att tillit 
finns hos leverantörerna vid beställning av detaljer. Därför utförs detta projekt med hänsyn till 
både att konstruera egna komponenter samt hitta befintliga komponenter som istället kan köpas 
in av olika underleverantörer.  
 
3.3.1 Levererade komponenter     
Det är mycket kostsamt att konstruera och tillverka alla komponenter själv. Därför är det vanligt 
att många företag med större komplexa produkter har underleverantörer som tillverkar en detalj 
i företagets helhetsprodukt. Detta är ett beteende som även nyttjas i utvecklingsarbetet eftersom 
produkten både är komplex och som tidigare nämnt är nyttjandet av standardkomponenter 
viktigt för en kostnadseffektiv produkt. Dessa inköpta komponenter kommer därför hålla 
samma höga kvalitet med relativt låg kostnad, istället för att få en kvalitetsspridning när en egen 
detaljtillverkning sker. Oftast finns det en hel del företag inom samma bransch för de valda 
komponenterna och därför måste företagsvärderingar has i åtanke. 
 
3.3.2 CAD-modellering 
De komponenter som sedan inte gick att beställa och som blev tvungna att samspela med dessa 
delar blev utvecklingsteamets uppgift att konstruera i ett CAD-program. I detta projekt 
modelleras konstruktionerna i Solidworks 2016. Modelleringen i CAD behövs också för att 
kunna se hur alla komponenter interagerar med varandra. Detta är något som kommer att 
upptäckas vara nödvändigt med tanke på att det är lätt att tro att något passar med varandra men 
i själva verket kolliderar delarna.  
 
Här skedde även en integration med den andra studentgruppen där olika CAD-modeller 
skickades emellan och hela tiden var tvunget att hålla en kontinuerlig dialog för att kunna 
anpassa de olika komponenterna. Skribenterna till denna rapport hade dock hela maskinen på 
sin dator där alla komponenter sammanställs till en komplett modell. 
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Modellering i CAD innefattade både modellering av leverantörers produkter då de flesta kom i 
endast 2D-ritningar men den stora delen av detaljerna var egenkonstruerade komponenter. För 
att modellera delar skapades alltid en enklare skiss först och tankar kring den bästa lösningen 
användes, men till största del gjordes modellen alltid utefter kriteriet att tåla de belastningar 
maskinen utsätts för. Därför understöds all konstruktion av antingen handberäkning eller FEM-
simulering. All dimensionering sker alltid mot den maximala belastning maskinen kan uppnå, 
vilket är ett beslut utvecklingsteamet i samråd med uppdragsgivare bestämt. De 
dimensioneringar som utförts går att läsa om i avsnitt 3.3.3 Dimensioneringsprocess. 
 
3.3.3 Dimensioneringsprocess 
För att kunna dimensionera en konstruktion på ett lyckat sätt krävs en viss struktur i 
arbetsgången. Denna process genomförs efter simpla ritningar gjorts för det tänkta konceptet, 
gärna med papper och penna. För dimensioneringsprocessen ritas konstruktionen först upp i ett 
CAD-program. Den sedan preliminära CAD-modellen beräknas för hand eller importeras till 
ett FEM-program beroende på hur komplex modellen är.  
 
Riktlinjer för dimensionering, beräkningar och säkerhetsfaktorer uppföljdes enligt Eurocodes 
standard som är ett samlingsverk för de olika standarderna inom bärande ramverk. Detta var ett 
önskemål från Semcons sida. Intentionen med att följa Eurocode-reglerna är att skapa 
tillförlitliga säkerhetsnivåer för konstruktioner där ibland generella säkerhetsfaktorer kan 
tillsättas för en hel produkt.  
 
3.3.3.1  FEM-beräkning 
När CAD-modellen är färdigställd importeras denna till ett FEM-program inom Solidworks 
2016 där hållfasthetsberäkningar görs. De hållfasthetsberäkningarna innehar spänningar, 
töjningar och utböjningar av den importerade konstruktionen.  
 
Anledningen till att en simpel preliminär modell görs i CAD och analyseras i FEM är för att få 
en översiktlig bild över om konstruktionen och om den är godtycklig nog, i både estetiska och 
hållfastsaspekter. En huvudfördel för de preliminära modellerna är att hitta de svagaste 
partierna i en konstruktion och utefter resultatet förfina och ändra modellen. Om konstruktionen 
varit fullständig från start hade en felsökning tagit längre tid och mer onödigt arbete hade 
utförts. Efter analysen görs en bedömning om dimensioneringen är acceptabel och om den inte 
är det, följer proceduren iterativt med modellering och FEM-analyser tills ett önskat preliminärt 
resultat uppvisas. I mångas syn kan detta ses som en ineffektiv process med mycket iterativt 
arbete av oönskade resultat men görs en erfaren gissning sparas mycket arbete i slutändan. En 
visualisering över den egengjorda beräkningsmallen gällande FEM-simulering visas i Figur 
3.3.  
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Figur 3.3. En simpel beräkningsmall med de olika stegen från preliminär modellering till 
slutlig dimensionering.  

 
När det gäller balkkonstruktioner modelleras dessa i ett separat program som heter SAP2000 på 
grund av att det programmet specialiserat sig på just balkelement och dess beteende vid last. 
Eftersom detta program är helt nytt ur författarnas perspektiv, togs hjälp av Simon Carlsson, 
beräkningsingenjör på Semcon Karlskrona. Även en del simuleringar i Ansys var tvunget att 
göras men detta program var också nytt ur författarnas perspektiv och var tvungen att lära sig. 
 
3.3.3.2  Handberäkningar 
Från tidigare kunskaper inom handgjorda beräkningar som lärts ut under studierna, har en stor 
del av dimensioneringar och hållfasthetsberäkningar gjorts kring flera olika moment i 
konstruktionsfasen. Alltifrån svetsar och fästförband till en hållfasthetsberäkning för glidskenor 
med tillhörande dimensionering. Dessa tre delmoment inom handberäkningar är basen för att 
maskinen ska kunna hålla samman under starka påfrestningar.   
 
Inom hållfasthetskategorin för balkkonstruktioner är det oftast böjning som är den 
dimensionerande faktorn. Enligt Eurocode (2017) är drag den effekt som är mest önskad när 
lasteffekter talas om i balkelement. För den tilltänkta konstruktionen kommer inte vippning av 
balkar att tas hänsyn till då dessa är valda, i samråd av uppdragsgivaren och Semcons 
beräkningsingenjör Simon Carlsson, att vara kvadratiska konstruktionsrör (VKR). Vippning är 
även ett mycket avancerat område inom balkkonstruktioner och därmed är det gynnsamt att 
använda sig i detta fall av VKR-balkar. Påverkande krafter på balkkonstruktioner kommer 
verka i alla riktningar och då är det svårt att använda sig av enbart rektangulära VKR balkar.  
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För dimensionering av skruvförband är det inte endast skruvens dimension som måste tas 
hänsyn till vid belastning utan många faktorer spelar in vid ett korrekt utsatt skruvförband. 
Enligt Eurocode (2017) finns det nödvändiga kantavstånd, bultdelningar och hålbilder beroende 
på vilken dimension på skruv som är kravet. En generell beskrivning på hur dessa varierar visas 
i Bilaga A. Beskrivningen kommer från Semcons föreläsning om Eurocode-standarder och vad 
som bör tänkas på vid konstruktioner. 
 
I detta fall där skruvarna används för infästningar och där skruven pressas, väljs 8.8-klassning 
på alla skruvar. Det menas med en brottgräns på 800 MPA och en sträckgräns på 80 % av 
brottgränsen. Denna klassning är också vanligast och rekommenderas av Eurocode (2017) för 
denna typ av applikation. 

 
3.4 Friktionsexperiment 
Ett friktionsexperiment är något som bör nyttjas om osäkerhet finns kring materials kontakt mot 
varandra eftersom att friktion är ett fenomen som är mycket svårt att förutspå, som avsnitt 2.7.1 
Polymerers friktion förklarat. En stor anledningen till att ett friktionsexperiment kommer att 
utföras i detta projekt är på grund av att klämkraften mellan banden måste bestämmas då detta 
är en mycket relevant del när det gäller en lyckad kabeldragning. Det finns mycket tester och 
experiment som genomförts där resultat i form av tabeller finns tillhanda. Dessa tabeller 
innehåller dock i de flesta fall bara vanligt förekommande material vilket också går att se från 
Tabell 2.1 men i detta syfte är det inga material som kan hjälpa till och därför måste ett 
experiment utföras för att kunna fastställa en friktionskoefficient.  
 
Innan experimentet tog form måste representerade kontaktmaterial införskaffas. Kabelns 
kontaktyta i polyeten beställdes från Plastbearbetning i form av avlånga skivor med mått 
1000x250x10 mm. Kontakt skedde med Michael Bengtsson från Plastbearbetning där två 
skivor som motsvarade olika hårdhet, LDPE och HDPE beställdes för att vid senare utvärdering 
avgöra vilken skiva som liknar kabelns hölje mest. Dessa två bearbetade skivor var inget som 
kunde ges bort i form av till exempel spill eller liknande så blev därför fakturerat till Semcon 
för deras räkning.   
 
Materialen som sedan kommer användas i maskinen beställdes i Gummi och Polyuretan från 
två olika företag som såg sin chans att sälja och var väldigt hjälpsamma att ta fram den bästa 
paden. Dessa två material beställdes även i dubbel uppsättning för senare urfräsning av mönster 
i padsen, vilket kommer resultera i en areaförminskning i kontaktyta. Gummit införskaffades 
från Leverantör 3 där kontakt skedde med dess VD som visades vara mycket hjälpsam och 
generös. Utan någon kostnad letade han upp och skickade två cirkulära skivor med en diameter 
på 150 mm som sedan får skäras ut till önskad storlek. Hårdheten för gummit är 60 ShA och 
har en matt och en blank yta på vardera sida om skivan.  
 
Polyuretan-skivorna beställdes av Leverantör 1 och hade en storlek på 150x150x20 mm. I detta 
fall, köptes dessa skivor in i olika hårdhetsgrader, 60 och 80 ShA på grund av att karaktäristiken 
varierar mer hos polyuretanet än hos gummimaterialet när det gäller hårdhet.  
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3.4.1 Förutsättningar 
För att experimentet ska kunna genomföras på ett trovärdigt vis, sätts förutsättningar ut, vilket 
ska försöka simulera de förhållanden maskinen ska tåla vid drift, det vill säga hårda 
väderförhållanden och mestadels utomhusbruk. Detta är något som inte kommer kunna 
genomföras eftersom det i verkligheten kommer vara stora krafter gentemot kontaktytorna, 
mycket varierande temperatur, luftfuktighet, lufttryck och osäkert väder i sig.  
 
Detta experiment kommer skilja sig emot detta eftersom det kommer utföras inomhus i en miljö 
där normala förhållanden råder, 20 °C, normalt lufttryck på 1 bar, en rumsfuktighet på 20-40 % 
som inte mäts upp. Däremot kommer kontaktytorna mellan materialen vara något som 
simuleras liknande framtida scenarion. Därför kommer en saltlösning blandas med den salthalt 
som motsvarar Nordsjön för att kunna simulera blöta ytor mellan materialen och även torra 
ytor. 
 
Tabeller gällande friktionskoefficienter för dessa material är kanske något en leverantör bör ha 
men just mot polyeten som är höljet på kabeln finns inte. Däremot gav de båda leverantörerna 
(3 och 1) dessa värden: 
 
 Gummi mot slipat stål, 60 ShA: 0.36 

 
 Polyuretan mot slipat stål, 80 ShA: 0.20 

 
 Polyuretan mot Nylon, 70 ShA: 3 

 
Även om båda företagen försökte övertala till att använda deras material stod det klart att 
polyuretan har generellt en lägre friktion än gummi. Dock är det mycket mer tacksamt efter 
längre tid, till exempel om material läggs på lager kommer gummi torka och vittra sönder 
drastiskt. Det är en stor skillnad från gummi till polyuretan och detta ses som en stor fördel för 
användarna då dessa detaljer förvaras som reservdelar på lager.  
 
3.4.2 Uppsättning och utrustning 
För att mäta friktionskraften mellan polyeten och de givna materialen för kuddarna är en 
dragande anordning att föredra för att få ett så simpelt och givande test som möjligt. I detta 
experiment bestod underlagsytan av polyeten och en kudde av det valda materialet för paden 
ligger ovanpå underlaget. En träkloss med en monterad pålastningsplatta limmades sedan fast 
på paden för att få en större yta för den pålagda vikten som representeras av 60 kg blyvikter i 
steg om 10 kg styck. En uppsättning på den använda strukturen på experimentet kan ses i Figur 
3.4.  
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Figur 3.4. Den använda utrustningen för experimentet.  

 
För uppmätningen av dragkraften införskaffades en analog fiskevåg med en kapacitet på 25 kg 
som kopplades via en stålwire till träklossen. Angående mätvärdena från experimentet sattes 
alla de olika förhållandena med respektive pålagd last, dragkraft och beräknad 
friktionskoefficient upp i Excel. Excel och Matlab används sedan för införande av data och 
grafritande då det ger en mycket klarare bild över vilket material som påvisar den mest optimala 
friktionen för de simulerade förhållandena. 
 
3.4.3 Experimentets process 
Efter att utrustningen varit uppsatt påbörjades experimentsproceduren. Innan all form om 
testning är det viktigt att torka av alla friktionsytor med T-sprit då all hantering av utrustningen 
lämnar fettfläckar och damm vilket resulterar i en ej tillförlitlig uppmätning. De olika 
materialen testades var och ett i de två olika ytförhållanden med torr och saltvattenblöt yta. All 
data från dessa test, fördes in i Excel och plottades därefter i Matlab för att direkt se 
friktionskoefficienterna beroende på pålagd vikt och ytförhållanden.  
 
Dessa tre experiment gjordes med en blank och en matt yta på paden. Den blanka ytan motsvarar 
en helt ny pad och den lite mer matta ytan representerar en mer inkörd pad under drift. Den 
blanka ytan är gjuten direkt från leverantör och ej bearbetad innan testning. För att få ytan matt 
från den gjutna blanka ytan, slipades paden ner ytterst lite för att simulera en använd pad under 
drift.   
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3.5 Fas 3: Detaljutveckling 
I fas tre ingår en fullständig specifikation av produktens eller detaljer av produktens geometri, 
material och toleranser. Materialen är sedan tidigare bestämt från tester materiallära inom 
konstruktion. Det är dock geometrierna och toleranserna för detaljerna som utspelar sig mest i 
denna fas. Toleranserna för denna maskin är olika beroende på hur pass detaljen är utförd. 
Padens geometrier kommer ha en tolerans på ± 0.1 mm medan stommens toleranser är betydligt 
högre på grund av att den svetsade konstruktionen lätt slår sig eller behöver efterbearbetas.  
 
Även en fastställning av verktygen och produktionsberedning för att ha möjlighet att tillverka 
komponenterna är fördelaktigt för en enkel tillverkning. Outputen för denna fas är att skapa 
ritningar eller datafiler hur en komponents geometri och toleranser beskrivs. Enligt Ullrich & 
Eppinger (2014) finns tre kritiska frågor som bör tas hänsyn till under hela 
produktutvecklingsprocessen men slutförs i denna fas är; Materialval, produktionskostnader 
och robusta egenskaper.  
 
Inom projektet kommer en eller flera detaljritningar på en specifik nyckeldetalj att göras, till 
exempel en detalj för drivning. Antalet specificerade detaljer beror på den tidsram projektet 
innefattar.  
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4 RESULTAT 
Följande kapitel presenterar alla resultat som framkommit under projektets gång utifrån 
metodkapitlet. Här beskrivs i detalj vad som gjorts och dess resultat. Det presenteras även 
här det resultat som bildar svaret på projektets frågeställning.  
 
4.1 Förstudieanalys  
I uppstarten av projektet genomfördes en planering och resultatet från denna består av en 
förstudieanalys. Informationen från dessa förstudier kommer från de intervjuer, nätbaserade 
undersökningarna, behov från användare. Allt detta för att kunna upprätta och skapa 
målspecifikationer kring problemet.  
 
4.1.1 Konkurrensanalys på basnivå 
I den nätbaserade undersökningen gjordes en konkurrentanalys, dels för att få ett grepp kring 
hur maskinen ser ut, för- och nackdelar kring kvalitet med vardera konkurrent för att få ett så 
lyckat resultat som möjligt i slutändan. Det visade sig vara mycket mer företag som tillverkade 
sådana här maskiner än vad som var förutspått men dock var det varierande i både hur deras 
produkter såg ut och hur mycket information de uppgav. Närmare 18 stycken tillverkare av 
egna så kallade Tensioners fanns att finna på Internet och dessa listas nedan i Tabell 4.1:  

 
Tabell 4.1. De konkurrenter funna på Internet inom kabeldragarindustrin.  

 

Amclyde-Norson Aquatic ASME 

Aymak Makine Caley Calmec 

FHP IHC MDL 

NOV OPT Parkburn 

Queins SH Group Sparrows 

Swanhunter Troester Blue Offshore 

 
Men utav dessa listade ovan var det bara några få som delade betydelsefull information på deras 
webbsida, de andra hade mest bilder och kontaktinformation om beställning var aktuell. De 
relevanta företagen var istället Aquatic, FHP, Parkburn och Sparrows. Fyra företag som även 
har helt olika maskiner och har konstruerats på helt olika sätt.  
 
Aquatic 
Detta är ett stort internationellt företag som först startades i USA och har till största del all sin 
marknad under offshoreverksamhet. På grund av företagets storlek och att alla produkter 
hamnar offshore är det rejäla maskiner Aquatic Group (2017) har i deras produktportfölj. De 
minsta maskinerna har en dragkraft på 3 ton medan de största är uppe i 80 ton (det är dock två 
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större maskiner som samverkar, 2 stycken 50-tons maskiner), vilket är det största som hittats 
på marknaden. För att få en uppfattning på deras storlek och hur Aquatics kabeldragare ser ut 
finns två bilder nedan, Figur 4.1–4.2.       
 

 
Figur 4.1: En sidomatad 5 tons maskin drivs av två kedjeband med tillhörande pads.  

 

 
Figur 4.2: Två maskiner som har 4 kedjeband med pads och kan samverka upp en 
dragkraft på 80 ton. 
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FHP 
FHP (2017) är ett brittiskt företag som grundades år 1986. Ursprungligen reparerade FHP 
hydrauliksystem men kom senare in i kabelindustrin genom sitt genombrott i 
reparationsbranschen. Deras stora nisch är att ha hjuldrivna maskiner som till skillnad från de 
flesta andra konkurrenter använder sig av roterande hjulpar, inte alls olikt truckhjul, för att mata 
fram kabeln. Denna typ av maskiner har inte lika stor dragkapacitet, bara upp till 5 ton. FHP är 
även kända för att ha en ansenlig uthyrningsavdelning där företag kan hyra en maskin för ett 
speciellt jobb eller över längre tid istället för att köpa en maskin. Ett typexempel på 
kabeldragare från FHP kan ses i Figur 4.3.   
 

 
Figur 4.3. En typisk kabeldragare från FHP som har en dragkapacitet på 3 ton. 

 
Parkburn 
Parkburn är ett brittiskt företag som tillverkar utrustning inom kabelindustrin, allt mellan 
kabeldragare till karuseller och läggarmskonstruktioner. Deras kabeldragare är fullt elektriska 
med hydraulik för klämkraften på kabeln och har en kundanpassad syn på tillverkning av 
kabeldragare för att få en maskin som enbart passar en typ av objekt som passerar maskinen. 
Parkburn gör således mindre varianter av kabeldragare med kedjor med ett spann på 3.5–10 
ton. Detta är lägre dragkapacitet än sina jämlikar.  En produkt från Parkburn kan ses i Figur 
4.4.  
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Figur 4.4: En toppmatad 3.5 tons maskin drivs av två kedjeband med tillhörande pads.  

 
Sparrows 
Sparrows är ett brittiskt företag som tillverkar robustare kabeldragare för främst sjökabel och 
grova stålrör. Företaget tillverkar inte bara kabeldragare för kabelindustrin, utan hela system 
till fartyg inom branschen där iläggning och upptagning av kabel sker. Dessa maskiner har ett 
spann på 5- 50 ton i dragkapacitet och är främst lämpat för offshore-förhållanden. I dessa stora 
maskiner har de oftast hydraulmotorer för matningen av kabeln och hydraulik för klämkraften. 
En bild på den minsta modellen av Sparrows kabeldragare kan ses i Figur 4.5.  
 

 
Figur 4.5. Den minsta modellen av Sparrows kabeldragare med en dragkapacitet på 5 
ton.  

 
Dessa konkurrerande maskiner har varierande typer av tillvägagångssätt gällande 
huvudkategorierna. Bilderna ovan visar de olika delarna men för att förstå ämnet bättre 
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förklaras begreppen i text nedan gällande drivning, matningstyp och styrning: 
 
Drivning 
Kabeldragare kan förekomma med olika sorters tekniker för drivning. De mest vanliga 
teknikerna är banddrivna maskiner, antingen med släta band eller kedja.  
En remdriven maskin har en drivrem tillverkad i ett stycke. Den andra typen av banddrivning 
har en kedja, liknande drivningen på en grävmaskin. På kedjan finns påmonterade pads som har 
kontakt med kabeln under drift.   
 
En ytterligare variant av drivningsteknik för kabeldragare är en så kallad hjuldrivning. Där sitter 
gummerade hjulpar som roterar för matning av kabel. Denna typ av maskin har ofta en rad 
efterföljande hjulpar då kontaktytan för en hjuldriven maskin är betydligt mindre än en 
banddriven kabeldragare för att få samma dragkapacitet. 
 
Matningstyp 
När kabeln skall transporteras kan detta göras på flera olika sätt med olika drivning som 
beskrevs ovan. Kombinerat med drivningen kan sedan maskinen vara konstruerad på speciella 
sätt när det gäller att lägga kabeln till rätta gällande drivningen. Antingen finns det många 
drivband som kan göra det komplicerat att lägga kabeln till rätta, men vanligast är två band. 
Därav finns det möjlighet att lägga i kabeln uppifrån eller från sidan och utgör därför namnen 
toppmatad respektive sidomatad kabeldragare. I vissa fall matas kabeln genom maskinen med 
en initial tross, vilket är sammanlänkat med kabelns startände.  
 
Styrning 
I var ände av banden sitter ofta en typ av styrningar som gör att kabeln alltid hamnar rakt och 
centrerat i maskinen. Dessa styrningar är oftast utformade som kullagrade stödrullar eller som 
glidplattor. Utan dessa kan kabeln komma in snett i maskinen och utgöra en skadlig knäckning 
på kabeln. Materialet för stödrullar i allmänhet är ofta stål då detta tål höga belastningar. Ett 
typexempel på en uppsättning stödrullar som är monterade på en maskin visas i Figur 4.4. 
 
För att få en tydligare bild och kunna jämföra dessa olika konkurrenters maskiner emot varandra 
gjordes ett Excel-dokument för att på så sätt kunna lista upp specifikationerna bredvid varandra. 
Som tidigare nämnts var det svårt att hitta dokumentation om alla maskiner men en 
sammanställning går att se nedan i Tabell 4.2–4.4 av företagens 3 ton, 5 ton och 10-15 tons 
maskiner, notera att i de kolumner där det finns ett x saknas information eller ej har uppgetts av 
företaget:  
 

Tabell 4.2. Specifikationer av 3-tons caterpillars. 
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Tabell 4.3. Specifikationer av 5-tons caterpillars. 
 

 
 
Tabell 4.4. Specifikationer av 10-15 tons caterpillars. 
 

 

 
 
För att förtydliga dessa tabeller skall nämnas att SM och TM står för sidomatad och toppmatad 
maskin. Tyvärr saknades mycket information kring 7.5 tons caterpillars, en grupp som 
egentligen är intressant för detta projekt men där fanns bara information kring en maskin. Tabell 
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4.4, innehållande 10-15 tons maskiner, finns heller ingen hjuldrivning på grund av den alltför 
höga dragkraften för denna typ av maskiner.   
 
4.1.2 Intervjuer  
Under platsintervjun på NKT intervjuades Thomas Wennerhov, maskinansvarig för NKT:s 
banddrivna kabeldragare och de givna svaren är anteckningar från denna intervju. Frågorna och 
Thomas svar kan ses i Bilaga B.  
 
Övrig information som inte var relevant för de frågor som ställdes till Thomas men som kan 
vara till användning senare under projektets gång var mycket om leverantörer och service. 
Maskinernas leverantörer och NKT sätter alltid upp en kravspecifikation tillsammans och 
utefter det bestäms serviceintervall och serviceschema, standardiserade reservdelar samt 
leveranstider av maskinen. En upplärningsperiod av hur maskinerna fungerar och dess drift görs 
ofta av leverantören.  
 
Gällande service är en sidomatad maskin generellt sett enklare att serva än en toppmatad maskin 
då alla komponenter sitter mer åtkomligt och inte lika undangömt som vid en toppmatad 
maskin. För en sidomatad maskin är den fria höjden dock mer begränsad än en toppmatad på 
grund av att konstruktionen blir på höjden istället för att utnyttja större markarea för maskinen 
men höjdbegränsningen är mycket sällan ett problem, enligt Thomas.  
 
I vissa fall är kabelns yta invävd i garntråd på grund av kundens specifikationer på kabeln. 
Enligt Thomas ger ofta garn-invävnaden ett lägre grepp mot anläggningsytan på maskinen i 
dagens läge. Detta beror på att de små garntrådarna vrider sig och därmed får kontaktelementen 
på caterpillarn att slira mot kabeln, något som alltid bör undvikas för att inte skada kabeln under 
transport.  
 
4.1.2.1  Enkät 
För att få en bredare syn på förbättringar och brister med maskinen, skickades enkäten ut till de 
fyra deltagarna och en återkoppling gavs med de betygsatta påståendena. Även projektets 
medlemmar gjorde en betygsättning gemensamt för alla påståenden. Detta kommer agera 
kontrollant för att se om projektets medlemmar strävar i samma riktning som användarnas och 
uppdragsgivarens behov. Om projektgruppen anser att samma behov är lika viktiga för alla 
parter, är det en indikation för ett enhetligt tycke. Betygsättningen från vardera deltagare görs 
till ett medelvärde och visas för att se hur viktiga de olika egenskaperna är för maskinen i dess 
utveckling. Frågorna och medelvärdena från deltagarnas svar visas i Tabell 4.5.  
 
  



 

42 
 

 
Tabell 4.5. Enkäten med ett medelvärde från svaren av deltagare B, C och D samt 
skribenternas tycke och värderingar kring de olika påståendena och kriterierna om 
maskinen. 

 

 
 

Den ifyllda enkäten från Tabell 4.5 visar på ett mycket entydigt resultat från alla deltagare. 
Översiktligt tycker de medverkande att kabeldragaren skall vara enkel att starta upp och ha en 
vid justerbarhet av alla parametrar maskinen innefattar. Maskinen skall också vara driftsäker 
och beständig mot miljön och operatörernas, ibland aggressiva användning. Det leder till en 
mycket robust maskin med god möjlighet att transportera många typer av kablar. Att maskinen 
skall vara servicevänlig och ha standardiserade reservdelar. Dock tyckte deltagarna att storlek 
och vikt på maskinen inte är lika viktig, vilket kommer tas hänsyn till av projektgruppen. Detta 
är en god grund över hur användarens behov kan se ut beroende på bransch, ändamål och 
värderingar.  
 
4.1.3 Upprättande av målspecifikationer 
Vid upprättande av målspecifikationer hade den andra studentgruppen generat en tydligare 
specifikation om vad den färdigställda produkten skall uträtta. Maskinens målspecifikationer 
listas upp nedan:  
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 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 mm 
 

 Kabeln får avvika i centrumförskjutning med ≤ 20 mm 
 

 Bullernivå max 80 dB 
 

 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 
 
Med dessa specifikationer samt all förstudie, skall detta förhoppningsvis resultera i att 
identifiering av underliggande behov gjorts och tagits fram till ytan för att kunna tillgodose 
dem. Ett utvecklingsarbete där framtagning av en ny produkt sker, kräver ofta uppdatering av 
tidigare specifikationer. Denna uppdatering undviks gärna då det är tidskrävande och kan skjuta 
upp arbetet. Om istället kundbehovens produktspecifikationer är exakta i början förenklar detta 
arbetet. För mer komplexa produkter är det extra viktigt att teamet upprättar tidiga 
målspecifikationer i början för att produkten skall kunna uppnå exakta och önskade egenskaper. 
Därför är förhållandet mellan behoven och egenskaperna viktiga. Ett samband mellan dessa 
visas i behovs/egenskaps-matrisen, även kallad “kvalitetshuset” eller på engelska “House of 
Quality”. Kvalitetshuset med betygsättningar och rankning kan ses i Bilaga C.  
 
Vid betygsättningen sattes relevansen mellan var behov och egenskap med ett värde visas i 
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Bilaga C. Värdena för var relevant egenskap multipliceras med behovens vikt och summeras 
därefter. Kontentan av detta blir ett slutgiltigt värde över vilken egenskap som är viktigast för 
maskinen med avseende på teamets värderingar gällande utsättningen för relevansen mellan 
behov och egenskap. Dock tas inte korrelationen mellan de olika egenskaperna hänsyn till då 
detta inte är tillförande för den slutliga bedömningen.  
 
Ur kvalitetshuset kan det utläsas att de tre viktigaste egenskaperna för kabeldragaren är att 
maskinen ska klara kablar på 100-400 mm, ha en dragkraft på 59 kN samt att ha en bromskraft 
på 59 kN. Med utgångspunkt från dessa vet teamet vad den önskade inriktningen är för 
maskinen.  
 
4.2 Konceptframtagning 
Från förstudien innehållande kundbehov, benchmarking i form av konkurrensanalys samt en 
intern sökning som genomförts med hjälp av braintormingaktiviteten, togs tydliga koncept fram 
inom tre huvudkategorierna Drivning, Matningstyp och Styrningar. Alla idéer från 
brainstormingen kommer inte visas utan var koncept beskrivs istället nedan i underrubriker.  
 
4.2.1 Drivning 
Inom drivningskategorin genererades fyra olika koncept, med stor inriktning på vilka 
hjälpmedel maskinen skall använda sig av för att transportera kabeln. 
 
Koncept 1: Hjuldrivning 
Detta koncept grundar sig på att en rad uppsättningar hjulpar kläms mot kabeln och roterar för 
att mata fram kabeln genom maskinen. Beroende på hur hög dragkraft eller hur stor 
anläggningsyta kunden har önskat, desto fler hjulpar krävs. En skiss på hur detta koncept ser ut 
visas i Figur 4.6.  

 
Figur 4.6. Konceptet med en hjuldrivning som matar fram kabeln.  
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Koncept 2: Belt 
Koncept två består av att ett slätt drivband, likt ett gummiband, kläms mot kabeln och drivhjul 
roterar för att i sin tur transportera kabeln framåt. Utförandet på belten kan vara olika, antingen 
en kilrem eller kuggrem. Matningen kan också vara utformad på flera olika sätt, antingen att 
maskinens drivning körs på två motorer eller en motor på vartdera drivhjul. Dessa 
kombinationer på utförande inom motorer och beltens utförande har många för- och nackdelar 
men det är ett översiktligt koncept som är efterfrågat här. En bild på hur detta koncept ser ut 
generellt kan ses i Figur 4.7.  

 
Figur 4.7. Konceptet med ett belt som matar kabeln framåt, likt transportband. En kil 
eller kuggrem kan användas i detta koncept.  

 
Koncept 3: Kedja med pads 
Koncept tre är snarlikt Koncept 2 men till skillnad från belt har detta en kedja med påmonterade 
kuddar som har kontakt mot kabeln som gör att kabeln transporteras framåt när 
drivhjulen roterar. Även här kan utformningen se mycket olika ut för kedja, kuddarna och även 
materialval för kuddarna då detta beror på kabelns storlek, hölje och egenskaper. En visuell 
skiss på detta koncept visas i Figur 4.8.  

 
Figur 4.8. Konceptet av en kedja med monterade pads för transport av kabel. Det går att 
ha två eller fyra motorer i detta koncept.  
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Koncept 4: Robotarmar 
Det fjärde och sista konceptet för konceptgenereringen kring drivningen av maskinen är 
robotarmar som med hjälp av en klo flyttar kabeln bitvis längs transportbanan. Beroende på 
storlek och egenskaper hos den matade kabeln, behövs olika antal robotarmar för att kunna 
transportera kabeln. En skiss på detta koncept kan ses i Figur 4.9.  

 
Figur 4.9. Konceptet med robotarmar som transporterar kabeln framåt steg för steg.  

 
4.2.2 Matningstyp 
I denna kategori genererades koncept kring vilken typ av matning maskinen skall ha. Viktigt 
att hålla skillnad på Drivning och Matningstyp då drivningen rör hur maskinen matar fram 
kabeln och matningstypen är hur utförandet på iläggning av kabeln i eller genom maskinen är.  
 
Koncept 1: Sidomatad 
I detta koncept, läggs kabeln i maskinen från sidan på maskinen när banden är isärdragna. När 
kabeln är fullt ilagd i maskinen, sänks banden ner och matningen kan börja. Då maskinen står 
upprätt, byggs maskinen mer på höjden än bredden. Vid en sidomatad maskin är alltså bandens 
kontaktyta alltid horisontell. Det sidomatade konceptet visas i Figur 4.10.  

 
Figur 4.10. Ett koncept av en sidomatad maskin där kabeln läggs in från sidan i två 
horisontella band.  
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Koncept 2: Toppmatad 
Till skillnad från den sidomatade maskinen, sker iläggning av kabeln ovanifrån när bandens 
kontaktyta alltid är vertikal. Detta kan ge en del fördelar men också nackdelar mot den 
sidomatade maskinen men detta är mer om vad kunden har för användningsområde och 
perspektiv. En skiss på hur detta koncept ser ut visas i Figur 4.11.  
 

 
Figur 4.11. Ett koncept av en toppmatad maskin där kabeln läggs i ovanifrån i två 
vertikala band.  

 
Koncept 3: Sidomatad med Tilt 
Detta koncept är ett ursprung av en sidomatad maskin men med en funktion som gör att 
maskinen får de fördelar som en toppmatad maskin har, nämligen en tilt-funktion. Detta menas 
med att det övre bandet är ledat och kan med hjälp av en roterande kraft, vinkla upp bandet så 
att kontaktytan blir vertikal. Detta medför att kabeln kan läggas i maskinen ovanifrån med kran 
och sedan fälla tillbaka det övre bandet för att sedan påbörja transporten av kabeln men ändå 
ha de fördelar som en sidomatad maskin har i de övriga nämnda aspekterna från avsnitt 4.1 
Förstudieanalys. En bild på hur detta koncept ser ut kan ses i Figur 4.12.  
 

 
Figur 4.12. Ett koncept av en sidomatad maskin med en tiltfunktion. Kabeln kan då läggas 
i näst intill helt uppifrån.  
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4.2.3 Styrning 
När det gäller styrningskoncepten gjordes även här en brainstorming för att få ett urval av 
lösningar gällande stöd för kabeln i start och slut av kabeldragaren. Dock är ett mål för 
kabeldragaren att ha så mycket standardiserade komponenter i maskinen som möjligt för att på 
så sätt göra den optimalt tillverkningsanpassad. Därför togs kontakt med Leverantör 4, som är 
ett företag som tillverkar anpassade styrningar och stödrullar till industriapplikationer. Att ha 
en dialog med Leverantör 4 skulle därför vara ett mycket smidigare tillvägagångssätt för att 
sedan matcha styrningar mot det önskade maskinkonceptet. För att förstå hur tankesättet gått 
kring dessa lösningar väljs att bifoga just denna dels brainstorming, se Figur 4.13 nedan.  

 
Figur 4.13. Resultatet från brainstorming-aktiviteten inom styrningskategorin.  

 
Detta är en kategori som blir beroende av matningstypen av maskinen då styrningarna ska 
behandla kabeln i den riktning den behöver stöd ifrån. En godtycklig lösning för en toppmatad 
kabeldragare är båttrailer-konceptet som visas i Figur 4.13 där kabelns tyngd hjälper rullarna 
att fällas upp och trycka i sidled på kabeln.  
 
4.3 Val av koncept 
Efter att ha tagit fram de olika konceptfragmenten för var kategori, måste en slutgiltig design 
kommas fram till som är bäst lämpad i detta sammanhang. I detta fall är en Pugh-matris mycket 
användbar då den innehåller metoderna favoritprodukt, intuition och multiröstning där 
värderingar och röstningar kring konceptet står i fokus för att välja ett vinnande koncept.  
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Pugh-matrisen för var koncept var först betygsatt för hur viktigt var kriterium är för maskinen, 
alltså relevansen. Referensen kring Pugh-matriserna är den kabeldragare som Semcon 
uppvisade sedan innan, vilken var en toppmatad, banddriven maskin. De olika koncepten 
betygssätts med +, - och S (Samma) och benämna med ett värde i samma följd: +1, -1 och 0. 
De olika kriterierna betygsattes för var koncept och var betyg multiplicerades med dess 
relevansfaktor för att få ut ett slutgiltigt värde på hur optimalt varje koncept är. Dock är detta 
baserat på skribenternas värderingar när det gäller relevansen och betygsättningen. Pugh-
matriserna för Drivning och Matningstyp visas i Tabell 4.6–4.7 med underliggande 
kommentarer till matrisens resultat.  
 

Tabell 4.6. En Pugh-matris över drivningskategorin för att enklare se vilket koncept som 
är optimalt i denna applikation. 

 
 

 
 

Det koncept som var mest lovande för detta ändamål är Koncept 3: Kedja med pads. På grund 
av att detta koncept är mer lämpat för utomhusbruk där hållbarhet står i fokus samt att detta är 
samma drivningssystem som referensmaskinen vann denna över de andra koncepten. 
Hjuldrivningen föll däremot ner på sista plats då dess hållbarhet och låga kraft inte eftersöks i 
detta användningsområde. I denna del valdes Koncept 3 att gå vidare med då högst ranking 
tillföll detta. 
 

Tabell 4.7. En Pugh-matris över kategorin ”matningstyp” för att enklare se vilket koncept 
som är optimalt i denna applikation. 
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För kategorin Matningstyp var det betydligt mer jämnt mellan koncepten då dessa var bra inom 
olika aspekter för kabeldragaren. Dock utmärkte sig Koncept 2: Toppmatad på grund av dess 
höjd, kostnad och hållbarheten för maskinen i form av haveribara delar. Därför är Koncept 2 att 
föredra för denna applikation baserat på de värderingar som satts av utvecklingsteamet. 
 
4.3.1 Workshop 
Workshopen anordnades för att kunna göra ett externt beslut om Matningstyp och Drivning för 
att kunna bekräfta eller tänka om gällande vilket alternativ som blev vinnare från avsnittet ovan. 
Inom varje ämne skedde en diskussion av vardera för- och nackdelar för varje enskild lösning. 
Alla diskussioner antecknades och allas åsikter togs tillvara på under workshopens gång 
beskrivning finns nedan: 
 

Drivning 
 Med hjuldrivning finns det problem med punktering och att kunden måste hålla koll på 

lufttrycket i däcken för att få ett minimalt slirande mot kabeln, beroende på ytskikt och 
väderförhållanden. Det är även svårt att centrera kabeln mot hjulen på grund av att de 
gärna vill glida ur spår.  
 

 I en belt-driven maskin är det slirande som orsakar det mesta slitaget på bandet annars är 
det inget större slitage på maskinen och kabeln. Dock om det finns det minsta 
osynkroniserande mellan maskinens motorer, slits bandet av då det är mycket känsligt för 
både maskin och kabel. En belt-driven maskin tar heller inte upp några större tryckkrafter 
på grund av att det är bandets tvärsnitt som tar upp hela klämkraften, inget mellanliggande 
lager. Värt att veta om dessa maskiner är att Queins köper in begagnade och skrotade 
maskiner för att renovera och modifiera dessa till senare försäljning. 
 

 För en kabeldragare som är driven med hjälp av en kedja med monterade pads, gäller det 
att ha en hög korrosionsbeständighet på maskinen då denna typ av maskin oftast står ute 
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i svåra väderförhållanden. Lennarth berättade att en maskin som har kedja och pads ofta 
har generellt lägre friktion än en maskin med belt och han har hört att företag räknar med 
en friktionskoefficient på omkring 0.4-0.5 men detta ska tilläggas att det är mycket olika 
från olika företag.  
 
Matningstyp 

 Det finns mest sidomatade maskiner på marknaden. I denna applikation skulle en 
toppmatad maskin vara optimal istället för en sidomatad eller genommatad maskin. För 
den aktuella applikationen är en genomgående inte efterfrågad på grund av det massiva 
termineringshuvudet som är direkt anknutet till kabelns ände vilket medför att kabeln inte 
får plats genom maskinen. I den sidomatade applikationen kan det bli komplikationer vid 
iläggning av kabel på grund av termineringshuvudet.  
 

 På grund av att en sidomatad maskin är enklare att utföra service på då alla komponenter 
sitter mer åtkomligt vid banden. I en toppmatad maskin, är ofta många komponenter 
inbyggda i ett enda stort skal kring maskinen som kan vara mycket tidsödande och 
komplicerat att montera bort vid service. Dock ansåg deltagarna att en toppmatad maskin 
är att föredra på grund av den förenklade iläggningen jämfört med de andra typerna av 
matning.  

 
4.4 Beskrivning av valt koncept i helhet 
Från den anordnade workshopen, vägde fördelar tyngre kring de val av koncept som även 
utvecklingsteamets fått fram tidigare. Experterna tyckte i stora drag att en kedja är bättre 
anpassad för utomhusmiljö på grund av att vid drift, tar var länk upp kraften istället för hela 
tvärsnittet som drivbandet samt att det är billigare att byta vid reparation. Deltagarna ser alldeles 
för stora problem med en sidomatad maskin, då de flesta kunder till Semcon och RSS har de 
stora termineringshuvudena. Kort sagt är en toppmatad maskin mer gynnsam för detta ändamål.  
 
Alla medverkande samt de två utvecklingsteamen bekräftade efter både de interna Pugh-
matriserna och denna externa workshop, ett färdigt koncept rörande dessa områden. Detta valda 
koncept beskrivs som en toppmatad maskin med en drivande kedja varav denna har monterade 
pads. En robust maskin med lång livslängd efterfrågas av experter och kunder.  
 
4.5 Friktion 
Som tidigare nämnts i avsnitt 4.1.2 Intervjuer, är att friktionskoefficienten är något som inte är 
åtkomligt varken från platsintervjun som gjordes på NKT eller genom konkurrentanalysen i 
avsnitt 4.1.1 Konkurrensanalys på basnivå. Men eftersom Semcon har ett kriterium om att de 
vill ha 6 tons dragkraft för maskinen kan en beräkning göras baklänges för att få ut 
friktionskoefficienten då de flesta företagen skriver i sin dokumentation om vad deras tryckkraft 
på kabeln är. Teorin bakom detta går att läsa i Kapitel 2, men en schematisk bild visas nedan i 
Figur 4.14  
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Figur 4.14. En modell över hur friktionskraften agerar i kabeldragaren med den pålagda 
normalkraften N och friktionskoefficienten µ.  

 
Med konkurrenternas givna tryckkraft, alltså normalkraften, plus deras maskins beskrivna 
dragkraft kan friktionskoefficienten beräknas i sammanhanget. Detta med hjälp formel 1 och 2. 
 
Tack vare att det är två band, det vill säga två kontaktytor, måste även normalkraften 
multipliceras med två. Tabell 4.8 gjordes för att se konkurrenternas beräknade 
friktionskoefficient. 
 

Tabell 4.8. Konkurrenternas beräknade friktionskoefficient med hjälp av tryckkraften och 
den maximala dragkraften.  

 

Tillverkare Dragkraft [ton] Tryckkraft [ton] 
µ =

𝐹

𝑁
 

Aquatic 3 21 0,071 

Aquatic 5 28 0,089 

Aquatic 7,5 42 0,087 

Aquatic 15 60 0,13 

Parkburn 3,5 35 0,05 

Parkburn 5 15 0,17 

Parkburn 10 31 0,16 

Swan Hunter 15 50 0,15 

 
Detta är det resultat som bara kan ge en ungefärlig riktlinje kring vad friktionskoefficienterna 
är för vardera maskin eftersom det är många faktorer som saknas i dessa beräkningsresultat. 
För det första är det okänt om vilka material det är som samspelar mot varandra. Spekulationer 
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finns men inga angivna resultat från konkurrenternas dokumentation om maskinen samt att 
genom att räkna ut friktionskoefficienten baklänges så här är det omöjligt att veta om det har 
tillkommit en säkerhetsfaktor eller inte. Det kan mycket väl vara så att en pålagd säkerhetsfaktor 
kan ha gjorts på grund av att undvika slirande mellan kontaktmaterialen under drift. En 
säkerhetsfaktor som kan vara mycket olika och något som inte kommer kunna beräknas. Efter 
en hel del konkurrentanalys hittades dock texter från två företags hemsidor: 
 
NOV:  
”Rubber pads to suit product friction coefficients from 0.07 to 0.5 depending on product and 
application.” 
 
Sparrows:  
”Coefficient of friction 0.19-0.25 assumed for Polyurethane pads.”   
 
Trots detta beslöts det av både uppdragsgivare och utvecklingsteamet att ett eget 
friktionsexperiment skulle genomföras. Detta eftersom att det är väldiga skillnader i värden och 
därför behövs på egen hand någon form av klarhet och förhoppningsvis kunna fastställa 
friktionskoefficienten mellan kabelns material (polyeten) och de olika varianterna av material 
av padsen.  Experimentets resultat visas i nästa avsnitt 4.5.1 Experimentet. 
 
4.5.1 Experimentet 
Kabelns ytterhölje är, som nämnts tidigare, oftast polyeten vilket inte går att påverka men 
däremot kan maskinens val av material som har kontakt med kabeln vara av stor vikt. De mest 
intressanta materialen efter att undersökt konkurrenter samt talat med olika materialleverantörer 
och fått deras åsikter, bestämdes det att experiment skall utföras på polyuretan och slitgummi. 
Motiveringen var att dessa två material hade en god friktion mot polyetenens oljiga yta enligt 
uppdragsgivaren Robert Lundström. Provbitarna i gummi och polyuretan som beställts av 
Leverantör 3 respektive Leverantör 1 hade de önskade blanka och matta ytor som var 
godtyckligt för experimentet.  
 
Under experimentets gång testades de tre materialen (polyuretan 60 ShA, 80 ShA och gummi 
60 ShA) med både matt och blank yta i torrt samt fuktigt underlag motsvarande saltvatten med 
samma salthalt som i Nordsjön. Även en areaförminskning av padsen gjordes för att i sin tur 
avgöra om den förminskade aren utgör en skillnad för friktionskoefficienten i denna 
applikation. Detta gjordes genom att fräsa ut ett utvalt mönster i paden innan testning. Även ett 
hänsynstagande om mönstret i paden gjorde att det greppade mer mellan underlagen gjordes i 
den slutgiltiga utvärderingen om padens material och utförande.  
 
Då beräkningar på kontakttryck visar att en pad måste ha mycket liten area för att få ut det 
verkliga kontakttryck maskinen utgör på en singulär pad eftersom dragkraften är en given 
parameter, kan ej experimentet göras fullständigt verklighetstroget. Därför gjordes en 
areaförminskning för att påvisa om det är någon skillnad med större eller mindre kontaktyta. 
Arean förminskades med 70 % i form av ett rutmönster. En bild på det utfrästa mönstret i paden 
visas i Figur 4.15. 
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Figur 4.15. Utfräsningen av ett rutnät i paden med BTH:s fräsmaskin.  

 
Den totala vikten på padens yta och den dragande kraft som uppmättes av fiskvågen fördes in i 
Excel för varje enskilt dragprov. Via formeln µ=FN där F är den uppmätta dragkraften, N är 
totala kraften på padens yta och µ är den uträknade friktionskoefficienten kunde µ bestämmas 
från de utförda testerna. Värdena för alla friktionskoefficienter beroende på dess förhållanden 
plottades i Matlab, vilket är ett matematiskt verktyg som användes vid grafvisualiseringar. 
Matlab-koden för friktionskoefficientsberäkningarna kan ses i Bilaga D. De tre materialens 
uppmätta friktionskoefficienter visas i Figur 4.16–4.18. Notera att de ofullständiga mätningarna 
i dessa figurer beror på att den tillgängliga vågen för dragkraften i experimentet maximerades.  
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Figur 4.16. Friktionskoefficienterna för gummi 60 ShA beroende på förhållanden. 

 
I Figur 4.16 kan en nyckfullhet finnas för friktionstalen mellan de olika förhållandena i 
experimentet. Det mest annorlunda förhållandet var när det var en blank yta på paden med ett 
torrt och blött väderförhållande. Anledningen till att friktionen var så pass hög för just dessa 
förhållanden var för att de två ytorna sugs fast mot varandra när luften försvinner mellan ytorna 
och detta resulterar till en betydligt högre friktion. Dock med den matta gummiytan blev 
friktionskoefficienterna mycket likartade varandra och ses som ett godtagbart resultat för 
gummi. På grund av att gummit smälte när en utfräsning av mönster påbörjades, tas inte detta 
med i experimentet för gummi.  
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Figur 4.17. Friktionskoefficienterna för gummi 60 ShA beroende på förhållanden. 

 
För polyuretan (PU) med en hårdhet på 60 ShA som visas i Figur 4.17, är resultatet varierande 
beroende på vilka förhållanden de utsätts för. Samma fenomen att polyuretan, 60 ShA sugs fast 
vid varandra vid blanka ytor, som för gummimaterialet i föregående experiment. Däremot vid 
matta ytor där underlaget var både torrt och blött sjönk friktionen markant. Ett mycket 
varierande beteende hos detta polyuretan beroende på förhållanden och detta kan ses som 
oönskat då ett stabilare mätresultat är mer tillförlitligt i detta experiment.  
 

 
Figur 4.18. Friktionskoefficienterna för polyuretan 80 ShA beroende på förhållanden. 
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I denna uppmätning med polyuretan 80 ShA gavs mycket stabila värden på 
friktionskoefficienter oberoende på vilka förhållanden materialen utstår i det utförda 
experimentet. En knapp ökning i friktion för de blanka ytorna men inte alls i den graden som 
de två övriga materialen orsakade. Inom friktionsaspekten i detta användningsområde är därför 
polyuretan mer optimalt än gummi och detta material kommer att gå vidare i utvecklingsarbetet 
för uttagningen av optimala materialet för en pad i dessa svåra förhållanden vid transport för 
sjökabel. Enligt Figur 4.18 är majoriteten av friktionstalen kring µ=0.4 och en pålagd 
säkerhetsfaktor på 2 gör att friktionstalet för det valda materialet blir µ=0.2. Säkerhetsfaktorn 
sätts ut på grund av att en stor säkerhet är önskat mot slirande då maskinens huvudsyfte 
försvinner helt om slirande uppkommer mellan materialen samt att en gardering mot 
mätosäkerhet och experimentets verklighetsavvikelser är nödvändig.  
 
Polyuretan är inte bara det vinnande materialet ur friktionsperspektiv inom 
kabeldragarbranschen, utan det har en mängd olika fördelar som gjorde att just detta blev det 
valda materialet för padsen. Enligt Leverantör 1 är det är betydligt mycket billigare än vad 
gummi och de flesta andra höghållfasta material är. Polyuretan som är gjort för 
hållfasthetsapplikationer är också mycket korrosionsbeständigt, även mot UV-ljus och syre, 
något som många material inte är i längden. Ur ett tidsperspektiv är polyuretan mycket tåligare 
för vittring och sprickbildning än gummi och konstruktionsstål när det ligger på lager som 
reservdelar och vid drift. Jämfört med sedvanliga konstruktionsmetaller är polyuretan relativt 
lätt och lättformat för tillverkning vilket leder till en mer gynnsam optimering av en enskild pad 
för kabeldragningsmaskinen. Det har också en mycket stark vidhäftning vid andra material 
såsom metaller och plast. Dess mångsidighet inom hårdhet gör att polyuretan kan lämpa sig till 
de flesta applikationer, allt från extrem nötning, till exempel hjul till Lisebergsbanan form av 
hjul i 90-99 ShA till mjuka stötdämparkuddar i 60 ShA. Det allra hårdaste polyuretanet är även 
känt som The King of Urethanes eller Vulkollan, beskriver Leverantör 2 (2017) 
 
4.6 Datainsamling inför konstruktionsfas 
För att kunna utföra en god konstruktionsfas, behövs en datainsamling med fokus på just hur 
maskinen är uppbyggd. Därför, anordnades ett besök på kabelutläggningsfartyget Topaz 
Installer som låg i Karlskrona. Detta besök var mycket lärorikt där en kabeldragare som var 
sidomatad med kedjor visades av märket Parkburn 20 Ton. Mycket lärdom kring pads och 
styrningar togs från denna maskin, men i detta fall var inte styrningarna lika snälla mot kabeln 
som önskats då de var plana stålplattor. Padens form för denna kabeldragare är konstruerad för 
att antingen kunna mata en grövre kabel i mittenfåran eller två mindre kablar i de två yttre 
fårorna. Dessa var gjorda i polyuretan. Paden och styrningarna för maskinen visas i Figur 4.19–
4.20. 
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Figur 4.19. Padsen som var monterade på Parkburn-kabeldragaren ombord på Topaz 
Installer i Karlskrona.  

 
Figur 4.20. Styrningen i slutet på kabeldragaren Parkburn ombord på Topaz Installer i 
Karlskrona.  
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Angående spännanordningen på Parkburn-kabeldragaren är att ledarhjulet spänner kedjan med 
hjälp av en mutter och en spännskruv för att få en precision i justeringen.  Detta kräver ingen 
hydraulik, utan är helt mekanisk. Hela ledarhjulets konstruktion glider längs med maskinens 
centrum och därmed ger detta en helt steglös spänning av kedjan. Dock så är dessa på en 
sidomatad maskin men det fungerar på samma vis. En översiktlig och en mer ingående bild på 
spänningen av kedjan på Parkburn-kabeldragaren visas i Figur 4.21–4.22.  
  

 
Figur 4.21. En översiktlig bild över spänningen på kedjan för Parkburn-kabeldragaren 
ombord på Topaz Installer i Karlskrona.  

 
Figur 4.22. En ingående bild över spänningen på kedjan för Parkburn-kabeldragaren 
ombord på Topaz Installer i Karlskrona. 
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4.7 Utveckling på systemnivå 
När konstruktionsmomentet påbörjas görs först en utveckling på systemnivå. Tack vare att 
denna maskin är mycket stor och komplex är det viktigt att göra detta på ett schematiskt och 
strukturerat sätt där alla element grupperas upp ingående.  
 
Följande underrubriker beskriver de olika elementen i maskinen, där först ramkonstruktionen 
kommer av kabeldragarens arkitektur, sedan en uppdelning av delsystem och komponenter. 
Innan konstruktionsfasen påbörjades, utfördes en integration med den andra studenten om vad 
som behövde konstrueras, vilka delar som beställs samt får ritningar på och därför dela upp 
vilket team som gör vad.  
 
4.7.1 En Schematisk bild på maskinen   
För att få en bättre förståelse över hur maskinen i slutändan kommer utforma sig med alla 
vinnande koncept från denna projektgrupp samt lösningar och koncept från den andra 
studentgruppen, har en simpel schematisk bild på maskinen gjorts i samspel mellan grupperna. 
I denna skiss framgår hur banden, elcylindern, styrningen och motorerna är placerade och hur 
designen på maskinen i helhet kommer vara. Den schematiska bilden på hela maskinen visas i 
Figur 4.23.  
 

 
Figur 4.23. Den schematiska skissen på maskinen med banden, elcylindern, styrningarna 
och motorerna i samspel med varandra.  

 
4.7.2 Gruppera de olika elementen 
Utifrån den schematiska bilden i Figur 4.23 kan hela maskinen delas in i flera olika element. 
Dessa grupperas och förklaras som: Ramstommen, Fixerat och rörligt stativ, Glidpaketet, 
Modellering av hela drivpaketet, Förbindelse mellan hävarm och rörligt band, Styrning samt 
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Stöd för elcylindern. Var och ett element löses enskilt för att sedan implementeras i en slutlig 
sammanställning av alla komponenter i maskinen.  
 
4.7.2.1  Ramstommen 
Målet med denna fas är att generera ett utkast av kabeldragaren och kunna se en layout av 
produktens storlek i helhet. Syftet är att göra en grov stomme som sedan resten av 
komponenterna ska monteras på och denna stomme skall vara så stabil som möjligt. Den skall 
även vara smart designad men måste också vara robust för både yttre och inre belastningar. 
 
För att göra första ramkonstruktion till kabeldragaren skissades denna först upp mycket simpelt 
och ytligt för hand. Detta gjorde att olika idéer och designer inte var tidskrävande utan detta 
visade sig vara mycket effektivt för att kunna generera en design som samspelar med alla fästa 
komponenter. Den design som var mest gynnsam och tillverkningsbar för maskinen enligt 
teamets utvärdering visas i Figur 4.24.  
 
Ett alternativ för ramkonstruktion var samma som den i Figur 4.24 men med snedsträvor mellan 
sidorna på stommen. Nackdelen med denna typ av konstruktion är att åtkomligheten för 
komponenter invändigt i maskinen minskar drastiskt och det vill undvikas ur service-
hänseende. På grund av att inte snedsträvorna är medtagna, är det förväntade resultatet att 
balkarna måste dimensioneras upp jämfört med en konstruktion med snedsträvor. Dock blir den 
möjliga anläggningsytan på var balk större för infästningar och pris för ökade dimensioner är 
inte av stor betydelse för maskinen enligt uppdragsgivaren Robert Lundström, vilket är två stora 
fördelar för ramen. 

 
Figur 4.24. En skiss av den vinnande designen på ramstommen för kabeldragaren med 
utsatta preliminära mått och påverkande krafter.  
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Med handledning av uppdragsgivaren på Semcon, beslutades det att ramkonstruktionen skall 
bestå av VKR-balkar, det vill säga varmbearbetade konstruktionsrör. Denna typ av balkar har 
den egenskapen att vara lika starka i varje riktning och är valt till att vara tillverkat av stål 
S355J2H med en sträckgräns på 355 MPa. I denna applikation är det en fördel då dragkraften 
på ställningen är 6 ton och krafterna elcylindern och hävarmen utgör har stor betydelse för 
dimensioneringen på ramen. Dessa krafter var givna från den andra studentgruppen vid 
maximal belastning från elcylindern och kan ses i Figur 4.24. Elcylinderns bakre infästning har 
en kraftmagnitud på 100 kN och rotationspunkten för hävarmen har således en motkraft från 
elcylinden på 100 kN men också en kraft på 150 kN som uppkommer från klämkraften på 
banden. Även egenvikten på kabeln är uppskattad till att vara omkring 600 kg inom maskinen 
då kabeln kan väga upp till 150 kg/m enligt Thomas Wennerhov (2017) och maskinen är 
omkring 4 meter lång inklusive styrningar. 
 
För modelleringen av balkar användes CAD-programmet Solidworks modul Weldments vilket 
är en specialanpassad tilläggsmodul för balkkonstruktioner. Dock är nackdelen med weldment-
modulen är att det inte går att göra en hållfasthetsanalys utan att göra alla balkar som solida 
tvärsnitt och därmed gå miste om weldment-modulens enkelhet att konstruera komplexa 
balkkonstruktioner att göra linjer för att sedan välja tvärsnitt sist av allt.  
 
4.7.2.1.1 SAP2000 
Då inga dimensioner av balkar är ett förutsatt krav, utfördes en simulering av den vinnande 
ramdesignen i programmet SAP2000 med handledning och hjälp av Semcons 
beräkningsingenjör Simon Carlsson. SAP2000 är ett program som är nischat åt att beräkna 
dimensioner för balkkonstruktioner vid olika belastningar. Även i detta program ritas de 
tilltänkta balkarna upp som linjer och tvärsnitt väljs ut i efterhand. I SAP2000 sätts krafterna ut 
i enhetlighet med Figur 4.24.  
 
Dragkraften på 6 ton ligger med ett avstånd mellan kabels ovankant och balkkonstruktionen. 
Därför, har en fiktiv punkt gjorts med balkar kopplade till den verkliga ramkonstruktionen. 
Dessa fiktiva balkar representeras av de streckade linjerna i Figur 4.24. Säkerhetsfaktorn som 
SAP2000 tar hänsyn till, går enligt Eurocode 3-2005 (2017) stadgar. SAP2000 har en funktion 
där utnyttjandegraden sätts för varje balk. Enligt Simon Carlsson, bör utnyttjandegraden inte 
överstiga 30 % för ej statiska belastningar för att ha en säkerhet mot utmattning. Går 
utnyttjandegrader över 30 %, måste balkarna dimensioneras upp ett steg. Detta ger alltså en 
säkerhetsfaktor för ramkonstruktionen på omkring n = 3. Två olika balktvärsnitt testades som 
var rimliga efter en bildlig analys av konkurrenter, 120x120x6.3 och 140x140x8. En bild på 
balkarnas utnyttjandegrad med de tillräckliga visas i Figur 4.25. 
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Figur 4.25. Till vänster är balktvärsnittet 140x140x8 mm och till höger är balktvärsnittet 
120x120x6.3 mm. Båda dessa visar dess utnyttjandegrad för var balk.  

 
Från Figur 4.25 visas en mindre dimensionen av balk som går över den tillåtna gräns som satts 
ut innan materialet når sin sträckgräns, på max 38 %. Vid en ökning av balktvärsnittet, sjunker 
utnyttjandegraden till 26.6 %, vilket är godkänt för de antaganden som gjorts. Detta är dock 
bara simuleringar för själva balkarna och inte för sammanfogningen av dessa. 
 
4.7.2.1.2  Svetsarna i ramkonstruktionen 
Även om alla balkar hade modellerats som solida objekt i Solidworks, är det mycket 
komplicerat och tidsödande att simulera en riktig svets. I Solidworks ses då endast fogen som 
en visuell svetsfog utan grund för simuleringar. Fogen kommer därför antas inte vara den 
dimensionerande faktorn inom ramkonstruktionen och därför ses fogen som fixed geometry, 
alltså att balkelementen är ihopkopplade som en enda solid utan fogar. Men, detta måste även 
bevisas att balken är dimensionerande och inte svetsen.  
 
På grund av dess höga komplexitet, beslutades det att beräkningar på svetsarna i 
balkkonstruktionen kommer göras för hand där maximal belastning i stommen befinner sig i 
svetsen mellan stängerna och bottenramen. Vid detta tillfälle, gjordes sex ben istället för fyra 
som visats i Figur 4.24 på grund av att ramstommen ökade i volym endast på längden och 
bredden samt att ingen SAP2000-simulering kunde göras då Semcons beräkningsingenjör inte 
var tillgänglig. Friläggningen för den beräknade balkkonstruktionen med den antagna 
belastning svetsen utstår visas i Figur 4.26. Notera att vid beräkningarna ses den undre ramen 
som fastskruvad vid golvet, alltså fixed geometry. 



 

64 
 

 
Figur 4.26. Friläggning på de undre balkarna och dess yttermått samt de undre svetsarna 
och vid maximal vid maximal belastning. 

 
Från Karl Björk (2013), fås det elastiska böjmotståndet Wx = 168 cm3 för en 140x140x8 mm 
VKR-balk. Med hjälp av formlen för böjspänning (3) tagen från Karl Björk (2013), kan den 
maximala spänningen i balken beräknas längst ned vid svetsen: 

 
𝜎𝑏 =

𝑀𝑏

𝑊𝑥
         (3) 

 
Detta ger med insatta parametrar från Figur 4.26: 
 

𝜎𝑏 =
6000 ∙ 9,81 ∙ 0,61

168 ∙ 106
= 213 𝑀𝑃𝑎 

 
När det gäller svetsen, är detta ofta en iterativ process där ett mått på hur tjock fogen skall vara, 
även kallat a-mått, väljs ut och böjspänningen i materialet beräknades. Därefter slås de 
fleraxliga spänningarna samman till en så kallad jämförelsespänning σj. Denna spänning är en 
sorts ungefärlig spänning, då i de fleraxliga spänningsfallen kan inte en hopslagning av 
spänningarna ske korrekt. Om jämförelsespänningen eller böjspänningen i materialet är högre 
än den tillåtna spänningen för svetsen eller balken, måste a-måttet eller dimensionen på balken 
ökas. I detta fall, valdes ett stål av typ SIS2132-35 för balken och svetsen då detta var 
specificerat i boken Konstruktionselement och maskinbyggnad (1982). Detta är samma material 
som S355J2H men en äldre beteckning. Detta har en tillåten spänning på 233 MPa med en 
säkerhetsfaktor på 1,5.  
 
Vid genomförandet av den iterativa processen testades slutligen a-måttet 8 mm. Böjspänningen 
i svetsen beräknades med formeln böjspänning (4), formeln för böjtröghetsmoment i 
rektangulära tvärsnitt (5), båda från Karl Björk (2013). En skiss av enbart svetsen vid 
beräkningen visas i Figur 4.27.  
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Figur 4.27. Tvärsnittet av bara svetsen som används vid dimensionering.  
 

𝜎𝑏 =
𝑀𝑏

𝐼𝑥
∙ 𝑦         (4) 

𝐼𝑥 =
𝑏∙ℎ3

12
         (5) 

 
Hopslagning av formel 4 och 5 ger böjspänningen: 
 

𝐼𝑥 =
0,1564 − 0,144

12
= 1,734 ∙ 10−5 𝑚4 

𝜎𝑏 =
6000 ∙ 9,81 ∙ 0,61

1,734 ∙ 10−5
∙

0,156

2
= 161,5 𝑀𝑃𝑎 

 
Med en jämförelse mellan böjspänningen i svetsen från formel 4 och föregående beräkning med 
formeln 3, kan det ses att balken är den dimensionerande faktorn. En modell av själva svetsen 
med de olika spänningsriktningarna visas i Figur 4.28. Med hjälp av formeln för 
jämförelsespänning (6) och att den vinkelräta spänningen är samma som den vinkelräta 
skjuvspänningen då vinkeln är samma mot böjspänningen i materialet.  
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Figur 4.28. En skiss på en enskild svets med dess böjspänning och dess komposanter.  

 

𝜎𝑗 = √𝜎∥
2 +  𝜎⊥

2 + 𝜎∥ ∙ 𝜎⊥ + 3𝜏∥
2 + 3𝜏⊥

22      (6) 

𝜎∥ = 𝜏∥         (7) 
𝜎⊥ =

𝜎𝑏

√2
         (8) 

 
Med hopslagning av formel 6, 7 och 8 samt matematisk förenkling, kan σj beräknas:  
 

𝜎𝑗 = 𝜎𝑏 ∙ √2 
𝜎𝑗 = 161,5 ∙ √2 = 228 𝑀𝑃𝑎 

 
Vilket är en godkänd svets vid böjningen av balken i de två svetsarna som påverkas av detta. 
Dock skall balkarna vara svetsade kring hela omkretsen. Därför måste skjuvningen i de två 
andra svetsarna på balkarnas sidor som påverkas med av skjuvning. Denna beräkning med hjälp 
av formel 9 för skjuvning i svetsar från Gunnar Dahlvig (2017), där l är längden på svetsen, F 
är skjuvkraften och a är a-mått: 
 

𝜏 =
𝐹

∑ 𝑎∙𝑙
         (9) 

𝜏 =
6000 ∙ 9,81

(0,008 ∙ 0,156) ∙ 2
= 23,6 𝑀𝑃𝑎 

 
Även här är svetsen klart godkänd för skjuvning och därmed kommer a-måttet för alla svetsar 
i balkkonstruktionen att vara 8 mm. Böjningen är det som dimensionerar svetsen och svetsen i 
sig kommer dimensionera hela konstruktionen då jämförelsespänningen är högre än den 
maximala spänningen i själva balken.  
 
När svetsarna och balktypen är dimensionerat, modellerades stommen utefter detta i 
Solidworks. Notera att fler balkar senare sattes in i konstruktionen för framtida fästpunkter samt 
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svetsade plattor där gängade hålbilder passas in utefter de önskade komponenterna. På grund 
av att Semcons beräkningsingenjör inte var tillgänglig under stor del av detta arbete, utfördes 
ingen uppdaterad simulering i SAP2000. Den färdiga ramstommen visas i Figur 4.29. 

 
Figur 4.29. Den färdigställda ramstommen med innehållande fästplattor för diverse 
komponenter och markinfästningar.  

 
4.7.2.2  Glidskenor 
Sedan tidigare från avsnitt 4.7.1 En schematisk bild på maskinen, var det fastställt att det ena 
bandet skall vara fixerat och det andra drivbandet skall förflyttas linjärt. Dessa kriterier ger 
upphov till en styranordning som rörliga bandet måste ha för att ta upp belastningens moment 
och för att frambringa en fullständigt parallell justering mot kabeln.  
 
Genom en simpel idégenerering om hur glidskenorna skulle vara utformade fick två koncept 
utvärderas huruvida dess egenskaper lämpar sig för den tilltänkta maskinen. Alla mått på 
glidskenornas konstruktion är preliminära och då arbetet är av konceptperspektiv kommer dessa 
måttsättas utefter samspelande komponenters passform. De två koncepten Rektangulär 
glidskena och Cirkulär glidskena viktas mot varandra nedan.  
  
Rektangulär glidskena 
Den rektangulära glidskenan bygger på att det är två slipade smorda ytor som glider mot 
varandra. Dessa är plana vilket med för att det blir en större effektiv anläggningsyta för 
bussningen och på grund av dess form, klarar den mer moment från den övriga konstruktionen 
utan att slitas ut. Dock är denna typ av glidskena svårare att tillverka, är mer komplex, dyrare 
samt att det är ett mycket mindre utbud av standardkomponenter för denna typ av glidskena. En 
skiss på hur den rektangulära glidskenan skulle se ut, visas i Figur 4.30.  
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Figur 4.30. Konceptet av den rektangulära glidskenan.  

 
Cirkulär glidskena 
Denna typ av glidskena består av en cirkulär axel med ett runtliggande bussningshus. Inbyggt i 
huset är en bussning i var ände för stabil drift. Den cirkulära glidskenan är mycket simplare att 
tillverka då det är svarvgods samt att alla komponenter i denna konstruktion finns som 
standarddelar. På grund av dessa fördelar blir också den cirkulära glidskenan billigare vid 
inköp. Dock har formfaktorn en nackdel. Då den är cirkulär, blir det en mindre anläggningsyta 
mellan bussning och axel. Detta leder till ett högre kontakttryck vilket resulterar i en snabbare 
förslitning av axel och bussningar. Det cirkulära konceptet på glidskenorna visas i Figur 4.31 
 

 
Figur 4.31. Konceptet av den cirkulära glidskenan.  

 
Enligt bägge utvecklingsteamen är den cirkulära glidskenan att föredra på grund av dess 
simpelhet för tillverkning samt att de cirkulära glidskenorna har ett lägre pris på grund av att 
det finns standardiserade reservdelar för denna typ av glidskena. Den anses inte heller slitas 
snabbt då den är kontinuerligt smord och har god ytfinhet.  I maskinen kommer det vara 
monterat två glidskenor eftersom en vippande effekt av drivbandet inte är önskvärt i detta 
sammanhang, utan två kontaktpunkter ned till ramverket.  
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För glidskenorna är det viktigt att välja rätt material för sitt användningsområde. De ska utstå 
en extremt korroderande miljö samt att dess hållbarhet måste vara mycket lång innan byte av 
glidskenor. Enligt Heléns rör (2017), finns det material vilka är tillverkade just för applikationer 
som kräver en korrosionsfri yta samtidigt som det skall vara hållfast under en längre tid utan 
skador. Detta material kallas kromad kolvstång. Just denna typ av kolvstång är rostfri med ett 
kromlager för extra beständighet och hållfasthet. För diametrar på 20-110 mm har detta material 
en sträckgräns på 460 MPa. Dock måste materialet dimensioneras för de maximala lasterna 
maskinen påverkar glidskenorna.  
 
Hela glidskenorna med axel och bussningskonstruktion är uppbyggt av godtyckliga mått som 
fokus ligger i dess passform och samspel med den övriga konstruktionen från den schematiska 
skissen i avsnitt 4.7.1 En schematisk bild på maskinen. Anordningen konstruerades med fokus 
på att samspela med de övriga komponenterna i maskinen samt klara av de höga påfrestningarna 
maskinen utgör på glidpaketet.  
 

4.7.2.2.1 Beräkning av glidskenornas diameter  
Då hållfastheten på glidskenorna är en mycket kritisk punkt när det gäller maskinens kvalitet 
vid drift, är diametern på själva kolvstången en väsentlig del för konstruktionen. För att kunna 
bestämma det totala moment glidskenan upptar, gjordes en friläggning, vilken kan ses i Figur 
4.32. Krafterna F är där bussningen har sina kontaktpunkter mot glidskenan och krafterna R är 
de stödkrafter från glidskenans fästpunkter.  

 
Figur 4.32. En friläggning på glidskenan med de påverkade  

 
Av friktionsexperimentet bestämdes en friktionskoefficient mellan kabel och band till µ= 0.2 
vilket leder till en klämkraft på 150 kN mellan band och kabel. Detta ger en extern kraft på 75 
kN fördelat mellan de två glidskenorna. Momentet beräknas med formeln för moment tagen 
från Karl Björk (2013) där F är kraft och r är hävarmens längd: 

𝑀 = 𝐹 ∙ 𝑟         (10) 
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Från formel 10 och friläggningen i Figur 4.32 beräknas kontaktpunktskraften F samt R samt 
momentet kring centrum av glidskenan:  
 

𝑀 = 75 000 ∙ 0.503 − 75 000 ∙ 0.218 ≈ 21,4 𝑘𝑁𝑚 

 

𝐹 =
21,4

0.14
≈ 153 𝑘𝑁 

 

𝑅 =
𝐹 ∙ 0.14

0.35
≈ 57 𝑘𝑁 

  
Med hjälp av både de påverkande krafterna och momentet på glidskenan, kan ett tvärkrafts- och 
momentdiagram genereras för att få en tydligare bild över vart det största momentet befinner 
sig och med vilken magnitud för att sedan kunna dimensionera glidskenans diameter. 
Diagrammet visas i Figur 4.33.  

 
Figur 4.33. Tvärkrafts- och momentdiagram för glidskenan med den påverkade lasten 
under drift.  

 
Från momentdiagrammet kan det påvisas att det maximala momentet är 13 kNm vid drift för 
den maximala klämkraften 150 kN. Säkerhetsfaktorn i detta fall sätts med avseende på 
utmattning då detta är en mycket vital komponent för maskinen. Med handledning av Semcons 
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beräkningsingenjörer bestämdes faktorn till 3 då en filosofi är antagen att den ökar markant när 
utmattning tas hänsyn till. Detta ger en tillåten spänning på σtill = 153 MPa utifrån sträckgränsen 
på materialet. Från formlerna för böjspänning tagen från Karl Björk (2013): 
 

𝜎 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑏
         (11) 

𝑊𝑏 =
𝜋𝑑3

32
         (12)

      
där Mmax är det maximala momentet (13 kNm) på glidskenorna, d är skenans diameter och Wb 
är böjmotståndet för ett cirkulärt tvärsnitt. Kombination av formel 11 och 12 ger diametern på 
axeln: 
 

𝑑 ≈ √
𝑀𝑚𝑎𝑥 ∙ 32

𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙 ∙ 𝜋

3

≈ 95 𝑚𝑚 

 
Diametern för glidskenan avrundades uppåt till 100 mm på grund av att företag ofta gör axlar 
med 10 mm steg. Samt att detta är enbart preliminära beräkningar, därav beslutades det att 
dimensionera upp till 100 mm.  
  
4.7.2.2.2 Val av bussningar samt dimensioneringskontroll 
Efter att vetskap om den tillräckliga diametern på kolvstången, väljs bussningar ut från 
Lagermetall hemsida. Bussningens funktion för kolvstången är att minska friktionen och agera 
som ett glidlager när maskinens band förflyttas längs glidskenorna. På grund av kabeldragarens 
höga påfrestningar, breda temperaturspann och smutsiga miljö, valdes bussningar av typen 
FB090. Denna typ av bussning är ett rullat bronslager med smörjfickor som gör det enkelt att 
fördela fett och samla upp invändigt smuts. Bussningen av typ FB090 har sträckgränsen 250 
MPa.  
 
Även att hävarmens bussningar som den andra studentgruppen tog fram var av denna sort 
gynnar kriteriet att det ska vara standardkomponenter i maskinen och smidigheten att det är 
samma typ av bussning är en stor fördel vid tillverkning. Lagermetall hade även bussningar, 
kallade AB090, som klarar högre belastningar vilket kan verka mer optimalt för denna 
applikation. Dock är denna typ av bussning inte så pass mycket mer hållfast då AB090 enbart 
har en sträckgräns på 300 MPa och med tanke på det avsevärt höjda priset, valdes denna 
bussningstyp bort.  
 
Beräkningar om bussningens hållfasthet gjordes för att veta om vilket som är dimensionerande, 
kolvstången eller bussningen. Visar det sig att bussningarna får högre spänningar än vad 
kolvstången har, är det bussningen som är den kritiska punkten för glidskenorna gällande 
dimensionering. Den högsta kraften från banden och hävarmen som den andra studentgruppen 
tagit fram kan ses i en friläggning mellan maskinens band ner till glidskenans axel i Figur 4.34. 
Preliminära mått som rör hävarmens geometri samspelar med denna friläggning.  
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Figur 4.34. Friläggningen mellan band och bussning vid maximal last.  

 
Det totala böjmomentet i bussningen vid maximal belastning ges av fördelningen för den totala 
kraften över två bussningar med formel 10: 
 

𝑀𝑏 = 75 000 ∙ (0.285 + 0.218) − 75 000 ∙ 0.218 = 21.4 𝑘𝑁𝑚 
 
Friläggningen av bussningshuset med de antagna mått och krafter visas i Figur 4.35. Notera att 
momentet uppkommer i mitten av bussningshuset och detta genererar en punklast i mitten på 
var bussning.  

 
Figur 4.35. Bussningens friläggning med de preliminära måtten och kraften från den 
maximala belastningen på maskinen.  

 
Kraften F, vilket är den påverkande kraften från hävarmen och maskinens klämkraft, 
beräknades genom formel 10 med det maximala momentet på Mb = 21.4 kNm: 

𝐹 =
𝑀𝑏

2 ∙ 0.0825
= 130 𝑘𝑁 
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Vid kontakt med den andra studentgruppen som dimensionerat bussningarna till hävarmen, 
gavs det att denna typ av bussning klarar ett tryck på 80-120 MPa vid en hastighet på 0.01 m/s, 
vilket är godtyckligt för belastningen då endast en mycket liten justering kommer göras vid 
förändrad kabeldiameter. För att få minsta möjliga diameter på bussningen tas det minsta 
trycket på 80 MPa hänsyn till och med en säkerhetsfaktor på n= 1.5 är tillagd då bussningen 
inte är sedd ur uttmattningssynpunkt. Med hjälp av den generella formeln för säkerhetsfaktorer 
från Karl Björk (2013) kan dessa parametrar ge en maximal tillåten spänning genom: 
 

 𝑛 =
𝑚𝑎𝑥𝑣ä𝑟𝑑𝑒

𝑣𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒
         (13) 

 
Implementering av formel 13 ger således: 
 

𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙 =
80

1.5
= 53 𝑀𝑃𝑎 

 
På grund av att bussningen kommer ha en effektiv kontaktyta under drift på halva omkretsen 
och att hålkantstryck i bussningshålet är ett väsentligt fenomen i dimensioneringen används 
formeln för hålkantstryck, tagen från Karl Björk (2013): 
 

𝑃 =
𝐹

𝑑∙𝑡
         (14) 

 
 Parametrarna för hålkantstryck är tryck (P), kraft (F), diameter (d) och materialets tjocklek (t). 
Användning av formel 14 ger den minsta tillåtna diametern på bussningen: 
 

𝑑 =
𝐹

𝑃 ∙ 𝑡
→

130 000

53 ∙ 106 ∙ 0.115
= 21 𝑚𝑚 

 
Med en minsta tillåtna bussningsdiameter på 21 mm påvisar att detta inte är den 
dimensionerande biten gällande glidskenekonstruktionen, utan det är i själva verket glidskenan 
som måste tas hänsyn till när maskinen konstrueras. Dimensionerna för bussningen kommer 
således att vara 100x115x2.5, där det är 100 mm invändigt, 115 mm längd och en godstjocklek 
på 2,5 mm.  
 
4.7.2.2.3 Konstruktion för infästning av glidskenor 
När det gäller infästningen av glidskenan är det viktigt att själva skenan är avtagbar för byte 
eller service, vilket gör att det behövs en smart konstruktion för infästning av kolvstången. 
Denna lösning kommer vara konstruerad så att två stycken flänsar kommer bära upp stången 
med hjälp av iförande i hål. I den ena änden är glidskenan instucken i ett hål varpå en stoppkil 
är monterad via två skruvar. Glidskenan har därför ett utfräst spår i änden för att förhindra 
rotation och förflyttning av skenan med hjälp av stoppkilen. Den andra änden löper fritt igenom 
flänsen. Med denna typ av lösning är glidanordningen lätt att byta och montera vid tillverkning. 
Även ur tillverkningssynpunkt av själva glidskenan är detta en mycket smart lösning. Första 
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konstruktionen av infästningar, axel och bussningshus visas i Figur 4.36. Flänsarna är då tänkta 
att vara monterade ovanpå ramverket.  
 

 
Figur 4.36. Den första konstruktionen av infästningar, axel och bussningshus.  

 
På grund av att hävarmskonstruktionen som sedan skall monteras in i den färdiga maskinen 
krockar med infästningarna, beslutades det om att flytta ned glidskenornas infästningar till 
insidan av ramverket, istället för ovanpå. Därför behövdes nya balkar i stommen placeras ut 
och att sedan infästningarna monteras 90° mot ovansidan av konstruktionen. Den andra flänsen 
som är frigående ersätts med en hålad platta för instickning av glidskenan i konstruktionen. En 
skiss på hur den nya glidskenan visas i Figur 4.37 med ramkonstruktionen och den samspelande 
glidskenekonstruktionen.  
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Figur 4.37. Stommen med ena glidskenan som är placerad på insidan om 
ramkonstruktionen.   

 
Dock medför detta koncept ett problem. Smörjnipplarna i bussningshusen är inte tillgängliga 
då balkkonstruktionen är i vägen. Även att konstruktionen har en helt omslutande har ingen 
större fördel utan bara är extra material. Därför, modifierades denna modell, vilket är den 
slutliga glidskenan, för att få en mer fördelaktig struktur för glidskenorna.  
 
Den slutliga konstruktionen består av en balk som ligger mellan de två bussningshusen för att 
ge extra stabilitet och kommer inte i vägen för hävarmen. Den blir mycket simpel att tillverka 
då det endast kräver en balk som fasas ut i var ände för bussningshusen. Balken svetsas sedan 
mot bussningshuset och detta blir godtyckligt starkt för att klara av påfrestningarna från 
klämkraften. Den mellanliggande balken är utformad på ett sätt som gör att svetsen får en fin 
smälta mellan bussningshuset och balken. Även smörjnipplarna i glidskenorna kommer vara 
tillgängliga vid service, vilket är en stor fördel. Modellerna på den färdiga 
glidskenekonstruktionen visas i Figur 4.38–4.39.  
 
 

 
Figur 4.38. Den färdiga glidskenekonstruktionen med axel, infästningar, bussningshus 
och mellanliggande balk 
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Figur 4.39. Bussningshus med monterad smörjnippel. Glappet mellan den 
mellanliggande balken och bussningshuset gör det mycket enkelt att få en hållfast 
svetsfog.  

 
4.7.2.3  Infästning av drivningspaketet 
För att kunna fästa det rörliga bandet ihop med glidskenorna och hävarmen, görs en 
balkkonstruktion som från bussningshuset till det rörliga bandet.  Balkkonstruktionen upp till 
bandet har en infästning för en länkarm till hävarmen och har en dimension på 200x200x10 
mm. En sprint förs igenom denna konstruktion för att låsa länkarmen med balkkonstruktionen 
och samma typ av klacklåsning som användes vid glidskenorna användes även i denna 
infästning. Den modellerade balkkonstruktionen med infästningarna för länkarmen visas i 
Figur 4.40.  
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Figur 4.40. Balkkonstruktionen mellan glidpaketet och det rörliga bandet med 
infästningar för en länkarm till hävarmen.  

 
Infästningen till för bandet måste analyseras noggrannare för att påvisa att konstruktionen är 
tillräckligt robust för spänningarna. Då det inte går att simulera balkkonstruktioner i Solidworks 
så tas endast fästplattorna med de två sprintöglorna till simuleringen. Plattorna kan sättas 
som fasta eftersom dessa skall svetsas rejält och ett antagande om dess tillförlitlighet finns om 
dess hållfasthet samt att det inte är dem som dimensionerar vad som fallerar först. Med fixerade 
plattor sätts sedan en sprintkraft på halva hålarean för båda två fästplattorna på den maximala 
kraften 150 kN totalt. Materialet på dessa komponenter görs i samma stål som 
ramkonstruktionen. Simuleringens resultat för de två fästöglorna och dess bakomliggande 
plattor kan ses i Figur 4.41.  
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Figur 4.41. Spänningen i de två fästöglorna vid en maximal last på 150 000 N. 

 
Den maximala spänningen uppnår inte sträckgränsen på 355 MPa utan har ett maximum på 198 
MPa. Detta ger en säkerhetsfaktor från formel 13 på: 
 

𝑛 =
355

198
= 1,8 

 
Säkerhetsfaktorn som generellt alltid eftersträvas för de flesta balkkonstruktioner och hårt 
arbetande industrimaskiner är 1.5 vilket tyder på att säkerhetsfaktorn för fästöglorna är 
godkända.  
 
4.7.2.4  Länkarm mellan hävarm och rörligt band 
Efter att ha fått en hävarm av den andra studentgruppen, måste den kunna samspela med det 
skjutbara bandet. Därför behövs det någon form av förbindelse mellan hävarmen och den 
glidande anordningen under banden. Konstruktionen måste vara mycket hållbar på grund av de 
stora krafter den utsätts för. En stor fördel med hävarmens konstruktion är att den var 
konstruerad så att länkarmen utsätts för en dragande kraft, vilket är tacksamt ur 
hållfasthetssynpunkt. Denna konstruktion får heller inte vara för stor och tung samt måste det 
finnas någon form av infästning på båda sidor. Med tanke på hur hävarmen är konstruerad så 
skall hål göras i två plattor och sedan låsas med en genomgående sprint. En smart konstruktion 
som gör att sprinten tar upp mycket kraft och gör konstruktionen stark. Därför valdes det att 
göra något liknande som för glidpaketet. Detta resulterar i att länkarmen måste ha ett hål i var 
ände för att kunna sammanfogas med två sprintar och därför kom en utformning av en rullkedjas 
ytterbricka väl till pass. En ytterbricka är smart utformad på så sätt att den sparar material i 
mitten men bibehåller fortfarande sin hållfasthet då godset här är lika tjockt som det är jämte 
hålen.   
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Länkarmen modellerades och simulerades i Solidworks. För modelleringen gjordes diametern 
på hela öglans radie gjordes till 110 mm och hålet till 50 mm i diameter. Detta resulterar i en 
total godstjocklek på 60 mm som är samma som godset i mitten och det är önskat för 
konstruktionen. Bussningen som har en total godstjocklek på 5 mm gör att sprinten som redan 
är utvecklad av den andra studentgruppen till att ha en tillräcklig diameter på 45 mm. Detta 
kommer räcka här eftersom krafterna inte är lika stora som den är dimensionerad mot. 
 
Smörjnippeln för bussningen var placerad vinkelrätt mot den maximala kraft på 150 kN som 
länkarmen kommer bli belastad med från hävarmen. Materialet för länkarmen är ett 
konstruktionsstål av typ SS355J2H. Resultatet från simuleringen kan ses i Figur 4.42.  

 
Figur 4.42. Resultat av spänningar i länkarmen med smörjnippeln hål satt vinkelrätt mot 
kraften.  

 
Från Figur 4.42 kan det ses att spänningarna blir för höga kring smörjnippelns hål på insidan 
av sprinthålet då dessa var omkring 345 MPa. Detta är för högt för att kunna ha en 
säkerhetsfaktor på 1.5 enligt Eurocode (2017). Anledningen till detta är att det förekommer 
spänningskoncentrationer kring hålets kanter samt att vid drag kommer de högsta 
dragspänningarna befinna sig precis där hålet för smörjnippeln är placerat och de högsta 
tryckspänningarna i de övre och undre ytkvadranterna på axelhålet. Därför, flyttades 
smörjnippelns hål med en bit för att undvika de höga spänningarna. Resultatet från simuleringen 
visas i Figur 4.43.  
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Figur 4.43. Spänningarna i länkarmen med det nedflyttade smörjnippelhålet.  

 
Visat från Figur 4.43, är spänningarna fortfarande för höga för att kunna ha en generell 
säkerhetsfaktor på 1.5 enligt Eurocode (2017). Den maximala spänningen kring axelns hål är 
omkring 274 MPa och därav blir säkerhetsfaktorn med uträkning med formel 13: 
 

𝑛 =
355

274
= 1,29 

 
Då inte hålet till smörjnippeln kan flyttas ned mer för att få en effektiv åtkomlighet, valdes det 
att öka godstjockleken kring öglan med 10 mm på var sida om axelhålet. Detta utan att öka 
godstjockleken på centrum av länkarmen då det är betydligt lägre spänningar där. Den ökade 
godstjockleken och simuleringsresultatet för den nya länkarmen visas i Figur 4.44.  
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Figur 4.44 Spänningarna i den nya länkarmen med ökad godstjocklek kring axelhålet. 

 
Med denna typ av konstruktion minskade spänningarna kring hålets sidokanter drastiskt. Nu 
med maximal belastning, fås en säkerhetsfaktor från formel 13 på: 
 

𝑛 =
355

227
= 1,56 

 
Detta är över 1,5 och är då godkänt enligt Semcon och Eurocode (2017). Balkkonstruktionen 
med den färdiga länkarmen visas i Figur 4.45.  

 
Figur 4.45. Den konstruerade balkkonstruktionen, bussningshusen samt infästningar 
med tillhörande länkarm. 
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4.7.2.5  Glidstöd för elcylindern  
Elcylindern har en infästningspunkt i balkkonstruktionen men dock hänger den i fritt mellan 
denna infästning och sprinten i hävarmen. Därför behövs det någon form av stödplatta där 
elcylindern lätt kan glida lite i sidled för att ta upp en del av dess egenvikt. En skiss över hur 
stödplattan konstruerades visas i Figur 4.46.   

 
Figur 4.46. En skiss på elcylinderns stödplatta monterad i balkkonstruktionen.  

 
Hålbilden i stödplattan var gjord med slitsade hål för att själv kunna justera elcylinderns 
position vid montage eller service. En enklare beräkning för att dimensionera 
infästningsskruvarna i plattan var utförd då glidning mellan de två kontaktytorna ville undvikas 
då detta förstör hela stödplattans funktion. För beräkningen är det bara elcylinderns egenvikt 
som tas hänsyn till då endast denna kraft kommer påverka stödplattan. Den inre plattan svetsas 
mot balkkonstruktionen för att sedan vara hopskruvat med själva stödplattan. En friläggning av 
skruvförbandet mellan den svetsade plattan och den lösa stödplattan visas i Figur 4.47.   
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Figur 4.47. En friläggning på skruvförbandet mellan den svetsade plattan och den lösa 
stödplattan.  

 
I beräkningen utgås det ifrån att 4 stycken M16 skruv används för att sedan se om det är hållfast 
nog. Karl Björks formelsamling (2013) användes för att utläsa förspänningskraften och 
friktionskoefficienten för obehandlat stål mot obehandlat stål till Fax=73.4 kN respektive 
µ=0.14. Med hjälp av formeln för horisontella kraften och friktionskraft kan ett uttryck för 
normalkraften beräknas: 
 

∑ 𝐹 = 0        (15) 
 𝐹 = 𝑁 ∙ µ        (16) 

 
 
Med hjälp av formel 15 och 16 samt friläggningen i Figur 4.47  kan ett utryck för normalkraften 
beskrivas som: 
 

𝐹 = 4 ∙ 𝐹𝑎𝑥 ∙ µ → 𝐹 = 41 𝑘𝑁 
  
Tyngdkraften från elcylindern kommer blir: 
 

𝐹 = 200 ∙ 9,81 → 𝐹 = 2 𝑘𝑁 
 
Detta visar att det räcker med marginal att ha 4 stycken M16 skruv för att hålla uppe elcylindern.  
M16-skruv används även för att så många fästelement som möjligt ska hålla samma dimension. 
För att försäkra sig om att cylindern aldrig någonsin kan glida om förhållandena för friktionen 
ändras, kan det borras ett litet hål genom båda plattorna och montera dit en cylindrisk pinne. 
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Det gör att plattorna alltid håller samma position och skruvarna tar heller inte upp någon större 
kraft från cylindern.  
 
När det gäller materialet för själva plattan som vilar mot cylindern finns det flera olika varianter. 
Nylon är ett typiskt polymeriskt material som används vid applikationer där den glidande 
egenskapen står i fokus. Dock ackumulerar nylon fukt med tiden och sväller upp, vilket kan 
leda till att cylindern inte längre ligger i den position den är justerad till. Material som däremot 
inte sväller och samtidigt har goda glidegenskaper är Robanol och Delrin enligt Ensinger-inc 
(2017). Dessa är POM-plaster och är kända för att vara självsmörjande och hållbara under 
längre tid. Delrin är ett vanligt material för dessa applikationer och därför kommer det att 
användas för fästplattan. Den färdigkonstruerade fästplattekonstruktionen som var modellerad 
i Solidworks visas i Figur 4.48. Notera att alla skruvar i kabeldragaren kommer alla skruvar 
vara förzinkade med typen FZB för att tåla den extrema miljön maskinen utsätts för. 
 

 
Figur 4.48. Den modellerade fästplattan med en glidplatta tillverkad i Delrin-plast.  

 
4.7.2.6  CAD av kedja och Drivpaket 
Drivpaketet bestående av en kedja med ett drivande kugghjul och ett ledarhjul som spänner 
kedjan var något den andra studentgruppen hade ansvar över. När kedjan levereras, kommer 
den utan pads då ett montage av dessa vid senare tillverkning av kabeldrageren inte är det mest 
tidsödande arbetet. 
 
Kedjan måste dimensioneras först på grund av att den avgör vilket cc-mått det är mellan 
skruvhålen i paden. Denna information är viktig och nödvändig för att kunna tillverka padsen 
och att alla skruvar skall matcha vid senare montage. Leverantören av kedjekomponenterna 
hade endast 2D-ritningar till förfogande och behövs därför ritas upp i 3D för att lättare se om 
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detaljerna samspelar utan kollision med de andra komponenterna i slutändan. På grund av 
sekretess kommer inte 2D-ritningarna visas, utan istället de 3D-modeller som gjorts utifrån 
dem. Viktigt att tänka på är att alla mått måste stämma överens för att få en så sanningsenlig 
bild som möjligt när det gäller passform med övriga komponenter. Följande fyra modellerade 
3D-komponenter visas i Figur 4.49–4.52.  
 
 

 
Figur 4.49. Ett länkpar av kedjan. Skruvhålen ovantill är för senare påmonterade pads.  

 
 

 
Figur 4.50. Ledarhjulet och gejdrar hopmonterade med en sprint.  
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Figur 4.51. Drivhjulet som motorn kommer fästas emot. 

 

 
Figur 4.52. En av de stödrullar som ger stöd under kedjan under drift.   
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4.7.2.7 Konstruktionen mellan kugghjulet och ledarhjulet 
Även om inköp av kedja, drivhjul, ledarhjul och underrullar kommer göras, måste det ändå 
finnas en konstruktion att montera dessa detaljer på. Kärnan av hela bandet är denna 
konstruktion och måste därför vara robust nog för att klara långa driftstimmar, hårda 
förhållanden och höga belastningar. För att få en lättproducerad produkt, valdes det att utgå från 
en VKR-balk av typ 200x200x8 mm för att sedan montera detaljerna därefter. Underrullarna är 
monterade på balkens långsida så att kedjan löper fritt men ändå får stöd vid drift. Antalet 
underrullar på kabelns sida är 10 på ena sidan då detta krävdes för att få en kontaktyta på 
omkring 1 600 mm samt att få en så jämn belastning som möjligt. På yttersidan av bandet är 
två underrullar placerade för att ge stöd och styrning för kedjan.  
 
Drivhjulets konstruktion grundar sig på inspiration från konkurrenters lösningar och besöket på 
Topaz Installer i Karlskrona. Den bygger på att en utstickande cirkulär platta svetsas på 
grundbalken och att en plåtbåge svetsas på plattan. I plattan görs ett hål för att matcha den 
navväxeln som den andra studentgruppen tagit fram. Hela denna konstruktion med plattan görs 
endast på ovansidan då det endast kommer bli en väsentlig kraft från dragkraften. Tyngdkraften 
från kedjan, växel och kugghjul är mycket liten jämfört med dragkraften, så detta ses inte som 
en kraft att ta hänsyn till.  Drivhjulets fästkonstruktion visas i Figur 4.53.  

 
Figur 4.53. Drivhjulets konstruktion till grundbalken utan navväxel. Vinkeljärnen från 
plattan är konstruerade för de kommande vertikala styrningarna.  

 
Ledarhjulet däremot har en helt annan typ av konstruktion. Den består av två plåtar som sitter 
på var sida om ledarhjulet, likt framhjulet på en cykel. Dock måste en viktig aspekt tas hänsyn 
till, nämligen att kedjan måste kunna spännas.  
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4.7.2.7.1 Spännanordning 
Under lång drift töjs kedjan ut och för att kedjan alltid skall vara tillräckligt spänd krävs en typ 
av spännanordning i maskinen. I detta fall, är spännanordningen placerad bakom ledarhjulet 
mellan dess gaffelliknande plåtar, även kallat gejdrar och dessa följer med ledarhjulet vid 
inköp. Inspiration i hur denna konstruktion skall se ut hämtas från Figur 4.21 och Figur 4.22 i 
avsnitt 4.6 Datainsamling inför konstruktionsfas. På grund av att maskinen från Parkburn är 
sidomatad, måste vissa modifikationer göras för att anpassa konstruktionen till detta koncept. 
 
På grund av att gejdrarna är en standardkomponent i ledarhjulet, måste en konstruktion göras 
så att dessa kan glida ut och in när spänning görs av kedjan. Därför görs ett avtryck av gejdrarna 
i två tjocka plåtar som är smorda för att få en möjlig spänning av kedjan. Dessa svetsas mot två 
längre plåtar som är hopsatta med grundbalken. Detta skulle resultera i en enkel spänning av 
kedjan som alltid är helt parallell med balken. Passningen av gejdrarnas mot den övriga 
konstruktionen visas i Figur 4.54.  

 
Figur 4.54. Ledarhjulets med dess gejdrar monterade med plåtkonstruktionen ut från 
grundbalken för att få en helt parallell spänning av kedjan.  

 
I denna konstruktion måste spännskruven vara ingående i grundbalken och en stoppmutter 
förhindrar dess förflyttbarhet. För att förhindra att spännskruven är lös i balken, svetsas en 
gängad stålplåt på grundbalkens ände. Detta gör att spännskruven alltid får ett jämt stöd och är 
parallell med grundbalken samt att det blir svårare för fukt och damm att ta sig in till den 
obehandlade sidan av grundbalken. Spännskruven skall vara fingängad med dimension M30x2 
för att åstadkomma en mycket noggrann spänning på banden då dessa måste vara spända 
likadant för att förhindra att kedjorna ramlar av underrullarna eller ledarhjulet. Likartat från 
Parkburn-kabeldragaren i Figur 4.22 i avsnitt 4.6 Datainsamling inför konstruktionsfas, är 
spänningen justerad med hjälp av muttrar och en kontramutter för fastställning av justeringen. 
Resultatet i modelleringen av den modifierade spännanordningen visas i Figur 4.55 nedan. 
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Figur 4.55. En förstorad vy av spännanordningen för ledarhjulet och hur plåtarna är 
utformade för gejdrarna samt spännskruvens utformning.   

 

4.7.2.7.2  Horisontella styrningar 
Vilket tidigare nämnts skall stödrullarna tas fram tillsammans med Leverantör 4. Utifrån 
katalogen från Leverantör 4, fanns en mängd olika varianter på styrningar men inte helt rätt typ 
för denna specifika maskin. Därför togs kontakt med dem och lade fram maskinens koncept 
och konstruktion tillsammans med de ändamål maskinen skall ha samt dess behov. 
 
Kraven för dessa stödrullar är att de ska passa en toppmatad maskin, alltså ska kabeln kunna 
läggas i ovanifrån samt att rullarna ska vara justerbara i höjdled. Därför måste den horisontella 
övre rullen vara manuellt flyttbar, vilket även genererades fram i tidigare brainstorming från 
avsnitt 4.2.3 Styrning. Rullarna ska klara extremt väder men samtidigt vara snäll mot kabeln. 
Utifrån en dialog med Leverantör 4, skissades ett koncept för styrningar till maskinen fram. 
Skissen kan ses i Figur 4.56.  
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Figur 4.56. Ett konceptalternativ av styrning gjord av Leverantör 4.  

 
Styrningskonceptet ovan är att ha två rullar i horisontell riktning där bägge rullar kan justeras i 
höjdled. En funktion att den övre rullen skall kunna vara flyttbar vid inläggningen av kabeln. 
Detta löses genom att den övre rullen kan roteras 90°. Veven fungerar så att rullarna matas på 
en trapetsskruv med hälften av skruven vänstergängad och andra hälften högergängad. När 
användaren vevar på det cirkulära handtaget, matas båda stödrullarna i motsatt riktning, vilket 
resulterar att styrningen blir centrisk i höjdled. 
 
Detta koncept på styrning modellerades och placerades på ramkonstruktionens förlängning för 
att hamna efter bandens ändpunkter. Det är även gynnsamt ur användarsynpunkt att ha 
styrningens vridspak och ratt på en rimlig arbetshöjd från marken. I detta fall kommer ratten 
sitta 1 300 mm från marken vilket kan ses som en behaglig arbetshöjd vid justering. Styrningen 
kommer vara placerad både fram och bak på maskinen. Den modellerade styrningen monterat 
med maskinen visas i Figur 4.57.  
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Figur 4.57. Den horisontella styrningen Leverantör 4 tog fram till kabeldragaren.  

 
4.7.2.8  Vertikala styrningar 
Styrningen för kabeln i maskinen måste finnas i alla riktningar. Dock är det endast de 
horisontella styrningarna i maskinen som behöver vara justerbara i höjdled för att inte kabeln 
skall falla ur banden. De vertikala styrningarna kan vara fasta och följa med det rörliga bandet 
när kabeldiametrarna förändras. Rullarna till dessa styrningar följer med de horisontella 
styrningarna från Leverantör 4. Utifrån att bara beställa stödrullar, krävdes en egen konstruktion 
för de vertikala styrrullarna. Konstruktionen bygger på svetsade L-profiler som är fästa med 
skruvförband i banden. Detta för att kedjan skall gå att lyfta av utan att kapa varken kedjan eller 
styrningarnas L-profiler. Från dessa sitter fästen till de utbytbara stödrullarna som enkelt kan 
monteras bort vid behov.  
 
Denna typ av konstruktion medför att alla diametrar på kabel är kompatibla så länge bandens 
justerbarhet klarar dessa. Dessa vertikala styrningar är placerade fram och bak på maskinen 
med en skillnad. På grund av att mo2torsidan är bredare än ledarhjulets sida, gjordes de vertikala 
styrningarnas infästning bredare på motorsidan. En bild på de vertikala styrningarna gjorda i 
Solidworks visas i Figur 4.58–4.59. 
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Figur 4.58. De vertikala styrningarna på ledarhjulets sida.  
 

 
Figur 4.59. De vertikala styrningarna på elmotorernas sida.  
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4.7.2.9  Styrning för kabeliläggning 
Vid initial iläggning av kabel i maskinen, görs detta ofta med lyftkran. Det kan därmed vara 
svårt att pricka in exakt i vilken position kabeln måste placeras för att inte komma utanför 
bandens glipa. För att göra iläggningen av kabeln i maskinen så enkel som möjligt och att 
skydda övriga komponenter mot att kabeln stöter emot dessa, görs en styrning för just 
kabeliläggningen. Detta är ett hjälpmedel som bygger på att två klykformade rörprofiler styr 
kabeln in i de särdragna bandens glipa. De två styrningarna är monterade på en balkkonstruktion 
som är svetsade på var band.  Styrbågarna har en högre skyddshöjd än de motorer och växlar 
den andra studentgruppen har tagit fram. En bild på de konstruerade styrningarna för 
kabeliläggningen visas i Figur 4.60–4.61. 

 
Figur 4.60. En översiktlig bild på styrningarna för iläggning av kabel.  
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Figur 4.61. En profil av styrningarna som blir ett hjälpmedel för initial hjälpmedel för 
iläggning av kabel.  

 
4.7.2.10 Lyftöglor 
När kunden transporterar sjökablar, görs detta ibland i flera steg. Kabeldragaren måste därför 
vara mobil. Att kunna förflytta maskinen mellan olika platser är mycket viktigt för att kunna 
göra transporten smidig med en och samma maskin. Från Certex, som är ett företag för 
anordningar anpassade för tunga lyft, valdes en typ av lyftögla med lekare fram. Denna är fäst 
med en skruv, vilken är gängade i 30 mm svetsade plattor som är noga placerade på maskinen 
utifrån dess preliminära tyngdpunkt, vilken är beräknad i Solidworks.  
 
Vikten på maskinen är beräknad med hjälp av Solidworks till att vara totalt 4.2 ton med 
elektronikkomponenter. Vid val av dimension av skruv utgicks det ifrån att lasten kommer 
hänga asymmetriskt med fyra öglor och det är det mest påfrestande lastfallet enligt Certex 
(2017). Då det kommer sitta fyra lyftöglor på maskinen, valdes skruvens dimension på lyftöglan 
till M20 och den skall klara en maximal last på 2.5 ton styck (2.5∙ 4 = 10 ton totalt) vid detta 
lastfall. Denna överdimensionering gjordes med hänsyn till att maskinen kan svaja vid lyft.  En 
lyftögla placerades på vartdera band. Notera att det rörliga bandet skall vara maximalt förskjutet 
ifrån det fixerade bandet vid lyft för att på så vis få högsta stabilitet. De andra två lyftöglorna 
är placerade baserat på tyngdpunkten av maskinen på ramstommens utbyggnader. Vid lyft skall 
var lyftöglas stropp kopplas antingen samman till en knutpunkt eller en överhängande ram, 
beroende på vad kund har tillgång till. Vid knutpunktslyft, blir detta en hög vinkel men den 
grova dimensionen på lyftöglor gör att ett vinkellyft är godkänt för maskinens totala vikt. Bilder 
på lyftöglorna och dess placering visas i Figur 4.62–4.63.  
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Figur 4.62. De utsatta lyftöglorna på maskinen med tyngpunktsmarkeringen i Solidworks.  
 

 
Figur 4.63. En vy ovanifrån av lyftöglornas placering markerade med röda cirklar. Dessa 
är placerade utifrån maskinens totala tyngdpunkt.  
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4.7.3 Tillsammans likställa alla komponenter  
När alla komponenter valts ut och modellerats samt haft en fullständig interaktion med den 
andra studentgruppen, sammanställdes alla komponenter till en komplett kabeldragare. 
Ramstommen, elcylindern, hävarmen, drivningen och glidskenorna med mera, samspelar 
felfritt med varandra. Ofta kan det bli problem vid denna punkt då många mått och faktorer tas 
hänsyn till. Inga detaljer fick kollidera med varandra och detta gav ett antal iterationsprocesser 
innan konstruktionen fungerade felfritt. Den slutgiltiga maskinen med alla komponenter kan 
ses i Figur 4.64–4.66. En grov 2D-ritning av hela maskinen med dess referensmått kan ses i 
Bilaga E. 

 
Figur 4.64. Alla likställda komponenter för att utgöra den kompletta kabeldragaren i en 
vy ovanifrån. 
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Figur 4.65. Den färdigställda kabeldragaren med alla dess komponenter sett från 
långsidan med utfällda styrningar 
 

 
Figur 4.66. Den färdigställda kabeldragaren med alla komponenter sett från sidan med 
de tänkta elektronikboxarna.  

 
Dock var de röda padsen egenkonstruerade från grunden och sedan inköpta. Därför måste en 
detaljutveckling och egengjord optimering samt konstruktion göras för paden och dess 
underliggande platta med en detaljutveckling.  
 
4.8 Detaljutveckling 
En maskin är i många fall utvecklad med standardiserade komponenter, egentillverkade unika 
delar eller båda dessa i samspel. Vid en korrekt detaljutveckling, tas geometrier, material och 
toleranser stor hänsyn till för att kunna fastställa en produktionsberedning med verktyg och 
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tillverkningsanvisningar. Detta blir en samling ritningar för att beskriva dessa tre kategorier 
inom detaljutveckling.  
 
Toleranserna för denna maskin är olika beroende på hur pass detaljen är utförd. Padens 
geometrier kommer ha en tolerans på ± 0.1 mm medan stommens toleranser är betydligt högre 
på grund av att den svetsade konstruktionen lätt slår sig eller behöver efterbearbetas. Geometrin 
och materialval visar sig i den belysta detaljen Paden 
 
4.8.1 Optimering av pad 
Vid friktionsexperimentet tas just friktionskraften hänsyn till för att kora ett material för dess 
bättre friktion. Dock har friktionen ingen bra effektivitet om det inte finns god kontaktyta 
mellan kabeln och maskinens drivning. Normalt sett är kabelns diameter omkring 100-400 mm 
och då har materialets hårdhet och utformande har betydelse för omslutningsaspekten.  
 
Denna simulering grundar sig på en iterativ process, där maskinens kontaktyta modelleras med 
olika material och utförande och testas med en vanlig kabeldiameter för att i sin tur utvärdera 
hur det valda kontaktmaterialet för maskinens drivning beter sig under drift.  
 
Som tidigare visats under avsnitt 4.5.1 Experimentet, har materialet polyuretan valts till att gå 
vidare med i utvecklingsarbetet för kabeldragningsmaskinen. På grund av att polyuretan går att 
få i mycket olika hårdhet och egenskaper, måste ytterligare analyser göras för att kunna besluta 
vilken typ av polyuretan som är mest optimalt för kabeldragning. Det viktiga med optimeringen 
är att påvisa hur bra paden omsluter kabeln vid en tryckande kraft beroende på dess hårdhet.  
 
När det gäller hur mycket tryckkraft polyuretan i allmänhet oberoende på hårdhet klarar innan 
det får bestående skador är enligt Leverantör 1 100 kg/cm2. Den totala tryckande klämkraften 
är dimensionerad enligt elcylindern från det andra studentprojektet till att vara 150 000 N. 
Kontaktytan är preliminärt måttsatt till att vara omkring 1 600 x 50 mm. Detta eftersom att 
maskinen endast får vara 4 meter lång och att kedjan avgör storleken på paden. Den effektiva 
kontaktytan är på bara 1 480 mm på grund av ett avstånd mellan varje enskild pad på 10 mm 
för att undvika kollision mellan padsen. Dessa parametrar ger ett totalt tryck via formel för tryck 
från Karl Björk (2013): 
 

 𝜎 =
𝐹

𝐴
          (17) 

 
Med hjälp av formel 17 kan det applicerade trycket beräknas för alla pads på bandet: 
 

150 000

1 480 ∗ 50
= 20 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 
Detta ger en säkerhetsfaktor mot att paden spricker eller fallerar vid de maximala 
driftförhållandena med hjälp av formel 13: 
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𝑛 =
100

20
= 5 

 
Som nämnts i avsnitt 2.7.1 Polymerers friktion, ger de flesta leverantörer bara ut vilken hårdhet, 
vilket är uppmätt i enheten ShA. Tyvärr är polyuretan ett relativt nytt och snabbt utvecklande 
material. Därmed är det många leverantörer som inte ger ut de materialegenskaper som allmänt 
kända utan kundens intresse. I detta fall är en stress/strain-kurva till stor användning då det är 
av stort intresse att veta hur materialet deformeras med avseende på tryck. Denna stress/strain-
kurva för både 60 och 80 ShA polyuretan skickades av Leverantör 1, vilket är det företag som 
experimentsmaterialen kom ifrån. Dock är den givna kurvan konfidentiell för offentligheten 
och denna matas istället in i ett FEM-program manuellt för vidare simuleringar. 
 
För optimeringssimuleringen användes Ansys, ett kraftfullt FEM-program. Ansys är ett helt nytt 
program för teamet och därav gjordes simuleringen med handledning och hjälp av Semcons 
beräkningsingenjör Simon Carlsson. Kabeln modellerades i CAD med en diameter på 300 mm 
då detta är en mycket vanlig kabeldiameter samt att det är ett ungefärligt medel av spannet av 
kabeldiametrar maskinen skall klara av enligt Semcon. Även att ett snabbt urval av form skall 
göras är en motivation till att enbart en 300 mm kabel simuleras i formselektionen. Tvärsnittet 
på kabeln delades sen in i tre sektioner på grund av att det underlättar för Ansys att veta i vilken 
region kabeln och padens yta kolliderar. Paden modellerades i flera olika utföranden med de 
båda materialhårdheterna för polyuretan men de direkt vinnande koncepten som jämförs är den 
Skålformade paden och den V-formade paden. 
 
4.8.1.1  Skålformade paden 
Den skålformade paden ritades upp i CAD-programmet Solidworks. Formen grundar sig på att 
kontaktytan där kabeln skall ligga är av en rundad form som är anpassad för medianen mellan 
spannet för vad kabeldiametrarna är specificerade för maskinen, alltså 150-400 mm ger en 
median på 250 mm. Dock är 300-mm kabeln vanligare vid tillverkning än 250 mm. Paden med 
skisser på de olika kabeldiametrarna visas i Figur 4.68–4.69. Även en underliggande platta 
modellerades som den gjutna paden skall vulkas fast emot med matchande hålbild för 
kommande kedja och pad. Detta är en preliminär form utan hål och mönster i paden. Den andra 
studentgruppen tog fram en färdig standardkedja med ett cc-mått mellan länkarna på 135 mm. 
På grund av avståndet på 10 mm togs hänsyn till för att undvika kollision mellan padsen blev 
padens bredd 115 mm. Då kontaktytan är 1 600 mm, ger detta 12 pads på var sida om kabeln 
som trycker samtidigt.  
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Figur 4.68. Den skålformade paden med skisser på en 100, 250 och 400 mm kabel.  
 

 
Figur 4.69. Den V-formade paden med skisser på en 100, 250 och 400 mm kabel. 
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Plattan kommer preliminärt vara tillverkad i stål och kommer därför vara valt i Ansys som 
materialet Structural Steel, vilket är ett vanligt konstruktionsstål med en sträckgräns på 255 
Mpa. Stress/strain-kurvan importerades till Ansys som värden ur Leverantör 1 testkurva. 
Kurvorna som värdena tagits från kan ses i Bilaga F. De utsatta mätkurvorna för både 60 och 
80 ShA kan ses i Figur 4.70.  

 
Figur 4.70. Den importerade kurvan och dess mätpunkter för polyuretan 60 ShA till 
vänster och polyuretan 80 ShA till höger.  

 
När båda materialen och kabelns kontaktytor är definierade med paden, måste kraften 
appliceras. På grund av att både pad, platta och kabel är solida detaljer samt att små element är 
önskat för att få ett noggrant slutresultat, gjordes dessa komponenter som en skiva av de 
ursprungliga komponenterna samt att kabelns symmetri togs hänsyn till. För att inte få en 
mycket tidskrävande simulering görs skivan till 10 mm tjock, vilket motsvarar 11.5 % av padens 
verkliga bredd. Med 12 pads på var band, ger detta en beräkning av den pålagda kraften för 
skivan: 
 

𝐹 =
0.115 ∙ 15000 ∙ 9.81

12
≈ 1 400𝑁 

 
Kraften placeras på hela kabelns tvärsnittsyta där symmetrin är med en magnitud på 1 400 N. 
Den underliggande plattan är satt som fast i alla riktningar för att få en verklighetstrogen 
simulering. En bild från Ansys där sammansättningen av paden, den underliggande plattan och 
kabeln med de tre sektionerna som har kontaktpunkter med paden visas i Figur 4.71. Notera att 
bilden är tagen med en 300 mm kabel monterad.  
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Figur 4.71. En 300 mm kabel, den underliggande plattan och paden. Den påliggande 
lasten från kabeln är 1 400 N för en 10 mm skiva av den totala bredden av 
komponenterna.  

 
Deformationen för 60 ShA polyuretan med en 300 kabel visas i Figur 4.72 med kommentar 
undertill om dess beteende. Notera att för Figur 4.72 visar den maximala deformationen 
belägen i kabeln på grund av att det är denna som förflyttas och räknas som en deformation i 
modellen. Detta är inte lika viktigt då det väsentliga i optimeringen är dess visuella omslutande 
kring kabeln som beror på en översiktlig deformation.   
 

 
Figur 4.72. Deformationen av den skålformade paden med polyuretan 60 ShA mot en 300 
mm kabel vid drift. 

 
Vilket var nämnt tidigare, var paden modellerad efter en 250 mm kabel och detta ger därför en 
mycket bra kontaktyta med en 300 mm kabel. Den totala deformationen ligger ute i kanten på 
skålningen och har en magnitud på 6.3 mm.  
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4.8.1.2  V-formade paden 
Den V-formade paden modellerades med mer skarpa kanter än den skålformade paden, så att 
formen blir likt ett V. Tanken bakom denna utformning är att kabeln ska få mer stöd från varje 
pad och i sin tur undvika att inte kabeln faller genom maskinen. Vid hög belastning fäller 
kanterna på paden ut sig och lägger sig emot kabeln vilket resulterar i högre kontaktyta mellan 
kabel och pad. Även den underliggande stålplattan modellerades om för att passa in den nya 
utformningen på paden.  Likt den skålformade paden är detta en preliminär form av den färdiga 
paden utan hål och mönster.  
 
När det gäller simuleringen i Ansys, gjordes denna i samma tillvägagångssätt som för den 
skålformade paden med en skillnad. På grund av den annorlunda utformningen på kontaktytan, 
gjordes inte de tre sektionerna på kabeln för underlättning, utan delades in i två halvor då det 
endast blir preliminärt två punkter och ytor som har kontakt med kabeln. Uppdelningen visas i 
Figur 4.73.  

 
Figur 4.73. Uppdelningen av kabeln och padsen i sektioner för att få en mer 
verklighetstrogen simulering.  

 
Simuleringsresultatet gjordes för deformation, likt den andra utformningen av pad i avsnitt 
4.8.1.1 Skålformade paden. Deformationen för 60 ShA polyuretan med en 300 mm kabel och 
underliggande kommentar visas i Figur 4.74.  
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Figur 4.74. Deformationen av den V-formade paden med polyuretan 60 ShA och en 300 
mm kabel vid drift. 

 
Den maximala deformationen befinner sig ute i hörnet av paden och har en magnitud på nästan 
15 mm. Det var enligt utvecklingsteamet för mycket, då kanterna på paden riskerar att skadas 
vid hög belastning samt att inte det överliggande materialet ser ut att göra stora fördelar med 
denna form på pad. Med en 80 ShA pad av den V-formade typen skulle göra kanterna ännu mer 
sköra för skarpa kanter med den höga belastningen.  
 
4.8.1.3  Urval av hårdhet 
När formen på paden är vald till den skålformade paden, måste materialhårdheten väljas ut. I 
denna typ av simulering, modellerades en 100, 300 och 400 mm kabel. Därefter är det precis 
samma procedur som visas i avsnitt 4.8.1.1 Skålformade paden med enda skillnaden att 
stress/strainkurvan ändrades till en för polyuretan 80 ShA. Den totala deformationen i de 
skålformade paden med en 100, 300 och 400 kabel med de två olika hårdheterna samt 
underliggande kommentarer visas i Figur 4.75–4.77.  
 

 
Figur 4.75. Deformationen av den skålformade paden med polyuretan 60 och 80 ShA med 
en 100 mm kabel vid drift.  

 
Den maximala deformationen blir precis i mitten av paden på en magnitud av omkring 9 mm 
för 60 ShA paden. För 80 ShA paden är deformationen 12 mm. Den större deformationen kan 
bero på att 80 ShA-materialet tål med töjning än 60 ShA-materialet.  
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Figur 4.76. Deformationen av den skålformade paden med polyuretan 60 och 80 ShA med 
en 300 mm kabel vid drift. 

 
Vilket var nämnt tidigare, var paden modellerad efter en 250 mm kabel och detta ger därför en 
mycket bra kontaktyta med en 300 mm kabel. Den totala deformationen i detta fall är belägen 
ute i kanten på skålningen i 60 ShA-materialet och har en magnitud på 6.9 mm. För 80 ShA-
paden är deformationen nästan 8 mm. Denna mindre deformation kan bero på att mycket större 
del av skålningen i paden tar upp kraften från kabeln för båda materialen.  
 

 
Figur 4.77. Deformationen av den skålformade paden med polyuretan 60 och 80 ShA med 
en 400 mm kabel vid drift. 

 
I detta lastfall, trycks en 400 mm kabel mellan banden och detta representerar den maximala 
diametern maskinen behärskar. Eftersom denna kabel är betydligt större än föregående, påvisas 
det mindre deformation i mitten på paden men istället ha en högre deformation ute i kanterna 
än kabeln på 300 mm på grund av dess diameteravvikande. För 60 ShA-materialet är det 
maximal deformation nästan 9 mm och 4 mm i 80 ShA-materialet.  
 
På grund av att 80 ShA-paden hade ett jämnare resultat oberoende av förhållande från 
friktionsexperimentet i avsnitt 4.5.1 Experimentet då sugfenomenet inte uppstår i samma grad 
vid glatta ytor, väljs polyuretan 80 ShA till materialet i padsen. Även att det hårdare materialet 
är mer nötbeständigt än det mjukare gör att 80 ShA lämpar sig bättre för den här applikationen. 
Paden i 80 ShA ger också en högre deformation samt finare omslutande kring kabeln i dessa 
fallen. Om maskinen hade varit placerad hos kabeltillverkaren där kabeln är mer ömtålig hade 
de mjukare padsen varit mer optimala, men så är inte fallet. Maskinen kommer stå vid kajen 
eller offshore och mata en redan färdigtillverkad kabel.  
 



 

106 
 

4.8.1.4  Modellering och tillverkning av pad 
I den slutgiltiga modelleringen av paden användes CAD-programmet Solidworks. Den 
preliminära formen av paden modifierades med en hålbild som matchade kedjans. Hålen för 
paden och den underliggande plattan är gjorda för att passa en M12-skruv då kedjan är tillverkad 
med denna håldimension. Därför avgör kedjan, som är en standardkomponent, vad 
bultdelningen och dimensionen av skruv. En beräkning av dessa skruvar görs därför inte. Dock 
kommer det att sitta Nord-Lock låsbrickor på muttersidan i kedjan. Detta gör att skruvarna till 
padsen blir mycket svårare att lossna på grund av vibrationer när de spänns. Då inte skruvarna 
kommer kunna spännas med det rekommenderade vridmomentet för att polyuretan-materialet 
deformeras för mycket, är denna typ av låsbrickor ett mycket gynnsamt alternativ till säkring 
för skruvförbandet. Nord-Lock är en stor tillverkare av låsbrickor och lösningar för 
skruvförband. Under en maskins livscykel ger Nord-Locks låsbrickor en ökad driftsäkerhet och 
lägre servicekostnader samt minimerar risken för ett produktionsstopp vid ett lossat 
skruvförband som kan leda till olyckor (Nord-Lock, 2017).  
 
Även ett kryss mitt i paden gjordes under modelleringen. Krysset har som uppgift att leda bort 
vatten vid den höga belastningen för att minska slirande mellan kabel och pads. En ytterligare 
deformation blir i mitten då krysset hjälper paden att forma sig runt mitten. Detta leder till ett 
bättre grepp och att fler diametrar på kabel har större möjlighet att omsluta andra 
kabeldiametrar.  
 
Den modellerade paden skickades till Leverantör 1 för att de skulle få en översikt om huruvida 
modellen skulle gå att tillverka. Vid detta tillfälle var paden identisk till formen som vid 
simuleringen i avsnitt 4.8.1.1 Skålformade paden. Leverantör 1 ansåg att paden skulle gå att 
gjuta i 99 ShA polyuretan och menade att det skulle bli billigare, minst lika hållfast och mer 
beständigt mot den hårda miljön än rostfritt stål. Dock medförde detta att de båda detaljerna 
skulle bli förändrade hos Leverantör 1. Den underliggande plattan vecklas ut så att den går att 
gjuta i ett stycke och därmed kommer padens kanter följa med och bli mer vertikala. Radien i 
skålningen kommer att vara den samma för att behålla dess passform mot en 300 mm kabel. 
Vid tillverkning görs först den hårdare 99 ShA plattan och sedan i en annan sektion, gjuts paden 
i 80 ShA på plattan och vulkas fast. Vidhäftningen efter gjutning mellan polyuretan-polyuretan 
är minst lika bra som vulkning mellan polyuretan-stål enligt Leverantör 1. Ritningen för den 
slutgiltiga modellerade paden och den underliggande plattan kan ses i Bilaga G. Två pads sattes 
även på kedjans länkar med den underliggande plattan för att undersöka om de samspelar väl 
med kedjan när den rör sig kring axlarna. Den färdiga paden, underliggande platta sammansatta 
med ett länkpar visas i Figur 4.78.  
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Figur 4.78. De modellerade padsen med tillhörande underplatta monterade på kedjans 
länkar. 

 
Även en prototyp gjordes av paden, dess underliggande platta och en länk av kedjan i skala 
1:1. Anledningen till att denna gjordes är för förbättra kommunikationen mellan 
konstruktören och ledningen så att brister och positiva områden kring konstruktionen belyses 
och i sin tur få en snabbare feedback om förändringar. Prototypen tillverkades med hjälp av 
3D-skrivare på Blekinge Tekniska Högskola. Detta är alltså den slutgiltiga paden med en 
underliggande platta gjord i polyuretan samt kedjan som den andra studentgruppen tagit fram. 
Notera att äkta insexskruv av dimension M16x50 har monterats för att påvisa dess passform 
med pad och kedja. Den tillverkade prototypen av en komplett länk visas i Figur 4.79–4.80.  
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Figur 4.79. Prototypen av den modellerade paden, den underliggande plattan och en 
länk av kedjan sett snett från ovan.  

 

 
Figur 4.80. Prototypen av den modellerade paden i profil. Det blå skiktet är av 
polyuretan 80 ShA, det svarta skiktet är polyuretan 99 ShA. Dessa båda är fastskruvade 
på kedjan med insexskruv av dimension M16x50.  
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4.9 Ekonomiska aspekter 
I detta avsnitt visas en översikt på hur dyr maskinen kommer att bli samt att Semcon vill kunna 
få ett riktpris gällande maskinen i helhet. När den ekonomiska aspekten belyses, har det varit 
många beslut angående just priset för att veta att produkten sen skall kunna vara 
konkurrenskraftig på marknaden. För att reducera kostnaderna valdes det tidigt att hitta 
befintliga standardkomponenter och på så sätt kunna beställa in dessa från underleverantörer. 
Detta medföljer att alla utvecklingskostnader inom Semcon reduceras eftersom dem slipper att 
konstruera komponenter själva. Även tillverkningskostnaden RSS hade behövt lägga 
förknippas starkt till just standardkomponentfrågan.  
 
Fokus på komponenterna flyttas till underleverantörerna att de blir skyldiga att leverera deras 
produkter med en bestämd kvalitet, vilket gynnar den färdigställda kabeldragaren. Även att 
detta är till största del en framtida produkt som kommer vara beställningsanpassad och inte 
massproduceras, är det viktigt att bara ta på sig den tillverkning som behärskas. Till exempel är 
RSS bra på fackverk och därför hålls denna produktion inom företaget, medan tillverkning av 
kedjor hade blivit för kostsamt då de inte har den expertisen som krävs. Dock är alla priser 
dolda eftersom Semcon är nöjda över resultatet och tror därför på konceptet. Därmed undviks 
konkurrenternas och kundernas insyn i pristabellerna för att Semcon skall förbli 
konkurrenskraftiga på marknaden.  
 
4.9.1 Balkar & plåt 
De flesta balkar i kabeldragaren är placerade i ramstommen och har en enhetlig dimension för 
att få en simpel tillverkning och enklare kostnadsberäkning. Meterpriser och information om 
VKR-balkarna tas från BE-Group (2017). En stor fördel med dessa dimensionsenliga balkar är 
att de sågas 45° och sedan sammanfogas med svetsning. Annars, hade det varit tvunget att ha 
öppna ändar på var balk för inpassning. Vinkelfogen leder till att material sparas och således 
pengar. Vinkelfogen leder även till en snabbare tillverkning då långa balkar beställs och alltid 
sågas, roteras och fogas samman. Övriga balkar som behöver beställas in är grundbalkarna för 
bandet som är 200x200x8 mm och de undre balka rna för infästningen av styrningarna som är 
100x100x8 mm. Hävarmens balkar är också inräknade som kostnader och har en dimension på 
140x140x6.3 mm. En kostnadstabell för alla balkar i kabeldragaren visas i Tabell 4.9.  
 

Tabell 4.9. En kostnadstabell för alla balkar i kabeldragaren med materialåtgång och 
pris.  

 

Dimension VKR-balk [mm] Total längd [m] Pris/meter [SEK] Pris [SEK] 

100x100x8 3.9 489 1 907 
140x140x8 27.05 745 20 152 
200x200x8 3.5 1 109 3 882 

140x140x6.3 3 596 1 788 
Totalt pris [SEK]     27 729  
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För att tillverka kabeldragaren krävs många olika plåtkonstruktioner av varierande dimensioner 
som räknas med i kostnader enligt pristabeller från BE Group (2017). Plåtpriserna från BE 
Group är för givna dimensioner, därför visas enbart pris totala behövda i olika godstjocklekar. 
Dessa inkluderar alla infästningar och plattor, all plåt till banden, fötter till ramkonstruktionen, 
plåt till hävarm och sprintar. Dock är sprintarna och glidskenornas pris tagna från pristabeller 
från Helens rör (2017) och är beskrivna som Längd ∙diameter. En kostnadstabell för all plåt i 
kabeldragaren visas i Tabell 4.10.  
 

Tabell 4.10. Kostnadstabell för plåt och sprintar för kabeldragaren.  
 

Beskrivning Total yta ∙ godstjocklek [𝒎𝟐 ∙ 𝒎𝒎] Pris [SEK] 
Länkarm 0,04x40 215 

Infästning hävarm 0,24x25 792 
Infästning elcylinder 0,42x25 1 386 

Glidstöd för elcylinder 0,1x15 198 
Fästplåtar till stomme 0,6x25 1 823 

 0,03x30 118 
 0,04x15 80 

Bandens plåtar 0.608x20 1 605 
 0,01x35 46 
 0,04x35 158 
 0,064x40 338 
 0,34x25 1 102 

Glidskenor 1,6 m x ø100 mm 3 155 
Sprintar 1 m x ø45 mm 335 

Totalt Pris  11 351 
 

För de använda plåtdimensionerna har mått endast tagits från modellen i Solidworks. Därmed 
är det enbart det krävda materialet som är medtaget i beräkningarna. Ingen hänsyn till 
spillåtgången eller hur kapningen går till togs med här.  
 
4.9.2 Elcylindern 
För klämkraften är det vanligare att använda sig av ett hydrauliksystem. Vid ett inköp av dessa 
komponenter skulle det kosta 183 000 SEK för enbart hydraulcylinder och aggregat. Detta är 
inte inräknat med ventiler, slangar, doppvärmare och alla andra tillbehör som tillkommer vid 
inköp av ett hydraulsystem. Med dessa inräknade var kostnaderna uppåt 200 000 SEK. 
 
När det gäller elcylindern som den andra studentgruppen tog fram, är den större elcylindern är 
priset 320 000 SEK vilket är mycket dyrt enligt uppdragsgivaren Robert Lundström. Men med 
hjälp av att den andra studenten konstruerade en hävarm, kunde elcylinderns storlek förminskas 
och ledde till en kostnadsreducering, vilket är bra ur ett ekonomiskt perspektiv. Den mindre 
elcylindern kostade 240 000 SEK. Hävarmen har inte en hög tillverkningskostnad jämfört med 
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de övriga kostnaderna i maskinen. Samtidigt undviks läckage och haveri av hydraulik-system 
under de extrema väderförhållandena och även detta är mycket lönsamt då driftstopp elimineras 
på grund av dessa problem. 
 
4.9.3 Styrningar 
Leverantör 4 skall konstruera och leverera en komplett horisontell styrning samt fyra stycken 
stödrullar som skall vara den vertikala styrningen. Angående den vertikala styrningen så 
konstrueras infästningen inom Semcon och inte köps av Leverantör 4 då detta är en simpel 
konstruktion och därför kan bli billigare att göra själv. Även här ligger leveranstiden på 6-7 
veckor, men detta är inte lika kritisk detalj som bussningarna vid ett oönskat driftstopp. 
Kostnaden för hela styrningspaketetet är 81 400 SEK/styck. Ett styrningspaket på var sida om 
kabeldragaren resulterar i 162 800 SEK totalt. 
 
4.9.4 Bussningar 
Bussningarna i kabeldragaren är en slitdetalj som vid service måste bytas emellanåt. Dessa kan 
beställas av Leverantör 5, vilka är specialister på bussningar för hög påfrestning. Dock måste 
det köpas 10 stycken/köp så ett lager måste erhållas på bussningar och tillhörande slitdetaljer. 
Bussningen som kommer användas heter FB090 som är ett rullande bronslager med smörjande 
fickor. Dessa kostade 3 175 SEK för 10 stycken hos Leverantör 5.   
 
Bussningen FB090 med den önskade dimensionen 100x115 mm var det lång leveranstid på, 
omkring 14 veckor.  Leverantör 5 föreslog att köpa 8 stycken Fb090 100x60 mm för att sedan 
svarva av fyra av dessa och ha en 55 mm bussning intilliggande en 60 mm och göra detta på 
var sida i båda bussningshusen. Dessa hade 7 veckors leveranstid. 100x60-bussningarna kostar 
1 950 SEK för 10 stycken. Vid båda längderna av bussningar är det viktigt att ha extra 
uppsättningar på lager då 7 veckor vid ett driftstopp är mycket dyrt. Bussningarna till hävarmen 
är en mycket liten kostnad i detta sammanhang, ungefär 500 SEK för 10 stycken. 
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4.9.5 Drivning 
Gällande kedjorna så hade den andra studentgruppen kontakten med ett företag för att 
bestämma den mest optimala drivning för kabeldragaren. Detta är en mycket kritisk punkt för 
maskinen då kedjan och dess drivning är huvudkomponenterna i maskinen. Drivningen består 
huvudsakligen av Kedja, Ledarhjul, Drivhjul och Underrulle. Den andra studentgruppen 
levererade en föreslagen kedja med drivning från Leverantör 6. Kabeldragarens drivning är lik 
en traktorgrävares, och Leverantör 6 säljer reservdelar till just detta. Priserna för varje detalj är 
styckvis.  En tabell över priserna från Leverantör 6 gav från offerter visas i Tabell 4.11.  
 

Tabell 4.11. Priser på de olika drivpaketen från två olika leverantörer.  
 

  Pris [SEK] 
Kedja 14 900 

Ledarhjul 3 560 
Drivhjul 9 620 

Underrulle/12 st. 9 480 
2 uppsättningar 29 140 
Total Pris [SEK] 58 280 

 
4.9.6 Pads 
En stor fördel med pads till skillnad mot de andra drivningstyperna är att de är utbytbara och 
inte kräver att en hel enhet behöver bytas vid service eller driftstopp. Enligt Thomas Wennerhov 
(2017), kostar ett belt omkring 120 000 SEK. En hel kedja däremot, dock utan pads, kostar 
14 900 SEK.  
 
Priset för padsen på kedjan beror mycket på vilket material som efterfrågas och i vilket antal 
som önskas. Båda kedjorna har totalt 90 länkar och då det är önskat att ha ett antal pads som 
reservdelar, efterfrågades en offert på 100 pads från Leverantör 1. Dessa med både en 
underliggande platta av rostfritt stål och en med den nytänkande lösningen med en 
underliggande polyuretanplatta. En kostnadstabell för de olika varianterna vi sas i Tabell 4.12.  
 

Tabell 4.12. En kostnadstabell över de olika varianterna på pads från Leverantör 1.  
 

  Pris/100 stycken [SEK] 

Pris för pad med stålplatta 58 000 
Pris för pad med polyuretanplatta 40 500 

Prisskillnad 17 500 
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Detta visar på att drivning med pads är billigare än med belt. Med tillhörande kedja kommer 
priset endast gå upp till 55 400 SEK, vilket är mindre än halva priset mot ett belt. Padsen med 
en underliggande platta tillverkad i polyretan kommer att väljas för maskinen, inte bara på 
grund av de ekonomiska aspekterna, utan även för de möjligheter med ett material som inte 
korroderar samt att det finns ett nytänkande på marknaden angående kabeldragardetaljer, alltså, 
har en innovation skapats.  Gällande hjuldrift är det inte lika intressant ur ekonomiska 
perspektiv då det är mycket problem mer slirande slitage mellan kabeln och hjul vilket leder till 
stora kostnader i form av driftstopp eller maskinhaveri.  
 
4.9.7 Totalkostnad 
Alla komponenters kostnader är inte inräknade i priset av maskinen på grund av att vissa 
leverantörer inte gett ut pris på sina produkter. Även att tillverkningen och eventuella 
omkonstruktioner av maskinen kostar, gör att detta inte är en fullständig kostnadskalkyl av alla 
detaljer, utan bara en övergripande riktlinje om de största nyckelkomponenterna i maskinen. 
De komponenter som är blanka, är inte priset givet eller utsatt eller inte kunde uttalas om. En 
tabell över alla komponenter, tjänster och kostnader som rör maskinen visas i Tabell 4.13. 
Fästelementen är baserade på en utvärdering av vad skruv av klass 12.9 kostar och ett 
ungefärligt värde. 
 

Tabell 4.13 En övergripande kostnadskalkyl av nyckelkomponenterna i kabeldragaren 
samt tjänster gällande maskinen.  

 
Komponent/tjänst Pris [SEK] 

Balkar & plåt 39 080 
Fästelement Cirka 5 000 

Elcylinder + Planetvxl. 240 000 
Motor till elcylinder 8 674 

Bussningar, 10 st 2 540 
Kedja, 2 st 29 800 

Drivhjul, 2 st 19 240 
Ledarhjul, 2 st 7 120 

Underrullar, 12 st 18 960 
Navväxel, 2 st 29 484 

Vinkelväxel, 2 st 37 400 
Adapterplatta mellan nav- och vinkelväxel, 2 st 4 850 

Elmotorer till banden, 2 st 48 206 
Pads, 100 st 40 500 

Kabelstyrning (Stödrullar), 2 st 162 800 
TOTAL 693 654 

Omkonstruktion och modifiering  
Tillverkning  
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Elektronik Ring Jörgen 
 
4.10 Service & säkerhet 
Ur serviceperspektiv är det viktigt att maskinens komponenter är placerade på ett sådant sätt att 
varje delsystem i maskinen är lättåtkomligt för service och underhåll. Gällande elcylindern som 
den andra studentgruppen konstruerade var placeringen för denna inte helt optimal men fullt 
duglig vid de schemalagda service-tillfällena leverantören av denna råder till. Dessa 
servicetillfällen är gjorda med jämn frekvens med hänsyn till kabeltillverkningen eller vilka 
drifttimmar maskinen har och har service-schemat en hög frekvens är placeringen extra viktig.  
 
Motorerna åt drivbanden är lättåtkomliga för de ligger ovanpå banden i god arbetshöjd och kan 
därför servas och monteras bort lätt. En väsentlig del i en sådan här maskin som ska klara 
extrema förhållanden är att alla komponenter skall vara ordentligt smorda. I detta fall har alla 
rörliga komponenter såsom bussningar och infästningar smörjnipplar. Dessa är placerade för 
bästa möjliga åtkomlighet för att få en snabb och smidig service. Med ett serviceschema 
angående smörjning av alla bussningar, innehållande antal drifttimmar och vilka smörjnipplar 
som behöver smörjas, blir servicen mycket effektiv. Bussningarna som skall smörjas måste 
också vara välplanerade för byte eller att ha uppsättningar på lager då det är 7 eller 14 veckors 
leveranstid beroende på typ av bussning.  
 
Gällande alla fästelement, kommer de vara av EN-ISO standard på grund av att detta är en 
vanlig europeisk standard för fästelement. Detta medför att vid service kommer leverantörer ha 
lättare att leverera skruv och dylikt vid byte samt att det blir enklare att arbeta med 
standardiserade komponenter. Med den nära kontakten Semcon har med Kelmo, blir servicen 
av kabeldragarens elektronik tillgodosedd.  
 
Servicen för drivningen är inte avancerad gällande stödrullar, drivhjul och ledarhjul. Dessa har 
smörjnipplar för att komma åt lagren och det resulterar i en längre livslängd för kabeldragaren. 
En stor fördel med speciellt kugghjulet är att det har utförandet att länkarna hakar i varannan 
kugg på hjulet. Detta leder till mindre slitage på drivhjulet då kedjan kommer i ojämn takt per 
varv på hjulet. Gällande kedjan är den en oljefylld traktorkedja som valdes av den andra 
studentgruppen. Från tillverkaren är den fylld med smörjfett och inkapslad för att klara av hårda 
miljöer. Denna typ av kedja är helt servicefri och kommer hålla hela dess livslängd.  
 
De stora krafter och att kabeldragaren innehar rörliga delar gör att användarens säkerhet måste 
stå i fokus. Bakom var band för att skydda mot föremål eller klämrisk, skall ett skyddsgaller 
finnas. För att enkelt kunna avbryta driften av maskinen, Nödstoppsknappar och strömbrytare 
kommer vara placerade på maskinen av el och automationsföretaget Kelmo AB på maskinen 
samt på kontrollbordet för att säkerställa dess tillgänglighet vid eventuell olycka.  
 
Ur säkerhetsperspektiv blev detta mycket översiktligt på grund av projektets storlek och 
tidsram. Tankegången kring säkerheten är att det skall en form av galler på baksidan av det 
fixerade bandet. Nödstoppsknappar kommer tillkomma från El-automationen där en broms 
skall kunna hålla lasten en längre tid, detta även vid strömavbrott. Alla reglage knappar och 
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sådant som behövs till operatörerna kommer placeras längre ifrån maskinen vilket resulterar i 
mer säkerhet. Detta är ett område som delvis landar i framtida arbeten hos Semcon. 

5 DISKUSSION 
I detta kapitel diskuteras resultaten i projektet. Här diskuteras vad som kunde gjorts 
annorlunda, egna tankar och uppkommande utmaningar med arbetet. Även hur tidigare 
moment har använts för att uppnå nya resultat tas upp här.  
 
För ett förtydligande, är detta endast ett koncept vilket inte kommer tillverkas och säljas utan 
att ha gjort mer ingående beräkningar samt mer tankar kring tillverkningsanpassning. Dock 
lägger detta arbete en stor grund för Semcons eventuella framtida vidareutveckling. Det kan ses 
som en chans för Semcon att slå sig in på kabeldragarmarknaden med detta innovativa koncept, 
vilket skulle ge dem en helhetslösning av kabelutrustning med karusell, kabeldragare, 
svannacke och läggarm.  
 
Angående intervjun med maskinansvarig Thomas Wennerhov, fungerade detta som ett 
studiebesök där han visade runt, berättade om maskinerna i allmänhet och frågor ställdes 
löpande under besöket. Under en helt korrekt intervju skall alla frågor ställas i förhand och 
mycket väl förberett men i detta fall visste inte skribenterna tillräckligt mycket om maskinerna 
för att kunna utföra en fullständigt korrekt intervju. Enkäten var enbart utskickad till tre 
nyckelpersoner men för att uppnå ett mer precisionsartat resultat krävs det att fler aktörer gör 
enkäten, speciellt när ett medelvärde uttas från de sammanställda resultaten.  
 
Gällande beräkningar för arbetet har säkerhetsfaktorerna framför allt konsulterats med Semcons 
erfarna beräkningsingenjörer och konstruktörer eftersom det är mycket tidsödande att kolla upp 
exakta säkerhetsfaktorer för projektets specifika ändamål samt att bredden av arbetet gjorde att 
generella säkerhetsfaktorer utsattes. Detta gjordes med trovärdighet då Semcon har Eurocode i 
åtanke i allt de konstruerar. Alltså kommer Semcon vara tvungna att granska alla beräkningar 
innan implementering i verkligheten. Ur ett säkerhetsperspektiv är avrundade kanter på alla 
konstruktionsdetaljer bra då sprickor och höga spänningar är påtagligt vanligare vid belastning. 
Beräkningarna för ramkonstruktionen gjordes tidigt i projektet med hjälp av Semcons 
beräkningsingenjör i SAP2000 vilket var ett program som inte tidigare använts och därför 
uppkom ett beroende av honom från skribenternas sida. När han sedan gick på längre ledighet 
och ramkonstruktionen förändrades, var det inte möjligt att utföra beräkningarna igen utan 
längre upplärning. Därför gjordes extra stöttebalkar i ramkontruktionen för att försäkra sig om 
att hållfastheten är hög nog vid belastning.  
 
Det är också lätt att grotta in sig i alla möjliga moment på grund av att det är en sådan stor och 
avancerad maskin. Belysning i maskinen var ett exempel på ett sådant moment som börjades 
tänkas på tidigt i projektet men detta var irrelevant då utvecklingsteamet inte når så pass långt 
i utvecklingsstadiet. Detta gäller även instruktionsbok och skyddsgaller för maskinen. Dock är 
alla dessa tre delar i maskinen ett lagkrav för industriella maskinen med rörliga delar 
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Inom drivningsaspekten för kabeldragaren har många olika typer av kedjor, drivhjul, ledarhjul 
och underrullar varit som förslag vid konstruktionsfasen. Sökningen efter de perfekta 
standardkomponenterna med avseende på många aspekter men bland annat pris var avgörande 
och därför blev det hela tiden iterationer gällande leverantörer och olika komponenter. När en 
uppsättning av samspelande komponenter var uppmodellerade, visade det sig senare att det inte 
passade med övriga komponenter i maskinen. Detta ledde till omkonstruktion och 
uppmodellering ett flertal gånger av bara olika detaljer med egentligen samma funktion, vilket 
var ineffektivt och tidsödande.   
 
Tillverkningskostnader av innovationen reduceras samt mängden energi vid stålproduktion tas 
bort och bidrar även till en minskning av metall i samhället. Om sedan helheten betraktas, 
tillsammans med den andra studentens examensarbete, kan konceptet vittnas som mycket 
nytänkande och kommer förhoppningsvis höja kvalitén av kabeltransport. En transport som 
kostar många miljoner, då allt fler typer av sjökablar används och genom att därför kunna 
erbjuda marknaden en maskin som är både miljövänligare och driftsäker gynnar detta hela 
samhället. 
 
När det gäller det utförda friktionsexperimentet, kan det nu i efterhand ses att detta var en 
process som la grunden för många beräkningar och komponentval i maskinen. Detta påvisade 
även att det saktade upp den andra studentgruppens arbete då det behövdes kunskap om 
friktionskoefficienten för att beräkna klämkraften som var dimensionerande. Nu i efterhand 
borde därför denna process läggas tidigare än vad den gjorde gällande projektplanen.  Även 
inom friktionsexperimentet, gjordes inte utfräsning av mönster i gummipaden då det tenderade 
att smälta när fräsmaskinen opererade. Dock hade det varit möjligt att använda sig av en 
däckutskärare för att skapa ett rutmönster. Detta var inget som var tillgängligt vid experimentet 
och ansågs även onödigt att införskaffa på grund av att polyuretanets egenskaper började redan 
i den här fasen vara det utpräglade materialet.  Då experimentet utfördes med de förutsättningar 
som fanns tillgängligt gällande resurser, kunde inte experimentet utföras helt verklighetsbaserat 
eftersom den pålagda kraften skall vara placerad på en mycket liten yta. Om det skulle bli ett 
helt verklighetstroget experiment, fanns det två lösningar. Antingen minska arean drastiskt eller 
öka den pålagda kraften för att åstadkomma samma kontakttryck. Detta är tyvärr ett scenario 
som inte gick att tillgodose då det hade krävts specialutrustning i form av en pressmaskin.  
 
Bland de 18 konkurrenter som hittades, har flera maskiner pads för matning av kabeln. Dock 
har alla dessa modeller en stålplatta under paden. Innovationen som denna uppsats resulterar i, 
är något som inte finns på marknaden och gör inte bara Semcons framtida maskin unik utan 
bidrar till att hela den konservativa kabelindustrin kan förändras. En stor förändring för 
kabeldragaren bidrar med en reducering i metallkonsumption för samhället eftersom varje 
maskin har runt 100-600 pads i genomsnitt varav alla dessa har en metallplatta undertill.  Bara 
tanken på att ersätta metallplattan på en maskin gör därför stor skillnad. Polyuretanindustin är 
under utveckling och strävar ständigt efter att förbättra hantering av produkterna i slutet av 
deras livscykel. Detta för att på så sätt uppnå ännu bättre hållbarhet. Ett miljöansvar där enligt 
Polyurethanes (2017) varje år mer än 250 000 ton polyuretan återvinns och användningen av 
polyuretanavfallet för kraftproduktion i kommunala avfallsförbränningsanläggningar 
reduceras, vilket också minskar behovet av fossila bränslen. Även att nämna är att polyuretan 
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är en så pass ny teknik vilket enligt Plastnet (2017) sparar råolja och anses minska 
miljöbelastningen. Plastnet (2017) menar också att polyuretanet lyfts in i den politiskt korrekta 
gruppen biomaterial där många användare står i kö. 
 
Om sedan helheten betraktas tillsammans med den andra studentens delprojekt kommer 
konceptet förhoppningsvis kvalitén förbättras av kabeltransport. En transport som kostar många 
miljoner eftersom allt fler typer av sjökabel används och genom att därför kunna erbjuda 
marknaden en maskin som är både miljövänligare och driftsäker gynnar hela samhället. I dagens 
läge kan ett driftstopp uppgå till över en miljon om dagen i kostnader. Hur mycket 
sjökabeliläggningen kostar till vindkraftverk som placeras ute i haven för skattebetalarna är 
oklart men enkelt förstått finns det pengar att spara. 
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6 SLUTSATSER 
Följande kapitel lyfter fram slutsatserna gällande huruvida projektet besvarat 
problemställningarna som presenterades i inledningen samt projektets bidrag. 
 
Vid uppstarten av projektet fanns inte någon kabeldragare i Semcons produktportföljer. Detta 
har försvårat deras försäljning och därmed skulle ett koncept på en egen maskin genereras. Som 
helhet där även bidrag från den andra studentgruppens projektarbete har Semcons uppsatta mål 
uppfyllts. De kan nu gå vidare med en utveckling och praktiskt taget förbereda för en 
tillverkning inom en snar framtid. Förhoppningsvis kommer denna maskin vara 
konkurrenskraftig på marknaden, både gällande att den är direkt eldriven, vilket den andra 
studentgruppen har tagit fram. Detta finns inte på den befintliga marknaden. Men även 
innovationen gällande padsen i kabeldragaren kommer medföra ett större steg i utvecklingen 
för den generella kabeltransporteringen. För att få en tydligare bild av detta arbetes slutsats, 
besvaras de två frågeställningarna nedan: 
 

 Hur kan ett koncept för kabelutläggning i extrema miljöer utformas på ett ekonomiskt 
men inte kvalitetsbristande sätt? 
 

Denna till synes breda frågeställning påvisar vidden av detta projekt men med många nerlagda 
timmar kan den besvaras. Det såg till en början ut som ett omöjligt uppdrag men genom ett 
samarbete med den andra studentgruppen har nu Semcon ett färdigt koncept till sitt förfogande. 
Ett koncept som inte bara innehåller grova ritningar utan även en del detaljritningar och många 
innovativa lösningar kring maskinens delproblem. När det gäller de kvalitativa egenskaperna 
har hela arbetet speglats av kravet att välja standardkomponenter. Vilket även lyckats, till 
exempel innehåller konceptet en beställning gällande styrningslösning av en underleverantör.  
Det gör att de frågorna kring kvalitet förflyttas till dem istället för Semcon och den ekonomiska 
vinningen blir mycket betydelsefull. Detta eftersom konstruktionsarbetet inte krävs och att en 
helt annan garanti gäller där Semcon kan sätta krav på till exempel serviceunderhåll av 
maskinen.  
 
Även kriteriet att kabeldragaren skall bestå av standardkomponenter medför ur en ekonomisk 
synpunkt ett billigare alternativ med samma kvalitet vid var detalj. Ronneby Svets & Smides 
kompetenser inom svetsning gynnar kabeldragaren då hela ramkonstruktionen tillverkas av 
dem och inte lejs bort till externa tillverkare. Det gör att RSS har en bättre koll över sin 
tillverkning och gynnar Semcon i vinstmarginaler. 
 

 Vilket material är mest optimalt gällande drivningen ur kabelns perspektiv sett?  
 
En inte lika bred frågeställning men dock oerhört viktig för att få fram en lyckad kabeldragare. 
Denna besvarades med hjälp av en fördjupning inom materialkunskap och det utförda 
experimentet. Genom de två stegen, blev polyuretan den slutliga vinnaren gällande materialval 
för padsen som kedjan bekläds med. Slutsatsen gällande detta var på grund av friktion som i sig 
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är ett mycket avancerat ämne. Den väsentliga kunskapen som behövs för att uppnå en hög 
friktion är att antingen:  
 

1. Öka normalkraften  
 
2. Höj friktionstalet  

 
Den första punkten gick inte påverka då det var punkt två som blev betydelsefull och denna 
uppfylls genom att välja materialpar med hög friktion, vilket polyuretan mot polyeten har.  
 
Projektets bidrag 
Detta delprojekt samt den andra studentgruppens arbete bidrar till att ett koncept som är i stort 
sett helt färdigställt.  Men viktigt att nämna att det inte är klart för tillverkning. Däremot 
kommer Semcon kunna implementera alla resultat och kunna ta beslut om att gå vidare med 
konceptet eller modifiera det i efterhand. Författarna till denna rapport menar också att dessa 
resultat kvalificerar en maskin som har stora möjligheter att ge Semcon en konkurrenskraftig 
kabeldragare när det gäller kvalitet, hållfasthet och nytänkande aspekter.   
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7 REKOMENDATIONER & FRAMTIDA ARBETE 
I detta kapitel ges rekommendationer for mera detaljerade lösningar och/eller framtida arbete 
som kan göras för att förbättra konceptet och i sin tur säkerställa att den kommer vara lönsam 
i framtiden.  
 
När det gäller hela projektet är detta endast ett koncept som inte är redo att tillverkas. Semcon 
måste därför föra vidare produktutvecklingen till tillverkningsstadiet genom att fortsätta hålla 
kontakten med leverantörer gällande beställning av delar. Även en kontinuerlig dialog med RSS 
krävs för att få en god tillverkningsmöjlighet. Projektet måste således tas vidare inom Semcon 
till mer verksamma projekt.  
 
Gällande konceptet i sig, är beräkningarna i var detalj noga att gå igenom och modifiera vid 
tycke för Semcon. Främst FEM-simuleringarna inom arbetet är viktiga för att kunna säkerställa 
att konstruktionerna håller inom maskinen. De handberäkningar som utförs är också viktigt att 
noga analyseras då små modifieringar i maskinen kan göra stor skillnad i detaljberäkningar. 
Även en utökning av detaljutvecklingen måste göras för att nå en fullständig produkt med fler 
detaljer innehållande specifika passformningar, beläggningar och tillverkningsanpassning. 
 
Då säkerheten inom maskinen är ett mycket brett område vad som kan göras för att 
kabeldragaren skall vara säker för användaren vid drift. Det som tagits upp om säkerheten är 
endast översiktligt och måste vara mer ingående vad lagkrav säger om hur industriella maskiner 
måste vara utformade för att tillgodose människans säkerhet. Alla rutiner och krav måste 
Semcon därmed granska för att få en säker struktur och förlopp inom maskinanvändandet.  
 
Om friktionsexperimentet anses avvika för mycket i form av kontakttryck eller förhållandena 
testerna är utförda inom, skulle en fördel vara att göra testerna i en miljökontrollerad 
experimentanläggning. Det skulle medföra en bättre precision gällande friktion som i sin tur 
skulle leda till annorlunda friktionskoefficienter kring materialen.  
 
Vid lyckade beräkningar och tester kan de ekonomiska aspekterna tas hänsyn till på nytt med 
mer gynnsamma avtal för förspecificerade komponenter mellan företagen. Även ett eventuellt 
samarbete mellan de olika underleverantörerna kan börja arbetas fram för att få en effektiv 
tillverkning i framtiden. Till exempel leverantören för pads kan samarbeta med leverantörerna 
för kedjorna för att tillsammans tillgodose Semcon med en färdig lösning kring drivning. En 
annan aspekt som har möjlighet att sänka Semcons kostnader för maskinen är kabelstyrningen. 
Denna kan vara lönsam för Semcon att konstruera själva istället för att köpa in färdiga på grund 
av dess höga pris och simpla mekaniska struktur.  
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BILAGA A, DEL 1/2.  BULTDELNING ENLIGT EUROCODE. 

 
 
BILAGA A,  DEL 2/2, SLITSADE BULTHÅL ENLIGT EUROCODE 
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BILAGA B, Frågor och svar från intervju med Thomas Wennerhov på NKT i Karlskrona 

 
 Vilken tillverkare har maskinen? 

Queins och Troester.  
 

 Hur vet ni vilken maskin ni ska beställa? Vad utgår man ifrån? 
Dragkraft, kabeldiameter och begränsat utrymme. Sen beroende på vilka funktioner som 
är önskade exempelvis automation, stödrullar, nödstopp med mera. Speciellt stödrullarna 
brukar inte komma i samma paket.  
 

 Hur är relationen mellan er och leverantören av maskinen? 
Vi har god en relation med leverantören. Mycket kommunikation om service och 
reparationer med mera.  
 

 Vem utför servicen och hur ofta? 
Ett serviceschema ges av leverantören för varje maskin. Dem servas oftast i förebyggande 
syfte och det är i regel enklare service som utförs av NKT själva, annars anlitas en extern 
servicefirma. 
 

 Vad för typ av service görs på maskinen? 
När det är tillfälle för service av maskinen genomförs oftast oljebyte och oljefilterbyte. 
Motorerna som driver maskinens matning håller mycket bra och behöver mycket sällan 
servas. Det som är den största servicen är att byta drivbandet på maskinen då det slits 
lättsamt om kabeln kommer snett in i maskinen.  
 

 Finns det problem när man lägger i kabeln? 
Ja, det finns problem vid inläggningen av kabeln. Det är mycket viktigt att kabeln kommer 
in rakt i maskinen utan någon som helst böjelse. NKT använder sig dock av en tross som 
går genom maskinen, vilken är fäst vid änden av kabeln för att styra in kabeln i början av 
en matningsprocess.  
 

 Hur motverkar man att kabeln ramlar igenom en toppmatad maskin? 
Detta är ett stort problem därför har NKT valt att gå ifrån toppmatade maskiner och de 
har bara sidomatade kabeldragare vilket går lätt för dem då de använder sig av en tross 
när de matar. Thomas svarade även att för centrering av kabeln mellan banden i höjdled 
på en toppmatad maskin görs detta genom att hålla en kontinuerlig spänning på kabeln. 
 

 Slirar kabeln någonsin? 
Ja, det kan den göra ibland eftersom bitumen kan rinna ut och fastna mellan kabeln och 
drivbanden. Det kan även förekomma slirande mellan drivhjul och belt vilket åtgärdas 
genom att byta belt. Exempel på detta var att vissa band kan börja slira vid 1 tons dragkraft 
men ett byte av band gör att exakt samma inställningar inte slirar förrän vid 5 ton! Det är 
alltså en stor skillnad mellan de olika banden och hur de förhåller sig till slirande. 
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 Vad är det för friktionskoefficient mellan kabel och band? 
Denna fråga var inget Thomas kunde svara på eftersom det var mycket hemligt, något 
som inte var konstigt på grund av att det märkts tidigare att inga konkurrenter heller 
lämnar ut vad de har för friktionskoefficient. Detta är mycket avgörande för 
dimensionering av klämkraften så det var extra synd att Thomas inte kunde ge ut deras 
värde. 
 

 Är det vanligast att padsen spricker eller slits? 
NKT har bara belt-drivna kabeldragare i sin maskinpark så Thomas kunde inte ge ett svar 
på denna fråga. Enligt Thomas har NKT gått till enbart belt-drivna maskiner då de anser 
att dessa är snällare mot kabeln vid transport. 
 

 Vad är den mest utsatta detaljen för slitage? 
Helt klart drivbanden! 
 

 Hur byter man bandet/padsen på maskinen och hur ofta? 
Vanligtvis byter NKT band på maskinerna genom att släppa trycket på tryckluftsbälgarna 
och bara byta ut bandet utan verktyg, vilket går mycket smidigt. Dock är det svårt att hitta 
det optimala bandet för den matade kabeln då de kan variera mycket i storlek och ytor 
men kontaktytan för kabeln är oftast polyeten eller garninlindat bitumen. Bandet är 
omkring 30 mm tjockt och kostar omkring 120 000 SEK så det blir en relevant kostnad 
om bandet byts alltför ofta. Thomas kunde dock inte svara på hur ofta de bytte drivbanden 
då det är mycket varierande beroende på inställningar på maskinen och kabelns utförande.  
 

 Vad är användarnas syn på maskinens brister och är det något som kan förbättras? 
Thomas menar att det finns en del förbättringar kring maskinen. Stödrullarna som sitter 
både före och efter kabeldragaren är gjorda i stål men skulle enkelt kunna ersättas med 
aluminiumrullar som är både mer hållfast för miljön och lättare. Dock är aluminiumet 
snäppet dyrare än stål. Dessa stödrullar i stål kostar omkring 1 000 SEK/styck. Även att 
de mindre stödrullarna på sidorna om bandet som gör att det inte glider av hjulen går av 
är ett problem i dagens belt-drivna maskiner.  
 
För drivhjulen som bandet sitter spänt emot kan ha flera utföranden, antingen splineshjul 
som håller bandet på plats i sidled och friktionen i drivriktningen eller gummerade hjul 
där friktionen mellan band och drivhjul håller bandet på plats i alla riktningar. Thomas 
menar att de gummerade hjulen gör konstruktionen mer slitbar på grund av att bandet 
gärna vill kränga sig mot splines-spåren och slitas itu.  
 
Att komma åt komponenterna i maskinen är mycket viktigt vid service och driftstopp. I 
nuläget är det ej enkelt att komma åt delarna då en stor plåt måste monteras bort för att 
kunna se in i de flesta maskinerna. På en maskin har NKT monterat ett jalusi i makrolon 
och aluminium som rullas upp för service och inspekteringar av maskinen. Detta var 
mycket smidigare enligt Thomas Wennerhov.  
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 Vilka säkerhetsrutiner finns det kring maskinen? 
Det finns alltid flera nödstopp kring maskinerna och skyddsplåt/galler. På vissa av 
kabeldragarna finns det även fotoceller som känner av objekt om olyckan skulle vara 
framme och stannar maskinen omedelbart.  
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BILAGA C, KVALITETSHUSET 
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BILAGA D, MATLAB.-KOD FÖR FRIKTIONSKOEFFICIENTSGRAFER 

 
%% Friktionsplots 
% Rumstemperatur 
clc 
close all 
clear all 
  
%%  #### Blank yta, Ej utfräst mönster #### 
  
%% Torr yta 
my1 = [1.297297297; 1.422764228]; % µ, PU 60ShA 
my2 = 
[0.4054054054;0.4227642276;0.4405286344;0.3900928793;0.4057279236;0.380952381;0.37
03703704]; %µ, Torr yta PU 80ShA 
my3 = [1.444444444; 1.885245902]; % µ, Gummi 60 ShA 
Np = [1; 9.6; 20; 29.6; 39.2; 49.8; 59.4]; % Pålagd kraft [kg] 
figure() 
plot(Np(1:2,1),my1) 
hold on 
plot(Np(1:7,1),my2) 
hold on 
plot(Np(1:2,1),my3) 
title('µ, Torr yta, Blank yta, Ej utfräst mönster') 
ylabel('Friktionskoefficient µ') 
xlabel('Pålagd vikt + egenvikt [kg]') 
legend('µ PU 60 ShA','µ PU 80 ShA','µ Gummi 60 ShA') 
ylim([0 1.9]); 
  
%% Saltblöt yta 
my11 = [1.621621622; 1.544715447]; % µ,PU 60ShA 
my22 = [0.7297297297;0.6504065041;0.6607929515;0.773993808]; %µ, PU 80ShA 
my33 = [1.111111111; 0.9836065574]; % µ, Gummi 60 ShA 
Np = [1; 9.6; 20; 29.6; 39.2; 49.8; 59.4]; % Pålagd kraft [kg] 
figure() 
plot(Np(1:2,1),my11) 
hold on 
plot(Np(1:4,1),my22) 
hold on 
plot(Np(1:2,1),my33) 
title('µ, Saltblöt yta, Blank yta, Ej utfräst mönster') 
ylabel('Friktionskoefficient µ') 
xlabel('Pålagd vikt + egenvikt [kg]') 
legend('µ PU 60 ShA','µ PU 80 ShA','µ Gummi 60 ShA') 
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ylim([0 1.9]); 
  
%%  #### Matt yta, Ej utfräst mönster #### 
  
%% Torr yta 
my111 = [1.081081081; 0.8943089431;0.8370044053;0.773993808]; % µ, PU 60ShA 
my222 = [0.5945945946;0.6016260163;0.5991189427;0.5944272446;0.5584725537]; %µ, 
PU 80ShA 
my333 = [0.5945945946;0.674796748;0.6696035242;0.6749226006]; % µ, Gummi 60 ShA 
Np = [1; 9.6; 20; 29.6; 39.2; 49.8; 59.4]; % Pålagd kraft [kg] 
figure() 
plot(Np(1:4,1),my111) 
hold on 
plot(Np(1:5,1),my222) 
hold on 
plot(Np(1:4,1),my333) 
title('µ, Torr yta, Matt yta, Ej utfräst mönster') 
ylabel('Friktionskoefficient µ') 
xlabel('Pålagd vikt + egenvikt [kg]') 
legend('µ PU 60 ShA','µ PU 80 ShA','µ Gummi 60 ShA') 
ylim([0 1.9]); 
  
%% Saltblöt yta 
my1111 = [0.6216216216; 0.5853658537;0.5726872247;0.5882352941;0.5918854415]; % 
µ,PU 60ShA 
my2222 = 
[0.4324324324;0.4390243902;0.4405286344;0.4024767802;0.415274463;0.380952381;0.370
3703704]; %µ, PU 80ShA 
my3333 = [0.5833333333; 0.5819672131;0.6415929204;0.6242236025;0.5980861244]; % µ, 
Gummi 60 ShA 
Np = [1; 9.6; 20; 29.6; 39.2; 49.8; 59.4]; % Pålagd kraft [kg] 
figure() 
plot(Np(1:5,1),my1111) 
hold on 
plot(Np(1:7,1),my2222) 
hold on 
plot(Np(1:5,1),my3333) 
title('µ, Saltblöt yta, Matt yta, Ej utfräst mönster') 
ylabel('Friktionskoefficient µ') 
xlabel('Pålagd vikt + egenvikt [kg]') 
legend('µ PU 60 ShA','µ PU 80 ShA','µ Gummi 60 ShA') 
ylim([0 1.9]); 
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%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
%%  #### Matt yta, Utfräst mönster #### 
% 70% mindre area än 100*100 mm 
  
%% Torr yta 
myfras1 = [0.7027027027; 0.7073170732;0.6828193833;0.6811145511; 0.5966587112]; % µ, 
PU 60ShA 
myfras2 = 
[0.4594594595;0.487804878;0.4845814978;0.5077399381;0.4821002387;0.4761904762]; 
%µ, PU 80ShA 
% my333 = [0.5945945946;0.674796748;0.6696035242;0.6749226006]; % µ, Gummi 60 ShA 
Np = [1; 9.6; 20; 29.6; 39.2; 49.8; 59.4]; % Pålagd kraft [kg] 
figure() 
plot(Np(1:5,1),myfras1) 
hold on 
plot(Np(1:6,1),myfras2) 
% hold on 
% plot(Np(1:4,1),my333) 
title('µ, Torr yta, Matt yta, Utfräst mönster') 
ylabel('Friktionskoefficient µ') 
xlabel('Pålagd vikt + egenvikt [kg]') 
legend('µ PU 60 ShA','µ PU 80 ShA') 
ylim([0 1.9]); 
  
%% Saltblöt yta 
myfras11 = [0.4594594595; 0.406504065;0.3436123348;0.3529411765;0.3818615752; 
0.3733333333; 0.3542673108]; % µ,PU 60ShA 
myfras22 = 
[0.3783783784;0.3821138211;0.3964757709;0.3653250774;0.369928401;0.3428571429;0.33
81642512]; %µ, PU 80ShA 
% my3333 = [0.5833333333; 0.5819672131;0.6415929204;0.6242236025;0.5980861244]; % 
µ, Gummi 60 ShA 
Np = [1; 9.6; 20; 29.6; 39.2; 49.8; 59.4]; % Pålagd kraft [kg] 
figure() 
plot(Np(1:7,1),myfras11) 
hold on 
plot(Np(1:7,1),myfras22) 
% hold on 
% plot(Np(1:5,1),my3333) 
title('µ, Saltblöt yta, Matt yta, Utfräst mönster') 
ylabel('Friktionskoefficient µ') 
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xlabel('Pålagd vikt + egenvikt [kg]') 
legend('µ PU 60 ShA','µ PU 80 ShA') 
ylim([0 1.9]); 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
%% Olika materialbeteenden beroende på förhållanden 
  
%% PU 60 ShA 
figure () 
plot(Np(1:2,1),my1)         %Blank Torr yta 
hold on 
plot(Np(1:2,1),my11)        %Blank Saltblöt yta 
hold on 
plot(Np(1:4,1),my111)       %Matt Torr yta 
hold on 
plot(Np(1:5,1),my1111)      %Matt Saltblöt yta 
hold on 
plot(Np(1:5,1),myfras1)     %Matt Fräst Torr yta 
hold on 
plot(Np(1:7,1),myfras11)    %Matt Fräst Saltblöt yta 
title('µ för PU 60 ShA beroende på förhållanden') 
ylabel('Friktionskoefficient µ') 
xlabel('Pålagd vikt + egenvikt [kg]') 
legend('Blank torr yta','Blank saltblöt yta','Matt torr yta','Matt saltblöt yta','Matt fräst torr 
yta','Matt fräst saltblöt yta') 
ylim([0 1.9]); 
  
%% PU 80 Sha 
figure () 
plot(Np(1:7,1),my2)         %Blank Torr yta 
hold on 
plot(Np(1:4,1),my22)        %Blank Saltblöt yta 
hold on 
plot(Np(1:5,1),my222)       %Matt Torr yta 
hold on 
plot(Np(1:7,1),my2222)      %Matt Saltblöt yta 
hold on 
plot(Np(1:6,1),myfras2)     %Matt Fräst Torr yta 
hold on 
plot(Np(1:7,1),myfras22)    %Matt Fräst Saltblöt yta 
title('µ för PU 80 ShA beroende på förhållanden') 
ylabel('Friktionskoefficient µ') 
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xlabel('Pålagd vikt + egenvikt [kg]') 
legend('Blank torr yta','Blank saltblöt yta','Matt torr yta','Matt saltblöt yta','Matt fräst torr 
yta','Matt fräst saltblöt yta') 
ylim([0 1.9]); 
  
%% Gummi 60 Sha 
figure () 
plot(Np(1:2,1),my3)          %Blank Torr yta 
hold on 
plot(Np(1:2,1),my33)         %Blank Saltblöt yta 
hold on 
plot(Np(1:4,1),my333)        %Matt Torr yta 
hold on 
plot(Np(1:5,1),my3333)      %Matt Saltblöt yta 
hold on 
% plot(Np(1:6,1),myfras2)    %Matt Fräst Torr yta 
% hold on 
% plot(Np(1:7,1),myfras22)    %Matt Fräst Saltblöt yta 
title('µ för Gummi 60 ShA beroende på förhållanden') 
ylabel('Friktionskoefficient µ') 
xlabel('Pålagd vikt + egenvikt [kg]') 
legend('Blank torr yta','Blank saltblöt yta','Matt torr yta','Matt saltblöt yta') 
ylim([0 1.9]); 
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BILAGA E, GROV REFERENSRITNING AV DEN KOMPLETTA KABELDRAGAREN 
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BILAGA F, DEL 1/2, ANVÄND STRESS/STRAIN-KURVA FÖR POLYURETAN 60 SHA 
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BILAGA F, DEL 2/2, ANVÄND STRESS/STRAIN-KURVA FÖR POLYURETAN 80 SHA 
 
 

 
 
  



 

 

BILAGA G, DEL 1/2, RITNING PÅ PAD 
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