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Sammanfattning 

Denna rapport utgör det avslutande arbetet för kandidatexamen i programmet 
Produktutveckling, Blekinge Tekniska Högskola, våren 2014.  

Uppdraget omfattar konstruktion av en plåtvändare för kvalitetssyning av 
plåtytor vid SSAB Oxelösund. Som förebild finns en redan befintlig 
anläggning vid SSAB i Mobile, USA.  

Problematiken i uppdraget är framförallt konvertering av ritningar till 
europeisk standard. Därefter följer problematiken av att Oxelösund har ett 
annat produktpaket som ska kvalitetssynas. Slutligen behöver konstruktionens 
ljudnivå ska sänkas och mindre uppdagade konstruktionsproblem lösas. 

Anläggningen i USA är byggd enligt amerikansk standard vilket utgör stora 
konsekvenser och försvårar valet av standardprodukter i Europa.  

För att säkerställa konstruktionens styrka vid minskade dimensioner, har de 
flesta materialen byts till högre kvalitet. Många detaljer är utförda i SSABs 
egna nischprodukter, höghållfasta stål. Resultatet har blivit en smäckrare 
konstruktion men med förhöjd kapacitet. 

Arbetet är strukturerat i en projektform där dynamisk produktutveckling enligt 
Freddy Olsson kombineras med SSABs eget projektsystem Projox. 





Abstract 

This report forms the final work of the Bachelor’s degree in Product 
development, Blekinge Institute of Technology, spring 2014.  

The assignment includes the construction of a turning device for quality 
assurance of metal sheets’ surfaces at SSAB Oxelösund. As a model there is 
an already existing facility at SSAB in Mobile, USA.  

The dilemma is above all conversion of the designs to European standards. 
Thereafter follows the problem of a different product package for quality 
assurance control in Oxelösund. Finally the noise level needs to be lowered 
and some minor exposed construction problems are to be solved.   

The facility in the USA was built according to American standards which will 
have fundamental consequences and makes the choice of European standard 
products hard.  

To secure the strength of the construction at decreased dimensions, most of 
the materials have been changed to a higher quality. Many details are in 
SSAB’s own niche products, high strength steel. The result has become a 
more slender construction but with additional capacity.   

The work is structured as a project model where dynamic product 
development according to Freddy Olsson is combined with SSAB’s own 
project model Projox.  
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1 Introduktion 

Rapporten utgör underlag gällande kandidatexamen, programmet för 
Produktutveckling, vid Blekinge Tekniska Högskola. Uppdraget är utveckling 
av en konstruktion som möjliggör vändning av plåtar vid SSAB EMEA i 
Oxelösund.  

1.1 Inledning 
Kundbehovet gällande ytfinhet på plåt har ökat och SSAB har ambitionen att 
tillgodose kundens önskan. Företaget behöver därför ytterligare en anläggning 
där plåten kan vändas så att alla ytor kan kvalitetssynas innan leverans. 
Anläggningen ska kunna vända plåtarna 180° så att båda sidorna kan 
kontrolleras. Liknande konstruktioner för ändamålet benämns inom företaget 
för plåtvändare. 

Idag finns flera plåtvändare integrerade i valsverkets produktionsflöde. 
Plåtarna kontrolleras och går sedan vidare till olika slutbehandling. De färdiga 
produkterna finns i flera olika produktionsflöden med stora geografiska 
avstånd. Tyvärr finns det slutstationer där produkterna automatförpackas 
innan leverans och slutlig ytsyning uteblir.  

1.2 Uppdrag och avgränsningar 
Uppdraget är utvecklandet av en plåtvändare som möjliggör stickprov från 
alla delar av produktionsflödet. De idag integrerade plåtvändarna har en hög 
belastning och avvikande stickprov som ska in i flödet utgör risk för 
leveransförseningar. 

Som förebild för den nya plåtvändaren finns en konstruktion redan i bruk vid 
företagets anläggning i Mobile, USA. Maskinen är inköpt från en leverantör 
och konstruktionsunderlaget begränsat. 
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Konstruktionen ska omarbetas till svensk standard och med en annorlunda 
kravställning gällande kapacitet. Eventuella problem ska avhjälpas. 

Arbetets fokus ligger på koncept och problemlösning. Maskintekniska 
element såsom system-, el- och hydrauliksystem handhas i senare skede av 
behörig kompetens. Även hållfasthet ska verifieras av kompetens efter 
projektavslut. Standarder och konstruktionens sammanfogning hänvisas i 
referens och analyseras inte i rapporten. 

1.3 Företagspresentation 
SSAB är en världsledande stålproducent med nischprodukten höghållfasta 
stål. Företaget är globalt med fullständiga produktionsanläggningar i Sverige 
och USA. I Kina finns anläggning för bearbetning och färdigställning.  
Omkring 9 000 personer är anställda i 45 länder. Försäljningen omsatte år 
2013 ca 35 Mdr. 

I Sverige tillverkas råstålet i Luleå och i Oxelösund. En anläggning i Borlänge 
producerar tunnplåt av stålämnena som tillverkats i de två andra orterna. I 
Oxelösund är processen fullständig från råstål till färdig plåtprodukt. 
Anläggningen i Oxelösund framställer Hardox, Weldox, Armox och Toolox. 

 

Figur 1.1 – Flygfoto över SSAB i Oxelösund. [1] 
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Tabell 1.1 – SSABs produktvarumärken [2] 

 

Konstruktionsstål för lätta och hållbara lösningar. 
Används främst inom transportsektorn i 
lastbilsflak, containrar och chassis. 

 

Slitplåt för maximal nyttolast och längre 
serviceintrevall ibland annat flak, containrar, 
skopor och som slitdelar inom råmaterialhantering 
och återvinning. 

 

Kallvalsat stål för lätta och säkra komponenter. 
Lämpar sig väl för bockning och formning. 

 

Konstruktionsstål för tunga och krävande 
applikationer. Används i kranar och andra 
konstruktioner där kraven på styrka och 
svetsbarhet är höga. 

 

Färgbelagd stålplåt för miljöanpassade 
byggprodukter. En hållbar lösning för tak, väggar, 
takavvattning och beslag. 

 

Skyddsplåt för beskyddande av liv och egendom 
som används i värdetransporter, byggnader, 
minröjare och personskydd. 

 

Maskinkomponents- och verktygsstål som tål 
extrema temperaturer. Härdat och redo att sättas i 
produktion. 

 

Med gedigen kunskap inom svetsning och termisk bearbetning har 
svetshandböcker, broschyrer, datablad och flertalet hjälpande programvaror 
utvecklats. Fria programvaror, datablad och broschyrer kan laddas ner från 
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SSABs webbplats. Böcker kan beställas. Företaget erbjuder kunder utbildning 
i hur man bäst hanterar produkterna och utnyttjar dess potential till max.  

[2] [3] 

1.4 Metod  
Arbetet är strukturerat i en kombination av Fredy Olssons 
produktutvecklingsmodell [4] och SSABs projektmodell Projox.  

Produktutvecklingen omfattar konvertering och utveckling av en redan 
beprövad maskinkonstruktion i USA. Kandidatarbetets slutmål är att 
presentera en primärkonstruktion med angiven projektavgränsning för 
utvärdering och vidare förädling. 

Inledande fas är en Projektinitiering. I den sker: 

 Faktainsamling  
 Klargörande av mål och krav 
 Analys av projektrisker 
 En grov tidplanering 
 Fastställande av intressenter 

Därefter följer fasen Förstudie innehållande: 

 Principkonstruktion, ett koncept att utveckla 
 Riskanalys enligt SSABs mall ”Riskbedömning på konstruktions-

stadiet”  
 Aktivitetsplan och tidplan 
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Nästa fas är Projekteringen. I detta arbete begränsas projekteringen till: 

 Primärkonstruktionen utifrån principkonstruktionen 
 3D-modellering 
 Beräkningsarbete gällande maskinella områden 
 Ritningsunderlag 
 Rapportskrivning 

Slutligen kommer fasen Projektavslut. I projektavslutet sker: 

 Överlämning 
 Presentation 

Freddy Olssons produktutvecklingsmetod är uppdelat i två faser, 
principkonstruktion och primärkonstruktion. 

I principkonstruktionen utreds alla förberedande behov för att hitta en eller 
flera koncept. I den fasen placeras projektinitiering och förstudie. 

I primärkonstruktionen utvecklas konceptet från föregående fas mot en eller 
ett par riktade lösningar. Slutligen presenteras den lösningen som projektet 
framtagit. Här hamnar projektering och projektavslut. 

 

Figur 1.2 – Projektupplägg 

Fredy 
Olsson 

Princip- 
konstruktion 

Primär- 
konstruktion 

Projox Projekt- 
initiering Förstudie Projekt-

ering 
Projekt- 
avslut 
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2 Projektinitiering 

2.1 Faktainsamling 
Faktainsamling sker huvudsakligen genom direkt kommunikation och via  
e-post. Som anställd vid företaget finns åtkomst till ritningsarkiv och berörda 
databaser i Oxelösund. Huvudkonceptet är redan i drift vid anläggningen i 
Mobile, USA, vilket medför viss extern faktainsamling. 

För konstruktionsarbetet används AutoDesk Inventor Professionell 2013, 
AutoCad Mechanical 2013 samt AutoDesk Vault 2013. Programvarorna är 
SSABs standardprogram för mekaniska konstruktioner. 

2.1.1 Kvalitetskontroll av plåt 

För att få information om maskinens arbetsmoment intervjuas Daniel Sjöberg, 
operatör vid kvalitetskontroll.  

Ytstandard beskrivs i företagets kvalitetsnorm. I syningen av ytdefekter hos 
plåt bedöms djuptolerans och tjocklekstolerans. Inom områdena specificeras 
variationer såsom bristningar, ”invalsningar”, intryckningar och sprickor m.fl.  

Syningsarbete sker okulärt, stående på plåten. Vid syning av känsligt material 
och/eller material till kunder med extra höga krav på ytkvalitet, utförs 
syningen med hjälp av verktyg. Metoden kallas släpljus och innebär att man 
har en lampa med högt LUX-värde i mycket nära anslutning till plåten. 
Genom metoden ser man även ytdefekter bestående av mycket mjuka, långa 
och vågiga avvikelser. Synarpersonalen behöver ha plåten horisontellt 
liggande vid syning och möjlighet att syna båda sidor från ovanläge. Ett 
generellt ljusbehov på 500 LUX behövs direkt mot plåten. 
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2.1.2 Profiler och material 

Uppgifter om stålprofiler enligt svensk standard hämtas hos Tibnor AB, BE-
Group och Karl Björks tabellsamlingar. Produkter från SSABs sortiment finns 
att tillgå via företagets webbplats. Förband- och fästelement är hämtade från 
Arvid Nilsson Gruppen samt Nordic Fastening Group. Produkter utanför 
dessa leverantörer anges vid detalj.  

För att hitta ekvivalent material och kunskap om amerikansk materialstandard 
ASTM och SAE används mestadels Materialnyckeln 3.0 från Swedish 
Standards Institute och Total Materia. Dimensioner för profiler enligt AISC 
återfinns på Engineers Edge.  

[5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 

2.1.3 Ritningsunderlag 

Som grundunderlag för befintlig anläggning finns ritningar i PDF-format och 
DWF-format, samtliga med amerikansk standard och vyplacering. En kort 
filmsekvens visar hur anläggningen arbetar. Några enstaka fotografier finns 
att tillgå.  

Upplägget av ritningsstruktur/hierarki är olikt SSABs standard. I Oxelösund 
används en hierarki med sammanställningar och detaljer där ritningsnummer 
visar samhörighet. De flesta detaljer som ska bearbetas får en egen ritning. I 
det amerikanska ritningsunderlaget samlas flertalet detaljer på samma ritning 
utan att ha samhörighet i konstruktionen. En detalj kan ha flera olika 
utformningar men baseras på samma ritningsvy och enbart en otydlig text 
beskriver avvikelsen. Variation i sammanställningar och detaljer skrivs 
generellt med notiser innehållande förkortningar, som trots 
informationssökande förblir okända.  
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Standardprodukter i USA anges i tum. Exempelvis anges plåttjocklek för 
grundmaterialet till 1” vilket är 25,4 mm. På ritningen anges individuella mått 
och ackumulerade mått i hela mm, i stycklistan i tum. De ackumulerade 
måtten framkommer ofta inte förrän i de ovanliggande sammanställningarna. 
När ett större antal detaljer utförs på samma sätt och inte ska bearbetas blir 
den slutliga avvikelsen väldigt stor. 

För att förstå maskinens uppbyggnad och långsamt strukturera om den med 
svensk standard byggs inledningsvis en enklare 3D-modell. Omgående visar 
det sig att angivna dimensioner i ritningar och stycklistor gör anläggningen 
nästintill omöjlig att få ihop.  

2.1.4 Förebildens funktion 

Anläggningen arbetar som en bok. I den öppna boken placeras plåten som ett 
bokmärke på ena sidans blad. Plåtens ena sida ytsynas. 

Med hydraulik slås boken igen och tyngdpunkten för plåten förflyttas till 
nästkommande blad. 

När boken väl öppnas igen har plåten hamnat på det andra bladet. Plåtens 
andra sida kan ytsynas. 

 

Figur 2.1 – Funktionen för vändning av plåt. 
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2.2 Krav och mål 
Kraven i den nya konstruktionen är specificerade genom beställningen av 
maskinen. Dessa avviker från förebilden.  

 Plåtvändaren ska kunna hantera plåt med tjocklek 3 - 60 mm, bredd 
1000 - 3500 mm och längd 2000 - 15000 mm.  Hanteringsproblem 
utanför anläggningen begränsar plåtens vikt till max 12 ton. I 
framtiden kan den maximala vikten öka. 

 Geografisk placering är inte fastställd. Frågan kvarstår om 
anläggningen ska sänkas ner eller byggas ovan mark. 
Omkringliggande skyddsutrusning och hjälpmedel är eliminerade i 
projektet. 

 Personalen ska kunna syna 4 - 6 plåtar i timmen.  
 Anläggningen ska vara så tyst som möjligt. Plåten ska i möjlig mån 

inte slamra. 

Målet är: 

 Utredning av befintlig anläggning och avhjälpande gällande 
eventuella problem. 

 Konceptframtagning med bibehållen funktion för vidare utveckling 
av framtida projektgrupp. 

 3D-modell med ritningsunderlag gällande mekanisk uppbyggnad.  
 Föreslå modell av hydraulcylinder. 
 Grovt uppskattad kostnad. 
 Färdigställd rapport gällande examinationsarbete. 
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2.3 Analys av projektrisker 
Projektetgruppen utgörs av en medlem, mig, vilket förutsätter 100 % 
delaktighet. Vid avvikelser måste problem lösas omgående på kort tid, 
alternativt förbigås för stunden enligt Fredy Olssons modell "rinnande 
vattnet” [4].  Arbetets storlek i förhållande till avsatt tillgänglig tid ger inte 
utrymme för problem. Ur mekaniskt perspektiv bedöms riskerna i ett senare 
skede. 

Projektrisker som finnas är: 

 Haveri eller störningar i den tekniska utrustningen (hårdvara och 
mjukvara). 

 Kompetenssvagheter vid 3D-modellering av konstruktion. 
 Kompetenssvagheter vid hållfasthetsberäkning. 
 Bristande erfarenhet och kunskap gällande standarkomponenter och 

färdiga produkter. 

Som hjälpmedel för eventuella risker lokaliseras: 

 Support vid haverier av teknisk utrustning. 
 Avsatt extern tid för kompetensförhöjning gällande 3D-modellering. 
 Förenklade hållfasthetsberäkning där kompetens anlitas efter 

projektavslut. 
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2.4 Grov tidplan 
I samband med projektinitieringen fastställs en grov tidplan som gäller till 
fasen för projekteringens början. Tidplanen omfattar hela projektet.  

 Projektinitiering  v 4-6 2014 
 Förstudie v 5-7 2014 
 Projektering  v 8-21 2014 
 Projektavslut  v 22-23 2014 

I principkonstruktionens avslutning utvärderas tidplanen och en ny plan med 
aktiviteter fastställs.  

2.5 Intressenter 
Beställare av maskinen är Björn Andersson, avdelningschef för den tekniska 
avdelningen på valsverket vid SSAB EMEA Oxelösund.  

Personalen som är specialiserad på syning av plåt utgör en intressent. De 
önskar ha anläggningen enligt den amerikanska förbliden i funktionsavseende. 

Ytterligare intressent är marknadsavdelningen som har direktkontakt med 
kund. De vill snarast kunna tillgodose kundbehovet. Kontakt sker genom 
Björn Andersson.  
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3 Förstudie 

3.1 Konstruktionens uppbyggnad och rörelse 
Principen är uppbyggd kring tre fristående stativ med pivotarmar och 
hydrauliska cylindrar. Pivotarmarna håller gemensamt upp längsgående 
rektangulära rör. Rörprofilerna utgör en tvärgående sammanfogning för 
flertalet I-balkar och U-balkar.  Tillsammans utgör de ett ramverk för att 
placera en plåt på.  

I-profilerna i ramverket är försedda med konstruktionsdetaljer som agerar 
stopp/styrningar (guider) för plåtarna vid konstruktionen i rörelse. Guiden bär 
plåten vid uppvinklat läge. Guidefunktionen utgör också mothåll och 
förenklar traversoperatörens nerläggning av plåt.  

Ramverket täcks med plåtgolv för att förhindra genomfall för personal och 
produkter. Täckplåten är i originalet fastsvetsad och försedd med hål för 
krankrokar (lyft). 

Initialt placeras plåten på en av lyftsidorna. Vändningen kan ske åt båda håll. 

  

Figur 3.1 – Plåt placerad på ena sidan av plåtvändaren, originalskiss. 
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Operatören startar sekvensen. Båda lyftsidorna går upp och möts med ca 10° 
lutning på den lastade sidan.  

 

Figur 3.2 – Lyftsidorna möts i upplyft läge, originalskiss. 

Tillsammans går sidorna vidare i riktning från plåtens ursprungssida. Genom 
rörelsen är avsikten att lyftsidorna ska byta arbetsuppgift, plåten ska byta sida.  

 

Figur 3.3 – Plåten har ”bytt sida”, originalskiss. 
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När plåtens tyngpunkt tydligt är förflyttad går den lastade sidan ner mot sitt 
ursprungsläge. Strax efter går även den olastade sidan tillbaka. Tillsammans 
har de bytt sida på plåten. 

 

Figur 3.4 – Färdigvänd plåt, originalskiss. 

3.2 Problemställning 
I uppdraget identifieras fyra grupper av problem för bearbetning.  

Inledningsvis är plåtarna som ska synas av andra dimensioner och vikt än i 
Mobile. Konstruktionen behöver därför andra utvändiga mått för att klara av 
bredare plåtar. 

Härnäst gäller problematiken att hitta ekvivalenta material och profiler för att 
undvika en total nykonstruktion. Ett material som dämpar ljudnivån är också 
önskvärt. 

Tredje problemet och som finns i Mobile är att plåten dras med tillbaka till 
viss del i vändingen och således blir hängande på ett riskfyllt sätt. 

Slutligen behövs en helt ny hydraulcylinder då de uppgifterna om 
originalcylindern inte överensstämmer med någon känd leverantörs utbud. 
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3.2.1 Produktpaket 

Initialt analyseras kravbilden och anläggningens uppbyggnad i Mobile, USA. 
Produktpaketet av plåt i Oxelösund är annorlunda i dimension. 

Tabell 3.1 - Produktpaket Mobil och Oxelösund. 

 Mobil Oxelösund 

Tjocklek mm 4 - 51 3 - 60 

Bredd mm 1500 - 3100 1000 - 3500 

Längd mm 3000 - 15200 2000 - 15000 

Vikt kg 300 - 18500 
Upp till 23000, 
inkl. traversok. 

 

Av erfarenhet bör anläggningen konstrueras för tyngre plåtar. Processer är 
ständigt under utveckling och det är fördelaktigt att tänka framåt och ge 
anläggningen mer möjligheter än nuläget avser. Vikten i Oxelösund är betänkt 
för plåt och eventuell belastning av traversok vid nedläggning. 

Utöver plåtarnas vikt är hanteringen belastande för anläggningen. Sannolikt 
kommer traversens lyftok också att belasta lyftsidorna vid nedläggning. 
Lyftoken har olika vikt beroende på placering i valsverket.  

3.2.2 Profiler och material 

Tidigt uppdagas att konvertering av profiler och material är mer komplicerat 
än beräknat. Konsekvensen av någon millimeter här och där samt avsaknad av 
likvärdig standardprofil blir ganska stor.  

I originalet kan exempelvis I-profilen AISI W8 x 31 nämnas. Snittytan är 
5869 mm2. Yttermåtten är inte i hela mm. Snittytan i samband med profilens 
material, i detta fall A36, bestämmer dess hållfasthet. [7] 
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Närmaste yttermått i hela mm och som finns som standardprofil i Sverige är 
200 mm. HE200A har en snittyta på ca 5383 mm2. HE200B har en snittyta på 
7808 mm2.  

 

Figur 3.5 – Jämförelse i snittyta mellan W8 x 31 och HE200B. [13] [7] 

För att uppnå en likvärdig hållfasthet med likvärdigt material måste HE200B 
användas. Balkarnas yttermått kräver att omkringliggande detaljer förflyttas. 
Den nya balken har också en grövre liv och andra radier. Även detta ger 
konsekvenser.  

Vid modellering i 3D-CAD framkommer det att endast principen för 
originalanläggningen kan användas medan själva konstruktionsarbetet måste 
ombearbetas från grunden.   

3.2.3 Hängande plåt 

Anläggningen i Mobil har problem med att plåt dras tillbaka vid överföringen 
och således blir hängande. Överföringen sker inte fullständigt och plåtens 
position utgör en säkerhetsrisk. Vändningen måste ske igen så att plåten 
hamnar rätt och kan synas. 

Det uppstår situationer i befintlig anläggning där plåten blir ”hängande” kvar 
på guiderna. Överföringen sker inte fullständigt.  
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Figur 3.6 – Problemet ”Hängande plåt” i anläggningen i Mobile. 

Guiden som plåten vilar emot är utformad med en rak yta. För tillverkning 
anges en önskad ytjämnhet 250 μm. Materialet är A36. 

 

Figur 3.7 – Guide med rak anläggningsyta enligt originalritning. 
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3.2.4 Hydraulcylinder 

Ur dokumentationen kan inte hydraulcylindrarna identifieras fullständigt. Hos 
Bosch Rexroth [14] stämmer inte förväntad kapacitet med den specifikation 
och det utseendet originalcylindern har. Leverantör är okänd. 

 

Figur 3.8 – Specifikation för hydraulcylinder i Mobile. 

  



22 
 

3.3 Riskanalys 
I första konstruktionsstadiet utförs en internt utvecklad riskanalys benämnd 
RBK, ”Riskbedömning på konstruktionsstadiet” [15].  Den utförs 
huvudsakligen av ansvarig konstruktör eller projektgrupp. Riskanalysen är 
förarbete för framtida CE-märkning. CE-märkning är ett krav på alla maskiner 
inom SSAB.  

RBK är utvecklad med en hjälpmall och en checklista. Checklistan omfattar 
punkterna: 

 Mekanisk konstruktion. 
 Förekomst av gaser, vätskor, fasta ämnen eller damm. 
 Värme, kyla, buller, vibrationer, belysning m.m. 

Mallen utgörs ett antal förbestämda risker som ska graderas i allvarlighet. 
Tänkbara skadehändelser är: 

 Klämning 
 Slag och stöt 
 Skärskada 
 Fall 
 Halkning 
 Snubbling 
 Belastningsskada 
 Elskada 
 Bränn-/köldskada 
 Bullerskada 
 Vibrationsskada 
 Exponering för damm, gaser m.m. 
 Kvävning/drunkning 
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Varje punkt i mallen gås igenom och bedöms utifrån nedanstående gradering. 
Riskens art och beskrivning av riskskällan ska anges. 

 0 = inte aktuell 
 1 = acceptabel 
 2 = bör åtgärdas 
 3 = oacceptabel 

I nästa steg går man genom resultaten och försöker finna lösningar. Om en 
risk bedömts till en trea måste en lösning hittas. När en risk uppmärksammas 
ska man: 

 1 = I första hand hitta en förändring i konstruktionen så att den blir 
riskfri.  

 2 = Bygga in ett skydd så att ingen kan skada sig. 
 3 = Avskärmningar för att försöka hindra personalen att komma intill 

riskkällan genom räcken, ljusbommar eller liknande. 
 4 = Informera om återstående risker, märkning m.m. 
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Tabell 3.2 – RBK, Mekaniska konstruktioner. 

Riskkälla 
Skade-
händelser Beskrivning  

V
är

de
 

Åtgärd 

1.1  
Stabilitet: 
Balans, 
tyngdpunkt, 
hållfasthet 

 Lyftbalkar  
Täckplåt 
Hydraulcylindrar 
Hydraulsystem m. 
behållare 

1 1 – Konst. är 
beprövad 
1 - Fundament bör 
beaktas när geografisk 
pos. är klar 

1.2 
Roterande 
delar *) 

  0  

1.3 
Svängande 
delar *) 

Klämning 
 

Rörliga balkar m. 
täckplåt,  
180o rörelse kring 
x-axel 

2 2 - Säkerhetsgrind m. 
kvittering 
3 - Staket kring 
arbetsomr.  
4 – Arbetsinst. 

1.4 
Linjära 
rörelser *) 

Klämning 
 

Kranarbete vid 
plåthantering 

2 3 – Signalmöjlighet fr. 
radiolåda/pulpet 
3 - Staket kring 
arbetsom. 
4 – Arbetsinst.  

1.5 
Rörliga ytor, 
hög friktion 

  0  

1.6 
Rörliga vassa 
delar *) 

  0  
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Riskkälla 
Skade-
händelser Beskrivning  

V
är

de
 

Åtgärd 

1.7 
Transmissio-
ner *) 

  1  

1.8  
Vassa kanter 

Skärskada Under UH 2 1 - Skarpa kanter 
brutna 

1.9 
Spetsiga – 
fasta el. rörliga 
delar 

  0  

1.10 
Utstående 
delar 

Snubbling ”Stoppklackarna 
för plåt” 

2 1 - Detaljers 
utformning för min. 
skaderisk vid fall 
4 – Arbetsinst. 

1.11 
Trånga/låga 
utrymmen 

Klämning 
Slag o. 
stöt 
Skärskada 

UH moment 
Byte 
hydraulcylinder 
Smörjning 

2 1 - Enkelt 
avlägsnande av 
täckplåt  
1 - Lättåtkomligt för 
lyfthjälp 
1 - Lyftöglor  

1.12 
Nivåskillnader
vid gångplan, 
trappor, räcken 

Snubbling 
Fall 
Halkning 

Vid passage i 
trapp m. marknivå 
och arb.golv  
Fall från arb.golv 
till markplan 
På arb.golv 

2 1 – Halkminskande 
golvyta på gångplan 
3 – Säkerhetsräcken  
4 – Arbetsinstr. 
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Riskkälla 
Skade-
händelser Beskrivning  

V
är

de
 

Åtgärd 

1.13 
Maskindelars 
plac. m. tanke 
på UH 

Klämning 
Slag o. 
stöt 
Skärskada 

UH moment 
Byte 
hydraulcylinder 
Smörjning 

2 1 - Enkelt 
avlägsnande av 
täckplåt  
1 - Lättåtkomligt för 
lyfthjälp 
1 - Lyftöglor 

1.14 
Säkring av 
maskindelar 
vid service, 
underhåll och 
demontering 

Klämning 
Slag o. 
stöt 
Skärskada 

UH moment 
 

2 2 - Bryt o. lås 
2 – Säkerhetsgrind 
med kvittens 

1.15 
Anpassning 
till påfyllning 
o. byte av för-
bruknings-
material 

  1 1 - Lättåtkomligt för 
lyfthjälp 
 

1.16 
Manöverfunkt. 
utformning/ 
placering/ 
märkning för 
att minimera 
felhandlingar 

Klämning 
 

Operatörsplats, 
Klämning vid arb. 
med radiolåda 

2 1 - Radiostyrning o. 
pulpet 
2 – Tidsbegränsad 
radiolåda vid 
inaktivitet 
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Riskkälla 
Skade-
händelser Beskrivning  

V
är

de
 

Åtgärd 

1.17 
Anpassning 
till arbets-
ställningar vid 
drift 

Belast-
nings-
skada 

Statisk arbetshöjd 
vid pulpet 

1 1 - Radiostyrning 

1.18 
Anpassning 
till arbets-
ställningar vid 
UH 

Klämning 
Slag o. 
stöt 
Skärskada 
Belastning
sskador 

UH moment 
Byte 
hydraulcylinder 
Smörjning 

1 1 - Enkelt 
avlägsnande av 
täckplåt  
1 - Lättåtkomligt för 
lyfthjälp 
1 - Lyftöglor 

1.19 
Kan tunga lyft 
förekomma 
vid drift? 

  0  

1.20 
Tunga lyft vid 
underhåll 

Klämning 
Slag o. 
stöt 
Skärskada 
Belast-
nings-
skador 

UH moment 
Byte hydraul-
cylinder 
Smörjning 

1 1 - Enkelt 
avlägsnande av 
täckplåt  
1 - Lättåtkomligt för 
lyfthjälp 
1 - Lyftöglor 

1.21 
Kan arb. el. 
förflyttning 
komma att ske 
på hög höjd? 

  0  
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Riskkälla 
Skade-
händelser Beskrivning  

V
är

de
 

Åtgärd 

1.22 
Utrymmen vid 
o. runt 
maskinen för 
drift och UH-
arb. 

  0  

1.23 
Säkra 
tillträdesvägar 
till manöver-
platser vid 
maskinen 

Klämning Andra maskiner 2 1 – Pulpetplac. i 
säkrat arbetsomr. 
3 – Signalmöjlighet 
för påkallande av 
uppmärksamhet via 
radiolåda o. pulpet 
3 - Uppmärkt 
arbetsomr./gångvägar 
kring anläggningen 
4 – Info./arbetssätt 

1.24 
Säkra 
tillträdesvägar 
till platser för 
inställning o. 
UH 

Klämning Andra maskiner 2 3 - Uppmärkt 
arbetsomr./gångvägar 
kring anläggningen 
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Riskkälla 
Skade-
händelser Beskrivning  

V
är

de
 

Åtgärd 

1.25 
Korta, enkla o. 
säkra 
gångvägar 
mellan 
arbetsplatser 

  0  

1.26 
Överblick över 
processen o. 
riskområden 
från manöver-
plats 

  1 1 - God sikt från 
pulpet mot anläggning 
och övrig verksamhet 
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Tabell 3.3 – RBK, Förekomst av gaser, vätskor, fasta ämnen eller damm. 

Riskkälla Skadehändelser Beskrivning 

V
är

de
 

Åtgärd 

3.1 
Rör/slangar: 
dimension, 
nötning mm 

  1 1 – Konst. 
beprövad 

3.2 
Brännbara/ 
explosiva 
ämnen (vätskor, 
gas, damm) 

Brand Hydraulik-
tank 

2 2 - Placering 
hydrauliktank 
2 - Tempgivare i 
tanken bryter 
pumpar vid för 
hög temp. 
2 - Larm i pulpet 
o. radiolåda. 
2 - Väl synlig 
ljusindikering 
”saftblandare”  
3 - Informativ 
operatörsbild vid 
pulpet 

3.3 
Kan gas, damm, 
vätskor, 
lösn.medel, 
ånga etc. spridas 
utanför 
maskinen? 

  0  
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Riskkälla Skadehändelser Beskrivning 

V
är

de
 

Åtgärd 

3.4 
Kan fasta ämnen 
(spån, 
brottstycken, 
lossnande delar 
etc.) spridas 
utanför 
maskinen? 

  1 4 - PSU 

3.5 
Materialval m. 
hänsyn till 
allergirisker 

  0  

3.6 
Höga tryck 

Bränn-
/köldskada 

Hydraulik 2 1 – Dim. M. god 
säkerhetsfaktor 
2 – Tryck-
begränsnings-
ventil  
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Tabell 3.4 – RBK: Värme, kyla, buller, vibrationer, belysning m.m. 

Riskkälla Skadehändelser Beskrivning  

V
är

de
 

Åtgärd 

4.1 
Heta/kalla ytor, 
rör etc. 

Bränn-
/köldskada 

Snubbla på 
plåt med 
avvikande 
temperetur  

2 4 - PSU 
4 - Arbetssätt 

4.2 
Heta/kalla 
vätskor 

 UH hydraulik 1 4 - Arbetssätt 

4.3 
Öppen 
låga/flamma 

  0  

4.4 
Bullerkällor – 
konstr. 

Bullerskada Ljudnivå vid 
sekvens 
 

1 4 - PSU 

4.5 
Bullerkällor – 
bearbetat 
material 

Bullerskada När plåten 
byter sida i 
vändaren 

1 1 - Dämpande 
gummi-
beläggning 

4.6 
Vibrationer – 
konstr. 

  0  

4.8 
Strålkällor: 
laser, 
mikrovågor, 
magnetfält etc. 

  0  
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Riskkälla Skadehändelser Beskrivning  

V
är

de
 

Åtgärd 

4.9 
Ljusför-
hållanden: 
belysning, 
reflexer, 
kontraster etc. 

  0  
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3.4 Konceptframtagning 
Anläggningens utseende och grundläggande rörelse behålls enligt önskemål. 
Kvalitetssynare från Oxelösund har besökt befintlig anläggning för att utbilda 
de amerikanska operatörerna och då fått god kännedom om arbetssättet.  

3.4.1 Dimensionering för produktpaket 

Bredden på varje lyftsida ökas med 500 mm. Det sker genom att: 

 Tvärgående I-balkarna och U-balkarna förlängs med behövlig längd.  
 Pivotarmen förlängs med ungefär hälften av breddningen. Då 

behåller det längsgående rektangulära röret sin proportionella 
position i anläggningen.  

Genom förskjutningen av svängtapparnas axlar skapas automatiskt utrymme 
för en tjockare plåt.  

3.4.2 Material 

För att säkerställa hållfastheten används material med högre hållfasthet. 
Genom materialvalet kan mindre profiler användas och ändå fortfarande 
garantera konstruktionens styrka. I ritningsförteckningen och 
ritningsunderlaget (se bilagor) definieras komponenternas material. 

Plåt och rundstång tas från SSABs eget produktsortiment vilket ger en 
betydligt högre hållfasthet. Samtliga uppgifter om SSAB, dess produkter, 
applikationer och tillhörande bilder är inhämtade från SSABs officiella 
webbplats. [8] 

För att hitta de fysiska egenskaperna hos materialet i originalanläggningen 
används internet med fokus hos Total Materia och ”Materialnyckeln 3.0” från 
Swedish Standards Institute. [12] [11] 
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Tabell 3.5 – Materialkonvertering. 

Grundmaterial Notis SS-EN 

A36 De mesta i anläggningen 
baseras på plåt och profiler i 
A36 (ASTM A36). 

S275JR  
Allmänt 
konstruktionsstål 

1045 HR Pivotarmens svängtapp samt 
cylinderörats stång. 
HR antas betyda 
varmbearbetad. 

C45E 
Seghärdningsstål 

1018 CF Axeltappen. 
CF antas vara kalldragen eller 
kallbearbetad. 

C15R /C18D2 
Sätthärdningsstål 

A500 Gr. B HSS-balkar S275JR 

A572 Gr. 50 W-balkar S355N 
Allmänt 
konstruktionsstål 

UHMW Glidplattor PE – Polyeten [16] 

SORBTEX  Dämpningskuddar ovan support Gummi och 
bomullspolyester [17] 

GARMAX  Glidlager, självsmörjande Kompositmaterial, 
fibrer och epoxi  [18] 

SAE 841 
BRONZE 

Bronsbussning Oljeimpregnerat brons 
[19] 
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När materialet är översatt kan de höghållfasta stålen appliceras. Genom 
jämförelse av sträckgränsen ges kapacitetökningen procentuellt per ytenhet. 
Hållfasthetsvärden för standardstål hämtas ur tabeller och via internet. [20] 

Tabell 3.6 – Materialval gällande stål. 

Grundmaterial 

Översatt SS-EN Valt material 

Ökning Material 

ReL 

MPa Material 

ReL 

MPa 

A36, A500 Gr. B S275JR  275 
Weldox 700  700 154 % 

Weldox 900 900 227 % 

A572 Gr. 50 S355N 355 Alla profiler i S355N 

1045 HR C45E  370 Toolox 33 850 89 % 

1018 CF C15R/C18D2  590 Toolox 44 1300 120 % 

 

Tabell 3.7 – Materialval gällande övriga material. 

Grundmaterial/detalj Valt alternativ Leverantör 

UHMW Slitan  UW-Elast [21] 

SORBTEX  Slitan  UW-Elast [21] 

GARMAX  GARMAX  GGB BearingTechnology [18] 

SEA841 BRONZE Enligt leverantör Lagermetall AB [22] 

Ny lösning Nitrilgummiduk Trelleborg AB 
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3.4.2.1 Weldox konstruktionsstål 

Weldox är en av SSABs nischprodukter inom höghållfast stål. I 
konstruktioner med bärande uppgift och behov av låg vikt är det ett utmärkt 
val då plåten är enkelt att bocka, maskinbearbeta och har dessutom en hög 
svetsbarhet.  

Genom val av råvara och en avancerad process under tillverkningsprocessen 
har materialet mycket små mängder restprodukter. Materialet har hög 
hållfasthet och seghet med en sträckgräns från 700 MPa upp till 1300 MPa. 
Sifferkombinationen bakom varunamnet indikerar sträckgränsen för 
materialet. Beroende på härdningsmetod kan olika segheter erbjudas.  

Weldox 700, 900 och 960 uppfyller kraven enligt SS-EN 10025-6. Weldox 
1100 och 1300 saknar standardiserad motsvarighet. Weldox 1300 har 
förhållande mellan vikt och hållfasthet som motsvarar många 
aluminiumlegeringar.  

Den österrikiska krantillverkaren Palfinger har utvecklat en lättviktskran med 
omfattande räckvidd och stor lastkapacitet genom användandet av Weldox 
1300. Kranarna kräver ett höghållfast stål i som minskar vikten utan att 
styrkan går förlorad. Utöver ökad användningsmöjlighet gör viktminskningen 
mindre slitage på underlag och minskad bränslekostnad.  

Palfinger har ca 30 procent av de globala marknadsandelarna och räknas som 
marknadsledande inom hydrauliska lyft-, lastnings- och hanteringssystem. De 
uttrycker att den positionen inte hade kunnat uppnås utan valet av stål. 
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Figur 3.9 – Mobilkran, Palfinger. 

Även Xuzhou Heavy Machinery Company, Kina, är en nöjd kund till SSAB. 
De tillverkar mobila kranar som når 100 meter upp i luften och exporterar till 
90 olika länder. Weldox har varit nyckeln till deras framgång. 

 

Figur 3.10 – Tillverkning av kranarm, Xuzhou Heavy Machinery Co. 

3.4.2.2 Toolox verktygs- och maskinstål 

Toolox är färdighärdat och behöver därför ingen ytterligare härdning eller 
efterbehandling. Att det är färdigbehandlat betyder att de har små 
restspänningar och garanterar stabila egenskaper. Varje plåt är kontrollerad 
enskilt gällande hårdhet, seghet och homoginitet.  Hårdheten ger precision 
och en unik yta. 
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Toolox finns i två hårdheter, Toolox 33 med 300 HBW/30 HRC och Toolox 
44 med 450 HBW/45 HRC. Som tillval kan man få materialet nitrerat vilket 
ökar ythårdheten med 60-65 HRC. 

ThyssenKrupp Tallent UK tillverkare av stansade komponenter till 
bilindustrin. Tillverkningsprocessen sker genom löpande band med 
svetsrobotar. Det är mycket viktigt att ett stansverktyg håller en hög och 
effektiv kvalitet. Driftstopp kan vara förödande för leveranssäkerheten vilket 
inte är tillåtet i den högt konkurrerande bilindustrin. Med Toolox 44 har 
företaget förlängt livslängden för stansverktyg rejält, vilket ökar lönsamheten 
och tryggar leveranssäkerheten. Materialet är beställt nitrerat för att skydda 
kanterna vid stansning. Eftersom Toolox är färdighärdat, vilket är unikt på 
marknaden, förenklas matristillverkningen vilket nu kan ske snabbare och 
sänker således produktionskostnaderna. Matrisen klarar över 255 000 
stansningar utan problem. 

 

Figur 3.11 – Stansmatris vid ThyssenKrupp Tallent UK. 
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3.4.2.3 Slitan  

Slitan  är en polyuertanprodukt från UW-Elast AB. Inom produktpaketet 
finns flertalet varianter gällande tillverkningsprocess och kvalitet. Generella 
egenskaper är: 

 Väder-, vind- och UV-tålig. 
 God vidhäftningsförmåga. 
 Användningsbar vid låga såväl som höga temperaturer. 
 God lastupptagningsförmåga. 
 Mycket god slitstyrka. Kemikalieresistent.  
 Ljudisolerande. 

Förebild för detaljer i Slitan  uppkom genom konstruktionen av kajdämpare 
från UW-Elast. 

 

Figur 3.12 – Kajdämpare i Slitan .  [23] 

3.4.2.4 Bronslager 

Materialet SAE 841 Bronze som finns i originalets glidbrickor är svårt att 
återfinna ekvivalent. Genom Lagermetall AB [22] kan lämplig ersättning 
hittas. Vid inköp anlitas leverantören som kompetens. 

3.4.2.5 Profiler 

Alla tjocklekar, sidor på fyrkantsrör och diametrar i originalet är måttsatta i 
tum. I den svenska anläggningen har dessa ersatts i jämna metriska mått. 
Generellt har alla plåtdetaljer valts i Weldox och Toolox för att säkerställa 
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hållfastheten. Genom materialvalet ökar belastningskapaciteten avsevärt vid 
lika dimension och kan behållas även vid nerdimensionering eller ökat 
kapacitetsbehov. 

Standardprofiler enligt AISC skiljer sig från europeisk standard. Att hitta eller 
bättre profiler har varit svårt. För att ha en mer jämn hållfasthet och matcha 
det höghållfasta stålet har profilerna, där så behövs, dimensionerats upp. I 
vissa fall har byte av materialet gjort att profiler har dimensioneras ner och 
ändå behållit styrkan i konstruktionen. 

Valet av profiler har utförts genom jämförelse av dimension och hållfasthet. 
Profilerna studeras i förhållandet mellan de olika snittytorna, detaljernas 
böjmotstånd och den tänkta belastningen. Fakta om AISC-profiler hämtas på 
internet via Engineers Edge och den svenska motsvarigheten i tabellsamling 
från Karl Björk. [24] [7] 
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Originalet har flera vinkelstänger, både olikflänsiga och likflänsiga. I samtliga 
fall har den svenska anläggningen fått likflänsiga vinkelstänger för att passa. 

Samtliga vinkelstänger enligt AISC är i materialet A36. Vid utbytet blir 
materialet S355N.  

Tabell 3.8 – Konvertering av vinkelstång. 

Benämning Egenskaper 

H B T A Wx Wy 

mm mm mm cm2 cm3 cm3 

L 2” x 2” x 1/4” 50,8 50,8 6,35 6,06 3,93 3,93 

60 x 60 x 6 60 60 6 6,91 5,29 5,29 

L 3 1/2” x 3 1/2” x 
1/2” 88,9 88,8 12,7 20,97 24,25 24,25 

90 x 90 x 10 90 90 9 15,5 18 18 

L 7” x 4”x 1/2 ” 177,8 101,6 12,7 33,87 94,88 34,41 

180 x 180 x 18 180 180 18 61,9 145 145 
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I-stång i Sverige har sin motsvarighet i amerikansk ”W-shape”. I förlagan 
används två olika dimensioner med yttermått i tum.  

W8 är i materialet A572 Gr. 50 och W6 i A36. Samtliga svenska 
motsvarigheter ges S355N.  

Tabell 3.9 – Konvertering av I-stång. 

Benämning Egenskaper 

H B A Wx Wy 

mm mm cm2 cm3 cm3 

W6 x 15 152,15 152,15 28,58 159,28 50,96 

HE 180 B 180 180 65,3 426 426 

W8 x 31 203,2 203,2 58,84 450,64 151,91 

HE 200 B 200 200 78,1 570 570 
 

Det finns endast en U-balk, enligt AISC ”C-shape”. Yttermåtten är i tum och 
påminner om UNP-balk i dimension men UPE-balk i format. Originalet är i 
A36 och ges i nya konstruktionen S355N. 

Tabell 3.10 – Konvertering av U-balk. 

Benämning Egenskaper 

H B A Wx Wyö Wyu 

mm mm cm2 cm3 cm3 cm3 

C8 x 11,5 203,2 57,4 21,74 133,39 37,53 12,7 

UPE 200 200 80 29 191 73,2 34,4 
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Originalet har ett kvadratiskt rör ”rectangular HSS”. Vanligast vid SSAB, 
enligt erfarenhet, är varmbearbetade kvadratiskta rör, VKR.  

VKR formas vid normaliseringstemperatur vilket gör det mer lättformat. 
Hörnradierna görs snävare och stålet får en enhetlig yta utan restspänningar. 
[6] 

Originalröret är i materialet A500 Gr. B. VKR-röret väljs till S355N.  

Tabell 3.11 – Konvertering av kvadratiska rör. 

Benämning Egenskaper 
H B T A Wx Wy 

mm mm mm cm2 cm3 cm3 

HSS 12” x 12” x 1/2” 304,8 304,8 12,7 134,8 1248,7 1248,7 

VKR 300 x 300 x 16 300 300 16 178 1570 1570 
 

3.4.2.6 GAR-MAX  

Glidlager i GAR-MAX  från GGB Bearing Technology behålls i konceptet. 
Valet är öppet för framtida modifikation. [18] 

Lagret är självsmörjande och tillverkat i komposit av förstärkta PTFE-fibrer 
och höghållfasta polymerfibrer inbäddade i en grafitblandning.  

Kännetecknande för lagret är: 

 Hög lastkapacitet. 
 Utmärkt stöttålighet. 
 Utmärkt smutsavstötande. 
 Utmärkta toleranser. 
 Mycket goda friktion- och slitegenskaper. 
 Bra kemiskalisresistens. 
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Figur 3.13 – GAR-MAX  självsmörjande glidlager [18] 

3.4.2.7 Nitrilgummiduk – NBR 

För att dämpa ljudnivån och göra golvytan mjukare används nitrilgummiduk 
från Trelleborg AB.  

Det finns risk för hydraulolja kring anläggningen vilket medför att produkten 
NBR 2394 ser mest passande ut. Vid skapandet av anläggningen fysiskt får 
leverantören fastställa om valet är korrekt. [25] 

Duken är/har: 

 Resistent mot oljor. 
 Goda mekaniska egenskaper. 
 Begränsade åldringsegenskaper. 
 Tålig i temperaturer mellan -30° till 120°. 
 God vidhäftningsförmåga mot stål. 
 Begränsad resistens mot kyla. 
 God resistens mot oorganiska kemiska produkter, undantaget 

oxiderande ämnen och klor. 
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3.4.2.8 Skruvelement 

I originalkonstruktionen används skruvelement angivna i olika 
hållfasthetsklasser där 10.9 är högst. Av säkerhetsskäl rekommenderas 
generellt hållfasthet 10.9 i den nya konstruktionen då belastningen är högre. 
Hållfastighetsklassen utlämnas ur ritningsunderlaget för vidare utredning. 

Samtliga element önskas blankförzinkade, FZB, för att inte korrodera eller 
påverka omkringliggande metalliska material. 

Normalt används plana rundbrickor ISO 7089 vid SSAB. I denna konstruktion 
rekommenderas plan rundbricka ISO 7091, som har en innerdiameter 
likvärdigt det rekommenderade frigående hålet för skruven. På så sätt blir 
skruvens tryckyta optimerad mot detaljen. 

Samtliga skruvelement redovisas i ritningsunderlagets stycklistor. 

3.4.2.9 Svets 

För svetsning används originalunderlaget med behövlig modifikation. Vid 
kälsvets används plåtens tjocklek multiplicerat med minst 0,6. Uppgiften om 
förenklat lämpligt a-mått är erhållen genom dialog med svetskompetens vid 
SSAB. 

Korrekt svetsberäkning utförs i senare skede, avgränsat från uppdraget, med 
hjälp av svetskompetens.  
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3.4.3 Lösning på hängande plåt 

På plåtvändare i Oxelösund sker vändningen med hjälp av två axlar. Om 
svängtapparna i varje stativ förskjuts i förhållande till varandra, horisontellt 
90° mot axelcentrum, kommer guiderna att ”plocka” plåten från varandra vid 
den cirkulära rörelsen.  

 

Figur 3.14 – Guide i arbetet 

I den vänstra vyn syns originalet. Guiderna arbetar i en gemensam 
cirkelrörelse och dess bärande yta är i samma nivå under hela rörelsen (se 
linjerna). Båda guiderna ansluter till plåten som vänds. När den ”olastade” 
guiden ska gå tillbaka skrapar de sin yta mot plåten och friktionen drar med 
plåten lite tillbaka. Det enda som håller plåten kvar i det tänkta läge, tippad, är 
dess egenvikt. En tunn och styv plåt blir lätt hängandes enligt figur 3.6. 

I den högra vyn har svängtapparna förskjutits 60 mm horisontellt. Guiderna 
kommer då automatiskt, genom den förändrade geometrin med varsin 
cirkelrörelse, att ”plocka” upp plåten. Den tomma guiden kan gå tillbaka utan 
att röra plåten. 

I den nya varianten dimensioneras guiden upp eftersom hälften av guiderna 
inte längre är lyftande när plåten är nära upprätt. 

Guidernas anläggningsyta mot plåten välvs i den nya lösningen och bearbetas 
till låg friktion så att plåten lättare glider av.  

60 mm 
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Figur 3.15 – Guide med välvd yta, nykonstruktion. 

3.4.4 Hydraulcylindrar 

Momentet kring svängtapparnas axlar beräknas grovt så att en ny 
hydraulcylinder kan presenteras från Bosch Rexroths produktsortiment. 
Beräkning återfinns under kapitel 4.3, ”Beräkningar”. Specifikation återfinns 
sist i avdelningen för bilagor. 

När primärlösningen är presenterad tar specialkompetens beslut om 
hydraulsystem i helhet. Konstruktionen, som ska hålla hydraulcylindrarna, 
behöver vara enkel att förändra i dimension om en annan cylinder behövs. 

3.4.5 Dimensionering för produktpaket 

Bredden på varje lyftsida ökas med 500 mm. Det sker genom att: 

 Tvärgående I-stänger och U-balkarna förlängs med behövlig längd.  
 Pivotarmen förlängs så det längsgående rektangulära röret behåller 

sin proportionella position i anläggningen.  

Genom förskjutningen av svängtapparnas axlar skapas automatiskt genom 
geometrin ett ökat utrymme för hantering av en tjockare plåt.  
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3.5 Tidplan med aktiviteter 
Den grova tidplanen från principkonstruktionsfasen har med mindre 
avvikelser följts. Avvikelserna har baserats på svårigheten att begränsa 
rapportens innehåll. 

Den nya tidplanen med aktiviteter är svår att fastställa. Vissa problem har 
uppstått i fasskiftet som utgör risker för projektet. De mest påtagliga 
problemen är: 

 Erfarenhet av projekthantering är bristande. 
 Projektgruppen är deltagarmässigt liten för projektet när vidden 

framkommer. 
 Resurshjälp för mekaniska konstruktioner har oförväntat begränsats 

vilket medför viss svårighet att avhjälpa eventuell 
konstruktionsproblematik. 

 Kompetens inom hällfasthetsberäkningar i sammanfogade 
konstruktioner och FEM-analys är begränsad. 

 Teknisk utrustning har haft stora svårigheter att hantera 3D-modell. 
 

 

Planerad period för aktivitet 

Fokuspunkter 

   
Figur 3.16 – Förklaring till tabell för tidplan och aktiviteter. 
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Tabell 3.12 – Tidplan med aktiviteter. 

vecka 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Projektering                               

Konceptutv.                               

Material                               

"Örat"                               

Stativ med armar                               

Balkstomme                               

Arbetsgolv                               

Drivning                               

Beräkning                               

Hållf./materialval                               

Förbättringsarb.                               

Hydraulik                               

3D-modell                               

Stativ med armar                               

Balkstomme                               

Arbetsgolv                               

SMST maskin                               

"Örat"                               

Hydraulik                               

SMST anläggning                               

Ritningar                               

Stativ med armar                               

Balkstomme                               

SMST maskin                               
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vecka 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Drivning                               

"Örat"                               

∑ SMST                                

Dokumentation                               

Rapport                               

Projektavslut                               

Överlämning                               

Presentation                               
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PRIMÄRKONSTRUKTION 
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4 Projektering 

4.1 Funktion 
En travers placerar plåten på valfri lyftsida. Plåtens långsida läggs så att 
guiderna blir positionshållande stöd/stopp sidledes.  Plåtens ena sida/yta är 
redo att bli kvalitetssynad. 

 

Figur 4.1 – Kvalitetssyning av första sidan/ytan. 

Vid en pulpet utanför konstruktionens arbetsområde startar operatören 
sekvensen för vändande av plåt. Området ska vara utrymt innan.  

Båda lyftsidorna vrids upp. Den olastade sidan bör ha högre hastighet i 
förhållande till den lastade för att hinna nå mötespositionen i god tid, innan 
den lastade sidan är framme. Därigenom agerar den olastade sidan 
säkerhetsstopp ifall plåten börja glida vid uppvändandet.  

Lyftsidorna mötesposition är när den lastade sidan uppnår 80° vinkel från 
markplanet.  
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Figur 4.2 – Mötesplats vid vändning av plåt. 

Plåten vilar på de lastade guiderna tills båda lyftsidorna uppnått 90°. Vid helt 
upplyfta sidor tippar plåten med största sannolikhet mot den olastade sidan. 
Rörelsen kan inte vara vibrationslös och plåtens ”ovansida” saknar i detta läge 
mothåll. Tippning är inte nödvändig men uppskattas sannolik. 

Längre in i sekvensen ”plockar” den olastade sidans guide plåten genom  
konstruktionens uppbyggnad. Efter 20° från första mötespunkten har plåten 
således bytt lastsida.  
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Figur 4.3 – Plåten plockas upp av guiderna genom rörelsen. 

 

 

Figur 4.4 – Plåten har ”bytt sida”. 
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När konstruktionen har båda lyftsidorna i horisontalläge igen kan den andra 
sidan/ytan kvalitetssynas. 

 

Figur 4.5 – Kvalitetssyning av andra sidan/ytan. 
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4.2 Montage och tillverkning 
Fullständigt ritningsunderlag återfinns i bilagsdelen. Rapporten förutsätter att 
läsare har förståelse för konstruktionsuppbyggnad genom mekaniska 
ritningar. Följande kapitel är beskrivande för några av montage- och 
tillverkningsutförandena. 

Plåtvändaren i helhet har sammanställningsritning 525640. Anläggningens 
basmått är 7938 x 15713 mm. Ovan mark är höjden 1432 mm och i helhet 
1557 mm.  Vikten anges till 32880,9 kg. 

 

Figur 4.6 – Plåtvändare, ovansida. 

Vid konstruktion av fundamentet bör fokus ligga på planhet samt de 
förankringspositioner som ska användas.  
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Figur 4.7 - Plåtvändare, undersida. 

 

Figur 4.8- Plåtvändare, sprängskiss. 
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4.2.1 Stativ med pivotarm  

Stativ med pivotarm SMST 525648, positioneras i det förberedda 
fundamentet. Positioneringen av de tre stativen visas i ritningsunderlaget 
525640. I montaget prioriteras linjäriteten genom alla svängtappars 
centrumaxlar. Dessa ska samverka i rörelsen. 

 

Figur 4.9 – Stativ med pivotarm, inklusive fundamentmontage. 

Lämpligen monteras först stativet 525657 ensamt i fundamentet. Därefter 
appliceras övriga artiklar. 

 

Figur 4.10 – Stativ. 

Stativets undre del har fastsvetsade plåtar som bildar en ”nyckel” och ska 
erbjudas förberedda fördjupningar i fundamentet. Fundamentet ska också vara 
försett med gängade hål för skruvförbanden.  
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Figur 4.11 – Stativets fästelement mot fundamentet. 

I hydraulcylinderns kolvstång ska det konstruerade cylinderörat 525650 
placeras. Om örat skruvas på plats innan cylindern monteras i stativet, 
skyddar det kolvstångens ände. Cylinderörat är enklare att ersätta än 
kolvtången vid skador. Cylinderörat är tillverkat i Weldox 700 och erbjuder 
en större tryckyta än de lösningar som leverantören till hydraulcylindern kan 
erbjuda.  

 

Figur 4.12 – Hydraulcylinder med cylinderöra. 

Hydraulcylindern monteras till stativet genom det konstruerade blocket 
525649. Blocket fästs med skruvelement i stativets nedre blockfästen. 
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Figur 4.13 – Block. 

I blocket placeras Glidlager 10011560GM. Mellan block och cylinder 
placeras den tillverkade brickan 525655, med den fasade innerdiameter mot 
cylindern. Fasningen är till för att passa den radie som finns i 
dimensionsövergång i hydraulcylinderns midjefäste.  

 

Figur 4.14 – En av de tillverkade brickorna. 

På cylindertappens yttre axeldelar, utanför blocketen, har skåror frästs för att 
hålla stoppbrickor. Stoppbrickorna hindrar glidlagren från att krypa ut. Denna 
lösning saknas i originalet. Där kan glidlagret krypa ut eftersom inget stopp 
finns. 

I indraget läge ger cylindrarna ett plant lyftgolv. Vid största vinkel mellan 
lyftgolv och markplan, 100°, har cylindern störst utskjut. Den 
rekommenderade cylindern har längre slaglängd än behövligt, ifall 
konstruktionen behöver modifieras. 
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Figur 4.15 – Indragen cylinderposition vid horisontellt lyftgolv. 

 

Figur 4.16 – Utskjuten cylinderposition vid fullt utslag. 

Fortsättningsvis monteras pivotarmen 525665 i de övre blockfästena med 
block 525649. I originalutförandet krävdes två olika modeller av block. 
Genom materialval et Weldox 700 har de två olika originalblocken kunnat 
reduceras till en enda typ, vilket förenklar reservdelshållning och tillverkning. 
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Figur 4.17 – Pivotarm. 

 

Svängtappen 525668 i pivotarmen har dimensionerats ner från ursprunglig 
Ø165 mm i material 1045HR till Ø135 mm i Toolox 33. Modifieringen var 
nödvändig eftersom den valda hydraulcylinderns kolvstång är grövre och 
annars hade orsakat kollision med svängtappen. 

 

Figur 4.18 – Svängtapp i Toolox. 
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I blocken för svängtappen placeras återigen glidlager 10011560GM med en 
tillverkad bricka 525654. Den fasade innerdiametern ska vara mot 
svängtappens grövre del. Tyvärr skiljer sig denna bricka i dimension från 
tidigare bricka. 

Hålet i cylinderörat, som är fäst i kolvstången, förses med glidlager 
7060114GM. Genom hålet, som bildas tillsammans med pivotarmen, placeras 
axeltapp 525651. Axeltappen tillverkas i Toolox 44. Bricka 525653 ska vara 
med på var sida om cylinderörat, innanför armen. Brickan utgör skydd mot 
slitage mellan pivotarm och cylinderöra samt håller cylinderörat på plats. 
Brickan är en konstruerad plan rundbricka. 

För att ”låsa fast” axeltappen används det tillverkat axeltappslåset 525652. 
”Plattstången” monteras i axeltappens ”skåra” och säkras med skruvelement i 
de gängade hålen i pivotarmens plåt.   

 

Figur 4.19 – Axeltapp med låsfunktion. 
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Sist i montaget fästs stödet 525656. Stödet ska hjälpa till att hålla uppe en del 
av golvet i ett senare skede.  

 

Figur 4.20 – Stöd i stativ 

När alla delar i pivotarmen med stativ är på plats, rekommenderas montage 
och driftsättning av samtliga system (el-, system- och hydraulsystem). Under 
detta skede är utrymmet öppet och arbetet enklare att utföra. 

På SSAB utförs systemprogrammering i det egenutvecklade Proview [26]. 
Programvaran är öppen för allmänheten och kan nedladdas från internet. 
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4.2.2 Support 

När stativ och pivotarmar är på plats monteras supportrarna 525697 fast i 
fundamentet.  

Positioneringen av de åtta supportrarna visas i ritningsunderlaget 525640. I 
fundamentet ska finnas gängade hålbilder som supportrarna kan fästas i. 

 

Figur 4.21 – Support med dämpning och fästelement. 

Supporten består av två individuella artiklar, stomme 525698 och dämpning 
525697. Dämpningen är försedd med väl sänkta hål så att inte skruvhuvuden 
når lyftsidorna när de är i horisontellt läge. 

Artiklarna sammanfogas lämpligen vid anläggningsmontage för enklare frakt.  

Nu är alla tre stativen med pivotarmar och de åtta supportrarna monterade. 
Anläggningen är provkörd och det är dags att fortsätta bygga lyftsidorna. 
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Figur 4.22 – Stativen med pivotarmar och supportrar på plats. 

4.2.3 Lyftbalk  

Lyftbalkarna 525670 monteras fast till pivotarmarna med hjälp av 
skruvelement.  

 

Figur 4.23 – Montage av lyftbalkar. 
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Både pivotarmens och lyftbalken anslutande delar är försedda med tuffare 
tolerans för att allt ska bli så rakt som möjligt i den slutliga anläggningen. 
Anläggningen är stor och små avvikelser kan ge stora konsekvenser. 

 

 

Figur 4.24 – Pivotarmens sammanfogning med lyftbalken. 

 

Figur 4.25 – Lyftbalk. 
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4.2.4 Lyftram 

Lyftramen 525673 monteras på plats ovan stödbalkarna. Montörerna kan 
själva välja ordning vid montaget. I ritningsunderlaget är lyftramen monterad 
i sin egen ritning men med notering om lämpligt monteringstillfälle. 

 

Figur 4.26 – Lyftram. 

Rekommendationen är att fästa samtliga konstruktioner av stödbalkar, 
525674–525678, först. Principen för lyftbalkarna är i stort likartade. 
Skillnader finns bl.a. i infästningen mot lyftbalken samt hålbilden för 
golvplåtarna.  
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Figur 4.27 – Alla stödbalkar. 

Montaget mellan HEB-balken och vinkelstången sker med hjälp av 
skruvelement med fläns samt svets.  

Flänsanvändning eliminerar behovet av bricka och minskar således risken för 
att förspänningen ska försämras [27].   

När planhet har uppnåtts genom skruvförbandet, vilket regleras i ritning 
525640 med vy D, kälsvetsas vinkelstången mot HEB-balken för fullständig 
stabilitet. Eftersom 3D-modellen inte är konverterad till ”weldment” syns inte 
svetsen på modellen. Ritningen anger kälsvets runtom. 
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Figur 4.28 – Montering av stödbalkar till lyftbalk. 

För att undvika sittande arbetsställning monteras guiderna 525693 gjorda av 
Toolox 33 och glidplattorna 525694 i samband med lyftramarna. 

Glidplattornas skruvelement har låsmutter med nyloninsats eftersom den 
tunna golvbeläggningen kan vibrera under drift och få skruvelementen att 
separera. Skruvarna är väl försänkta för att inte skada plåten vid arbete. 

 

Figur 4.29 – Montage av guide och glidplatta. 
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I lyftramen finns flertalet stödjande längsgående- och tvärgående balkar. 
Dessa monteras enligt ritningen för lyftram 525673. 

 

Figur 4.30 – Längsgående balkar i lyftramen. 

 

 

Figur 4.31 – Tvärgående balkar i lyftramen. 
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Figur 4.32 – Lyftramar monterade. 

4.2.5 Golv 

Vid montage av golvplåtar lyfts lämpligen sidorna upp lite och säkras i 
position. En del skruvelement måste oundvikligen monteras ”nerifrån och 
upp”. Det finns fem olika golvplåtar.  

 

Figur 4.33 – Montage av golvplåtar. 

Sist läggs golvbeläggningen ut och limmas enligt rekommendation av 
tillverkaren. Plåtvändaren är färdigmonterad enligt figur 4.6. 
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4.3 Beräkning 
Den sammanfogade hållfasthet hänvisas till den funktionella anläggningen i 
USA. Den nya konstruktionen har profiler och material med högre styrka 
vilket även ger en högre hållfasthet. Egenvikten i profiler kan vara något 
högre med gör ingen större negativ påverkan eftersom materialets styrka 
kompenserar. Ur den synpunkten görs endast enklare beräkningar för att 
säkerställa specifika punkter. 

Hållfasthetsberäkningar utförs via finita elementmetoden i ADI:s inbyggda 
beräkningsdel som har begränsningar gällande information. I simuleringarna 
kan maximal och minimal aktiv spänning utläsas. Värdena jämförs mot 
materialens hållfasthet för att klarlägga konstruktionens hållbarhet. 

4.3.1 Stödbalkar med guide 

I beräkningen används stödbalken enligt ritning 525675. Värsta scenario för 
stödbalken med guide är i helt vertikalt läge.  

Simuleringen utförs genom att fixera hålbilden där stödbalken är fastsatt i 
lyftbalken (ej i bild). Gravitation anses inte nödvändigt för resultatet eftersom 
plåtens vikt redan är omräknad i kraft. 

Konstruktionens villkor är ”Bounded” då guide och HEB-balken är svetsad. 
Svetsen i sig erbjuder samma hållfasthet som det starkaste materialet det 
sammanfogat. 

Plåten som kvalitetssynas är max 60 mm tjock och har en maximal bredd på 
3500 mm. Mellan två lyftarmar är det 1700 mm. Två guider kan alltså få lyfta 
en plåt på ca 5000 mm. Grovt räknat utgör en sådan plåt ca 8,4 ton. Med lite 
otur lasten bli ca 4,2 ton per guide.  
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Simuleringen med 42 kN ger en maximal spänning på 88 MPa. Enligt 
Maximal deformation blir 0,6 mm i motsols rotation enligt figur 4.32.  

Förskjutningen beror på det moment som skapas genom belastningspunktens 
position (på guiden vertikalt) och infästningen mot lyftbalken (längre upp och 
inte i samma horisontella läge som belastningen). 

      

Figur 4.34 – Belastningsresultat för stödbalk med guide vid last 4,2 ton. 

Inget material har sträckgräns under 355 MPa. En simulering för att 
kontrollera teoretisk maximal belastningskapacitet utförs. Simuleringen utförs 
genom stegvis förhöjning av lasten tills materialets sträckgräns uppnås.  

Vid 167 kN uppstår spänningen ca 350 MPa i skarven mellan guiden och 
balken. Förskjutningen bli som innan men med storleken 2,5 mm. 167 kN är 
ca 17 ton.  

Guidefästet tillverkas i Weldox 900 med en sträckgräns på 900 MPa för att 
passa till Guiden i Toolox 33 med sträckgränsen 850 MPa.  
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Figur 4.35 – Maximal kapacitet för stödbalk med guide, ca 17 ton. 

 

4.3.2 Pivotarm 

Armens kapacitet simuleras genom att sätta fast svängtappens yttre axeldelar 
(blockområdet) samt axeltappens hål och därefter lägga en fiktiv last ovanpå 
lyftbalksfästet.  

Grovt uppskattat väger en anläggningssida ca 4 ton. Generellt har traverser i 
valsverket en lyftkapacitet på ca 22 ton där lyftoket i sig väger mellan 7 och 
11 ton. En lyft plåt kan således max väga 12 ton. Värsta scenario är att någon 
läger en plåt med dimensionerna 60 x 3500 x 7000 mm så att bara två 
pivotarmar belastas. Konstruktionen i sig gör att alla pivotarmar lastas, om än 
inte lika tungt.  

För den sammanlagda lasten, grovt avrundat uppåt, används en lyftsida med 
tre pivotarmar. Vardera arm överbelastas i simuleringen med ca 6,4 ton  
(63 kN). Den maximala spänningen uppgår i simuleringen till ca 91 MPa och 
sker i svängtappens radie i första diameterövergången. 

Svängtappen är i Toolox 33 med en sträckgräns på 850 MPa och klarar 
således en betydligt högre belastning. För att se svängtappens kapacitet utförs 
simulering med stegvis belastning till sträckgräns uppnås.  
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Vid lasten 500 kN, 51 ton, erhålls maximal belastning 706 MPa. Maximal 
måttavvikelse sker vid lyftbalksfästets nedre plan med  
7,6 mm. Det bevisar att armen klarar vad den är avsedd för med råge. 

 

Figur 4.36 – Maximal kapacitet för pivotarm, ca 51 ton styck. 

 

Pivotarmens plåtdetaljer är konstruerade i Weldox 700 med en sträckgräns på 
700 MPa. Vid lyftbalksfästet, där pivotarmen ansluter not lyftbalken, blir 
hålkantstrycket 699 MPa vid 392 MPa belastning. Det motsvarar en last på  
ca 286 kN, ca 29 ton, i vardera hål. Lyftbalksfästet har sex hål. 
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Figur 4.37 – Maximal kapacitet för hålbild, 29 ton styck. 

4.3.3 Stativ för pivotarm 

Simuleringen utförs för att hitta den maximala lasten för tillåten spänningen i 
konstruktionen. Blockfästena och stativet är konstruerat i Weldox 700 med en 
sträckgräns på 700 MPa. 

Tryckytan i ett blockfäste är ca 139 cm2. Simuleringen sker i de övre 
blockfästena, där pivotarmens svängtapp belastar, eftersom hydraulcylindern 
har försumbar vikt i detta fall. Golvet fixeras och gravitationen 9,82 m/s2 
används.  

Vid trycket 275 MPa i varje blockfäste uppkommer spänningen 690 MPa. Det 
motsvarar en vikt på 382 ton på ett blockfäste. Spänningen uppkommer under 
blockfästet, där den lilla plåten ansluter. Maximal förflyttning 1,4 mm sker 
vid de två försumbara skyddsplåtarna. 
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Figur 4.38 – Maximal kapacitet för stativ, ca 382 ton. 

 

 

Figur 4.39 – Position för maximal spänning. 
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4.3.4 Block  

Blocket utsätts för ”Bearing load” i axelhålet, med samma riktning som 
gravitationspåverkan. Gravitationen 9,82 m/s2 läggs till.  

För att uppnå maximal sträckgräns för Weldox 700 måste en mycket stor kraft 
appliceras. Först vid 3200 kN (ca 325 ton), uppkommer spänningen 707 MPa.  

 

Figur 4.40 – Maximal kapacitet för block, ca 325 ton. 

4.3.5 Support 

Simuleringen byggs upp genom att fixera botten som ansluter mot 
fundamentet och lägga ett jämnt tryck på övre plattan, fiktivt dämpningen. 
Gravitation 9,82 m/s2 används. Tryckytan på supportens övre plåt är  
ca 295 mm2. 

Vid trycket 11 MPa (ca 33 ton) uppkommer spänningen 708 MPa. 
Påfrestningen sker i plåtens kant mot balken. Teoretiskt kan hela 
anläggningen balansera på en support. 
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Figur 4.41 – Maximal kapacitet för support, ca 33 ton styck. 

4.3.6 Hydraulcylinder  

Grundläggande givna kända värden från originalcylindern (enligt 
specifikation) ökas och en mer kraftfull cylinder från Bosch Rexroth AB 
föreslås. Enklare beräkningar med den nya cylindern och grovt tilltagna laster 
ger resultat.  

Största momentet uppstår då hydraulcylindern ska börja lyfta lyftsidan med 
plåt. Avståndet från svängtappens axel till cylinderns bana 430 mm. Den 
föreslagna cylindern har en kapacitet på 502,6 kN tryck. Kapabelt moment är 
således ca 21,6 kNm.  

Konstruktionens tyngpunkt per sida är positionerad innanför lyftbalken från 
svängtappens axel. Värdet i x-led läses ur ADI. För att säkerställa används en 
utskjuten tyngdpunkt så att arbetsmomentet ökar. Maximal hävarm vid 
horisontellt läge sätts ända ute vid lyftbalken, en hävarm på 1844 mm. Vid 
den positionen och tillåtet moment på 21,6 kNm kan en vikt på 114,7 kN 
hanteras av varje cylinder. Sammanlagt kan vikten 35 ton hanteras av de tre 
cylindrarna. Om det föreligger konstruktionsproblem är det i 
hydraulcylinderns kapacitet. Detta problem återstår för hydraulikkompetens 
att utreda i fortsatt arbete med anläggningen. 
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4.3.7 Verifiering 

Med en redan befintlig funktionell anläggning i bakgrunden och en känd 
överdimensionering i hållfasthet, är inte verifiering i fokus. Verifiering sker  
av kompetens i efterkommande projektetarbete. 
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5 Projektavslut 

5.1 Uppdragets resultat  
Konstruktionen enligt förlaga i Mobil har modifierats till lämplig anläggning 
enligt specifikation.  

För att säkerställa hållfasthet och genomföra en CE-märkning av den 
mekaniska konstruktionen behövs en FEM-analys utförd av 
beräkningskomptens.  

I bilagor återfinns ritningsunderlag med samtliga instruktioner om 
tillverkning. Ritningarna uppgår till sammanlagt 54 stycken med benämning 
525640, 525644, 525648–525699.  

5.2 Projektanalys 
Arbetet har utförts enligt ett ”en mans projekt”, varvid felaktigheter kan 
föreligga. I projektanalys vill jag tillstyrkas att projekt alltid bör omfatta flera 
deltagare bl.a. för att: 

 Ge rätt mängd arbetsbörda.  
 Lösa problem snabbare. 
 Enklare upptäcka misstag.  
 Ge ”projektgruppen” en bredare kompetens. 

Ur konstruktionssynpunkt anses anläggningen fullt kapabel att hantera det 
tilltänka arbetsmomentet utan större modifikationer. Konstruktionen är 
relativt enkel att modifiera om behov uppstår. 

Genom projektet har framkommit att konverteringen inte var så enkel som 
först antogs. Olika standarder i olika länder försämrar tillverkningsprocesser. I 
dagens samhälle där en tillverkning kan beställas från andra sidan jorden 
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skulle det underlätta med gemensamma standarder. Ska denna konstruktion 
t.ex. beställas från tillverkare i USA måste de köpa material från Europa, 
vilket ger en ökad leveranstid och eventuellt direkt ökade materialkostnader. 
Material beställs oftast i redan bestämda utföranden gällande dimension och 
längd. Det kan bli en hel del spill som betalas för men inte används. 

Tidsmässigt har huvudparten av arbetet använts inom 3D-modellering och 
ritningsunderlag. För ett utförligare underlag gällande konstruktionen än 
rapporten ger krävs fler arbetstimmar än kursen tillåter.   

5.3 Överlämning och presentation 
Överlämningen av projektet sker skriftligt genom denna rapport till Björn 
Andersson (avdelningschef, Teknik Valsverk) och Daniel Claeson 
(systemkonstruktör, Teknik Valsverk), SSAB EMEA Oxelösund.  

Björn och Daniel har utgjort handledare för examensarbetet och fått 
återkopplande presentationer i form av projektmöten. 

Presentation för företaget kommer ske muntligt vid SSAB i Oxelösund med 
öppen inbjudan till berörda avdelningar. Datum i skrivande stund ej ännu 
fastställt. 

Presentation för Blekinge Tekniska Högskola kommer ske vid högskolan. 
Datum i skrivande stund ej ännu fastställt. 
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Ritningsförteckning hierarkisk 

Ritningsnummer Benämning SSAB prod. Sid. 

525640 + 525644 Plåtvändare SMST  101 

 525648 Stativ med pivotarm SMST  105 

  525649 Block  Weldox 700 107 

  525650 Cylinderöra Weldox 700 109 

  525651 Axeltapp Toolox 44 111 

  525652 Axeltappslås Weldox 700 113 

  525653 Bricka 1  115 

  525654 Bricka 2  117 

  525655 Bricka 3  119 

  525656 Stöd Weldox 700 121 

  525657 Stativ SMST Weldox 700 123 

   525658 Innersida Weldox 700 125 

   525659 Yttersida Weldox 700 127 

   525660 Blockfäste Weldox 700 129 

   525661 Golvplåt Weldox 700 131 

   525662 Skyddsplåt Weldox 700 133 

   525663 Fästplåt Weldox 700 135 

   525664 Skyddsplåt 2 Weldox 700 137 

  525665 Pivotarm SMST Weldox 700 139 

   525666 Yttersida Weldox 700 141 

   525667 Innersida Weldox 700 143 

   525668 Svängtapp Toolox 33 145 

   525669 Lyftbalksfäste Weldox 700 147 
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Ritningsnummer Benämning SSAB prod. Sid. 

 525670 Lyftbalk SMST  149 

  525671 Pivotfäste Weldox 700 151 

  525672 Positioneringsbalk Weldox 700 153 

 525673 Lyftram SMST  155 

  525674 Stödbalk 1 SMST  157 

   525685 Balk 1  179 

   525690 Guidefäste Weldox 900 189 

   525691 Fästplåt 2 Weldox 700 191 

  525675 Stödbalk 2 SMST  159 

   525686 Balk 2  181 

   525690 Guidefäste Weldox 900 189 

   525691 Fästplåt 2 Weldox 700 191 

  525676 Stödbalk 3 SMST Weldox 700 161 

   525687 Balk 3  183 

   525690 Guidefäste Weldox 900 189 

   525691 Fästplåt 2 Weldox 700 191 

  525677 Stödbalk 4 SMST  163 

   525688 Balk 4  185 

   525690 Guidefäste Weldox 900 189 

   525691 Fästplåt 2 Weldox 700 191 

  525678 Stödbalk 5 SMST  165 

   525689 Balk 5  187 

   525690 Guidefäste Weldox 900 189 

   525691 Fästplåt 2 Weldox 700 191 
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Ritningsnummer Benämning SSAB prod. Sid. 

  525679 Längsgående balk 1 SMST  167 

   525692 Fästplåt 3 Weldox 700 193 

  525680 Längsgående balk 2 SMST Weldox 700 169 

   525692 Fästplåt 3 Weldox 700 193 

  525681 Längsgående balk 3 SMST  171 

   525682 Längsgående balk 4  173 

   525692 Fästplåt 3 Weldox 700 193 

  525682 Längsgående balk 4  173 

  525683 Tvärbalk 1  175 

  525684 Tvärbalk 2  177 

 525693 Guide Toolox 33 195 

 525694 Glidplatta  197 

 525695 Golvplåt 1-2 och Bricka Weldox 700 199 

 525696 Golvplåt 3-5 Weldox 700 201 

 525697 Support SMST  203 

  525698 Stomme Weldox 700 205 

  525699 Dämpning  207 
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