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Sammanfattning 
Detta arbete beskriver förarbete och konstruktion av en stegmatare som sorterar och orienterar 
vevstakar för en takttid på tio sekunder. Industrier är ofta beroende av materialhanteringsutrustning 
där olika processer säkerställer någon form av sortering eller orientering, vilket styrker arbetets 
relevans. Detta har skett genom att dela in maskinen i två huvudfunktioner; trappfunktionen, som 
försorterar och transporterar vevstakarna vidare till andra huvudfunktionen; orienteringsfunktionen, 
där orienteringen sker. 

Genom att tillämpa metoder inom; konstruktion & tillverkning, feleffektsanalys och programvaror för 
materialdatabashantering, datastödd design, samt numerisk hållfasthetsanalys kunde en 
konstruktion utformas som speglar de aspekter som kännetecknar en genomtänkt produkt.  Sju olika 
designmetoder användes för att generera och utvärdera idéer i flera itererande steg. Tio 
undersökande experiment utfördes som ytterligare utvärdering av koncept samt underlag för vidare 
beräkningar och slutsatser. 

Utformningen av stegmataren resulterade i en enkelverkande lutande trapp med två rörliga 
trappsteg och ett statiskt mellan dem för överföring. En enkelmatning efter trappen i form av ett 
“skovelhjul” säkerställer att vevstakarna levereras en-och-en till orienteringsfunktionen samtidigt 
som den garanterar takttiden. En orienteringsfunktion bestående av ett “rullband” som med hjälp av 
friktion och tyngdpunktsförskjutning orienterar vevstakarna med vevänden först. Slutligen 
studerades tre kritiska områden i konstruktionen för vidare analys med finita element-metoden med 
godkända resultat. 

Samtliga mål för projektet uppnåddes, exempelvis har stegmataren färre unika komponenter än 
befintliga lösningar.  Ambitionen var att utforma stegmataren med en låg grad av komplexitet och 
utan sensorer har genomsyrat hela projektet, vilket även har uppnåtts. 

___________________________________ 

This work describes the preparatory work and construction of a step feeder that sorts and orients 
connecting rods in a cycle time of ten seconds. Industries are often dependent of different material 
handling operations which assures a specific material orientation, which validates the importance of 
this work. This has been done by dividing the machine into two main functions; Stair case-function, 
which pre-sorts and transports the connecting rods further to the second function, the orientation-
function where the orientation is performed.  

By using methods such as; design for manufacture & assembly, failure mode & effects analysis and 
softwares for material database handling, computer aided design and numerical strength analysis  a 
construction could be formulated which reflects the aspects that characterize a well-planned 
product. Seven different design-methods were used in order to generate and evaluate ideas in 
several iterated steps. Ten investigative experiments were conducted as an additional evaluation of 
concepts and as a basis for further calculations and conclusions. 

The formulation of the step feeder resulted in a single-acting stair with two moving stairs and a static 
between them for transfer. A single-feeder after the staircase in the shape of a “paddle wheel” 
ensures that the connection rods are delivered one-by-one to the orientation-function while also 
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ensuring the cycle time. An orientation-function consisting of a “conveyor“ that with the aid of 
friction and an offset of the center of gravity orients the connecting rods with the crankshaft-end 
first. Lastly were three critical areas in the construction further examined with finite element method 
with passing results. 

All objectives for the project were achieved, the step feeder have for instance fewer unique 
components than existing solutions. The ambition was to design the step feeder with a low grade of 
complexity and without sensors have permeated throughout the entire project, which also was 
achieved.  
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1. Introduktion 
Detta arbete har utförts av två studenter på Högskolan I Skövde där det gällande uppdraget gavs av 
Lennartssons Ingenjörsbyrå AB. Lennartssons Ingenjörsbyrå belägna i västra Götaland med kontor i 
Fröjered, Skövde och Habo där arbeten inom mekanisk maskinkonstruktion och produktutveckling 
står i fokus. 

Arbetet består av att separera en samling slumpvis orienterade vevstakar till enskilt och enhetligt 
orienterade med hjälp av en stegmatningsprincip. I ingångsänden lämnas vevstakarna i en behållare, 
eventuellt med en transportör i botten för att skjuva vevstakarna mot maskinen. Därefter orienteras 
de och transporteras vidare och lämnas av på en transportör, alternativt en ränna. Denna typ av 
sortering är önskvärd för att underlätta tillverkningsprocessen inom många industrier. 

Stegmatarens funktion antas delas upp i två huvudfunktioner; som första funktion sker en 
förflyttning och självrensning av vevstakarna och som andra sorteras och orienteras dessa. Industrier 
är ofta beroende av materialhanteringsutrustning där olika processer säkerställer någon form av 
sortering eller orientering vilket styrker arbetets relevans. 

1.1 Bakgrund  

1.1.1 Lennartssons Ingenjörsbyrå AB 
Lennartssons Ingenjörsbyrå är ett företag som arbetar med mekanisk konstruktion av 
specialmaskiner, svets- och bearbetningsfixturer, produktutveckling, underhållskonstruktion med 
mera. Företaget grundades 1990 av Urban Lennartsson i Fröjered, Tidaholms kommun och har idag 
kontor belägna i Fröjered, Skövde och Habo. Uppdrag mot kunder sker både på kontoren och ute hos 
dem. Uppdragen kan omfatta allt från avhjälpande av kundens arbete på plats till egna 
konstruktionsarbeten under eget ansvar.  

Lennartssons Ingenjörsbyrå utsågs till Årets företag i Tidaholm 2008 och redan 2005 uppnåddes 
högsta kreditvärdighet enligt både UCs och Soliditets bedömning. 2015 utsågs de av Dagens Industri 
till ett av det årets gasellföretag. Idag har Lennartssons Ingenjörsbyrå med sina 16 maskiningenjörer 
snart 30 års erfarenhet under bältet med nöjda kunder såsom; AC Floby, ABB, Cejn, Vattenfall med 
flera (Lennartssons Ingenjörsbyrå, 2019; Gustafsson, 2014). 

1.1.2 Stegmatare 
Stegmatare används inom många olika industrier och branscher med huvudsyfte att transportera och 
sortera bulkmaterial till önskad orientering. 

Bulkmaterial fylls på i en behållare som sedan genom ett antal olika rörliga steg lyfts uppåt. Material 
som klumpar ihop sig, alternativt har en tyngdpunkt vars ligger utanför steget, faller därför åter ned i 
behållaren. Maskinen antas avvisa merparten av produkter vilket kompenseras med fler rörelser per 
tidsenhet samt en buffert med syftet att begränsa variationer av antal produkter i flödet, för att 
säkerställa cykeltiden. 

Materialet förflyttas snett uppåt av ett steg, om tyngdpunkten befinner sig bakom steget så lyckas 
upphämtningen och materialet glider över och transporteras vidare av nästkommande steg. 
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Denna process fortsätter genom alla maskinens steg och slutar då materialet når toppen och glider 
över dess kant. 
Andra typer av maskiner med samma huvudfunktion existerar, till exempel; vibratormatare, som 
huvudsakligen hanterar material med en lägre vikt och storlek (RNA Automation, 2019). 

 
Figur 1.1. Stegmatningsprincip. 

1.2 Mål och Syfte 
Syftet är att konstruera en stegmatare där osorterade vevstakar orienteras liggande/horisontellt med 
vevände först, se fig. 1.1, automatiskt1 och samtidigt hålla en angiven takttid. Konstruktionen skall 
kunna tillåta smärre justeringar av längd och bredd för att kunna anpassas så att sortering av andra 
typer av vevstakar är möjlig. Lennartssons Ingenjörsbyrå såg en möjlighet att fördjupa sig inom 
stegmatarprincipen och arbetet utdelades huvudsakligen för detta syfte. 

Nedan står mål i punktform vilka skall ha uppfyllts efter att arbetet är slutfört: 

● Att ha genererat en realistiskt gångbar produkt som är redo att tillverkas för industrin 
samtidigt som en akademisk rapport framställts inom ämnet. 

● Utforma ett slutgiltigt koncept med hänsyn till hållbar utveckling. Större hänsyn än redan 
existerande produkter skall tas med bland annat materialslöseri och materialval i åtanke. 

● Utforska kontext genom litteraturstudier/forskning och inhämtning av befintliga lösningar. 
● Kvantifiera en kravspecifikation med tydliga och mätbara mål/krav. 
● Konceptgenerering med viktning för att på lämpligaste sätt ta fram ett slutgiltigt koncept, 

förankrat i undersökande experiment. 

                                                           
1  “Automation can be defined as the technology by which a process or procedure is accomplished without 
human assistance” (Groover, 2008). 
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● Illustrera och beräkna med hjälp av CAD2- och FEM3-mjukvara för att möjliggöra och 
utvärdera valt koncept. 

● Nyttja standardkomponenter till största möjliga mån för att uppnå högre grad av ekonomisk 
hållbarhet än om egna unika komponenter nyttjats. 

● Lösningen skall ha en mindre komplex karaktär än befintliga lösningar. Däribland mindre 
antal komponenter, mindre komplext styrsystem och sensorer samt färre nödvändiga 
moment för att utföra underhåll. 

1.3 Problemformulering 
Problemformuleringens utformning enligt uppdragsgivare: En europapall om 900 st. obearbetade 
vevstakar (råämnen) skall vardera orienteras liggande/horisontellt med vevände först, likt fig. 1.2, för 
att sedan lämna stegmataren med en takttid om 10 s. Vevstakarna skall lämna stegmataren antingen 
i en ränna eller på ett rullband. Förväntad lyckad matning av vevstakar i stegmataren är en av tre, 
stegmataren förväntas med andra ord att kunna leverera en gång av tre möjliga fall före orientering. 
Vikt för en vevstake är 500-600 g. Smärre justeringar skall tillåtas i syfte att andra sortiment av 
vevstakar skall vara möjliga att sorteras. 

 
Figur 1.2. Vevstake med respektive ändar. 

 
Figur 1.3. Koordinatsystem och tyngdpunkt i xyz-planet. 

                                                           
2 Computer-aided design (CAD), datastödd design. 
3 Finita elementmetoden (FEM), numerisk hållfasthetsanalys. 
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1.4 Avgränsningar 
Projektet kommer inte studera alternativa sorteringsmaskiner till stegmatare. Utformningen av 
ingångs- och utgångssidan kommer ej att beaktas, med andra ord varken hur vevstakarna matas fram 
till maskinen eller hur de lämnar den. Vevstakarna kan orienteras liggande på två sidor (i xy-planet) 
enligt fig. 1.3, vilken sida de ligger på beaktas inte. Detta enligt uppdragsbeskrivning. 

1.5 Intressenter 
Lennartssons Ingenjörsbyrå är den primära intressenten, där all typ av tillverkande industri inklusive 
fordonsindustrin är de sekundära intressenterna. Stegmatare med huvudfunktion att sortera är ej 
exklusivt brukade inom tillverkande industri, utan all typ av hantering av material där målet är att 
orientera och sortera mindre produkter på ett specifikt sätt.  

1.6 Hållbar utveckling 
1987 publicerades rapporten “vår gemensamma framtid” av FN tillsatta Brundtlandkommisionen. 
Denna definierade hållbar utveckling enligt följande; “Hållbar utveckling är utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 
sina behov”. 

Denna rapport skrevs som förberedelse inför FN:s andra stora världskonferens om miljö och 
utveckling i Rio de Janeiro 1992, där “hållbar utveckling” ansågs vara ett gemensamt mål. En vanlig 
liknelse för hållbar utveckling är att denna vilar på tre pelare, där alla tre är lika viktiga att 
upprätthålla för en gynnsam utveckling. De tre huvudpelarna är; social rättvisa, bevarande av 
naturresurser och ekonomisk tillväxt (Gröndal & Svanström, 2011). 
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2. Metod 
Som nämnt i introduktion har antagandet gjorts att hela maskinen är uppdelad i två 
huvudfunktioner; trapp- och orienteringsfunktion. På så vis kan två i förhållande till varandra 
oberoende funktioner utvärderas individuellt för sedermera kombineras till en enhetlig lösning i form 
av en stegmatare. 

2.1 Nyttjade metoder 

2.1.1 Kravspecifikation 
En kravspecifikation har till uppgift att kvantitativt specificera vad en produkt skall uppnå för krav och 
mål i syfte att alla inblandade förstår vilka villkor som måste uppnås av en produkt. Denna 
specifikation förhindrar eventuella missförstånd och tillåter en gemensam bild av produkten som 
skall designas innan lösningen är påkommen. Med inspiration av Sjöström (2008) hämtades underlag 
för utformningen av kravspecifikationen, se tab. 9 

2.1.2 DFMA 
Varje ny produkt har en inverkan på miljön, samhället och ekonomin, det är därför önskvärt att ta 
hänsyn till detta genom hela processen av framtagandet av en ny produkt. En effektiv metod för att 
uppnå detta är att tillämpa Design for Environment (DFE), som är en metod som säkerställer att 
hållbar utveckling tas hänsyn till under en produktframtagningsprocess (Ulrich & Eppinger, 2014). 
 
Livscykelanalys (Life cycle analysis (LCA)) är en huvuddel i DFE som beskriver hur en produkt påverkar 
miljön, från “vaggan till graven” (Gröndal & Svanström, 2011). LCA resulterar i en uppskattning av 
koldioxidutsläpp för hela livscykeln för en produkt; från råmaterial, bearbetning, transporter och 
användning för att till sist sluta i End of Life (EOL) och därmed avyttring av produkt (Du et al. 2015). 
 
Arieta et al. (2017), förklarar hur Design for Manufacturing and Assembly (DFMA) kan justeras så att 
även de aspekter vars tas i hänsyn till i DFE och Design for Sustainability (DFS) och därför kan 
tillämpas för detta ändamål. DFMA är i sin tur en kombination mellan Design for Assembly (DFA) och 
Design for Manufacture (DFM). Att tillämpa denna justerade variant på DFMA ger därför alla de 
aspekter som resulterar i en genomtänkt designad produkt i alla steg, se fig. 2.1. 

 
Arieta et al. (2017) definierar DFMA enligt följande principer: 

● Modulär struktur – förenklad design, komponentval och standardisering av delar och 
komponenter. 

● Minskning av komplexitet – färre antal delar och del-interaktioner, minskar tid och antal 
moment för hopsättning. 

● Etablering av grundstomme – definition av basen som de modulära komponenterna 
konstrueras kring.  

● Möjliggörande av hopsättning – definiering av hur komponenter skall sammanfogas på 
enklaste och likartade sätt. 

● Underlättande av hopsättning – minskning av antalet sammanfogningar samt tiden dess 
komplexitet kräver för montering/demontering. 

Dessa principer resulterar i vissa tekniska fördelar som i sin tur gynnar miljön, se fig. 2.1. 
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Figur 2.1. Principer enligt DFMA. 

Under projektet ämnas CES EduPack4 användas för att utvärdera och jämföra materialval samt 
klimatpåverkan för det slutgiltiga konceptets utformning. 

2.1.3 Brainstorming 
Brainstorming går ut på att generera en stor mängd idéer utan att kritisera egna eller andras idéer, 
radikala och annorlunda idéer samt kombinationer av redan befintliga lösningar uppmuntras. Ju fler 
idéer som kan genereras desto bättre för det stundande urvalet (Wikberg-Nilsson et al. 2015). 

Litchfield (2008) menar på att utöver de fyra reglerna; 1) Generera många idéer. 2) Undvik att 
kritisera någon idé. 3) Försök att kombinera och förbättra tidigare utformade idéer. 4) Uppmuntra 
vågade idéer, så är det till fördel av att tydligt kvantifiera målet med metoden genom att bestämma 
hur många idéer som skall genereras.  

2.1.4 SWOT 
Swot-analys är ett verktyg som ofta används inom produktframtagning och står för 
Strengths/Styrkor, Weaknesses/Svagheter, Opportunities/Möjligheter och Threats/Hot. 

Genomförandet består av att ett illustrativt diagram skapas, där de fyra punkterna ovan agerar som 
rubriker. Analysen går sedan ut på att fylla dessa fyra huvudrubrikerna med påståenden. Syftet är att 
på så sätt få en överskådlig bild av de egenskaper föremålet för utvärdering besitter. Då ett antal av 
SWOT-analyser är genomförda kan dessa jämföras med varandra för ytterligare slutsatser (Zhan & 
Ding, 2016). 

  

                                                           
4 CES EduPack är primärt en materialdatabas över materials olika mekaniska och termiska egenskaper, samt 
dess klimatmässiga påverkan vad gäller energiåtgång och utsläpp (Granta Design, 2019). 

https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3A%C3%85sa%20Wikberg-Nilsson
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2.1.5 SCAMPER 
Scamper står för och ställer följande frågor: 

● Substitute - Ersätt? 
● Combine - Kombinera? 
● Adapt - Anpassa? 
● Modify - Modifier? 
● Put to other use - Annat användande? 
● Eliminate - Eliminera? 
● Reverse - Tvärtom? 

Med Scamper utvärderas tidigare genererade idéer där varje idé gås igenom och samtliga frågor 
ställs för att säkerställa att inget glömts. På detta vis kan Scamper vara till hjälp för ett projekts 
idéutveckling av redan befintliga lösningar/koncept. 

2.1.6 Occam’s Razor 
Occams razor går ut på att förenkla, utvärdera, utforska och välja bland idéer/lösningar. Genom att 
försöka uppnå enkel utformning före en komplex sådan för samma funktion säkerställs ett koncept 
utan onödiga element och en allt för komplex natur. Till exempel kan rullbanor ersättas med rännor 
för att reducera komplexitet och på så sätt erhållit en mer driftsäker lösning (Wikberg-Nilsson et al. 
2015). 

2.1.7 Pughs matris 
Pughs matris är en konceptviktningsmetod utvecklad av maskiningenjören Stuart Pugh under 1980-
talet där syftet är att snabbt eliminera och/eller förbättra olika koncept. De aktuella koncepten radas 
upp kolumnvis i en matris och radvis definieras de olika urvalskriterierna som kan tillämpas på 
samtliga koncept. Ett referenskoncept väljs som övriga skall viktas mot och samtliga urvalskriterier på 
denna graderas till noll (0), övriga koncept graderas sedan mot denna huruvida de kan lösa 
respektive urvalskriterium bättre (+), sämre (-) eller oförändrat (0) jämfört med referenskonceptet. 
Sedan sammanställs alla plus (+) och minus (-) för respektive koncept för utvärdering. Här kan 
möjligheten att kombinera olika koncept beroende på deras viktning uppenbara sig och eventuellt 
resultera i nya bättre koncept, se fig. 2.2 (Ulrich & Eppinger, 2016). 

https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3A%C3%85sa%20Wikberg-Nilsson
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Figur 2.2. Slutgiltiga urvalsmatrisen för de sex återstående koncepten. 

2.1.8 Dark Horse 
En “dark horse-idé” är en sådan som verkar; riskabel, radikal, kanske kan leda projektet i en annan 
riktning, eller har resurskrävande utveckling men anses ha stor potential. Tanken är att försöka se 
potential i lösningar som verkar hopplösa från start och utveckla dessa så pass att de kan ges 
möjligheten att kunna konkurrera med de lösningar som anses mer realistiska. (Wikberg-Nilsson et 
al. 2015). 

2.1.9 Extern idégranskning 
Med extern idégranskning avses vad Wikberg-Nilsson et al. (2015) kallar ”idéutvärdering”, där varje 
deltagare ges möjligheten att rösta på varje idé/koncept/lösning för att på så sätt utvärdera samtliga 
demokratiskt utan att påverkas externt av andra deltagare. Denna metod kan tillämpas på många 
olika sätt, bland annat genom att varje deltagare markerar ett plus (+), minus (-) eller noll (0) på varje 
lösning som sedan sammanställs. 

2.1.10 FMEA 
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) är en feleffektanalys som grundar sig i tre frågeställningar;  

● “Vilka fel kan tänkas uppkomma i konstruktionen/tillverkningen?” 
● “Vad är orsaken till felen?” 
● “Vad blir effekterna?” 

  

https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3A%C3%85sa%20Wikberg-Nilsson
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3A%C3%85sa%20Wikberg-Nilsson
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Utifrån dessa tre parametrar utformas ett formulär där funktion i detaljen graderas typiskt på en 
skala 1 till 10 för; felsannolikhet, allvarlighetsgrad och upptäcktssannolikhet, vilka multipliceras till ett 
enda så kallat “risktal”. Efter utförd FMEA för en konstruktion har en lista erhållits med risktal för 
olika funktioner, målet är att reducera de högsta risktalen i första hand med fokus på felorsak (Fritz, 
1990). 

2.1.11 CAD/Autodesk-Inventor 
Computer-aided design (CAD), datastödd design, definieras som godtycklig design som involverar 
nyttjande av dator för att skapa, modifiera, analysera eller dokumentera en ingenjörs 
konstruktion/design. Detta hjälpmedel försäkrar bland annat kvalitén på designen, samt fungerar 
som ett sätt att illustrera 3D modeller för att få en god uppfattning av den tänkta modellen (Groover, 
2008). 

Autodesk Inventor Professional 2018 är den brukade programvaran för skapandet av samtliga 
modeller och översikts ritningar. 

2.2 Tillvägagångssätt 
Projektets tillvägagångssätt planerades med hjälp av två illustrativa metoder; Ganttschema och i 
form av ett flödesschema (se appendix A & appendix B). 

2.2.1 Orienteringsfunktion 
Efter utforskad kontext tillämpades metoden Brainstorming, kallad idégenerering 1, medvetet före 
litteraturstudie och övergripande marknadsundersökning för att på så sätt undvika att färgas av 
redan befintliga lösningar/utformningar. Därefter genomfördes idéutvärdering 1 som bestod i att 
med SWOT-analys försöka uppskatta styrkor, svagheter, möjligheter och hot för koncepten från 
idéutvärdering 1. 

Efter litteraturstudie och marknadsundersökning genomfördes idégenerering 2 med Brainstorming 
vilket gav tre nya koncept. Därpå påbörjades idéutvärdering 2 med SCAMPER som första metod för 
utvärdering. I ett led att förenkla och minska komplexitet hos koncepten tillämpades Occam’s Razor 
där flera koncept omarbetades och de som fortfarande ansågs vara orealistiskt komplexa 
förkastades. 

Genom tillämpandet av utvärderingsmetoden Pughs matris jämfördes koncepten mot en redan 
befintlig lösning (dock ej stegmatare) som observerats under fältstudien där en av de högst rankade 
valdes som referens för nästa urval enbart mellan koncepten. Koncepten rankades på en skala 
jämfört med referensen och huruvida de förhöll sig gentemot denna. Inför en andra omgång gjordes 
försök att kombinera de högst rankade koncepten med det som antogs vara till fördel i var och en av 
dem till ett enda koncept, samma gjordes med de lägst rankade för att utröna vad som definierar ett 
absolut lägst rankat koncept.  

Det lägst rankade konceptet av alla modifierades för att ge den “en andra chans” enligt Dark Horse-
metoden. En kombination av de bästa visade sig vara omöjlig, en av de absolut lägst rankade kunde 
kombinerades utan svårigheter och ett Dark Horse-koncept togs fram. Nu valdes de högst rankade 
koncepten för vidare utvärdering och övriga förkastades, se fig. 2.2.  
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För att skatta riktigheten av konceptens rankning genomfördes en Extern idégranskning med kollegor 
ej involverade i projektet, utan vetskap om varje koncepts tidigare rankning uppskattades således de 
kvarvarande efter deras eget omdöme.  

2.2.2 Trappfunktionen 
För trappfunktionen antogs två huvudparametrar råda; lutande eller vertikal orientering samt enkel- 
eller dubbelverkande rörelse. Detta resulterade i fyra olika koncept för utvärdering av 
trappfunktionen. Lutande eller vertikal orientering syftar på huruvida hela trappen eller varje enskilt 
trappsteg är lutande för att successivt överföra vevstakar till nästa steg. Enkel- eller dubbelverkande 
rörelse syftar på ifall enbart hälften eller alla trappsteg utför ett arbete i form av rörelse för 
frammatningen av vevstakar, se appendix B. Trappens utformning utvärderades genom 
undersökande experiment. 

2.3 Undersökande experiment 
För att ytterligare utvärdera och eliminera oklarheter i de kvarvarande koncepten för både trapp- och 
orienteringsfunktionen utfördes en serie enklare experiment för att ge mätbart underlag för en 
slutgiltig eliminering av koncepten.  

Nedan beskrivs fyra av de totalt tio experimenten utförda i Högskolan i Skövdes modellverkstad. Se 
appendix C och appendix D för koncept och laborationer. 

2.3.1 Friktion 
Genomgående för alla koncept var att vevstaken skulle utsättas för friktion, det var därför av intresse 
att genomföra experiment där rådande friktionskrafter kunde uppskattas för vidare beräkning av 
nödvändiga vinklar i konstruktionen då vevstakarna glider samt tillbringad tid i densamma. 
Materialen som användes var; aluminiumplåt, svartplåt och rostfri stålplåt. Där vevstaken var gjuten 
gråjärn. Med uppskattade friktionskrafter kan även friktionskoefficienterna beräknas för framtida 
bruk gällande materialval. 

Tre undersökande experiment genomfördes för att kunna uppskatta friktionskrafterna, detta är ett 
resultat av ett oförutsett fenomen rörande friktionskrafterna som uppdagades i samband med det 
första experimentet. 

Det första experimentet innebar att vevstaken drogs med tre olika dynamometrar (2 N, 5 N & 10 N), 
horisontellt med jämn hastighet genom vevstakens tyngdpunkt över de olika plåtarna. 
Undersökningarna filmades med en kamera som tog 120 bilder per sekund som användes för att 
kunna urskilja kraften då staken började röra sig (𝑓𝑓𝑆𝑆) samt för vilken kraft det krävdes att upprätthålla 
denna hastighet (𝑓𝑓𝐾𝐾), se LAB 1. 
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Det andra experimentet gick ut på att uppskatta den statiska friktionen 𝑓𝑓𝑆𝑆 genom att vevstaken lades 
på en plåt (samma plåtar som i föregående experiment), denna plåt vinklades sedan med jämn 
hastighet samtidigt som en kamera fångade upp för vilken vinkel staken släppte mot underlaget, se 
LAB 2 och fig. 2.3.  

 
Figur 2.3. Friläggning vevstake med statisk friktionskraft. 

 

Med 𝑓𝑓𝑆𝑆 = 𝑚𝑚𝑛𝑛sin𝜃𝜃, kunde 𝑓𝑓𝑆𝑆 räknas ut för varje material. 

Slutligen genomfördes ett tredje och sista friktionsexperiment för att uppskatta 𝑓𝑓𝐾𝐾 genom att 
vevstaken gled ett känt avstånd med en känd vinkel, varvid allt filmades med en kamera som tog 120 
bilder per sekund. Utifrån detta kunde hastigheten beräknas genom att räkna antalet bildrutor för 
den sträcka vevstaken rört sig, för att sedan omvandla beräknade hastigheter mellan två punkter till 
acceleration mellan dessa punkter. Vinkeln i fråga är 20° för samtliga fall och plåtarna är samma som 
tidigare. Se LAB 2 och fig. 2.4.  

 
Figur 2.4. Friläggning vevstake med kinetisk friktionskraft. 

Vevstakens rörelse i x-led enligt ekv. 1. 

∑𝐹𝐹𝑥𝑥 = 𝑚𝑚𝑛𝑛 sin(𝜃𝜃) − 𝑓𝑓𝐾𝐾 = 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥  (1) 
I vårt fall för 𝑓𝑓𝐾𝐾: 

𝑚𝑚𝑛𝑛 sin(𝜃𝜃) − 𝑓𝑓𝐾𝐾 = 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥   (2) 
𝑁𝑁 = 𝑚𝑚𝑛𝑛 cos(𝜃𝜃)   (3) 
𝑙𝑙ä𝐴𝐴 𝜃𝜃 = 20 𝐺𝐺𝐴𝐴𝑎𝑎𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴 
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2.3.2 Trappfunktionen 
För att bedöma trappens gångbarhet måste dess förmåga att rensa bort dubbletter för att endast 
lämna en vevstake uppskattas. Detta gjordes genom att bygga representativa trappor för att simulera 
denna “självrensning” samt överföring. Skulle denna “självrensning” fungera samtliga fall utan att 
någon dubblett överförs kan efterkommande anordning (se Enkelmatning (skovelhjul)) för att 
säkerställa enkelmatning elimineras helt. 

Experiment gick ut på att utröna huruvida det är att föredra en trappa med lutande eller vertikal 
konfiguration, samt enkel- eller dubbelverkande rörelse/överföring av trappstegen. Varje 
konfiguration provades för lutningar på 15°, 25°, 35° och 45°. Två djup på 40 och 50 mm provades för 
varje fall. 

För varje konfiguration provades för varje vinkel och fall, symmetrisk placering av två vevstakar på 
varandra (bägge vevändarna på samma sida) samt omlott placering (vevändarna på olika sidor), se 
LAB 6. Stakar som klumpar ihop sig alternativt har en tyngdpunkt som ligger utanför steget klarar ej 
överföringen, se fig. 2.5.  

  

  
Figur 2.5. Placering av tyngdpunkt för vevstake i förhållande till stödyta. 

 

2.3.3 Enkelmatning (skovelhjul) 
Tidigare experimentella resultat (se Trappfunktionen) pekar på behovet av en anordning som 
säkerställer enkelmatning, vilket medförde att denna laboration prioriterades högt. 

En prototyp av skovelhjulet bestående av en “ficka” med vridpunkt/hävarm representerade 
delkonceptet under experimentet. Olika försök genomfördes där det första som prövades var 
överföring med enstaka vevstakar för olika djup och slutligen ett “katastroffall” med två stakar, både 
omlott och symmetriskt, se LAB 4. 

Fickans bredd var 200 mm med höjden 30 mm. 

2.3.4 Orienteringsfunktion (rullband) 
Syftet med detta experiment var att testa ett högt skattat koncept kallad 6.1, se fig. C.7 och LAB 5, 
där orienteringsfunktionen förlitade sig på ett rullband med en rundad upphöjning i dess mitt. 
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Då stakens tyngdpunkt inte agerade rakt över den rundade upphöjningen (se fig. 2.6.) skulle 
vevstakens vevände (se fig. 1.2.) komma i kontakt med ett rullband vilket drog med sig ämnet vilket 
resulterade i den eftersträvande orienteringen. 

Ett antal olika tester utfördes;  

1. Staken placerades på en kvadratisk träpinne över en gummimatta, denna matta drogs sedan 
undan för att dra med sig den del av staken som var i kontakt med mattan. 

2. Staken placerades på en rundad stålvajer över en gummimatta, denna matta drogs sedan 
undan för att dra med sig den del av staken som var i kontakt med mattan. 

3. Staken placerades på en rundad stålvajer över en gummimatta, denna matta drogs sedan 
undan för att dra med sig den del av staken som var i kontakt med mattan. En “plugg” som 
fungerade som ett stopp sattes en bit bort från stakens startläge, denna gav staken en extra 
skjuts för att försäkra korrekt orientering. 

4. Staken placerades på ett lutande plan för att ge denna en begynnelsehastighet då den fick 
kontakt med gummimattan. Gummimattan drogs i samma riktning som stakens rörelse och i 
ett försök på att hålla samma hastighet som staken. 

 
Figur 2.6. Tyngdpunktsförskjutning enligt koncept 6.1 "rullband". 

2.4 FEM 
Finita elementmetoden (FEM) syftar till en hållfasthetsanalys som går ut på att dela upp en kropp i 
många små element vilka är sammankopplade i noder, en så kallad ”mesh”, med linjära 
ekvationssystem beräknas approximativa lösningar för de samband som råder i nodpunkterna mellan 
elementen vad gäller förskjutningar och krafter. För att erhålla tillförlitliga lösningar krävs vanligen 
flera tusen noder i en mesh. Att utföra dessa beräkningar med dator är nödvändig då antalet 
ekvationer varierar vanligen mellan 103 − 106 och generellt ökar lösningens precision med antalet 
element och därmed noder (Fish & Belytschko, 2007). 

I detta arbete har FEM-mjukvaran Abaqus CAE använts, vilket tillhandahölls på Högskolan i Skövdes 
datorer. Då resultatet är en matematisk approximation är det nödvändigt att kritiskt granska 
resultatet. En metod som används för att uppskatta och godkänna sin matematiska modell är att 
konvergera den. Genom att konvergera uppskattas detta fel i form av konvergensfel. I detta projekt 
har FEM-analyserna konvergerats enligt h-konvergens, som innebär att antalet element i modellen 
har ökats. Ett vanligt acceptabelt konvergensfel är 5–10 % och förklarar skillnaden mellan resultaten 
då antalet beräkningar ändras, se ekv. 4 (Kurowski, 2004). 

𝑓𝑓𝐴𝐴𝐴𝐴𝑉𝑉𝐴𝐴𝐴𝐴𝑛𝑛𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠𝑓𝑓𝐴𝐴𝐴𝐴 =  �𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝑛𝑛) − 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝑛𝑛−1)
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝑛𝑛)

�  (4) 
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För att minska antalet beräkningar förenklas ofta CAD-modellen inför FEM-analysen. Cao et al. (2015) 
förklarar även hur en allt för detaljerad modell kan medföra ett felaktigt resultat, detta då modeller 
med komplex geometri som ej är relevant för analysen riskerar att leda till en analys med bristande 
”mesh” och därmed bristande resultat. Det är därför av vikt att reducera modellens geometriska 
egenskaper till vad som är relevant för analysen. 

Samtliga analyser utfördes som linjära samt statiska fall, väl inom sträckgränsen för konstruktionens 
material. 

Tre kritiska detaljer i stegmataren för vidare analys ansågs nödvändiga enligt (se fig. 2.7):  

• Första/nedre trappsteget i trappfunktionen då geometrin utsätts för en tryckande kraft samt 
ett moment som ett resultat av trappstegets egenvikt på 7 kg och ovanpåliggande vevstakar 
då trappsteget är konfigurerad för ett större sortiment. Trappsteget kan röra sig 1,0 mm 
framåt (mot ingångsände) och bakåt (mot utgångsände) i förhållande till övriga trappsteg, 
motsvarande vinkeländring i grader vid infästningen för trappsteget är 0,16° innan den ligger 
an mot kringliggande komponenter. Utöver detta får den max tryckas ner 1,0 mm i dess 
rörelseriktning innan överföringen till det statiska steget upphör. Med FEM ämnas det 
utrönas huruvida rådande utformning är tillräckligt styvt.  

• Övre U-balk som drivande vevarm av trappfunktionen lyfter cykliskt via en kamrulle, denna 
får max röra sig 1,0 mm i vertikal led i förhållande till vevarmen innan överföringen av 
vevstakar i trappfunktionen ej längre är säkerställd. Med FEM ämnas det utrönas huruvida 
rådande materialtjocklek och utformning är tillräckligt styvt. 

• Drivande vevarm av trappfunktionen, i övre dödläge, vertikal orientering. Med FEM ämnas 
det utrönas huruvida rådande utformning har huvudspänningar som är mindre 
sträckgränsen, samt vevarmens vinkeländring med motsvarande höjdförändring för 
trappfunktionens rörliga del är mindre än 1,0 mm i vertikal led för att säkerställa 
överföringen av vevstakar i trappfunktionen. 

 

Figur 2.7. Kritiska områden för analys, 1) Nedre infästning, 2) U-balk, 3) Vevarm. 
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2.4.1 Analys 1 
Det nedre fästet modellerades som en 2D-del med skalelement. Modellen utgjordes av området 
strax ovanför radie-området, själva radie-området samt området fram till infästningen för trappen 
från radie-området. Modellen representerade ett av fyra fästen, således dividerades samtliga krafter 
och moment med fyra för analysen. 

 
Figur 2.8. Nedre infästning, Randvillkor & Moment. 

Som randvillkor sattes den översta ytan ovanför radie-området (se fig. 2.8, övre högra hörnet) som 
fast inspänd (encastre) och kraftens x-/y-komponenter samt vridmoment sattes i/runt den nedre 
punkten för infästningen (se fig. 2.8 nedre vänstra hörnet) som i sin tur verkar längs med hela den 
vertikala ytan den sitter i. 

Då ingen kraft eller spänning antas röra sig ut ur modellens plan råder linjär spänningsdistribution 
samt 2D-plan spänning.  

I radieområdet valdes elementtypen ”CPS3”, ett 3-nodigt (triangulärt) element för att på så sätt 
fånga upp de nod-förflyttningar som uppstår i området med högre precision än om elementen hade 
varit av quad-typ. Den geometriska ordningen är av första ordningen då en simpel geometri anses 
råda. 

I de kvadratiska regionerna utanför radieområdet valdes elementtypen ”CPS4R”, ett 4-nodigt 
(kvadratiskt) element med reducerad integration. Den reducerade integrationen innebär mindre 
beräkningstid med bekostnad på lägre precision, detta valdes då den huvudsakliga utböjningen i 
modellen sker i radieområdet och inte i de kvadratiska. Den geometriska ordningen är av första 
ordningen då en simpel geometri anses råda.  

En h-konvergens mot utböjning genomfördes där antalet element ökades och på så vis fördelades 
elementen ytterligare efter geometrins karaktär innan ett acceptabelt diskretions-fel uppnåddes (se 
fig. B.3 och tab. 10) (Abaqus Analysis User’s Guide, 2014). Modellens mesh uppgick till 10619 st 
element. 

För illustration över modellens mesh, se fig. B.3.  
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2.4.2 Analys 2 
Vid denna analys var utböjning av intresse framför spänningarna, då spänningarna i balken 
förmodades understiga sträckgränsen. U-balken driver trappstegen och fick därför inte deformeras 
mer än 1,0 mm då trappsteget måste höjas över nästkommande trappsteg för att säkerställa 
överföring av vevstakar. 

Delen modellerades som ”3D-wire” då detta sparar beräkningstid, jämfört med om denna skulle 
göras med solida element, utan att gå miste om resultatets precision, genom att definiera i abaqus 
att denna linje i själva verket har u-balkens geometri. Förenklingar av geometrin gjordes då enbart u-
balken utan dess närliggande komponenter med tillhörande infästningar analyserades, där tre 
sektioner skapades, alla med samma egenkonstruerade profil, se fig. B.4. 

Material valdes enligt lågkolhaltigt ståls egenskaper, se tab. 7. Den pålagda kraften hade en storlek 
på 300 N, vikten av glidvagnarna och glidlagren (se Glidskenor & glidvagnar) och applicerades som en 
punktlast i änden. (se fig. 2.9 och fig. 2.10). 

 

 

Figur 2.9. Balkprofil, Randvillkor & Yttre kraft. 

 

 

Figur 2.10. 3D Wire, Randvillkor & Yttre kraft. 

Som randvillkor sattes U-balkens infästningar genom att låta två punkter för ett avstånd från vardera 
kant på 0,104 m till ”encastre” (fast inspänning). 

Elemententypen ”B31” valdes, ett 2-nodigt balk-element. En h-konvergens utfördes mot utböjning 
där antalet element ökades innan ett acceptabelt diskretions-fel uppnåddes, se tab. 11.  
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2.4.3 Analys 3 

 
Figur 2.11. Vevarm, Randvillkor, Moment & Yttre kraft. 

Som randvillkor sattes den inre cirkulära ytan (markerad i rött) enligt fig. 2.11 som fast inspänd 
(encastre) vilket representerar hylsan som sitter på motor/utväxling och kraften i y-led samt 
vridmomentet sattes i/runt punkten överst i bild, som i sin tur verkar längs hela den horisontella ytan 
den sitter i. 

Modellens mesh utgörs av elementtypen ”C3D20R”, ett 20-nodigt hexagonalt element med 
reducerad integration, för att på så sätt bättre translera nodernas förflyttning vid böjning. Den 
geometriska ordningen är av andra ordningen för att på så sätt bättre fånga upp de 
spänningskoncentrationer som uppstår i denna böj-dominerade analys. En h-konvergens mot 
huvudspänning genomfördes där antalet element ökades vilket yttrar sig i fler mindre hex-element 
innan ett acceptabelt diskretions-fel uppnåddes, se tab. 12 (Abaqus Analysis User’s Guide, 2014). 
Modellens mesh uppgick till 22480 st element. 

För illustration över modellens mesh, se fig. B.5. 
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3. Resultat 
3.1 Slutgiltigt koncept 
Med underlaget från de undersökande experimenten och resultatet från Pughs matris kunde ett 
slutgiltigt konceptval ske där de olika koncepten för trapp- och orienteringsfunktionen skattades var 
för sig och kunde på så vis kombineras till det slutgiltiga konceptet. I samråd med uppdragsgivaren 
valdes rullbandet som stegmatarens orienteringsfunktion då denna ansågs medföra konsekvent 
godkänt resultat, även för extremfall, samt hade en svårslagen låg grad av komplexitet och ansågs 
därmed vara driftsäkrare än övriga koncept.  

 

 

Figur 3.1. Fullständig CAD-modell 

Den fullständiga CAD-modellen var utformad i Autodesk Inventor 2018. I) Trappfunktion, II) 
Enkelmatning (skovelhjul) och III) Orienteringsfunktion (rullband) utgör stegmataren. Stegmataren 
ställdes på en europapall med måtten 120x80 mm i syfte att ge läsaren en uppfattning av storleken 
av maskinen. (Se fig. 3.1).  

För övergripande dimensioner se fig. 3.2. 
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Figur 3.2. Fullständig CAD, övergripande dimensioner. 

 

 

Det slutgiltiga konceptet kombinerades enligt följande (se fig. 3.1): 

● Trappfunktionen består av en enkelverkande lutande trapp på 25° med 40 mm djupt steg, 
med två sammankopplade rörliga trappsteg och ett statiskt mellan dem för överföring av 
vevstakar till nästa trappsteg, se fig. C.11. 
Bredden sattes till 220 mm för att underlätta matningen av osorterade vevstakar i kärlet till 
första trappsteget, då en bredd nära vevstakens egen antas begränsa matningen. 

● En enkelmatning efter trappen i form av ett “skovelhjul” som säkerställer att vevstakar 
levereras en-och-en till orienteringsfunktionen. 

● Orienteringsfunktionen består av ett “rullband” som med hjälp av friktion och geometriska 
egenskaper orienterar vevstakarna med vevänden först. 

● Stegmataren är modulär och kan breddas till 250 mm och 50 mm djup för varje trappsteg för 
att tillåta ett större sortiment. 

● Samtliga trappsteg, rännor och fickor i skovelhjulet består av svartplåt. 
● Skovelhjulets överföringsfunktion har högst cykeltid och fungerar som en kontrollerad 

flaskhals, vilket ger att den önskade takttiden kan hållas på 10 s.  
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Figur 3.3. Flöde för slutgiltigt koncept. 

3.2 Undersökande experiment 

3.2.1 Friktion 
Resultatet av detta experiment visade på att den kinetiska friktionskraften (𝑓𝑓𝐾𝐾) var större än den 
statiska (𝑓𝑓𝑆𝑆), vilket går emot rådande teori på området. Således gjordes ytterligare två 
friktionsexperiment för att utröna riktigheten av detta utfall. Dessa gjordes avsiktligt med en annan 
metod än LAB 1 för att eliminera eventuella felkällor. Se tab. 1 för resultat för den statiska 
friktionskraften för LAB 1 och LAB 2. 

Tabell 1. Friktion, 𝑓𝑓𝑆𝑆. Blank/Matt syftar på den rostfria plåtens två olika sidor. 

𝑓𝑓𝑆𝑆 Aluminium Rostfritt, blank Rostfritt, matt Svartplåt 
Medelvärde [°] 8,4 11,9 22,7 11,4 
𝑓𝑓𝑆𝑆 LAB 1 [N] 0,9 1,2 1,8 1,1 
𝑓𝑓𝑆𝑆 LAB 2 [N] 1 1,3 2,5 1,3 

 

Därmed verifierar LAB 2 𝑓𝑓𝑆𝑆 för LAB 1 då resultaten var snarlika utom i fallet för rostfritt med matt sida 
som var utmärkande strävt, se LAB 2. 

Tabell 2. Friktion, 𝑓𝑓𝐾𝐾. Blank/Matt syftar på den rostfria plåtens två olika sidor. 

𝑓𝑓𝐾𝐾 Aluminium Rostfritt, blank Rostfritt, matt Svartplåt 
𝑓𝑓𝐾𝐾 LAB 1 [N] 1 1,6 - 1 
𝑓𝑓𝐾𝐾 LAB 2 [N] 1,4 1,7 1,8 1,7 

 

Med 𝑓𝑓𝐾𝐾 uträknat stod det klart att det initiala experimentet visade sig stämma, där 𝑓𝑓𝐾𝐾 är större än 𝑓𝑓𝑆𝑆, 
om än med mindre pålitliga värden än LAB 1. Efter samråd med Lennart Ljungberg (handledare vid 
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Högskolan i Skövde) och Ola Nykvist (Adjunkt i fysik vid Högskolan i Skövde) konstaterades att ingen 
hypotes ansågs vara tillräcklig för att förklara detta fenomen, samt att frambringade värden var 
adekvata för att uppskatta de krafter och rörelser som sker i stegmataren, se LAB 1 och LAB 2. 

Av de tre tillgängliga materialen är svartplåt att föredra att bygga rännor och glidytor av, detta trots 
att vevstaken glider lättare på aluminium för en mindre vinkel. Detta grundar sig i att svartplåt är 
billigare och mindre känsligt för slitage än aluminium.  

3.2.2 Trappfunktionen 
Med viktning av erhållna data från LAB 6 för samtliga fall och konfigurationer sammanställdes dessa i 
två grafer där antalet lyckade “rensningar” (då två vevstakar inte lyckades överföras) multiplicerades 
med antalet lyckade “fullträffar” av “rensningar” (då en vevstake låg kvar). Med detta resultat drogs 
slutsatsen att en lutande trapp på 25° med ett 40 mm djupt steg var optimalt för tillhandahållna 
vevstakar, bland annat för att det ansågs vara tillförlitligast, se LAB 6 för utförligare motivering. 
 
Då inget fall för någon konfiguration fungerade i samtliga fall var behovet av en anordning som 
säkerställer enkelmatning för efterkommande delfunktioner därmed styrkt. Huruvida trappen skulle 
vara utformad med enkel- eller dubbelverkande rörelse/överföring kunde inte utrönas under 
experimenten. 

Antal trappsteg och huruvida det skulle vara enkel- eller dubbelverkande rörelse för trappen 
beslutades enligt; två enkelverkande trappsteg med ett statiskt steg mellan dem för överföring. 
Resonemanget bakom detta grundade sig i att den totala höjden trappen skall lyfta vevstakar var 0,5 
m, vilket är 0,25 m för två trappsteg, således ansågs en mer komplex mekanism än en enkelverkande 
för den relativt korta slaglängden överflödig eller bestå av mer än två rörliga trappsteg. Valet av 
enkelverkande mekanism reducerar även antalet glidskenor till två stycken med fyra tillhörande 
glidvagnar med tillhörande underhållspunkter, vilket inte ansågs vara möjligt med dubbelverkande 
med färre än fyra glidskenor och åtta glidvagnar. 
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3.2.3 Enkelmatning 
Följande resultat erhölls för olika konfigurationer av skovelhjulets djup av fickor samt olika 
orienteringar av vevstakarna och antal enligt tab. 3. 

Tabell 3. Enkelmatning, Konfiguration. 

Enkel vevstake     

Djup (mm) 50 40 35 30 

Lyckad? JA JA JA NEJ 

Två vevstakar 
(en överförs) 

    

Djup (mm) 70 60 50  

Omlott NEJ JA JA  

Symmetriskt NEJ JA JA  

Buffert  
(en överförs) 

    

Enkel JA    

Dubbel JA    

 

Slutsatsen som drogs var att skovelhjulet fungerade över förväntan. Konstruktionen skulle vara 
optimal med bredden 200 mm, höjden 30 mm och djupet 50 mm. 

En buffert på en vevstake innan skovelhjulet var ej ett problem och därför försvann farhågan att två 
stycken vevstakar kommer upp för trappans slutsteg (då bara en får plats) och ut på rännan innan 
skovelhjulet. Det antogs vara till fördel för att försäkra ett kontinuerligt flöde, se LAB 4 . 

3.2.4 Orienteringsfunktion 
Samtliga testresultat blev godkända, utom i ett av försöken där vevstaken lades med tyngdpunkten 
medvetet över en kvadratisk ås, för att finna någon typ av extremfall då konceptet inte fungerade. 
Detta resultat ansågs trots detta medföra konsekvent godkänt resultat som orienteringsfunktion (se 
LAB 5). 

3.2.5 Rännor 
Två rännor var aktuella för stegmataren, en innan och en efter skovelhjulet, bägge i svartplåt. Den 
innan var av avsmalnande geometri från 220 till 200 mm med ett djup på 90 mm, den efter var 200 
mm bred utan avsmalning. Bredden på 200 mm var något större än vevstakens längd och då 
vevstaken ej har en kvadratisk geometri är denna bredd tillräcklig för att vevstakarna inte skall fastna 
i rännorna. 
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Lutningen på bägge rännorna sattes till 20°. Enligt de undersökande experimenten gled vevstakarna i 
regel vid en vinkel av 9°, genom att nyttja samma vinkel som för experimenten rörande 𝑓𝑓𝐾𝐾 är en 
vinkel vald som dels ger ett garanterat glid mot underlaget och dels har en bevisad tillförlitlighet, se 
LAB 1  och LAB 2. 

3.3 Val av maskinkomponenter 

3.3.1 Glidskenor & glidvagnar 
Trappfunktionens linjära rörelse säkerställs av fyra glidvagnar, två per sida, som rör sig längs två 
gemensamma glidskenor. Vikten på den rörliga delen i trappfunktionen med breddningarna 
installerade och största möjliga avstånd mellan stegen uppskattades med Autodesk Inventor till 
26,82 kg, detta avrundades upp till 27,0 kg för att räkna in vikt på svets och mindre oförutsedda 
materialtillskott. 

 
Figur 3.4.  Illustration över trappfunktionens rörliga del med hävarm mellan dess tyngdpunkt och övre glidvagnar. 

Med denna konfiguration blev hävarmen från tyngdpunkten till mitten på de två övre glidvagnarna 
99,16 mm (till de två undre är hävarmen kortare och ointressant i detta fall), se fig. 3.4, således 
uppstår ett moment kring mitten på de två övre enligt 𝑚𝑚𝑛𝑛𝐴𝐴 ≈ 26 𝑁𝑁𝑚𝑚. 

Med detta moment känt valdes modell “FNS25” enligt Rollco (2019), vars specifikation anger ett max 
tillåtet moment på 59 Nm för en glidvagn. Således skulle den rörliga delen kunna “hänga” i de två 
övre glidvagnarna enbart, dock ställer detta högre krav på konstruktionens styvhet samt att de två 
glidvagnarna inte tillåts glappa. Därmed togs valet att välja fyra glidvagnar för att säkerställa en styv 
konstruktion. 

3.3.2 Antal fickor i skovelhjulet (Enkelmatning) 
Som utgångspunkt var skovelhjulet utformat med två stycken fickor, detta resulterade i en 
vinkelhastighet på 18°/sekund, detta ansågs vara för högt och därför ökades antalet fickor med 2 st 
till 4, vilket gav en vinkelhastighet på 9°/sekund. 
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3.3.3 Drivning av skovelhjul 
Ursprungligen var planen att ta ut en drivande kraft på antingen rullbandet eller trappen till 
skovelhjulet, dock blev bägge alternativen orealistiska. Drivningen från rullbandet skulle resultera i 
mer eller mindre en egen växellåda för att ändra utväxlingen och drivningen från trappen skulle 
resultera i en komplex vinkelväxel om inga avkall på trappfunktionens utformning skulle ske. Med 
dessa begränsningar ansågs det mindre komplext att tillföra skovelhjulet en egen elmotor med 
utväxling. Se fig. 3.5 för utövat moment på skovelhjulet. 

 

Figur 3.5. Utövat moment som resultat av rådande krafter i skovelhjulet med en vevstake. 

 

Momentet i skovelhjulet beräknades enligt 𝐹𝐹𝐿𝐿 ≈ 0,56 𝑁𝑁𝑚𝑚 och efter rekommendation från 
uppdragsgivare bör momentet på elmotorn överdimensioneras med 20 %, vilket resulterade i 0,67 
Nm. 

Enligt antal fickor i skovelhjulet (enkelmatning) var vinkelhastigheten för skovelhjulet 9°/sekund, 
vilket motsvarar 1,5 rpm. Med samma rekommendation för överkapacitet som tidigare, tillämpades 
detta även för varvtalet och gav ett varvtal på 1,8 rpm. 

Valet av motor/växellåda stod mellan en utväxling bestående av antingen kuggväxel eller snäckväxel. 
Valet föll på snäckväxel då denna konfiguration ej utökar stegmatarens upptagande volym, se tab. 4. 

 

Tabell 4. Sammanställning av vald konfiguration för motor/utväxling. 

Snäckväxel Effekt Varvtal Moment 

 0,06 kW 1,8 rpm 113 Nm 

 

Skovelhjulet skulle säkerställa enkelmatning för rullbandet, samt säkerställa en cykeltid för 
stegmataren på 10 s (enligt problemformulering). Genom att låta processerna före skovelhjulet 
behandla vevstakarna fortare än vad skovelhjulet hinner med fungerar den som en kontrollerad 
flaskhals. 
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3.3.4 Drivning av trappfunktion 

 

Figur 3.6. Illustration över verkande krafter i trappfunktionens rörliga del. 

 

Genom att frilägga och teckna jämvikt för trappfunktionens rörliga del uppskattades nödvändiga 
specifikationer för val av motor/utväxling, se fig. 3.6. Med ekv. 5 beräknades komposantkraften ut 
som verkar på vevarmen och därmed det nödvändiga vridmomentet motor/utväxling ska minimalt 
leverera enligt 𝐹𝐹𝐿𝐿 ≈ 30 𝑁𝑁𝑚𝑚. 

𝐹𝐹 = cos(𝜑𝜑)𝑚𝑚𝑛𝑛 ≈ 240 𝑁𝑁   (5) 
(𝑙𝑙ä𝐴𝐴 𝑚𝑚 = 27,0 𝑘𝑘𝑛𝑛,𝜑𝜑 = 25°)   

Efter rekommendation från uppdragsgivare bör vridmomentet på motor/utväxling 
överdimensioneras med 20 %, vilket blir 36 Nm, detta för att medge finjustering av takttiden vid 
hopsättning av stegmataren. 

Den specificerade takttiden för stegmataren var satt till 10 s enligt problemformulering, samt att 
lyckad matning var en av tre. Enligt drivning av skovelhjul var skovelhjulet stegmatarens dess 
designerade flaskhals och ska leverera en vevstake var tionde sekund. Genom att låta 
trappfunktionen göra tre slag/cykel på 9 s har en vevstake levererats med 1 s buffert innan 
skovelhjulet, det vill säga ett varv för motor/utväxling var 3 s. Med ett varvtal på ett varv per 3 s görs 
således ett halvt varv på 1,5 s, detta jämfördes med filmat material från LAB 6 på förflyttningen (se 
LAB 6) och ansågs rimligt. Med samma överkapacitet som tidigare beräknades denna till 24 rpm. 
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3.4 DFMA 
Följande analyser utfördes i syftet för att upprätthålla en god konstruktion som speglar alla de 
aspekter som resulterar i en genomtänkt designad produkt i alla steg: 

• Materialval – CES-Edupack 
o Optimering 

 Ekologiskt fotavtryck 
 Förmågan att återvinnas 
 Förmågan att bearbetas 

• Reducerad komplexitet 
o Antal unika komponenter 

• Motorval 
o Optimering 

 Klassning 
 Varvtal 
 Vridmoment 

• Moduläritet 
o Användandet av standardkomponenter 
o Förmågan att justeras/återanvändas 

• Underhållspunkter 
• Interaktion mellan människa - maskin 

Valet av material för icke-standardkomponenter som utgjorde konstruktionen av stegmataren 
beräknades fram med hjälp av programvaran CES-Edupack. Där parametrar i form av ett önskvärt 
spann applicerades enligt tab. 5 för det sökta materialet. 

Tabell 5. Inhämtad data från CES-Edupack för materialval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa parametrar genererade ett resultat i form av en illustrativ graf där det optimala materialet för 
konstruktionen blev “Low Carbon Steel”- Stål med låg kolhalt, se fig. 3.7. 

Materialegenskaper Min Max Enhet 

Poissons tal 0,2 0,4  

Sträckgräns 250 9000 MPa 

Brottgräns 345 9000 MPa 

Formbarhet 4 5 (1–5) 

Svetsbarhet 5 5 (1–5) 

Återvinningsbar ja ja Ja/nej 
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Figur 3.7. CES Edupack, Illustrerande graf där olika material jämfördes med hänseende på sträckgräns per pris/volym 

material och kg koldioxid/volym material. 

Grafen enligt fig. 3.7 konstruerades med y-axeln där sträckgräns delades med 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑠𝑠
𝑘𝑘𝑘𝑘

 per 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑚𝑚3 som 

medförde att sträckgränsen delades med pris per kubikmeter material och x-axeln som 𝐶𝐶𝐶𝐶2 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑘𝑘𝑘𝑘

 

per 𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑚𝑚3 representerade klimatpåverkan för framtagandet av materialet i form av kilogram 

koldioxid per kubikmeter material. 

Syftet var att genom dessa axlar låta programvaran illustrera material utifrån deras egenskaper för 
sträckgräns per kronor i förhållande till dess miljömässiga fotavtryck i form av koldioxidutsläpp. 
Utifrån detta var material långt upp till vänster i grafen att föredra framför material långt ner till 
höger i bild. Material som ej uppfyllde de ifyllda parametrarna (se tab. 6) som lades in, 
gråmarkerades. 

“Low Alloy Steel” och “Medium Carbon Steel”, låglegerat stål respektive medium-haltigt kolstål, föll 
bort då dessa ansågs vara svårare att bearbeta än ”Low carbon steel”. 

Tabell 6, beskriver materialegenskaperna för lågkolhaltigt stål i form av ett spann från minimum till 
maximum definierat från CES-Edupack. 
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Tabell 6. Materialdata angiven för CES-Edupack. 

Materialegenskaper 
för ”Low carbon 

steel” 

Min Max Enhet 

Densitet 7800 7900 𝑘𝑘𝑛𝑛
𝑚𝑚3�  

Pris 5,29 5,7 𝑓𝑓𝑆𝑆𝑓𝑓
𝑘𝑘𝑛𝑛�  

E-modul 200 215 GPa 

G-modul 79 84 GPa 

Poissons tal 0,285 0,295  

Sträckgräns 250 395 MPa 

Brottgräns 345 580 MPa 

Formbarhet  4 (1–5) 

Svetsbarhet  5 (1–5) 

Återvinningsbar  ja Ja/nej 

 

Använd materialdata för CAD/FEM enligt tab. 7. 
 

Tabell 7. Valda materialegenskaper för bruk enligt CAD/FEM. 

Materialegenskaper 
för valt material 

 Enhet 

Densitet 7800 𝑘𝑘𝑛𝑛
𝑚𝑚3�  

E-modul 205 GPa 

Poissons tal 0,3  

Sträckgräns 300 MPa 

Brottgräns 550 MPa 
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Andel standardkomponenter totalt sett i stegmataren beskrivs i tabell 8. 

 
Tabell 8. Fördelning av standard och egentillverkade komponenter i stegmataren. 

Funktion Egentillverkat Standardkomponenter Totalt 

Trappfunktion 32 173 205 

Skovelhjul 17 23 40 

Rullband 11 51 62 

Summa 60 247 307 

Andel 19,5 % 80,5 % 100 % 

3.4.1 Modulär utformning 
Enligt uppdragsbeskrivningen skall stegmataren tillåta smärre justeringar, vilket har medfört en 
utformning som är modulär som kräver ett byte/tillförande av ett flertal komponenter med verktyg, 
därutöver gynnar moduläritet hållbar utveckling enligt DFMA. Resonemanget kring detta beslut 
grundar sig i antagandet att ett sortimentbyte för större vevstakar är något som kommer göras 
sällan, kanske bara en gång under stegmatarens livslängd och därmed ansågs det befogat att inte 
utforma en komplex lösning för komponentbyte. 

 
Figur 3.8. Tillförda unika delar till vänster i bild vid sortimentbyte till en större vevstake,  

respektive avlägsnade till höger i bild. 
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Följande unika delar, enligt fig. 3.8, tillförs eller bytes för att konfigurera det större utförandet av 
1trappfunktionen: a) 4 st härdade vertikala plåtar (trappsteg), b) 3 st härdade lister (trappsteg), c) 4 
st insatsfickor (skovelhjulet), d) 4 st breddnings-lister (statiska trappsteg), e) 4 st breddnings-block 
(glidvagnar, trappfunktion), f) 8 st M8x40 (statiska trappsteg). 
Följande unika delar, enligt fig. 22, avlägsnas för att konfigurera det större utförandet av 
trappfunktionen: g) 4 st härdade vertikala plåtar (trappsteg), h) 3 st härdade lister (trappsteg), i) 4 st 
insatsfickor (skovelhjulet), j) 2 st avsmalnande sido-lister (rännan före skovelhjulet), k) 4 st försänkta 
M8x20 (rännan före skovelhjulet), l) 8 st M8x20 (statiska trappsteg). 

Rännan efter skovelhjulet behöver ej justeras och på rullbandet breddas avståndet mellan 
styrplåtarna. Ingångssidan till stegmataren utgörs av ett kärl som antas vara anpassat för 
trappfunktionen oavsett gällande konfigurationen, detta då denna är utanför rådande avgränsning. 

3.5 FEM 
• För analys 1 var vinkeländringen i grader samt vertikal utböjning av intresse för 

trappstegets egenvikt. Analysen gav att vinkeländringen var 0,0015° av max tillåten 0,16° 
och en utböjning på 0,0018 mm av maximalt tillåten deflektion på 1,0 mm. Utböjningen 
uppmättes i inringat område enligt fig. 3.9 och vinkeländringen längs den tillhörande 
vertikala ytan. 

• För analys 2 var utböjning i millimeter av intresse då kamrullen befinner sig i horisontellt 
läge. Analysen resulterade i en utböjning på 0,25 mm av u-balken, se fig. 3.10,   

• För analys 3 var huvudspänningen strax ovanför hylsans infästning samt vevarmens 
vinkeländring av intresse. Analysen gav att 4,0 till 4,6 MPa råder inom området, se fig. 
3.11, vilket är väl inom sträckgränsen på 300 MPa. Högre spänningar råder i de gröna och 
röda områdena i bild, dock befinner sig dessa precis vid kanten där fast inspänning är 
definierad och är därmed inte pålitliga värden då singularitet råder. Vinkeländringen blev 
0,03°, vilket gav en höjdförändring på 0,014 mm för trappfunktionens rörliga del. 
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3.5.1 Analys 1 

 

Figur 3.9. Nedre infästning, utböjning. 

 

Rådande krafter och vridmoment definierades enligt ekv. 6–9. 

𝐹𝐹 = 𝑚𝑚𝑛𝑛 = 18,4 𝑁𝑁   (6) 
𝐹𝐹𝑋𝑋 = 𝐹𝐹 sin(25) ≈ 7,8 𝑁𝑁   (7) 
𝐹𝐹𝑌𝑌 = 𝐹𝐹 cos(25) ≈ 16,7 𝑁𝑁 (𝐴𝐴𝐴𝐴𝑛𝑛𝑎𝑎𝐴𝐴𝐴𝐴𝑉𝑉)  (8) 
𝑀𝑀 = 𝐹𝐹𝑎𝑎 ≈ 0,83 𝑁𝑁𝑚𝑚   (9) 

(där a är hävarmen från infästningens vridpunkt till trappstegets tyngdpunkt) 

För att uppskatta infästningens styvhet och förmåga att lyfta ovanpåliggande vevstakar belastades 
denna med ytterligare 100 kg i trappstegets tyngdpunkt. Denna analys gav en utböjning på 0,02° av 
max tillåten 0,16° och en utböjning på 0,02 av max 1,0 mm. 
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3.5.2 Analys 2 
Den maximala utböjningen i vertikalled för balken var 0,25 mm vilket godkände konstruktionen då 
detta påvisade att denna befann sig väl under kravet på 1,0 mm, se fig. 3.10.  

 

Figur 3.10. U-balk, vertikal utböjning. 

3.5.3 Analys 3 
 

 
Figur 3.11. Vevarm, von Mises-spänningar. 

 
Rådande krafter och vridmoment definierades enligt ekv. 10–12. 

𝐹𝐹 = 𝑚𝑚𝑛𝑛 ≈ 264,9 𝑁𝑁    (10) 
(där m = 27,0 kg av trappfunktionens rörliga del)   

𝐹𝐹𝑌𝑌 = 𝑁𝑁 cos(25) ≈ 240 𝑁𝑁 (𝐴𝐴𝐴𝐴𝑛𝑛𝑎𝑎𝐴𝐴𝐴𝐴𝑉𝑉)   (11) 
(där cos(25) nyttjas då x-komposanten för trappfunktionens rörliga del tas upp av glidskenorna) 

𝑀𝑀 = 𝐹𝐹𝑌𝑌𝑏𝑏 ≈ 6,5 𝑁𝑁𝑚𝑚    (12) 
(där b är avståndet från kamrullens infästning i vevarmen till kamrullens mitt) 

I realiteten utgörs detta område närmast hylsan (ej synlig i bild, rödmarkerade området i fig. 3.11) av 
en svets, således antas en gynnsammare geometrisk övergång råda med lägre spänningar. 
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För att uppskatta infästningens styvhet och förmåga att lyfta ovanpåliggande vevstakar belastades 
trappfunktionens rörliga del med ytterligare 100 kg i dess tyngdpunkt, detta resulterade i 
huvudspänningar på 15–17 MPa i samma område som tidigare (se fig. 3.11), samt en vinkeländring 
på 0,1° som resulterade i en höjdförändring på 0,05 mm. 

3.6 FMEA 
Efter genomförd analys gjordes relevanta justeringar för att motverka de risker som identifierats. 
Dessa åtgärdades enligt följande prioritering; 1) alla situationer där personskada kunde ske, 2) 
åtgärder där flertalet av riskerna kunde reduceras, 3) risker med högt rankad RPN5. 

De potentiella riskerna åtgärdades enligt de listade rekommenderade åtgärderna i FMEA analysen: 

1. Inhängning av maskin säkerställer att personskador ej uppstår. 
2. Stoppklackar strax under det nedersta läget för trappfunktionen säkerställer att större delen 

av trappans konstruktion ej kan tappas i backen vid eventuellt haveri av elmotorns hävarm. 
3. Motorskydd, motorkoppling och deformerbar hållare för skena eller någon annan typ av 

åtgärd för att säkerställa att eventuellt klämd vevstake ej medför kritisk skada på maskinen. 
4. Definiera underhållsintervall för band och rundstång för att säkerställa orientering av 

vevstakar. 

(Se fig. B.2 under appendix B för FMEA-resultat) 

  

                                                           
5 ”Risk Priority Number”, FMEA-analys (se fig. B.2) 
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4. Diskussion 
Detta examensarbete grundar sig i ett flertal antaganden eftersom det litterära underlaget gällande 
stegmatare är närmast obefintligt och egen data utifrån experiment var nödvändigt att framställa. 
Med bättre underlag hade möjligen andra beslut om stegmatarens utformning tagits. 

Observerat fenomen från undersökande experiment där 𝑓𝑓𝐾𝐾 är större än 𝑓𝑓𝑆𝑆, vilket är bakvänt mot 
rådande teori (Serway & Jewett, 2014). Ingen klarhet kring detta trots samtal med lärare och 
handledare. Resultatet anses gott nog för våra syften. 

Trapporna har lister av härdat stål för att motstå stötar från fallande vevstakar från övre lägen samt 
för att motstå friktions-slitage, dock är slitagets omfattning okänd. Vi anser att denna maskin måste 
byggas och provköras för att kunna dra någon definitiv slutsats om materialval då det är relativt stor 
del av maskinen som påverkas av detta val. Vevstakarnas fall från övre lägen kan skada dem, detta 
anses vara i försumbar omfattning enligt nuvarande observerad hantering under fältstudien. 

Valet mellan enkel- eller dubbelverkande trappfunktion grundar sig i antagandet att en 
dubbelverkande mekanism är mer komplex i sin natur och med bättre underlag för detta beslut 
skulle en annan slutsats kunnat ha dragits. 

De tillhandahållna vevstakarna av uppdragsgivaren är aningen tyngre än vad uppdragsbeskrivningen 
anger, detta kan ha påverkat utformningen av stegmataren i betydande grad, men gynnsamheten i 
att kunna utföra experiment på fysiska vevstakar ansågs i det här fallet stå över 
uppdragsbeskrivningen. 

Efter samtal med uppdragsgivare är stegmatarens glidskenor undermåligt monterade då denna 
konfiguration inte tillåter justering om skenorna inte är exakt parallella mot varandra och borde 
istället vridas 90° och monteras i ovala hål. Dock var projektet långt gånget vid det laget att det var 
orealistiskt att ändra. Huruvida en säkerställning av att rullbandets band förblir fixerat på dess rullar 
var också något som påpekades. Efter diskussion drogs slutsatsen att den drivande cylindern skulle 
för optimalt resultat vara utformad med bomberad6 konstruktion. 

Samtlig dimensionering av stegmatarens elmotorer har överdimensionerats med 20 % och har 
refererats till rekommendation enligt uppdragsgivare, detta grundar sig i att de dimensionerats med 
bruk av frekvensomvandlare i åtanke. En frekvensomvandlare är en elektrisk anordning som tillåter 
modulering av en elmotors frekvens och därmed dess vinkelhastighet, således kan stegmatarens 
olika vinkelhastigheter finjusteras efter behag om den skulle byggas. 

  

                                                           
6 Bombering innebär att cylinderns diameter ökar från dess yttre kant tills dess mitt (Cartwright, 2017). 
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5. Slutsats 
Följande är återkoppling till huruvida mål och syfte uppnåtts för denna rapport: 

● I samråd med uppdragsgivaren anses en realistiskt gångbar produkt ha genererats som är 
redo att tillverkas för industrin, även om vissa detaljaspekter saknas anses detta ligga utanför 
projektets omfattning. Utöver detta har en akademisk rapport framställts inom området. 

● Det slutgiltiga konceptet är utformat med stor hänsyn till hållbar utveckling där huvudsakligt 
fokus lades på materialval. Efter genomförd fältstudie och DFMA konstaterades att en större 
hänsyn av hållbar utveckling av redan existerande produkter har uppnåtts. 

● En litteraturstudie har utförts i syfte att utforskad kontext då relevant akademisk information 
inhämtades. 

● En kravspecifikation med mätbara och relevanta mål/krav har utformats successivt under 
arbetets gång med koppling till relevant information från tillverkande industri. 

● Det slutgiltiga konceptvalet utfördes med hjälp av uppdragsgivaren, där valet stod mellan tre 
likvärdigt gångbara koncept. Denna gångbarhet uppskattades med hjälp av undersökande 
experiment, vilka genomfördes och prioriterades i enlighet med resultatet från den viktade 
konceptgenereringen utförd med Pughs matris. 

● Illustrera och beräkna med hjälp av CAD/FEM-mjukvara för att möjliggöra och utvärdera valt 
koncept. 

● Nyttjandet av standardkomponenter anses med råge ha uppnåtts och därmed anses god 
ekonomisk hållbarhet råda. 

● Ambitionen att utforma en mindre komplex produkt än redan existerande anses uppnådd då 
det slutgiltiga konceptet har; färre antal unika komponenter, inga sensorer, samt färre 
nödvändiga moment för underhåll än redan existerande produkter observerade under 
fältstudien. 

 
 

  



Pontus Bergstedt  Institutionen för Ingenjörsvetenskap 
Viktor Svemark  Vårtermin 2019 
 

36 
 

6. Framtida arbete 
• Det observerade fenomenet från de undersökande experimenten där 𝑓𝑓𝐾𝐾 är större än 𝑓𝑓𝑆𝑆 bör 

utrönas. Ingen klarhet i detta trots samtal med lärare och handledare. Mer ingående studier 
skulle behövas genomföras i försök att klargöra orsaken till fenomenet. 

• Framtagande av ett mer omfattande underlag vad gäller optimalt djup på trappsteg, lutning 
på trappfunktionen, bredd i förhållande till specifik vevstake för trappfunktionen, vore av 
stort värde. 

• Undersöka gångbarheten i att byta ut materialet i rännor och andra ytor som hanterar 
vevstakar och riskerar nötas ut med tiden med härdad stålplåt. 

• Undersöka toleranser mellan härdade plåtar på trapporna, så de ej “skallrar”.  
• Utföra en vibrationsanalys för stegmataren. 
• Genomföra en livscykelanalys på komponentnivå med stöd av programvaran CES-Edupack för 

en noggrannare uppskattning av koldioxidavtrycket för stegmataren. 
• Tillförande samt implementering av frekvensomvandlare i anslutning till stegmatarens 

elmotorer. 
• Analys av gränssnitt, placering av: på/av-knapp. 
• Utforma säkerhetsavgränsning runt maskinen samt konstruera ”stoppklackar” under 

nedersta läget för trappen för att öka personalsäkerheten enligt FMEA. 
• Noggrann analys av överföring i trappfunktion, för att säkerställa att steget höjs över 

nästkommande steg. Ett sätt att säkerställa detta är att öka denna höjddifferens.  
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A. Appendix A 
Vid projektets start lämnades en specifikation in och som undertecknades av handledare, examinator 
samt Lennartssons Ingenjörsbyrå. Denna utgjorde grunden för examensarbetet.  

En bakgrund tillsammans med en problemformulering, syfte och mål, samt intressenter beskrev det 
ännu inte påbörjade projektet i stora drag och förklarade för vilka som projektet riktade sig till. 
Initialt relevant litteratur, avgränsningar och metod skrevs i syfte att klargöra tillvägagångssättet. 

Utöver detta konstruerades en tidsplan i form av ett ganttschema. (se fig. A.1). Höst et al. (2006), 
författare till kursboken för examensarbetet definierade arbetet i fyra steg:  

1. Uppstart. 
2. Planering. 
3. Genomförande.  
4. Avslutning.  

Dessa steg blev stommen för planeringen, där delmål som exempelvis delinlämningar, presentationer 
och slutinlämning tydligt markerades ut på tidslinjen. Genom att läsa kursboken kunde en grov 
tidsuppskattning göras av de fyra stegen. 

Ganttschemat genererades med Google Docs och programmerades så att aktuell status för de olika 
fasernas staplar gav färgindikation huruvida dessa låg i förhållande till dagens datum. 

• Gult – Påbörjat och enligt plan. 
• Grönt – Ej påbörjat men enligt plan. 
• Rött – Påbörjat men ej klar. 
• Grått – klar. 

 
Figur A.1. Initialt ganttschema från planeringsfasen, genererat med Google DOCs. 
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Ett och samma schema har därför justerats och använts fortlöpande under projektets gång i syfte att 
tydliggöra när vad skulle utföras. 

Det stod klart att ytterligare information om vad arbetet innebar behövdes, innan en mer detaljerad 
plan kunde skapas, vilket planerades att utföras under utforska kontext. 

En ”mind map” (se fig. B.1) av projektet togs fram, beskrivande de olika steg och metoder tänkta att 
genomföras, vilket skapade underrubriker till de redan planerade faserna i det initialt skapade 
ganttschemat (se fig. A.1) och resulterade i en planering mycket likt fig. A.2. Dessa underrubriker 
skiljde mot den initialt skapade planeringen med den slutgiltiga allra mest. Underrubrikernas syfte 
var att dela in faserna i mindre, mer detaljerade sådana. 

Initialt för projektet ämnades litteraturstudie/forskning utföras och avslutas redan efter några veckor 
in i projektet. Detta visade sig ej vara möjligt då mycket lite av de över 50 sökord och kombinationer 
av dessa utmynnade i något användbart för projektet. Slutsatsen drogs att genomförandefasen för 
projektet behövde vara väl påbörjad innan nya problem och därmed nya sökord kunde identifieras. 
Problemformuleringen var initialt för unik för att finna relevant litteratur och under projektets gång 
uppstod mer vanligt förekommande och väl dokumenterade problem som kunde nyttjas. 

Tack vare en grundligt utförd initial planering förblev ganttschemat utan några större förändringar av 
projektets mål, varken för dess början eller slut. 

 

Figur A.2. Slutgiltigt ganttschema från planeringsfasen, genererat med Google DOCs.
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B. Appendix B 

 

Figur B.1. Mind-map över examensarbetet. 
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Tabell 9. Kravspecifikation. 

Specifikation Krav Önskemål Enhet Källa 

Funktion 
    

säkerhetsfaktor 2 3 Faktor Antagande 

Max fallhöjd <1 <0,5 meter Fältstudie 

Takttid 10 10 sekunder Uppdragsgivare 

Livslängd 10 15 År Fältstudie 
Utrymmesgränser och 
miljöbetingelser 10 5 kvadratmeter 

Antagande/"Guide 
maskininköp" 

Standardkomponenter - <50% Andel Antagande 

Sensorer - 0 Antal Litteraturstudie 

DFMA 
    

Smärre justering 
    

produktionsomställning 25 15 
Antal 

komponenter Antagande 

Intervall bredd 95–65 100–60 millimeter Uppdragsgivare, fältstudie 

Intervall längd 
250–
220 260–200 millimeter Uppdragsgivare, fältstudie 

Lätt att underhålla 15 10 Moment/slitdelar Antagande 

Kostnad 
    

Råmaterial 10 5 SEK/kg 
 

Säkerhet 
    

produktionsanpassad säkerhet ja ja Ja/Nej "Guide maskininköp" 
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Figur B.2. Resultat av FMEA-analys. 
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Figur B.3. Analys 1, 10619 element. 

Tabell 10. Konvergensanalys 1. 
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Figur B.4. U-balks profil, Analys 2. 

Tabell 11. Konvergensanalys 2. 
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Figur B.5. Analys 3, 22480 Element. 

Tabell 12. Konvergensanalys 3. 
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C. Appendix C 

  

Figur C.1. Koncept 1.1. 

 

Figur C.2. Koncept 2.1. 
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Figur C.3. Koncept 3.1. 

 

Figur C.4. Koncept 4.1. 
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Figur C.5. Koncept 4.2. 

 

Figur C.6. Koncept 5.1. 
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Figur C.7. Koncept 6.1. 

 

Figur C.8. Koncept 7.1. 
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Figur C.9. Koncept 8.1. 

 

Figur C.10. Översikt av kombinationer över trapp-konfigurationer. 
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Figur C.11. Skisser över koncept av lutande trapp-konfigurationer. 

 

Figur C.12. Skisser över koncept av vertikala trapp-konfigurationer. 
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D. Appendix D 

LAB 1 - Dynamometer 
Friktion 

Datum 

2019-03-25 

Syfte 

Uppskattning av friktionskrafter för olika underlag för vevstake.  

Utrustning 

Dynamometrar; 10 N, 5 N och 2 N. Aluminiumplåt, svartplåt och rostfri plåt.  
Videokamera, stållinjal och adapter av hålband mellan dynamometer och vevstake. 

Teori 

De sökta friktionskrafterna är 𝑓𝑓𝑆𝑆 och 𝑓𝑓𝐾𝐾. Med 𝑓𝑓𝑆𝑆 härleds friktionskoefficienten 𝜇𝜇𝑆𝑆 som är den statiska 
koefficienten mellan två material just innan materialens ytor släpper från varandra och härleds enligt 
ekv. D.1 och gäller endast just i gränsområdet då ytorna håller på att släppa. 

𝑓𝑓𝑆𝑆 ≤ 𝜇𝜇𝑆𝑆    (D.1) 

Där N är den utövade normalkraften och 𝑓𝑓𝑆𝑆 är den dragande kraftens magnitud. 

Med 𝑓𝑓𝐾𝐾 härleds friktionskoefficienten 𝜇𝜇𝐾𝐾 som är den kinetiska koefficient som uppstår mellan två 
material efter att materialens ytor släppt från varandra och härleds enligt ekv, D.2, koefficienten kan 
variera med hastighet och därför bör en konstant sådan efterfrågas för en koefficient för den 
hastigheten. 

𝑓𝑓𝐾𝐾 = 𝜇𝜇𝐾𝐾    (D.2) 

Där N är den utövade normalkraften och 𝑓𝑓𝐾𝐾 är den dragande kraftens magnitud (Serway & Jewett, 
2014). 

Teoretiskt utförande 

Dragprov parallellt jäms underlaget med dynamometer för samtliga material. 

Hypotes 

Högst friktion mellan vevstaken och aluminium då detta är mjukast. 
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Praktiskt utförande 

 
Figur D.1. Praktiskt utförande av dragprov. 

Antaganden 

• Konstant dragande hastighet för 𝑓𝑓𝐾𝐾. 
• Den dragande kraften för bägge fallen är helt parallella jäms underlaget. 
• Genomgående homogent material i de undersökta plåtarna. 
• Brukad adapter betraktas som stel. 

Felkällor 

Avläsning, kalibrering av dynamometrar, konstant dragande hastighet, ojämnt underlag/material, 
den dragande komposantens variation och adapterns styvhet. 
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Resultat 

 
Figur D.2. Illustration över insamlad data för aluminium. 

Där blå = 𝑓𝑓𝑆𝑆  och röd = 𝑓𝑓𝐾𝐾. 

 
Figur D.3. Illustration över insamlad data för svartplåt. 

Där blå = 𝑓𝑓𝑆𝑆  och röd = 𝑓𝑓𝐾𝐾  
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Figur D.4. Illustration över insamlad data för rostfritt, blank sida. 

Där blå = 𝑓𝑓𝑆𝑆  och röd = 𝑓𝑓𝐾𝐾. 

 

 
Figur D.5. Illustration över insamlad data för rostfritt, matt sida. 

Där blå = 𝑓𝑓𝑆𝑆  och röd = 𝑓𝑓𝐾𝐾. 
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Tabell 13. Insamlad data av medelvärden. ”R.” syftar på rostfritt. 

LAB 1 Aluminium R. blank R. matt Svartplåt 

𝑓𝑓𝑆𝑆 (N) 0,894 1,236 1,801 1,065 

𝑓𝑓𝐾𝐾 (N) 1,038 1,561 NIL 0,976 

Slutsats 

Ej konsekventa värden för samtliga dragprov, vissa bättre än andra. I vissa fall bakvänt mot teorin (𝑓𝑓𝐾𝐾 
ofta högre än 𝑓𝑓𝑆𝑆) enligt Serway & Jewett (2014). 

Alltså: lågt experimentellt värde. Ett ytterligare experiment baserat på andra teorier behöver 
genomföras för att validera detta resultat. 

Referenser 

Serway, Raymond A. & Jewett, Jr. John W. (2014). Physics for Scientists and Engineers with Modern 
Physics, Technology Update. 9:e upplagan. Singapore: Cengage Learning Custom Publishing. 
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LAB 2 - 𝒇𝒇𝒇𝒇, 𝒇𝒇𝒇𝒇 
Friktion 2.1 - Vinkel - 𝑓𝑓𝑆𝑆 

Datum 

2019-03-26 

Syfte 

Uppskattning av friktionskrafter för olika underlag med vevstake. Med denna laboration (en av två) 
är förhoppningen att resultatet från “LAB 1” för 𝑓𝑓𝑆𝑆 kan styrkas eller avfärdas. 

Utrustning 

Utskriven gradskiva, videokamera, svartplåt, aluminiumplåt och plåt av rostfritt.  
Stållinjal, spånplatta, vattenpass, vevstake (0,66 kg). 

Teori 

Den sökta friktionskraften är 𝑓𝑓𝑆𝑆. Med 𝑓𝑓𝑆𝑆 härleds den enhetslösa friktionskoefficienten 𝜇𝜇𝑆𝑆 som är den 
statiska koefficienten mellan två material just innan materialens ytor släpper från varandra och 
härleds enligt ekv. D.3 och gäller endast just i gränsområdet då ytorna håller på att släppa. 

𝑓𝑓𝑆𝑆 ≤ 𝜇𝜇𝑆𝑆𝑁𝑁    (D.3) 

Där N är den utövade normalkraften mot underlaget och 𝑓𝑓𝑆𝑆 är den motriktade kraftens magnitud 
(Serway & Jewett, 2014). 

 
Friläggning: 

 
Figur D.6. Friläggning av vevstake just innan den börjar glida. 
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Jämvikt: 
∑𝐹𝐹𝑥𝑥 = 𝑚𝑚𝑛𝑛 sin(𝜃𝜃) − 𝑓𝑓𝑆𝑆 = 0    
∑𝐹𝐹𝑦𝑦 = 𝑁𝑁 −𝑚𝑚𝑛𝑛 cos(𝜃𝜃) = 0    

 
I vårt fall för 𝑓𝑓𝑆𝑆: 

𝐹𝐹𝑆𝑆 = 𝑚𝑚𝑛𝑛 sin(𝜃𝜃)    
𝑁𝑁 = 𝑚𝑚𝑛𝑛𝐴𝐴𝐴𝐴𝑠𝑠(𝜃𝜃)    
(där 𝜃𝜃 är en vinkel i grader) 

 
Teoretiskt utförande 

Vevstaken placeras på aktuellt underlag, vinkeln ökas tills dess att vevstaken börjar släppa mot 
underlaget och denna vinkel noteras med hjälp av videokameran. 
Videokameran placeras så att vinkel samt rörelse av vevstaken fångas upp.  
Vinkeln (𝜃𝜃) ökas successivt med konstant hastighet.  

Hypotes 

Tillförlitligare resultat än LAB 1 då mindre felkällor borde råda då författarnas egen förmåga att dra 
med konstant hastighet och riktning är utlämnad. 

Praktiskt utförande 

Vevstaken placeras på aktuellt underlag (se fig. D.7) som successivt ökar vinkeln med konstant 
hastighet tills dess att vevstaken börjar glida. 

 
Figur D.7. Praktiskt utförande för uppskattning av 𝑓𝑓𝑆𝑆. 
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Antaganden 

• Genomgående homogent material i de undersökta plåtarna. 
• Konstant vinkelhastighet. 

Felkällor 

Avläsning, konstant vinkelhastighet och ojämnt underlag/material. 

Resultat 
Tabell 14. Insamlad och jämförda medelvärden mellan LAB 1 och LAB 2. ”R:” annoterar rostfritt. 

𝑓𝑓𝑆𝑆 (N) Aluminium R. blank R. matt Svartplåt 

LAB 1 0,894 1,236 1,801 1,065 

LAB 2 0,945 1,325 2,465 1,278 

     

𝜇𝜇𝑆𝑆     

LAB 1 0,139 0,192 0,279 0,165 

LAB 2 0,148 0,210 0,414 0,202 

Slutsats 

LAB 2 verifierar resultatet av 𝑓𝑓𝑆𝑆 för LAB 1 då snarlika resultat uppmätts. 

Se “Kommentar” under “Friktion 2.2”. 
Referenser 

Serway, Raymond A. & Jewett, Jr. John W. (2014). Physics for Scientists and Engineers with Modern 
Physics, Technology Update. 9:e upplagan. Singapore: Cengage Learning Custom Publishing.  
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Friktion 2.2 - Vinkel - 𝒇𝒇𝒇𝒇 

Datum 

2019-03-26 

Syfte 

Uppskattning av friktionskrafter för olika underlag med vevstake. Med denna laboration (en av två) 
är förhoppningen att resultatet från “LAB 1” för 𝑓𝑓𝐾𝐾 kan styrkas eller avfärdas. 

Utrustning 

Utskriven gradskiva, videokamera, svartplåt, aluminiumplåt och plåt av rostfritt.  
Stållinjal, spånplatta, vattenpass, vevstake (0,66 kg). 

Teori 

Den sökta friktionskraften är 𝑓𝑓𝐾𝐾. Med 𝑓𝑓𝐾𝐾 härleds den enhetslösa friktionskoefficienten 𝜇𝜇𝑘𝑘som är den 
kinetiska koefficient som uppstår mellan två material efter att materialens ytor släppt från varandra 
och härleds enligt ekvation D.4, koefficienten kan variera med hastighet och därför bör en konstant 
sådan efterfrågas för en koefficient för den hastigheten. 

𝑓𝑓𝐾𝐾 = 𝜇𝜇𝐾𝐾𝑁𝑁    (D.4) 

Där N är den utövade normalkraften mot underlaget och 𝑓𝑓𝐾𝐾 är den motriktade kraftens magnitud 
(Serway & Jewett, 2014). 

 
Friläggning 

 

 
Figur D.8. Friläggning av vevstake i rörelse. 
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Jämvikt 

∑𝐹𝐹𝑥𝑥 = 𝑚𝑚𝑛𝑛 sin(𝜃𝜃) − 𝑓𝑓𝐾𝐾 = 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥   
 
I vårt fall för 𝑓𝑓𝐾𝐾: 

𝑚𝑚𝑛𝑛 sin(𝜃𝜃) − 𝑓𝑓𝐾𝐾 = 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥    
𝑁𝑁 = 𝑚𝑚𝑛𝑛 cos(𝜃𝜃)    
(där 𝜃𝜃 = 20 𝑛𝑛𝐴𝐴𝑎𝑎𝑙𝑙𝐴𝐴𝐴𝐴) 

 
Teoretiskt utförande 

Accelerationen beräknades mellan två punkter och fick utgöra medelacceleration för varje 
delexperiment på grund av tidsbrist. Första punkten är hastigheten efter 50 mm tillryggalagd sträcka 
och den andra 100 mm, avläsning skedde med linjaler. Beräkning av förfluten tid till varje punkt 
skedde med hjälp av en videokamera som filmade med 120 bildrutor/sekund där det förflutna 
antalet bildrutor för tillryggalagd sträcka räknades om till tid. Med detta kan tid, hastighet och 
acceleration beräknas enligt ekv. D.5-D9: 

𝑏𝑏𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴1
1
120

= 𝐴𝐴1    (D.5) 

(𝑏𝑏𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴1 + 𝑏𝑏𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴2) 1
120

= 𝐴𝐴2   (D.6) 
0,05

𝐴𝐴1� = 𝑉𝑉1     (D.7) 
0,1

𝐴𝐴2� = 𝑉𝑉2     (D.8) 
(𝑉𝑉2 − 𝑉𝑉1)

(𝐴𝐴2 − 𝐴𝐴1)� = 𝑎𝑎    (D.9) 

 
Hypotes 

Tillförlitligare resultat än “LAB 1” då mindre felkällor borde råda då författarnas egen förmåga att dra 
med konstant hastighet och riktning är utlämnad då endast gravitationskonstanten utför ett arbete.  

Praktiskt utförande 

Vevstaken placeras på aktuellt underlag (se fig. D.9) som har en fast och känd vinkel. Vevstaken 
börjar glida och med hjälp av en videokamera avläses hastigheter som sedan räknas om till en 
medelacceleration för en tillryggalagd sträcka. 

 



Appendix D 

- 25 - 
 

 
Figur D.9. Praktiskt genomförande för uppskattning av 𝑓𝑓𝐾𝐾. 

Antaganden 

• Genomgående homogent material i de undersökta plåtarna. 
• Konstant acceleration. 

Felkällor 

Avläsning, konstant acceleration och ojämnt underlag/material. 

Resultat 
Tabell 15. Insamlad och jämförda medelvärden mellan LAB 1 och LAB 2. ”R:” annoterar rostfritt. 

𝑓𝑓𝐾𝐾 (N) Aluminium R. blank R. matt Svartplåt 

LAB 1 1,038 1,561 NIL 0,976 

LAB 2 1,395 1,742 1,835 1,670 

     

𝜇𝜇𝐾𝐾     

LAB 1 0,161 0,242 NIL 0,151 

LAB 2 0,230 0,287 0,303 0,276 
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Slutsats 

Enligt både friktion 2.1 och 2.2 är 𝑓𝑓𝐾𝐾 genomgående större än 𝑓𝑓𝑆𝑆, vilket inte stämmer med rådande 
teori enligt Serway & Jewett (2014). 

Se “Kommentar” under “Friktion 2.2”. 

Kommentar 

Efter samtal med både Ola Nykvist (Adjunkt i fysik vid Högskolan i Skövde) och Lennart Ljungberg 
(handledare vid Högskolan i Skövde) hittades ingen uppenbar orsak. Vi konstaterar att ett för 
författarna okänt fenomen har uppstått som inte kommer studeras närmare. Uppmätta värden är 
tillräckligt bra för att kunna uppskatta lutningsvinklar med hjälp av 𝑓𝑓𝑆𝑆 och tid för förflyttning i rännor 
med hjälp av 𝑓𝑓𝐾𝐾. 

Några av de hypoteser för detta fenomen som diskuterades var: 

• Aluminiumoxid på aluminiumplåtens yta som slits bort då vevstaken börjar glida och 
vevstaken exponeras då för det underliggande underlaget med högre friktionskoefficient. 

• Grafitpartiklar i vevstakens gjutjärn som slits bort efter att vevstaken börjat glida och således 
ökar friktionen mot underlaget. 

Referenser 

Serway, Raymond A. & Jewett, Jr. John W. (2014). Physics for Scientists and Engineers with Modern 
Physics, Technology Update. 9:e upplagan. Singapore: Cengage Learning Custom Publishing. 
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LAB 4 - Skovelhjul 
Datum 

2019-04-01 

Syfte 

Undersöka gångbarheten med detta delkoncept som säkerställer stegmatarens cykeltid samt 
tillförande av enkelmatning, det vill säga en säkerställning av matning för enskilda vevstakar innan 
orienteringsfunktionen. 

Utrustning 

Videokamera, prototyp av vattenhjul, stållinjal, vevstakar, representativ ingångs-ränna. 

Teori 

Nödvändig lutning på ingående ränna enligt “LAB 2”.  
Geometrisk utformning på skovelhjulets ficka för djup och höjd som kan resultera i att en extra 
vevstake “nyps” fast och således matas två vevstakar fram istället för endast en. 

Hypotes 

Skovelhjulet tillåter bara att en vevstake kan matas fram efter optimala utformning av dess fickor. 

Praktiskt utförande 

 

Figur D.10. Praktiskt utförande av delkoncept ”skovelhjul”. 

En prototyp av skovelhjulet bestående av en “ficka” (se fig. D.10) med vridpunkt/hävarm 
representerar delkonceptet. Först provades överföring med enskilda vevstakar för olika djup och 
sedan katastroffall med två vevstakar, både orienterade omlott och symmetriskt. 
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Antaganden 

Konstant vinkelhastighet för skovelhjulet samt erforderlig lutning på ränna. 

Felkällor 

Det faktum att vårt skovelhjul är kvadratisk och inte cirkulär enligt delkonceptet kan ha betydelse.  

Resultat 
Tabell 16. Insamlad data för delkoncept ”skovelhjul”. 

Enkel vevstake     

Djup (mm) 50 40 35 30 

Lyckad? JA JA JA NEJ 

Två vevstakar 
(en överförs) 

    

Djup (mm) 70 60 50  

Omlott NEJ JA JA  

Symmetriskt NEJ JA JA  

Buffert  
(en överförs) 

    

Enkel JA    

Dubbel JA    

 

Slutsats 

Fungerade över förväntan, ytterligare prov med annan enkelmatare ansågs överflödigt och anses inte 
kunna tillföra något nytt eller bättre. 
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LAB 5 - Rullband 
Datum 

2019-04-01 

Syfte 

Test av orienteringsfunktion, kallad “koncept 6.1”. 

Utrustning 

“Bandmatta” i PU-material, vilket skapar hög friktion mellan vevstake och band (𝑓𝑓𝑆𝑆 cirka 7 N), 
rundstång, kvadratisk träpinne och videokamera. 

Material ”bandmatta”: 
Trellex 
EP 400/3 4+2 
Kellve Sweden. 

Teori 

- 
Teoretiskt utförande 

- 
Hypotes 

Genom att utnyttja faktumet att vevstakens tyngdpunkt är förskjuten i förhållande till dess 
geometriska mittpunkt borde vevstaken tippa över till tyngdpunkts-sidan (vevänden) om en 
upphöjning placeras under dess geometriska mittpunkt. Således kommer vevstaken i kontakt med ett 
rullband i rörelse samtidigt som delen som ligger mot upphöjningen står still, således bör vevstaken 
tvingas att vridas och orienteras med vevänden först i rullbandets riktning. Detta borde förutsätta att 
vevstaken placeras rakt över upphöjningen (90 grader mot rullbandets riktning) (se fig. D.11). 

Praktiskt utförande 

1. Vevstaken placerades på en kvadratisk träpinne över gummimattan, gummimattan drogs 
sedan undan för att dra med sig den del av staken som var i kontakt med mattan. Medveten 
placering av vevstakens tyngdpunkt prövades. 

2. Vevstaken placerades på en rundstång över gummimattan, gummimattan drogs sedan undan 
för att dra med sig den del av staken som var i kontakt med mattan. 

3. Ett stopp (“plugg”) placerades en bit från vevstakens startläge, denna gav vevstaken en 
“knuff” för att garantera korrekt orientering som en sista åtgärd innan vevstaken lämnat 
rullbandet. 

4. Vevstaken placerades på ett lutande plan för att ge denna en begynnelsehastighet då den får 
kontakt med gummimattan. Gummimattan drogs i samma riktning och med samma 
hastighet som vevstaken då denna släpptes från sitt startläge. 
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Figur D.11. Praktiskt utförande av koncept 6.1. 

Antaganden 

Vevstakens tyngdpunkt befinner sig aldrig direkt över upphöjningen.  
Gummimattan har en icke varierande friktionskoefficient. 

Felkällor 

Om vevstakens tyngdpunkt befinner sig direkt över åsen, eller om vevstaken blir placerad fel i sidled 
kommer denna mekanism ej att resultera i en lyckad orientering. 

Resultat 

Samtliga testresultat var godkända, utom i ett av försöken där vevstaken medvetet placerades med 
dess tyngdpunkt direkt över en kvadratisk ås, således var detta ett “orättvist” test av detta 
delkoncept om än det visar vad som krävs för att den skall misslyckas. 

Slutsats 

Detta delkoncept fungerade över förväntan och fungerar även vid rejäla extremfall med vevstaken 
ytterst ogynnsamt placerad över upphöjningen. 
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LAB 6 - Trapp 
Trapp 1, lutande konfiguration 

Datum 

2019-04-03 

Syfte 

Uppskattning av funktion för lutande trapp med vinkelräta trappsteg. 

Utrustning 

Träram klädd med bockad svartplåt, videokamera, stållinjal, vevstakar. 

Teori 

Nödvändig vinkel innan vevstaken börjar glida mot underlaget enligt “LAB 2”. 
Tyngdpunktsförskjutning som ett resultat av trappens geometri. 

Teoretiskt utförande 

- 
Hypotes 

- 
Praktiskt utförande 

 
Figur D.12. Lutande konfiguration. 

 
“Värsta falls-scenario” med två stakar placerade omlott och symmetriskt ovanpå varandra i det 
rörliga trappsteget lyfts upp till nästa steg för att imitera överföringen i stegmataren. Vinkeln och 
trappstegets bredd varieras för att försöka finna samband. 
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Vinkeln prövades för; 15, 25, 35 & 45 grader. 

Trappstegets djup prövades för 40 & 50 mm. 
Överföring av enstaka vevstakar fungerade alla gånger. 

Antaganden 

Parallell kontinuerlig rörelse av det rörliga trappsteget. 

Felkällor 

Parallell kontinuerlig rörelse av det rörliga trappsteget. 

Resultat 

Resultat enligt tabell 17 för test av trappans självrensning i siffror samt färg för huruvida en eller två 
vevstakar ligger kvar: 

1 = lyckad överföring där antingen bägge ramlade ner igen eller bara en blir kvar.  
0 = bägge blir kvar. 

Grön = 1 vevstake ligger kvar efter överföring.  
Orange = ingen vevstake ligger kvar efter överföring. 

S = Symmetriskt 
O = Omlott. 

Tabell 17. Insamlad data, lutande konfiguration. 

Grader  40 mm % 𝑥𝑥 % 𝑥𝑥 50 mm % 𝑥𝑥 % 𝑥𝑥 

15 S 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 90  50  0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 30  30  

 O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 95 70 60 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 40 35 40 35 

25 S 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 90  50  1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 40  40  

 O 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 90 90 90 70 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 30 35 30 35 

35 S 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 50  50  0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 30  30  

 O 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 70 60 70 60 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 20 25 20 25 

45 S 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 80  80  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10  10  

 O 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 30 55 30 55 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 20 15 20 15 

Vid 45 grader tenderar vevstaken att ställa sig på högkant efter steget. 
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Tabell 18. Illustration av medelvärden för lutande konfiguration beroende på lutning. 

 
Grafen illustrerar sambandet mellan medelvärdet för Symmetriskt/Omlott samt den tillhörande 
linjen för lyckade överföringar med en kvarvarande. 

Tabell 19. Illustration av viktade värden för lutande konfiguration beroende på lutning. 

 
Grafen illustrerar sambandet mellan det viktade värdet för Symmetriskt/Omlott (där de har 
multiplicerats med varandra) och den tillhörande linjen för det viktade värdet av lyckade överföringar 
med en kvarvarande. 
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Två tydliga trender kan observeras i grafen, ju större vinkel desto sämre rensning. Vid 25 grader för 
40 mm har “lyckade ettor” sitt maxvärde för att sedan avta. 

Att linjerna för 50 mm ligger på varandra kan förklaras med att det endast existerar två fall; antingen 
ligger bägge vevstakarna kvar eller inte, aldrig enstaka, samtidigt som lyckade rensningar sker sällan. 
Detta indikerar att 50 mm är ett dåligt val av djup på en lutande trapp för denna vevstake. 

Slutsats 

Det är uppenbart utifrån insamlad data att små vinklar för det mindre djupet på trappan fungerade 
betydligt bättre än den med djupare sådan, troligen för att den djupare saknar geometri som 
“uppmuntrar till självrensning”. Med större vinkel “packas” trappan lättare och misslyckas oftare i sin 
självrensning, därav går dess linjer ihop i graferna. 

Se “Övergripande slutsats” under “Trappa 2”. 
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Trapp 2 - vertikal konfiguration 

Datum 

2019-04-03 

Syfte 

Uppskattning av funktion för vertikal trapp med lutande trappsteg. 

Utrustning 

Träram klädd med bockad svartplåt, videokamera, stållinjal och vevstakar. 

Teori 

Nödvändig vinkel innan vevstaken börjar glida mot underlaget enligt “LAB 2”. 
Tyngdpunktsförskjutning som ett resultat av trappens geometri. 

Teoretiskt utförande 

- 
Hypotes 

- 
Praktiskt utförande 

 
Figur D.13. Vertikal konfiguration. 

“Värsta falls-scenario” med två stakar placerade omlott och symmetriskt ovanpå varandra i det 
rörliga trappsteget lyfts upp till nästa steg för att imitera överföringen i stegmataren. Vinkeln och 
trappstegets bredd varieras för att försöka finna samband. 

Vinkeln prövades för; 15, 25, 35 & 45 grader. 
Trappstegets djup prövades för 40 & 50 mm. 
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Antaganden 

Parallell kontinuerlig rörelse av det rörliga trappsteget. 

Felkällor 

Parallell kontinuerlig rörelse av det rörliga trappsteget. 

Resultat 

Resultat för test av trappans självrensning i siffror samt färg för huruvida en eller två vevstakar ligger 
kvar. 

1 = lyckad överföring där antingen bägge ramlade ner igen eller bara en blir kvar.  
0 = bägge blir kvar. 

Grön = 1 vevstake ligger kvar efter överföring.  
Orange = ingen vevstake ligger kvar efter överföring. 

Tabell 20. Insamlad data, vertikal konfiguration. 

Grader  40 mm % 𝑥𝑥 % 𝑥𝑥 50 mm % 𝑥𝑥 % 𝑥𝑥 

15 S 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 60  20  0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 50  50  

 O ---------------------- 100 80 100 60 ---------------------- 100 75 100 75 

25 S 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 40  30  1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 40  40  

 O ---------------------- 100 70 100 65 ---------------------- 100 70 100 70 

35 S 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 90  80  1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 50  50  

 O ---------------------- 100 95 100 90 ---------------------- 100 75 100 75 

45 S GÅR EJ! 0  0  0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 70  70  

 O GÅR EJ! 0 0 0 0 ---------------------- 100 85 100 85 

Där S = Symmetriskt och O = Omlott. 

Vid 35 grader ställer sig vevstaken hälften av gångerna på högkant efter överföringen. 
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Tabell 21. Illustration av medelvärden för vertikal konfiguration beroende på lutning 

 

Grafen illustrerar sambandet mellan medelvärdet för Symmetriskt/Omlott samt den tillhörande 
linjen för lyckade överföringar med en kvarvarande. 

 
Tabell 22. Illustration av viktade värden för vertikal konfiguration beroende på lutning. 
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Grafen illustrerar sambandet mellan det viktade värdet för Symmetriskt/Omlott (där de har 
multiplicerats med varandra) och den tillhörande linjen för det viktade värdet av lyckade överföringar 
med en kvarvarande. 

Att linjerna för 50 mm ligger på varandra kan förklaras med att det endast existerar två fall; antingen 
ligger bägge vevstakarna kvar eller inte, aldrig enstaka. För 40 mm existerar inget efter 35 grader. 
Bägge graferna uppvisar en trend i stil med “minska-och-öka-igen”. 

Slutsats 

Varje gång vevstakarna ligger omlott ramlar den övre av till följd av tyngdpunktens placering utanför 
stödytan som utgörs av den undre vevstaken, därav “----” i tabellen. 50 mm verkar öka i lyckade 
rensningar och skulle kunna ha sitt maximum över 45 grader. 

Se “Övergripande slutsats” under “Trappa 2”. 

Övergripande slutsats 

25 grader för 40 mm för den lutande trappen bör väljas av följande anledningar över den 
motsvarande vertikala: 

• Lutande 50 mm visade sig vara undermålig 40 mm på alla sätt. 
• För lutande och vertikal trapp har den lutande högre viktade värden för både lyckade 

rensningar och lyckade ettor för 15 och 25 grader, med 40 mm. 
• Vertikal 50 mm har först vid 45 grader sitt maxvärde, vilket är lägre än det lutande maxvärdet 

för 40 mm. 
• Graferna för den lutande trappen illustrerar trender som visar på att ju mer vinkeln ökar 

desto sämre klarar den av att rensa, eftersom vevstakarna “packas i”. Väljer man ett annat 
sortiment för lutande 40 mm varhelst på grafen kan avståndet justeras tills dess att värdena 
motsvarar denna. 

• En hypotes menar att 40 mm för den lutande inte motsvarar 40 mm, rakt av, för den 
vertikala eftersom volym i hörnen blir mer outnyttjade ju större vinkeln blir för dem. På 
grund av detta ser vi en större varians hos den vertikala, som till skillnad mot den lutande 
borde klara av större varians av tyngdpunktens placering hos vevstakarna. Därmed borde 
byten till andra sortiment vara mer komplicerade. 

• Vertikal 40 mm för 35 grader har högst kombination av lyckad rensning och lyckade ettor, 
dock är lämpligheten för andra sortiment högst oklar då det är sista datapunkten för den 
kombinationen. Ett nytt sortiment skulle fullt möjligt “hamna på fel sida om” 35 grader och 
fullt möjligt aldrig fungera. 

Övrigt 

Om mer tid hade funnits hade vi önskat utröna effekterna av: 

• Fler olika djup på trapporna, ex; 35, 45 & 55 mm. 
• Fler prövade vinklar. 
• Betydligt fler försök per lutning, djup och symmetriskt/omlott-orientering för att få än mer 

gedigen data. 
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