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Förord 

Vi har valt att ansöka om examensarbete hos Semcon Caran 
AB eftersom det är ett intressant företag med gott rykte som 
förmedlar ingenjörstjänster. Arbetsperioden för det här 
projektet sträcker sig under vårterminen 2012 och är det 
avslutande momentet i vår utbildning. Nedan följer en kort 
presentation av oss. 
 

Christer Brazée 
31 år, bosatt i Ronneby. Med en gymnasie-
utbildning från industriprogrammet inom 
skärande bearbetning/svets. Gjorde sin 
värnplikt direkt efter studenten som maskinist 
på tredje ytstrid. Har jobbat på mekaniska 
verkstäder under åtta år och två år som 

licenssvetsare. Valde att börja studera på Blekinge tekniska 
högskola 2008 och började sedan utbildningen till 
utvecklingsingenjör inom maskinteknik höstterminen 2009. 
 
Fredrik Johansson 
28 år, bosatt i Karlskrona. Med en gymnasie-
utbildning från industriprogrammet inom 
skärande bearbetning. Började jobba som 
mekaniker på Kockums under tre år och sedan 
som verkstadstekniker på Roxtec International 
under tre år. Valde att börja studera på Blekinge 
tekniska högskola höstterminen 2008, först ett tekniskt basår 
och började sedan utbildningen till utvecklingsingenjör inom 
maskinteknik höstterminen 2009.  
 
Vi vill tacka våra handledare Robert Lundström, Lennarth 
Jonsson och examinator Mats Walter för deras engagemang. 
Vi vill också tacka Ronneby Svets och Smide samt Claes 
Hedberg för stöd och support.  Projektet har varit mycket 
lärorikt och intressant redan från start. 
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Sammanfattning 

Examensarbetet ”Centrumlös kabelkarusell” har utförts 
tillsammans med Semcon Caran AB i samband med 
utbildningen Utvecklingsingenjör i maskinteknik vid Blekinge 
Tekniska Högskola. 
 
Semcon levererar bland annat konstruktionslösningar till 
kabelkaruseller. Karusellerna har en rund struktur och är 
uppdelade i ett flertal sektioner, kabeln lagras på ett 
lastområde som sitter längst ut från centrum. Innanför 
lastområdet löper ett ekersystem in mot centrum som håller 
ihop konstruktionen, önskemålet är att ersätta ekersystemet 
med ett annat alternativ. 
 
Målet är att utveckla ett konstruktionsförslag på en centrumlös 
karusell, det presenteras sex stycken koncept varav ett väljs ut 
för vidareutveckling.  
 
Tillvägagångssättet har följt delar av Fredy Olssons metoder 
för principkonstruktion och primärkonstruktion. 
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Abstract 

The thesis “Centre less cable-winder” has been done together 
with Semcon Caran AB in collaboration with the Bachelor of 
Science in Mechanical Engineering at Blekinge Tekniska 
Högskola.  
 
Semcon deliver for instance construction solutions for cable 
winders. The winders have a circular structure and are 
separated in different sections. The cable is loaded at a 
loading area which is placed furthest from the centre. Inside 
the loading area there is a spoke system which keeps the 
construction together. The mission is to find a solution which 
can replace the spoke system with an alternative. 
 
The case is to develop a construction suggestion for a centre 
less winder. This thesis is presenting six concepts, where one 
will be further developed.  
 
The approach has followed parts of Fredy Olsson’s method 
for principle constructions and for primary construction.  
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1 Inledning 

1.1 Problembeskrivning 

Semcon levererar bland annat konstruktionslösningar till 
kabelkaruseller, storlekarna på karusellerna kan variera 
beroende på mängden kabel som skall lastas samt kabelns 
utformning. Karusellerna har en rund struktur och är uppdelad 
i likadana sektioner som alla löper in mot centrum i ett 
ekersystem. Lastområdet lokaliseras längst ut från centrum 
och området innanför lastområdet används endast för att 
sammanfoga konstruktionen.  
 
Umbilical är en kabel som är styvare att vira till en rund form 
jämfört med ordinära kablar. Det här medför att karusellen 
som är avsedd för att lägga umbilical har en större 
innerdiameter än normalt, ju större innerdiameter desto lättare 
är det att lägga kabeln. Området innanför lastområdet blir då 
större och dyrare att tillverka. Med en stor innerdiameter så 
har behovet av en centrumlös kabelkarusell ökat.  
 
En centrumlös kabelkarusell kommer även medföra fördelar 
till mindre konstruktioner eftersom att läggarmen som fördelar 
kabeln på karusellen kan konstrueras på ett bättre sätt. I 
nuläget ser läggarmen ut som ett upp och nedvänt L, den är 
förankrad strax utanför karusellen. Resultatet av en 
centrumlös variant kan tänkas vara att läggarmen även 
förankras innanför det roterande området, konstruktionen på 
läggarmen kan då ta upp laster på ett bättre sätt.  
 
Semcon har uppskattat en sidkraft som den nuvarande 
konstruktionen tar upp med ekrar in mot ett centrum. Med en 
säkerhetsfaktor på 1,5 så ska konstruktionen klara ta emot en 
sidkraft på 15 % av karusellens maximala tyngd som är 3000 
ton. Uppgiften består av att bestämma grundkonstruktionen av 
en centrumlös kabelkarusell, gärna så passar med existerande 
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komponenter. Lösningen skall även ha ett rimligt pris och inte 
vara alltför komplicerad att montera. 
 
1.2 Kravspecifikation 

Indata för kabelkarusell 

• Lastytans ytterdiameter är 34000 mm. 
• Lastytans innerdiameter är 21000 mm. 
• Belastning från kabel och karusellens egenvikt är 3000 

ton jämnt fördelat. 
• En uppskattad sidkraft plus en säkerhetsfaktor på 1,5 

medför att 15 % av totalbelastningen ska kunna tas 
upp av konstruktionen. 

• Kabelstack 3 m hög med möjlighet att förlänga med 1 
m, samt räcken med 500 mm mellanrum. 

• Karusellen indelas i tre kammare med lika delning på 
radien. 

• Rotationshastighet på ytterdiametern 0-21 m/min. 
• Accelerations/retardationstid 10 sekunder. 
• Nödstoppstid 10 sekunder. 
• Maximal sträckkraft i kabeln är cirka 10 000 N. 
• 60 bärande hjul, diameter 600 mm och bredd 140 mm. 

 
Önskemålet är att ta fram ett centrumlöst alternativ till 
ovanstående kabelkarusell. Med stor vikt på enkel och billig 
tillverkning. Den ska även vara enkel för montörerna att 
montera inom nuvarande toleranser.  
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1.3 Företagspresentation 

Semcon Caran AB 
 
Semcon förmedlar produktinformatörer och ingenjörstjänster, 
deras vision är att vara en global partner inom dessa områden. 
Affärsidén är som att teknisk rådgivare tillföra värdeskapande 
kunskap till kund. Företaget bedriver verksamhet på över 40 
orter i Sverige med huvudkontoret stationerat i Göteborg. 
Arbetsområdet sträcker sig över större delen av världen och 
kontor finns i flera länder. Semcon har cirka 2900 anställda, 
dessa är fördelade på tre olika affärsområden inom flera olika 
branscher. [B4] 
 

• Automotive R&D  
Är inriktad mot fordonsindustrin och utgör det största 
affärsområdet med cirka 1700 anställda.  
 

• Design & Development 
Har sin inriktning mot industrin med aktiviteter som 
produktionsutveckling och anläggningsteknik. Inom 
det här området arbetar cirka 800 personer. 

 
• Informatic 

Arbetar med att erbjuda kunder informationslösningar 
inom interaktiv marknadskommunikation och 
eftermarknadslösningar. Cirka 400 personer arbetar 
inom det härområdet.    
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1.4 Arbetsgång för projektarbetet 

Vi har valt att använda oss ut av delar från Fredy Olssons 
produktutvecklingsmodell med inriktning mot konstruktion. 
Eftersom projektets uppdrag är en innovationslösning till en 
befintlig produkt där önskemålet är en centrumlös variant så 
tillämpas inte produktalternativstudien, som normalt sett är det 
första steget i modellen. Följande delmoment kommer 
användas: 
 

• Principkonstruktion 
Vi kommer utgå från befintliga konstruktionsritningar 
till nuvarande lösning och sedan undersöka 
möjligheterna till nya lösningsförslag efter givna krav. 
Tanken är att lyfta fram flera idéer som sedan skall 
utvärderas och bedömas. En av idéerna kommer att 
väljas som ett lämpligt lösningsförslag utifrån 
funktionalitet, kostnad och genomförbarhet. Det 
lösningsförslag som väljs kommer därmed utvecklas 
vidare i primärkonstruktion. [A4] 

 
• Primärkonstruktion 

Det valda lösningsförslaget kommer att vidare-
utvecklas till en primär konstruktion. Här bestäms 
komponenters utformning och dimensioner till ett 
konstruktionsförslag. Detaljkonstruktionen kommer 
bestå av CAD-modeller som utgår från beräkningar, 
anpassningsbarhet till befintliga karuseller och givna 
krav. [A3] 

 
• Slutrapport 

Här sammanställs resultatet av vårt projekt till en 
överskådlig vy över tillvägagångssätt, tanke-
verksamhet och utförande. 
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Tidsplanering Examensarbete 
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2 Produktdefinition 

2.1 Produkten 

En kabelkarusell har i uppgift att mellanlagra kabeln efter den 
producerats tills att den ska lastas om för frakt. Karusellerna 
är byggda efter vilken typ av kabel som ska lagras. Idag är 
karusellen utformad med ett nav som centrum bestående av ett 
kullager. Från navet ut till lastområdet är det monterat 
järnbalkar likt ett cykelhjul med ekrar, dessa balkar tar upp 
sidkrafter som framträder vid på- eller avrullning av kabel. 
Konstruktionen drivs med hjälp av fyra stycken drivenheter 
som ligger an mot en plåt som sitter ytterst på karusellen. 
 
Lastområdet rullar på 60 stycken hjul med en diameter 600 
mm och bredd 140 mm. Maximal last inklusive karusellens 
egenvikt för konstruktionen är 3000 ton. Semcon uppskattar 
att konstruktionen ska tåla en sidkraft som motsvarar 15 % av 
den maximala lasten.  

2.2 Omgivning och miljö 

Karusellens placering är utomhus och därför utsätts den för 
alla sorters av väder, vilket är en viktig faktor att ta hänsyn till 
då konstruktionen bestäms. Exempelvis undvika att 
konstruktionen inte har fickor där det kan samlas vatten och 
smuts. Karusellen står på ett gjutet fundament med hög 
bärighet. En centrumlös karusell medför att läggarmen som 
fördelar kabeln kan konstrueras på ett annat sätt.  
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2.3 Människan 

Det är stora krafter som ska dimensioneras vilket medför att 
det kommer vara stora och tunga element som ska monteras 
inom små toleranser. Konstruktionen ska även kunna servas 
på ett vettigt sätt. Detta innebär att det krävs extra tanke med 
hur konstruktionen utformas.   

2.4 Ekonomi 

När vi kommer att vikta våra idéer så tas stor hänsyn till 
ekonomiska aspekter som tillverkning och montering. Detta är 
en viktig faktor då det är en produkt som ska säljas på en 
konkurrensbetonad marknad.  
 
Det är på grund av lastområdets stora innerdiameter som 
behovet av en centrumlös kabelkarusell finns. Förhoppningen 
är att kunna spara in det material som annars hade löpt in mot 
centrum. Lösningsförslaget som kommer att föreslås ska vara 
anpassningsbart med den befintliga konstruktionen av en 
karusell. Det kommer att presenteras nya komponenter i en 
primär konstruktion, det är viktigt att försöka hålla nere 
antalet. Optimering av nya komponenter har en direkt 
påverkan på ekonomin angående tillverkningen. 
Önskescenariot vore att uppfinna en enkel lösning där så få 
nya komponenter som möjligt tillkommer samtidigt som det 
befintliga konceptet behålls så långt det tillåter. 
 
Transport 
 
Kabelkarusellerna fraktas vid vissa tillfällen till andra sidan av 
jorden för att utföra enstaka jobb. En centrumlös karusell 
kommer medföra att sektionerna som skickas är mindre och 
därmed kommer frakten gå ned i pris. 
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Montering 
 
Karusellen anländer i färdiga sektioner som monteras i hop på 
plats. Det är av stor vikt att den nya lösningen ska med enkla 
medel kunna monteras med nuvarande toleranser. En slitstark 
produkt med ett litet behov av underhåll är också önskvärt i 
konkurrenssyfte.  
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3 Principkonstruktion 

3.1 Tillvägagångssätt 

• Relaterad teknologi 
Målet är att samla i hop idéer och inspiration från 
befintliga produkter och lösningar från olika 
användningsområden. Detta görs för att se om det 
redan finns en befintlig idé som skulle kunna 
appliceras på en kabelkarusell. Den största 
informationskällan för det här ändamålet kommer vara 
internet och en del litteratur.  
 

• Framtagning av koncept 
För att generera nya idéer kommer vi använda oss av 
brainstormingmetoden. Den går ut på att under utsatt 
tid generera så många idéer som möjligt där målet är 
att frångå tankemönster som normalt sett skulle 
användas. Ingen kritik förekommer då idéerna läggs 
fram, utan alla sorters idéer ska skrivas upp och 
utvärderas vid ett annat tillfälle. Tanken är att 
brainstormingmetoden ska repeteras och utvärderas ett 
par gånger.  
 

• Viktning kommer att genomföras i två steg: 
o Under brainstormingen kommer ingen kritik eller 

något annat negativt att tas upp.  
o Efter att ha valt ut ett antal intressanta koncept från 

brainstormingen, kommer de att bedömas med fördelar 
och nackdelar. Med nackdelar menas eventuella 
problem och svårigheter som man behöver ta extra 
hänsyn till. Detta moment kommer att repeteras tills ett 
önskvärt antal koncept har tagits fram för vidare 
behandling.  
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3.2 Relaterad teknologi 

De områden som har valts att studera närmre har alla 
gemensamt att de på något sätt förflyttar laster genom 
kraftpåverkan, dessutom ska förflyttningen helst ske med 
liten friktion. För att en lösning över huvud taget ska vara 
intressant så måste även större krafter kunna tas 
upp.  Tyngdkraften som orsakas av kabelns vikt är inte ett 
problem, däremot så kommer sidkraften som får den 
centrumlösa karusellen att vandra vara ett problem. Rotation 
av karusellen ska helst ske med liten friktion. Med detta i 
åtanke så har vi valt att studera följande områden: 

Berg och dalbana 

Den del som är intressant för oss här är hjulupphängningen. 
En motor försedd med kedja drar upp vagnarna uppför den 
första backen som är den högsta backen. Vagnarna kopplas 
sedan fria och åker vidare på den erhållna energin, 
hjulupphängningen gör så att vagnarna följer rälsen samtidigt 
som liten friktion eftersträvas. Eftersom banan är 
oregelbunden så måste hjulupphängningen kunna ta upp 
krafter i många riktningar samtidigt utan att hjulen självlåser. 
[B3] 
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Flänshjul 

Flänshjul används till tåg för att 
hålla kvar det på rälsen. Åkvagnar 
och traverser är också vanliga 
användningsområden. Flänshjulet 
kan ha rak eller lutande bana. 
Genom att ha lutande bana borde 
man kunna få hjulet att rulla i en 
naturlig cirkelrörelse.   
 
 
 
Kullager 
 
Kullager finns i många storlekar och modeller för olika typer 
av behov. Till karusellens nuvarande centrum använder sig 
Semcon av samma typ av kullager som används till 
vindkraftverk, ett sfäriskt rullager. De kullagerna vi främst har 
tittat på är koniska rullager och axiallager. Båda alternativen 
kan vara intressanta och inspirerande lösningar.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Axiallager och koniskt rullager från SKF [B6] [B7] 
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Hydrostatiskt lager 
 
Ett hydrostatiskt lager är uppbyggt av områden som kallas sjö 
och land. Genom att bygga upp ett oljetryck med hjälp av en 
pump kan man få sin konstruktion att glida på en oljefilm. 
Olja pumpas till sjöområdet som har ett medvetet djup för att 
undvika tryckvariationer, oljetrycket är konstant och ger en 
nästintill friktionsfri förflyttning. Vid optimala förhållanden är 
livslängden på detta lager oändlig. Den här typen av lager 
anses kunna användas vid hög belastning (P). Det vore 
önskvärt att kunna konstruera en lösning till karusellen med 
låg friktion och lång livslängd, däremot kräver hydrostatiska 
extrema toleranser och ren miljö. Vilket är raka motsatsen för 
våra förhållanden.[A5] 

 

3.3 Framtagning av koncept 

Vid den första brainstormingen så fokuserade vi på att finna 
ett bra sätt för att kunna ta upp den uppskattade kraften i 
sidled, minimera friktion och samtidigt centrera karusellen på 
ett bra sätt.  
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Koncept 1 – Stödhjul i sidled 

Ett stödhjul ska centrera enheten samtidigt som den kan ta upp 
en kraft i sidled. Den här lösningen kräver att hjulen har en 
cirkulär ram att utgå ifrån. Exakt hur ramen eller infästning av 
hjul ser ut är inte intressant just nu. 
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Koncept 2 – Stödhjul i sidled med fjäderelement 

Karusellsektionen är utrustad med ett fjäderelement som är 
kopplade till ett hjulpar. Inspirationen till hjulen är hämtat från 
berg och dalbana och följer en räls. Stötar som uppkommer i 
sidled det vill säga inåt eller utåt centrum kommer vara 
elastiska.  
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Koncept 3 – Styrning på drivmanteln 

Här görs ett försök att utnyttja den kant som motorerna driver 
mot. Tanken är att ett flertal hjul ska placeras längs 
karusellens ytterdiameter, kanten löper i hjulens spår och 
centreras på så sätt.  
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Koncept 4 – Flänshjul  

Den här idén är hämtad från ett flänshjul, hjulet ska fungera 
som styrhjul där karusellen följer en cirkulär räls. Hjulet kan 
vara enkel- eller dubbelflänsad och tanken är att ersätta de inre 
bärande hjulen och ska då kunna ta upp krafter både 
horisontellt och vertikalt. 

Koncept 5 – Flytande karusell 

En tanke är att karusellen ska vara flytande i en bassäng, 
fördelarna är att konstruktionen blir friktionsfri och lättdriven. 
Antalet delar som utsätts för slitage minskar avsevärt. 
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Koncept 6 – Hjul mot profilerad bana 

Idén är att omvända ett flänshjul, på grund av den stora 
sidkraften riskerar flänshjulen att spricka i flänsen. Här har 
flänsen flyttats ner till rälsen, det här medför att flänsen kan 
konstrueras med en grövre dimension. 

3.4 Viktning 1 

Efter brainstormingen så visades våra idéer upp för våra 
mentorer där de fick läge för att ge feedback på vårt material. 
Vi har valt att använda deras synpunkter som viktning i det 
här skedet.  
 
Koncept 1 – Stödhjul i sidled 

• - Mycket material. 
• + Intressant lösning. Är intresserade av lite data av 

exempelvis belastningsfall och gjutning av fundament. 
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Koncept 2 – Stödhjul i sidled med fjäderelement 

• Fjädrar och fjädrande material ger alltid utmattnings-
problem. 

Koncept 3 – Styrning på drivmanteln 

• - Nötning. 
• - Flänsarna spricker.  
• - Stort moment på drivkanten av sidkraft. 

 

Koncept 4 - Flänshjul 

• - Nötning. 
• - Flänsarna spricker.  

 

Koncept 5 – Flytande karusell 

• Rolig lösning men inte helt osannolik för det finns en 
liknande variant ute på marknaden. 

Koncept 6 – Hjul mot profilerad bana 

• - Nötning som genererar sprickor. 
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orter/42CrMoS4-SS-2225/ (2012-05-09) 

 
3. How stuff works: 

http://science.howstuffworks.com/engineering/structur
al/roller-coaster3.htm (2012-05-09) 

 

http://www.begroup.com/upload/Sweden/Lilla%20Röda%20PDF/Stål%20&%20Rör/Tekniska%20data%20för%20stålsorter.pdf
http://www.begroup.com/upload/Sweden/Lilla%20Röda%20PDF/Stål%20&%20Rör/Tekniska%20data%20för%20stålsorter.pdf
http://www.begroup.com/sv/BE-Group-sverige/Produkter/Specialstal/Produktinformation/Stalsorter/42CrMoS4-SS-2225/
http://www.begroup.com/sv/BE-Group-sverige/Produkter/Specialstal/Produktinformation/Stalsorter/42CrMoS4-SS-2225/
http://www.begroup.com/sv/BE-Group-sverige/Produkter/Specialstal/Produktinformation/Stalsorter/42CrMoS4-SS-2225/
http://science.howstuffworks.com/engineering/structural/roller-coaster3.htm
http://science.howstuffworks.com/engineering/structural/roller-coaster3.htm
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4. Semcon 
http://www.Semcon.com 

 
5. SKF 22226 E: 

http://www.skf.com/skf/productcatalogue/Forwarder?n
ewlink=&action=search&lang=en&prodid=155001222
6 (2012-05-09) 

 
6. SKF axiallager: 

http://www.skf.com/portal/skf/home/products?maincat
alogue=1&lang=en&newlink=1_8_1 (2012-05-09) 

 
7. SKF koniska lager: 

http://www.skf.com/portal/skf/home/products?maincat
alogue=1&lang=en&newlink=1_14_0 (2012-05-09) 
  

http://www.skf.com/skf/productcatalogue/Forwarder?newlink=&action=search&lang=en&prodid=1550012226
http://www.skf.com/skf/productcatalogue/Forwarder?newlink=&action=search&lang=en&prodid=1550012226
http://www.skf.com/skf/productcatalogue/Forwarder?newlink=&action=search&lang=en&prodid=1550012226
http://www.skf.com/portal/skf/home/products?maincatalogue=1&lang=en&newlink=1_8_1
http://www.skf.com/portal/skf/home/products?maincatalogue=1&lang=en&newlink=1_8_1
http://www.skf.com/portal/skf/home/products?maincatalogue=1&lang=en&newlink=1_14_0
http://www.skf.com/portal/skf/home/products?maincatalogue=1&lang=en&newlink=1_14_0
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7 Bilagor 

7.1 Uppskattad uträkning av cc-mått 
mellan vertikala shims 

Antaganden är att cirkelsegmentet som sitter på karusell-
sektionen har en tvärsnittsyta på 300x20mm, belastningen 
som verkar är 2207 kN som i nuläget är en uppskattad kraft. 
En längd mellan shimsen räknas fram med hjälp av 
balkböjningsformeln. 
𝑓 = 𝐹𝐿3

48𝐸𝐼 
[A1] Där f är utböjningen av systemet. L är intressant 

därför ansätts f till en godtycklig utböjning av 1mm, sedan 
löses L ut. 
 
 

𝐿 = �𝑓48𝐸𝐼
𝐹

3
= 0,10𝑚. 

 
 
 
 
 
Alltså är utböjningen av maximalt 1 mm då cirkelsegmentet 
påverkas av en punktlast på 2207 kN då shims sätts med 0,1 
meters mellanrum. 
  

𝐸𝑠𝑡å𝑙 = 210 𝐺𝑃𝑎 
𝑓 = 0,001 𝑚 
𝐹 = 2207 𝑘𝑁 

𝐼𝑏ö𝑗𝑦 =
ℎ𝑏3

12

=
0,3 × 0,023

12
= 2𝐸 − 7 

Indata 
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7.3Matlab-kod 

clc 
clear all 
 
%Script för beräkning av kontakttryck i hjul% 
%Examensarbete för Semcon VT 2012% 
%Av Brazée och Johansson% 
 
%Introducerar data% 
 
%Materialdata + kraft% 
E = 210e9; %E-modul% 
r1 = 0.3; %Hjulets radie% 
r2 = 10.5; %Plåtens radie% 
F = 4414500; %Uppskattad sidkraft% 
R = ((1/r1)-(1/r2));%Formel för konvex mot konkav 
yta% 
 
%Antal stödpunkter% 
n10 = F/3.236; 
n12 = F/3.85; 
n14 = F/4.5; 
n16 = F/5; 
n18 = F/5.76; 
n20 = F/6.4; 
 
n=input('Ange antal stödpunkter [n]:'); 
%Exempel n10% 
 
B=input('Ange hjulets bredd i meter [B]:'); 
%Exempel: [0.2]% 
 
%Parametrarna sätts in i funktionen p0% 
p0 = 0.418*sqrt((n*E*R)/B) 
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7.4 Beräkning av spänning i axel 

 
Beräkningar för momentet i olika punkter på axeln. 
𝑀 = 𝐹×𝑥

2
= 𝑄0×𝑥

2
[A1] 

𝑀46 =
1364145 × 0,046

2
= 31375.335𝑁𝑚 

𝑀102 =
1364145 × 0,102

2
= 69571.395𝑁𝑚 

 
Beräkning av spänningskoncentrationer vid ansatser 
𝜎𝑛𝑜𝑚 = 32×𝑀

𝜋×𝑑3
[A1] 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝐾𝑡 × 𝜎𝑛𝑜𝑚 [A1] 
𝐾𝑡46 = 2 
𝐾𝑡102 = 1.7 

𝜎max (46) = 2 ×
32 × 31375.335
𝜋 × 0.1303

=  290.930𝑀𝑃𝑎 

𝜎max (102) = 1.7 ×
32 × 69571.395
𝜋 × 0.1453

= 395.163𝑀𝑃𝑎 
 
Normalspänningar i de tre olika diametrarna.  
Normalspänning i tvärsnitt 
𝜎𝑚𝑎𝑥 = ± 𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊
[A1] 

Böjmotstånd  
𝑊 = 𝜋×𝑑3

32
[A1] 

𝑊130 =
𝜋 × 0.1303

32
= 2.156899706 × 10−4 

𝑊145 =
𝜋 × 0.1453

32
= 2.992980595 × 10−4 

𝑊167 =
𝜋 × 0.1673

32
= 4.572453608 × 10−4 

𝑀𝑚𝑎𝑥130 = 31375.335𝑁𝑚 
𝑀𝑚𝑎𝑥145 = 69571.395𝑁𝑚 
𝑀𝑚𝑎𝑥167 = 88669.425𝑁𝑚 
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𝜎𝑚𝑎𝑥130 = ±
31375.335

2.156899706 × 10−4
= 145.465𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑚𝑎𝑥145 = ±
69571.395

2.992980595 × 10−4
= 232.449𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑚𝑎𝑥167 = ±
88669.425

4.572453608 × 10−4
= 193.921𝑀𝑃𝑎 

 
Skjuvspänningar i den slankaste delen av axeln där lagerna är 
monterade. 
𝜏𝑚𝑎𝑥 = 𝐹×𝑆

𝑏×𝐼
[A1] 

𝐹 =
𝑄0
2

=
1364145

2
= 682072𝑁 

𝑆 =
𝑑3

8
=

0.1303

8
= 2.74625 × 10−4 

𝐼 =
𝜋 × 𝑑4

64
=
𝜋 × 0.1304

64
= 1.401984809 × 10−5 

𝑏 = 0.13 

𝜏𝑚𝑎𝑥130 =
682072 × 2.74625 × 10−4

0.13 × 1.401984809 × 10−5
= 102.774𝑀𝑃𝑎 
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7.5 FEM analys av hjulaxel 

 

 
 
Analyzed File: axel2.iam 

Autodesk Inventor Version: 2012 (Build 160160000, 160) 

Creation Date: 2012-05-02, 14:27 

Simulation Author:  
Summary:  

 

 Project Info (iProperties) 

Physical 

Mass 64,2306 kg 

Area 269532 mm^2 

Volume 8182240 mm^3 

Center of Gravity 
x=0,000000104229 mm 
y=0,0317216 mm 
z=0,000000230307 mm 

Note: Physical values could be different from Physical values 
used by FEA reported below. 

 

 Simulation:1 

General objective and settings: 

Design Objective Single Point 

Simulation Type Static Analysis 
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Last Modification Date 2012-05-02, 12:56 

Detect and Eliminate Rigid Body Modes No 

Separate Stresses Across Contact Surfaces No 

Motion Loads Analysis No 

 
Advanced settings: 

Avg. Element Size (fraction of model diameter) 0,1 

Min. Element Size (fraction of avg. size) 0,2 

Grading Factor 1,5 

Max. Turn Angle 60 deg 

Create Curved Mesh Elements No 

Use part based measure for Assembly mesh Yes 

Material(s) 

Name Steel 

General 

Mass Density 7,85 g/cm^3 

Yield Strength 207 MPa 

Ultimate Tensile Strength 345 MPa 

Stress 

Young's Modulus 210 GPa 

Poisson's Ratio 0,3 ul 

Shear Modulus 80,7692 GPa 

Stress Thermal 

Expansion Coefficient 0,000012 ul/c 

Thermal Conductivity 56 W/( m K ) 

Specific Heat 460 J/( kg c ) 

Part Name(s) 5270-1570_0005 
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 Operating conditions 

Bearing Load:1 

Load Type Bearing Load 

Magnitude 1364145,000 N 

Vector X 0,000 N 

Vector Y 0,000 N 

Vector Z 1364145,000 N 

 Selected Face(s) 

 

 Pin Constraint:1 

Constraint Type Pin Constraint 

Fix Radial Direction Yes 

Fix Axial Direction Yes 

Fix Tangential Direction Yes 
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Selected Face(s) 

 Pin Constraint:2 

Constraint Type Pin Constraint 

Fix Radial Direction Yes 

Fix Axial Direction No 

Fix Tangential Direction No 

Selected Face(s)
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 Results 

Result Summary 

Name Minimum Maximum 

Volume 8182260 mm^3 

Mass 64,2307 kg 

Von Mises Stress 2,3797 MPa 1329,98 MPa 

1st Principal Stress -340,766 MPa 1652,09 MPa 

3rd Principal Stress -1581,73 MPa 298,391 MPa 

Displacement 0 mm 0,300055 mm 

 Figures 

 Von Mises Stress 
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1st Principal Stress 

 

3rd Principal Stress 
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Displacement 

  



    
 
  

 
38 

 

7.7 Längdförändring av temperatur 

Formeln Δ𝐿 = 𝐿 × 𝛼 × Δ𝑇 [A1] används för att beräkna 
längdförändring av ett material vid temperaturpåverkan. 
 
 
 
 
 
 
Följande antaganden görs, balkar och plåtar i varje sektion är 
cirkel element och vid montering bildar de en cirkel. 
Omkretsen vid varje radiemått på karusellen man tittar på blir 
relativt stor. Och med tanke på detta görs en överslagsräkning 
på den radiella längd-utvidgningen för att se om det finns risk 
för problem med toleranserna mellan stödhjul och stödring vid 
olika årstider. Temperaturen vid tillverkning antas vara 
+20°C. En sommardag har vi uppskattat (troligen lågt) till att 
materialet uppnår + 40°C och vintern -20°C. 
 
Diametern är i proportion till omkretsen, vilket tillåter oss att 
räkna med diametern direkt. Eftersom den tänkta 
konstruktionen kommer att sitta på insidan av karusellen så 
beräknas längdförändringar på innerdiametern.  
21 × 12 × 10−6 × (−)40 =  −0,01008𝑚 
21 × 12 × 10−6 × 20 = 0,00504𝑚 
Av resultatet ser vi att innerdiametern troligen kommer att 
ändra sig med +5mm och -10mm. 
 
 

𝛼𝑠𝑡å𝑙 = 12 × 10−6 
Indata 

Ytter diameter = 34 m 
Innerdiameter = 21 m 
 
 
 



 

Sektionen för Ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Maskinteknik   
Blekinge Tekniska Högskola, Campus Gräsvik  
371 79 Karlskrona  
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