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Sammanfattning  

Kellve tillverkar transportörer för bulk- och materialhantering och företaget erbjuder specifika 

lösningar utefter kundens egna önskemål och tycke. Transportören består typiskt av en drivsektion, 

fackverksram och säkerhetsutrustning. Syftet med examensarbetet är att skapa ett koncept för en ny 

modulbaserad drivsektion för att kunna fortsätta erbjuda kunden samma utbud som tidigare, fast med 

färre antal artiklar. Antal varianter av drivsektioner Kellve erbjuder sina kunder idag identifieras och 

presenteras. Det nya konceptet av drivsektionen visualiseras genom en CAD-modell och en 

hållfasthetsanalys utförs. Hållfasthetsanalysen sker med hjälp av finita elementmetoden och den utförs 

på både konceptet och en grunddrivsektion, som är en standardmodell av en drivsektion från Kellve, 

för att säkerställa att de modifieringar som görs på drivsektionen inte leder till en försämrad 

hållfasthet jämfört med grunddrivsektionen.  

En översiktlig introduktion om företagens miljömedvetenhet, miljöansvar, uppförandekoder och 

samhällsansvar presenteras där metoder för hur ett företag kan verka för en hållbar utveckling 

beskrivs.  

En förstudie utförs som en teoretisk bakgrund i ämnen som är relevanta för examensarbetets 

genomförande. I förstudien presenteras produktutvecklingens olika steg och genomförande, 

modulindelning och hur detta implementeras i en produkt samt en redogörelse för finita 

elementmetoden.  

Genomförandet inleds med att studera en typisk drivsektion från företaget för att möjliggöra en 

nulägesbeskrivning av dagens drivsektion på företaget. Till hjälp används ritningar samt dialoger och 

möten med handledare på företaget. Efter nulägesbeskrivningen inleds förarbetet till 

konceptgenereringsfasen som består av identifiering och vidareutveckling av kundbehov samt 

definition av vilka krav konceptet bör uppfylla. Arbetet fortsätter med identifiering av moduldrivarna 

åtföljt av en idégenereringsfas för att ta fram koncept. Ett antal koncept väljs ut med hjälp av en 

konceptvalsmatris, dessa koncept presenteras för företaget och efter en diskussion väljs ett koncept ut 

som det ”vinnande” konceptet. Konceptet är modulariserat samt att montering/demontering av 

trumman sker vertikalt för att uppnå en bättre ergonomisk arbetsställning vid service.  

Konceptet och grunddrivsektionen modelleras och analyseras i Pro/ENGINEER. Syftet med analysen 

är att jämföra hållfastheten i grunddrivsektionen med det nya konceptet. Drivsektionen jämförs i ett 

driftläge och ett serviceläge. 

Resultatet i examensarbetet är att en modularisering av drivsektionen genomförs genom att drivsidan 

behåller sin höjd oberoende av vilken slags trumma som används. Drivsidan kombineras också med 

en lagerplåt som är anpassad efter vilket lager som används. Lagerplåten är inte längre beroende av 

trumdiametern. Det sker även en modularisering för bandrensaren genom att skapa en plåt med en 

separat hålbild för varje trumdiameter som används. 

Resultaten av hållfasthetsanalyserna för grunddrivsektionen visar på brister i konstruktionen med 

spänningskoncentrationer överstigande sträckgränsen för både driftläge och serviceläge. Konceptet 

visar på mycket låga spänningskoncentrationer i driftläge och i serviceläget uppvisar konceptet en 

godkänd hållfasthet där maximala spänningskoncentrationer inte överstiger halva sträckgränsen. 

Rekommendationen är att utvärdera validiteten av indata i analysen, omkonstruera 

grunddrivsektionen och utföra nya, mer noggranna analyser samt att modulariseringsarbetet bör 

fortsätta. 
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Abstract 

Kellve manufactures conveyors for bulk and material handling and the company offers specific 

solutions according to customer preferences. The conveyor typically consists of a drive section, truss 

frame and safety equipment. The purpose of the thesis is to create a concept for a new modularized 

drive section in order to be able to continue offering customers the same range of options as before, 

but with fewer parts. The number of variations of the drive section Kellve offers their customers are 

identified and presented. The new drive section concept is visualized by a CAD model and a strength 

analysis is performed. The strength analysis is done using the finite element method and it is 

performed on both the concept and a basic drive section, which is a standard model of a drive section 

from Kellve, to ensure that the modifications made to the drive section do not lead to deterioration in 

strength in comparison with the basic drive section. 

A general introduction to corporate environmental awareness, environmental responsibility, codes of 

conduct and social responsibility is presented with a description of methods of how a company can 

promote sustainable development.  

A feasibility study is conducted giving a theoretical background on topics relevant to the thesis. A 

report of different product development stages, modularization and how these tools are implemented 

in a product is given followed by a description of the finite element method.  

In order to fully understand the current status of the company’s drive sections the thesis will begin 

with a study of a typical drive section. Drawings, dialogue and meetings with supervisors at the 

company are used as background material to fully comprehend the situation. After a status report is 

created, groundwork for concept generation phase begins, which consists of customer needs 

identification and development and definition of concept requirements. The work continues with 

efforts to identify the module drivers and is followed by brainstorming sessions to generate concepts. 

A number of concepts are selected using a concept selection matrix. The chosen concepts are 

presented to the company and after discussions the "winning" concept is chosen. The concept includes 

modularization and vertical assembly/disassembly of the drive pulley in order to achieve a more 

ergonomic working position during maintenance work.  

The concept and basic drive section are modeled and analyzed in Pro/ENGINEER. The purpose of this 

analysis is to compare the strength of the basic drive section with the new concept. The drive section is 

compared in an operational mode and a service mode. 

The outcome of the thesis is that a modularization of the drive section is achieved by maintaining its 

height regardless of the size of the drive pulley. The sides of the drive section are also combined with 

bearing plates, which are adapted depending on the size and type of bearing that is used. The bearing 

plate is no longer dependent on the drive pulley diameter. A modularization of the belt cleaner is 

conducted by constructing a plate that has distinct holes for each drive pulley diameter.  

With effective stress concentrations surpassing the yield limit, the result of the strength analysis 

reveals weaknesses in the basic drive section in operational mode as well as service mode. The 

concept section drive shows very low stress concentrations in operational mode and low effective 

stress levels not exceeding half of the yield limit in service mode. The recommendation is to evaluate 

the validity of the input data in the analysis, redesign the basic drive section and conduct new, more 

accurate analyzes. Furthermore, the modularization work should continue.   
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Ordlista 

Avlastningsstup ”Tratt” som samlar materialet och släpper vidare på ett kontrollerat sätt. 

Bandbredd  Transportbandets bredd. 

Bandrensare  Grovskrapa och finskrapa som rengör transportbandet. 

Bandtransportör Transporterar material från ett ställe till ett annat. 

Dammkåpa  Plåt som täcker övre och bakre delen av drivsektionen i syfte att 

förhindra dammspridning men också skydda från okontrollerad 

materialtransport. 

Drivsektion  Drivanordningen som driver transportbandet. 

Drivsida  Bockade/svetsade sidostycken i drivsektionen. 

Dubbeldrift  Drift med två motorer, en på vardera sidan om drivsektionen. 

Inspektionslucka Öppning i dammkåpan som underlättar inspektioner av exempelvis 

trummans skick. 

Lagerhus  Håller lagren till trummans axel. 

Lagerplåt  Plåten där lagerhuset sitter. 

Rulle   Underliggande stöd till transportbandet.  

Rullställ   Stativ där rullarna placeras.  

Serviceplattform  Gångplattform som underlättar serviceförfarande. 

Stag   Fastsvetsade fyrkantsrör som håller ihop drivsidorna. 

Tresidig serviceplattform  Serviceplattform där service kan utföras från tre håll.  
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1 Inledning 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till problemet samt syftet med arbetet. Vidare beskrivs vilka 

nödvändiga avgränsningar som görs, metoder som ska användas samt en kort beskrivning av företaget 

där arbetet utförs.   

1.1 Om Kellve  

Kellve är Sveriges ledande tillverkare av transportörer. Företaget, som har sin tillverkning i Kvänum i 

Västergötland, erbjuder specifika lösningar utefter kundens egna önskemål och tycke, för bulk- och 

materialhantering där bandtransportören är av väsentlig betydelse. Kellve erbjuder tjänster och 

lösningar genom hela investeringsprocessen, från förstudier till färdiga installationer och 

idrifttagningar. 

Eftersom Kellve arbetar efter kundens enskilda önskemål ges lösningar som är unika för varje 

individuellt projekt och som passar kundens behov. Företagets moderna, välutrustade verkstad med 

flexibel maskinpark samt personal med gediget kunnande är grunden till en effektiv 

produktframtagning. Materialhanteringsutrustning utsätts för omfattande slitage och kräver underhåll. 

Företaget tillhandahåller därför även tjänster vid till exempel ombyggnationer och uppgradering av 

utrustningen såsom dimensionering inklusive framtagande av ritningar samt ombyggnationer på plats 

enligt kundens önskemål.  

1.2 Bakgrund 

En bandtransportör finns i många olika utföranden och modeller. I figur 1.1 visas en bandtransportör 

från Kellve, utrustad med en tvåsidig serviceplattform, som transporterar material upp till en 

drivsektion. Serviceplattformen underlättar inspektioner och underhållsåtgärder.  

 

Figur 1.1 En bandtransportör med en tvåsidig serviceplattform. 

Drivsektion 

Fackverksram 

Serviceplattform 

Drivsektionen sitter 

fast i fackverksram. 
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Bandtransportörer är vanliga inom exempelvis gruv- och stålindustrin vid transporter av bergmaterial, 

vid hantering av kalksten för cementtillverkning eller inom avfallshantering för sophantering vid 

avfallsanläggningar. Transportören består typiskt av en drivsektion, fackverksram och 

säkerhetsutrustning i form av exempelvis nödstopp. Figur 1.2 visar en fackverksram (se även figur 

1.1) där drivsektionens infästning visas (1 i figur 1.2). Längden på en fackverksram varierar beroende 

på hur långt materialet ska transporteras.  

 

Figur 1.2 Fackverksram till transportör.  

Fackverksramen utgör den största delen av bandtransportören. Material lastas på ett transportband i 

ena änden av fackverksramen (2 i figur 1.2), transporteras sedan längs fackverksramen till 

drivsektionen där materialet antingen faller ner på ett nytt transportband alternativt har nått sin 

slutdestination. Transportbandet bärs av bärrullar som är monterade i bärrullställ.  Längs 

fackverksramen monteras bärrullställ med avstånd som är beroende av vilket material som forslas. 

Figur 1.3 illustrerar bärrullställ med bärrullar vilka även håller transportbandet på plats och ser till att 

bandet rullar jämt i transportören.  

 

Figur 1.3 Bärrullställ med bärrullar.  

Drivsektionen som illustreras i figur 1.1 är slutdelen och själva drivanordningen som driver 

transportbandet med hjälp av en motor. Drivsektionen fästs i fackverkskonstruktionen (1 i figur 1.2).  

  

1 

 

2 
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Drivsektionens komponenter visas i figur 1.4.  

 

Figur 1.4 Drivsektionens komponenter.  

Drivsektionen består av en trumma, (1 i figur 1.4), fäst på en lagrad axel (2), utrustad med motor (3) 

och växellåda (4) som driver trumman där transportbandet är monterat. Två olika bandrensare, en 

grovskrapa (5) och en finskrapa (6), rengör transportbandet. Lagerhusen (7), en på vardera sidan om 

axeln, är fästa i drivsektionens sidor, drivsidorna (8). Drivsidorna är tillverkade av 6 mm tjock stålplåt, 

bockade och svetsade med förstärkningar i form av flänsar (9). Vidare är drivsidorna sammanfogade 

med varandra genom svetsade stag (10). Motor och växellåda är monterade på utsidan av 

drivsektionen medan trumman och bandrensaren är monterade på insidan. Montering av trumman sker 

horisontellt genom en stor öppning i drivsidan. Öppningen försluts sedan med en plåt (11) (lagerplåt) 

och skruvförband. I lagerplåten finns hål för trummans axel där även lagerhuset fästs. 

Som tillbehör till drivsektionen finns dammkåpor för att minimera damm runt drivsektionen. 

Säkerheten ökar också då drivsektionen blir inkapslad eftersom klämrisken minskas. 

Materialhanteringen blir också mer kontrollerad genom att minimera risken för att transporterat 

material hamnar utanför transportbandet. Dammkåporna monteras bakom trumman i materialflödets 

riktning och även som ett tak mellan drivsidorna. Dammkåpor är vanligt förekommande men inte 

nödvändiga för konstruktionens hållfasthet då de inte tar upp någon bärande last.  
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Figur 1.5 visar den bakre dammkåpan. Inspektionsluckorna används vid exempelvis inspektion av 

trummans eller bandrensarens skick. Dessa luckor täcks med plåtar vid drift.  

 

Figur 1.5 Den bakre dammkåpan.  

Figur 1.6 visar den övre dammkåpan (taket) med tillhörande beslag för montering i den bakre 

dammkåpan respektive drivsidans främre del.  

 

Figur 1.6 Taket med tillhörande beslag.  

Runt drivsektionen kan även en serviceplattform samt ett avlastningsstup monteras. Avlastningsstupet 

ser till att materialet hamnar på rätt ställe när det transporteras av bandet.  Ett avlastningsstup visas i 

figur 1.7 och en tvåsidig serviceplattform i figur 1.8.  

 

Figur 1.7 Avlastningsstup.  

Inspektionsluckor 
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Avlastningsstupet monteras under drivsektionen.  

 

Figur 1.8 Tvåsidig serviceplattform.  

Figur 1.9 illustrerar tillvalsutrustning i form av tak, dammkåpa, avlastningsstupet och en tvåsidig 

serviceplattform monterade på drivsektionen. 

 

Figur 1.9 Drivsektion med tillvalsutrustning.  

En drivsektions komponenter finns i ett flertal olika dimensioner. För tre olika trumdiametrar finns tre 

olika höjdmått på drivsidan. Fem olika motoreffekter kan väljas och vissa av dessa kan dessutom 

utökas med dubbeldrift. Dubbeldrift innebär att en motor monteras på varsin sida av drivsektionen för 

att ge maximal kapacitet. Vidare finns två olika lagerhus samt två olika bandrensare att välja på. 

Antalet axeldiametrar är fyra. Axeldiametern varierar inom ett spann som bestäms av trummans 

storlek. Bandbredden bestäms också av trummans storlek. Antalet bandbredder är fem. Detta resulterar 

i att det finns en mängd olika kombinationer som ger unika drivsektioner beroende på vad kunden ska 

transportera.   

Dammkåpa 

Avlastningsstup 

Tak 
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Drivsektionen tillverkas efter beställning där kunden ofta har specifika krav och önskemål om vilken 

motoreffekt som behövs, vilket lager som ska användas samt vilken bandrensare som önskas. Detta 

gör att företaget tillverkar ett stort antal olika drivsektioner. Ett arkiv finns på företaget där olika 

konfigurationer har dokumenterats för framtida återanvändning men systemet har inte uppdaterats 

kontinuerligt och därmed blivit inaktuellt vilket medfört en otillfredsställande funktionalitet.  

För att kunna avgöra antalet kombinationer mer exakt görs en gruppering av aktuella kombinationer. 

Antalet teoretiskt möjliga kombinationer är, med de varianter av komponenter som nämnts tidigare, 

540. Detta antal är dock irrelevant eftersom det i praktiken exempelvis inte tillverkas några 

drivsektioner med trumdiameter 300 millimeter kombinerat med axeldiameter 100 millimeter. För att 

bestämma ett relevant antal kombinationer ska dessa 540 kombinationer reduceras till ett antal 

sannolika kombinationer enligt följande kriterier: 

En uppdelning görs mellan enkeldrift respektive dubbeldrift. Dessa redovisas separerade för att nå 

större tydlighet. Reduceringen utgår från motoreffekten som styr vilka axeldiametrar som är lämpliga 

för varje motorstorlek. Utöver detta bestämmer motoreffekten även trummans diameter. Bandbredden 

avgörs av trummans storlek. Varje trumdiameter är kopplad till endast en höjd på drivsidan. Tabell 1.1 

visar en systematisk uppställning av antalet aktuella kombinationer för drift med en motor, det vill 

säga enkeldrift. De två lagerhusen och båda bandrensarna är eliminerade från uppställningen eftersom 

dessa inte tillför reduceringen eller den kommande jämförelsen något relevant. Orsaken är att båda 

varianterna av lagerhusen respektive bandrensare ingår i samtliga motoreffekter vilket innebär att 

antalet varianter fyrdubblas för varje motorstorlek. 

Tabell 1.1 Kombinationer vid enkeldrift.  

 

Tabell 1.1 visar att antalet sannolika kombinationer för enkeldrift är 50. Antalet varianter fås genom 

att för varje rad multiplicera motoreffekten med antal möjliga axeldiametrar, trumdiametrar samt 

bandbredder. För exempelvis motoreffekten 7,5 kW innebär det 1*2*2*3=12 varianter.  

  

Motoreffekt (kW) Axeldiameter (mm) Trumdiameter/Drivsida, höjd (mm) Bandbredd (mm) Antal varianter

500

650

800

1000

60 300/550 650

800

1000

650

800

1000

1200

80 400/650 800

1000

1200

80 800

1000

1200

50Totalt antal sannolika kombinationer - Enkeldrift

15 12

100 500/750

18,5 500/750 6

100

11

70 400/650

16

80 500/750

7,5 12

70 400/650

Sannolika kombinationer - Enkeldrift

5,5 60 300/550 4
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I tabell 1.2 görs på liknande sätt en uppställning för dubbeldrift.  

Tabell 1.2 Kombinationer vid dubbeldrift 

 

Tabell 1.2 visar att antal sannolika kombinationer för dubbeldrift är 43. Det totala antalet sannolika 

kombinationer blir därför 93. Mängden är betydande och medför ett merarbete i form av försvårat 

offertarbete och ökade tillverkningskostnader eftersom flera varianter behöver lagerföras.  

Drivsidans utformning påverkas av främst två komponenter, trumman och bandrensaren. Trummans 

diameter avgör drivsidans höjd och bandrensaren påverkar infästningshålet i drivsidan där hålet ändrar 

avstånd från trummans axel beroende på trummans diameter. Detta hål bearbetas dock efter en 

beställning är gjord av kunden och påverkar därför inte antalet sannolika kombinationer. Lagerhusen 

har olika infästningar beroende av dess storlek. Detta påverkar lagerplåtarnas utformning men har 

ingen inverkan på drivsidan. Transportbandets bredd (bandbredden) påverkar inte infästningen i 

drivsidorna men däremot påverkas drivsektionens bredd av trumdiameter och bandbredd. Motoreffekt 

påverkar inte drivsidans utformning eftersom infästningen av motorn är oförändrad oavsett val av 

motoreffekt.  

1.3 Syfte  

Arbetets syfte är att skapa ett koncept för en ny modulbaserad drivsektion. Detta skulle medföra att 

företaget i högre utsträckning kan standardisera sina drivsektioner. Modularisering och standardisering 

ses som en förutsättning för att i framtiden kunna ha ett färre antal delar men fortfarande erbjuda 

kunden samma utbud när det gäller drivsektionens utformning och konstruktion. Drivsektionens 

nackdelar i dagsläget ska identifieras. Huvudmålet är en standardiserad drivsektion som på sikt skall 

reducera både tid för utvecklingsprojekt samt antalet aktiva komponenter i Kellves produktportfölj. 

Detta skulle medföra ekonomiska besparingar eftersom lagerhållning och produktionsomställning för 

olika drivsektioner typiskt är mycket kostsamt. Huvudmålet med en standardiserad drivsektion nås 

genom att modifiera drivsidorna (se 8 i figur 1.4). Grunden till att nå detta mål byggs genom att 

modulindela sidorna och standardisera infästningen av de komponenter som fästs i drivsidorna. Det 

nya konceptet av drivsektionen visualiseras genom en CAD-modell. Modellen ger även goda 

förutsättningar till analyser av dess hållfasthet med syftet att jämföra konceptet med en ursprunglig 

drivsektion och fastställa huruvida hållfasthetsegenskaperna förändrats. Målsättningen är att 

hållfastheten behålls i konceptet, det vill säga att modifieringen av drivsektionen som görs i 

examensarbetet inte försämrar dess hållfasthet. Den ursprungliga drivsektionen kallas i arbetet för 

grunddrivsektionen eftersom denna är utgångspunkten och det konceptet jämförs med. 

Grunddrivsektionen är en typisk drivsektion utrustad med de komponenter som normalt ingår i en 

drivsektion (se kapitel 1.2 för beskrivning av drivsektionen och dess komponenter).  

Motoreffekt (kW) Axeldiameter (mm) Trumdiameter/Drivsida, höjd (mm) Bandbredd (mm) Antal varianter

70 300/550 650

800

1000

650

800

1000

1200

80 400/650 800

1000

1200

800

1000

1200

43

Sannolika kombinationer - Dubbeldrift

2 x 7,5 12

80 400/650

2 x 11

80 400/650

16

100 500/750

Totalt antal sannolika kombinationer - Dubbeldrift

2 x 15 12

100 500/750

2 x 18,5 100 500/750 3
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1.4 Avgränsningar  

I hållfasthetsanalysen kommer i huvudsak drivsektionens sidor att analyseras (se 8 i figur 1.4). De 

komponenter som påverkar drivsektionens belastning beaktas indirekt genom hållfasthetsanalysen. 

Dessa komponenter är serviceplattform, avlastningsstup, motor samt servicetekniker som befinner på 

plattformen i ett scenario som kallas serviceläge. Begreppet serviceläge förklaras i kapitel 4.7.2 och 

illusteras i 4.12. Hållfasthetsanalyser görs även i ett driftläge. Begreppet driftläge innebär kort att 

drivsektionen analyseras under drift, det vill säga under pågående transport av exempelvis grus. En 

utveckling av begreppet driftläge ges i kapitel 4.7.1 och illustreras i figur 4.10 respektive figur 4.11. 

Eftersom endast en konceptuell modell presenteras kommer inte några ritningar eller andra former av 

produktionsunderlag att tas fram. 

1.5 Metod  

En förstudie görs inom områden som är relevanta för detta arbete.  En studie i produktutveckling görs 

eftersom ett koncept ska tas fram, och modulindelning studeras för att kunna minska antalet artiklar i 

drivsektionerna. Vidare granskas området hållbar utveckling eftersom miljömässiga mål är idag 

viktiga för företag och ses inte bara som ett etiskt ansvar utan även ett konkurrensmedel. 

Genomförandet inleds med att en nulägesbeskrivning upprättas vilket betyder att en drivsektion från 

Kellve studeras för att få en god uppfattning om hur en drivsektion ser ut idag på företaget. Ritningar 

från företaget studeras samt mått som inte får ändras noteras. Med hjälp av faktaunderlag, 

tillhandahållet av Kellve, samt diskussioner kring företagets samlade erfarenheter om kundönskemål, 

krav och behov tolkas informationen och en kundbehovslista upprättas. En viktning av kundbehoven 

görs för att i ett senare skede kunna ge de produktegenskaper som bedöms vara av större vikt en mer 

avgörande roll i valet av koncept. Efter att kundbehoven tolkats formuleras en målspecifikation. En 

målspecifikation kan kort beskrivas som företagets förhoppningar och mål om projektet, det vill säga 

det företaget vill uppnå med en ny drivsektion. Målspecifikationen är en vidareutveckling av 

kundbehoven och kan förändras under konceptutvecklingsfasens gång. En utförlig beskrivning av vad 

kundbehov är, hur en målspecifikation upprättas samt hur dessa används i en konceptvalsmatris ges i 

kapitlen 3.1.3, 3.1.4 samt 3.1.6. En kravdefinition utarbetas för att säkerställa drivsidans fortsatta 

kompatibilitet med övriga komponenter. I korthet kan kravdefinitionen förklaras som en uppsättning 

kriterier drivsidan måste uppfylla gentemot komponenter drivsidan kommer i kontakt med. 

Kravdefinitioner presenteras i kapitel 4.4.  

För att kunna generera nya koncept som uppfyller företagets strategi och målsättning identifieras 

moduldrivarna. En beskrivning av moduldrivare ges i kapitel 3.2.2 och identifieringen av 

moduldrivarna presenteras i kapitel 4.5.1. De genererade koncepten presenteras i en viktad 

konceptvalsmatris. Matrisen ger en god uppfattning om vilka koncept som på bästa sätt uppfyller 

kundbehoven och moduldrivarna. Från konceptvalsmatrisen väljs de koncept med högst resultat och 

tas sedan med till företaget för bedömning.  Tillsammans med företaget utses bästa konceptet. Denna 

kandidat bearbetas vidare i form av en mer detaljerad CAD-modell. Hållfasthetsberäkningar med hjälp 

av finita elementmetoden genomförs på både konceptet och grunddrivsektionen för att säkerställa att 

de modifieringar som görs på drivsektionen inte leder till en försämrad hållfasthet jämfört med den 

ursprungliga drivsektionen. En tidsplanering för arbetet presenteras i bilaga 1. 
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2 Hållbar utveckling och miljöaspekter 

Hållbar utveckling blir en allt viktigare faktor i samhället. Kapitlet presenterar en inblick i företagens 

roll och ansvar för miljöfrågorna samt ger exempel på några användbara metoder som främjar 

miljömässigt agerande. 

2.1 Miljömedvetenhet 

Tekniken och industrins utveckling har skapat fantastiska möjligheter för mänskligheten och 

samhällsutvecklingen i stort. Utvecklingen har också fört med sig enorma miljömässiga problem och 

fram till 1960-talet fanns tron att samhällets utsläpp och avfall kunde hanteras av naturen. Även 

svårare miljöproblem skulle lösas med tillräcklig utspädning av avfallen och utsläppen. Idag är 

vetskapen en annan. Gemensamma miljömål sätts globalt, regionalt och lokalt. Industrins 

vidareutveckling och ständiga tekniska framsteg styr mot ökad miljömedvetenhet. Återvinning av både 

energi och material, utsläppsprevention och avfallsminimering samt inte minst utvecklingen mot ett 

sant kretsloppssamhälle kräver en förändrad syn på dagens produktions- och konsumtionsmönster 

(Gröndahl, 2010).  

2.2 Dematerialisering och transmaterialisering 

Det finns många metoder att verka för en hållbar utveckling. Två är dematerialisering och 

transmaterialisering. Dematerialisering handlar om att minska användandet av material och/eller 

energi genom att exempelvis utveckla mindre och mer energisnåla produkter, återvinna material (helst 

till samma produkt och kvalitet) eller bygga produkter i moduler, det vill säga att delar som snabbt 

slits görs utbytbara. Andra dematerialiseringsmetoder är att laga och/eller återvinna produkter 

(exempel på detta är returflaskor) eller ha flera funktioner i en produkt. Köksmaskiner och schweiziska 

arméknivar är två exempel på multifunktionella produkter (Gröndahl, 2010). I arbetet används 

dematerialiseringsprincipen eftersom ett av huvudmålen för arbetet är att modulindela en drivsektion.  

Transmaterialisering handlar om att skifta skadliga och naturfrämmande ämnen mot mindre skadliga 

och mer naturliga ämnen. Andra transmaterialiseringsmetoder är att välja mer lättnedbrytbart material, 

byta ett ovanligt material mot ett vanligare eller sträva efter förnybarhet, exempelvis användning av 

biomassa istället för ändliga lagerresurser (Gröndahl, 2010). 

2.3 Företagens uppförandekoder 

Företag förväntas att ta ansvar för hur samhället påverkas av verksamheten de befinner sig i. Ansvaret 

är etiskt, socialt och miljömässigt. Samtidigt kvarstår existerande krav på lönsamhet, kvalitet och 

konkurrenskraftiga priser. Många företag använder sig av uppförandekoder, Code of Conduct (CoC). 

En CoC innehåller typiskt riktlinjer för hur företaget ska agera och bedriva sin verksamhet utifrån ett 

etiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Dessa riktlinjer är ofta baserade på internationella avtal 

som FN:s barnkonvention och ILO (som är en internationell konvention om arbetsvillkor och 

rättigheter i arbetslivet). Företaget vill med dessa uppförandekoder försäkra sig om att produkterna 

tillverkas under goda arbetsförhållanden samt att underleverantörer inte använder barnarbete. Vidare 

kan ett företags uppförandekod innehålla riktlinjer för fackföreningsfrihet, arbetstider och lön 

(Gröndahl, 2010). 
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2.4 Samhällsansvar 

Allt fler konsumenter begär att framförallt storföretagen visar att de inte enbart finns till för att 

generera vinst till sina ägare. Förväntningar av detta slag återfinns även hos anställda i dessa bolag. 

Företagens samhällsansvar kan ses som ett ansvarstagande i ett större perspektiv där etiska, sociala 

samt miljömässiga frågor samlas. Det etiska ansvarstagandet visas genom exempelvis 

uppförandekoder och affärsetik, det sociala genom de anställdas välmående, jämställdhetsfrågor och 

insatser inom välgörenhetsområdet. Miljömässigt ansvarstagande kan visas genom att tillverka 

ofarliga produkter, effektiv resursanvändning, medvetenhet hos medarbetare och samarbetspartners 

samt resurssnåla transporter (Gröndahl, 2010).    
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3  Förstudie   

I detta kapitel presenteras en teoretisk bakgrund som är relevant för arbetets genomförande. Kapitlet 

är uppdelat i tre huvuddelar, produktutveckling, modularisering samt finita elementmetoden. I första 

delen beskrivs produktutveckling och dess genomförande. Olika steg presenteras så som 

utvecklingsprocessen, produktplanering och hur kundbehov används under produktutvecklingen. Det 

redovisas även hur en specifikation utformas, hur konceptgenerering tillämpas samt hur konceptval 

sker. I andra delen beskrivs hur modularisering implementeras i en produkt. Begreppen 

modularisering och gränssnitt definieras, vad moduldrivare är samt hur dessa identifieras under hela 

produktens livscykel. Modulindelningens negativa sidor presenteras samt hur arbetsgången för 

modulindelning typiskt ser ut. I den sista delen redogörs det för finita elementmetoden. En kort 

beskrivning av vad finita elementmetoden är samt hur metoden används för att analysera 

hållfasthetsproblem åtföljs av en redogörelse över vilka begränsningar metoden har och hur dessa bör 

hanteras för att analysen skall vara användbar.   

3.1 Produktutveckling  

Produktutveckling behövs för att göra produkten mer lönsam, kunna uppnå en högre kvalitet samt vara 

mer kostnadseffektivt möjlig att producera. Få företag kan fortsätta sin produktion utan 

produktutveckling. Dessa tappar ofta marknadsandelar vilket medför att lönsamheten minskar med 

tiden och till slut blir produkten inte längre ekonomiskt hållbar (Ulrich & Eppinger, 2008). En 

miljömässigt utvecklad produkt är idag ett försäljningsargument eftersom kunden efterfrågar den 

egenskapen (Gröndahl, 2010).  

3.1.1 Utvecklingsprocess  

En produktutvecklingsprocess är en följd av steg som företag använder sig av för att konstruera och 

kommersialisera en produkt. En väl definierad utvecklingsprocess bidrar till att säkerställa 

produkternas kvalitet, underlätta samordningen mellan medlemmarna i produktutvecklingsteamet, 

planera utvecklingsprojekt samt kontinuerlig förbättring av processen. Ulrich och Eppinger (2008) 

menar att den allmänna produktutvecklingen omfattar sex faser: 

 Planering 

 Konceptutveckling 

 Design på systemnivå  

 Detaljerad design 

 Testning och förfining 

 Produktionsuppstart 

Detta arbete behandlar faserna planering och konceptutveckling samt att en analys av konceptets 

hållfasthet i förhållande till den nuvarande drivsektionen utförs.  

3.1.2 Produktplanering  

Det är genom produktplaneringen som organisationen kan identifiera produkten som skall utvecklas 

och tidpunkten för dess introduktion på marknaden. Planeringsprocessen ger en möjlighet att betrakta 

produktutvecklingen och därmed identifiera många källor, bland annat marknadsföring, forskning, 

kunder, nuvarande produktteam och kartläggning av konkurrenter.  Efter planeringsprocessen väljs en 

portfölj av projekt, tidpunkt för projekten beskrivs och resurser fördelas. Organisationer som inte 

följer sin planering av utvecklingsprojekt får ofta effektivitetsförluster genom att de har ett otillräckligt 

underlag på en marknad med konkurrenskraftiga produkter (Ulrich & Eppinger, 2008). 
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3.1.3 Kundbehov 

Att identifiera kundernas behov är en integrerad del av begreppet utvecklingsfasen av produktens 

utvecklingsprocess. De resulterande kundbehoven används för att definiera specifikationer, generera 

produktkoncept samt välja ett produktkoncept för vidare utveckling. En identifikation av kundens 

behov skapar en stor informationsdatabas för produktutvecklaren som resulterar i att de som styr 

informationen om produkten, inklusive produktdesignern, förstår behovet från kunden (Ulrich & 

Eppinger, 2008).  

Identifiering av kundbehoven görs enligt Ulrich och Eppinger (2008) enligt en femstegsmetod.   

1. Samla rådata från kunder. Detta görs genom exempelvis kundintervjuer, fokusgrupper där en 

grupp kunder intervjuas av en person verksam inom marknadsundersökningsområdet eller 

genom att observera kunder under användandet av en existerande produkt för att kunna 

identifiera viktiga behov. 

 

2. Tolka insamlad data och formulera om till kundbehov. Vid tolkning av data kan följande 

punkter användas för att så oförvanskat som möjligt omvandla rådatan till kundbehov: 

 Uttryck behovet som vad produkten ska kunna göra, inte hur den ska göra det. 

Kunder har ofta en tendens att beskriva behoven i form av lösningar eller koncept 

baserade på någon specifik teknik. Behovet bör istället uttryckas i termer som är 

teknikoberoende.   

 Använd samma grad av detaljrikedom i behovsuttrycket som i rådatan för att inte 

riskera att förlora information i tolkningsprocessen. 

 Använd positiva uttryck för att beskriva behov.  

 

3. Organisera behoven hierarkiskt. 

 

4. Fastställ den relativa vikten av behoven. 

 

5. Reflektera över resultaten och processen. 

I uppstarten av detta arbete har en lista med kundönskemål sammanställts i samarbete med företaget. 

Diskussioner med handledare på företaget om kunders krav och önskemål i kombination med ett 

faktaunderlag med information om nuvarande produkter medför att rådata omarbetas till kundbehov 

enligt punkt 2 ovan.  

3.1.4 Specifikationer  

Ulrich och Eppinger (2008) menar att kundkraven ofta är subjektiva och ger därför sällan hjälp i hur 

en produkts konstruktion och design kan utvecklas. Det finns helt enkelt för mycket utrymme för 

tolkningar och därför upprättas specifikationer som utrycker kundkraven på ett mer precist och mätbart 

sätt. Dessa omformas ofta flera gånger under projektets gång. En specifikation innehåller typiskt en 

mätbar utsaga och ett värde. Värdet åtföljs av lämplig enhet. Ett enkelt exempel förtydligar 

definitionen:  

”Medeltiden för montering” är en utsaga och ”får vara högst 75 sekunder” är ett värde med tillhörande 

enhet.  

Första steget efter definierade kundkrav/kundbehov är således att utforma specifikationer som speglar 

kundbehoven. Detta görs genom målspecifikationens etablering. Målspecifikationen, som är en 
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samling specifikationer, representerar projektets mål och förhoppningar om produkten. Denna är gjord 

innan utvecklingsteamet vet vilka begränsningar tekniken sätter på produkten. Utvecklingsteamet 

återkommer till målspecifikationen under projektets gång för att undersöka huruvida tekniska och 

ekonomiska begränsningar överträffas eller inte. Den slutgiltiga specifikationen, 

produktspecifikationen, sätts efter många kompromisser och avvägningar angående produktens 

önskvärda egenskaper. Ulrich och Eppinger (2008) delar upp målspecifikationen i fyra steg: 

1. Förbered och skapa en lista med mätbara utsagor. Mest användbara utsagorna är de där 

produktens egenskaper på ett så oförvanskat och rakt sätt som möjligt motsvaras av kundens 

önskemål. Antagandet görs att översättningen från kundkrav till specifikation är möjlig och att 

uppfyllandet av specifikationen leder till tillfredsställda kundbehov. Vissa kundbehov kan 

dock vara komplexa och behöver därför flera specifikationer för att definiera behovet korrekt. 

Målspecifikationen innehåller också viktning av varje specifikation. Viktningen görs 

vanligtvis av utvecklingsteamet.  

 

2. Samla prestandadata från konkurrenter. Med specifikationerna till hjälp skapas en lista över 

konkurrenterna där deras data i förhållande till specifikationerna presenteras. Insamlandet av 

dessa data kan vara tidskrävande men anses nödvändig. 

 

3. Sätt ideala och acceptabla målvärden. Idealvärdet ses som det bästa värdet gruppen kan 

hoppas på. Acceptabelt värde tolkas som att produkten nätt och jämnt kommer att bli 

kommersiellt gångbar. 

  

4. Sista steget är att reflektera över resultaten och processen. Ibland krävs upprepade försök för 

att komma till konsensus över gränsvärdena. Reflektion efter varje iteration är nödvändig för 

att försäkra sig om att utvecklingsteamet fortfarande har fokus på rätt ställe, exempelvis 

kundbehov eller konkurrenter, samt om det eventuellt ska erbjudas varianter av produkten och 

huruvida några specifikationer saknas. 

När valet av koncept håller på att slutföras återkommer utvecklingsteamet till målspecifikationen och 

målvärdena snävas till och preciseras. Kompromisser är oundvikliga, ofta mellan exempelvis 

massa/materialval och kostnad, det vill säga minska vikten genom dyrare materialval eller mellan 

olika tekniska parametrar och kostnader för att uppnå dessa. 

Efter målspecifikationen kan enligt Ulrich och Eppinger (2008) den slutgiltiga produktspecifikationen 

nås via en femstegsprocess: 

1. Utveckla tekniska modeller av produkten i form av exempelvis prototyper eller analytiska 

modeller. Genom att analysera olika kombinationer av designvariabler kan gruppen avgöra om 

specifikationerna är tekniskt genomförbara. Detta ger gruppen möjlighet att undvika att sätta 

målvärdeskombinationer som inte går att genomföra. 

 

2. Utveckla en kostnadsmodell av produkten. Målet är att försäkra sig om att produkten kan 

tillverkas till målkostnaden. Målkostnaden är tillverkningskostnaden företaget och eventuella 

partners kan generera vinst på och samtidigt kunna tillhandahålla produkten till ett 

konkurrenskraftigt pris. Eftersom det i detta skede är oklart vilka komponenter som ingår i 

produkten är målkostnaden en grov uppskattning av kostnadsläget.  
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3. Med kunskaper om tekniska modeller och målkostnader kan specifikationerna förädlas och 

kompromisser göras. Kompromisserna styrs av vad resultatet gentemot konkurrenterna blir 

samt vilka ekonomiska konsekvenser det kan leda till.  

 

4. Vid komplexa system delas problemen upp i mindre delar, delsystem. Målet är att se till att 

delsystemens specifikationer även uppfyller hela systemets specifikationer.  

 

5. Reflektera över resultaten och processen. Sista steget i processen bör försöka svara på frågor 

om produkten är en vinnare, hur stor osäkerheten runt den tekniska modellen och 

kostnadsmodellen är samt om konceptet nått målmarknaden eller lämpar sig bättre i ett annat 

segment. 

Arbetet fokuserar på modularisering och konceptframtagning. Detta medför att en målspecifikation 

upprättas efter kundbehovslistan. Dock medger inte arbetets omfattning någon prototyputveckling och 

därmed kommer inte heller någon slutgiltig produktspecifikation att presenteras.  

3.1.5 Konceptgenerering 

Ett koncept är en ungefärlig beskrivning av tekniken, arbetsbeskrivningen och formen för en produkt. 

Det är en kortfattad beskrivning av hur produkten kommer att uppfylla kundens krav, vanligen 

visualiserad som en grov tredimensionell modell eller en enkel skiss med en medföljande förklarande 

text. Hur bra en produkt uppfyller kundens behov och dess möjligheter att nå kommersiell framgång 

beror till stor del på hur väl konceptet är underbyggt. Konceptgenereringsprocessen börjar med en 

uppsättning kundbehov och målspecifikationer och slutar med en uppsättning koncept för 

utvecklingsteamet att välja ur. 

Ulrich och Eppinger (2008) presenterar en femstegsmetod som bryter ner komplexa problem i enklare 

delproblem. Genom interna och externa sökprocedurer skapas lösningskoncept. Klassificeringsträd 

och konceptkombinationstabeller används för att systematiskt utforska lösningar till delproblemen som 

i sin tur kan ingå i det större, mer komplexa problemet. Slutligen reflekterar utvecklingsteamet över 

resultaten och vägen till resultaten. 

1. Klargör problemet genom att utveckla en allmän förståelse för problemet och bryt ner i 

delproblem om nödvändigt. Kundbehoven och målspecifikationen är grundfundament för 

konceptgenereringsprocessen även om de inte är färdiga, utan själva ofta i förädlingsfasen. 

 

2. Andra metoden är att söka externt. Målet är att hitta existerande lösningar på delproblemen. 

Det är ofta billigare och mer effektivt att söka redan existerande lösningar än att försöka hitta 

nya lösningar. Dessutom kan den kreativa kraften i teamet läggas på de kritiska delproblem 

som inte har en tidigare tillfredsställande lösning. Extern sökning är en 

informationsinsamlingsprocess som sker brett till en början för att sedan fokusera på de delar 

som verkar mest lovande. Informationen kan exempelvis samlas in genom intervjuer av 

toppanvändare, det vill säga de som använt produkterna länge och långt innan allmänheten 

börjat använda de, expertkonsultationer, patentsökningar, litteraturstudier och 

prestandamätningar av konkurrenters produkter. Extern sökning är ett moment som inte 

upphör utan fortgår under hela projektets gång. 

 

3. Att söka internt är att utföra informationssökning inom den egna gruppen. Här gäller att 

försöka utvinna den redan existerande kunskapen individen och teamet har. Den interna 

sökningen kan förbättras genom att vänta med kritik eller bedömning, generera många idéer 
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och satsa på kvantitet snarare än kvalitet i det här skedet. Vidare kan grafiska och fysiska 

hjälpmedel användas i form av geometriska former och figurer. Ytterligare ett sätt är att 

välkomna idéer som verkar omöjliga eftersom det kan uppmuntra utvecklingsteamets 

medlemmar att tänka på lösningar som gränsar till vad som är möjligt vilket medför att hela 

spannet av alternativ ökar. Det är viktigt med både individuellt arbete och gemensamma 

aktiviteter vid konceptgenerering. 

 

4. Utforska de genererade lösningarna systematiskt. De interna och externa sökningarna har 

förhoppningsvis genererat mängder med lösningar eller fragment av lösningar till de olika 

delproblemen. Dessa behöver undersökas systematiskt. Att undersöka alla möjliga 

kombinationer kan snabbt bli en övermäktig uppgift. Ulrich och Eppinger (2008) nämner två 

metoder för att effektivt undersöka kombinationer, konceptklassificeringsträdet och 

konceptkombinationstabellen. Konceptklassificeringsträdet innebär att lösningarna delas i upp 

olika klasser/grenar som ger möjlighet till jämförelser och efterföljande sortering/beskärning. 

Konceptkombinationstabellen är en metod som i första hand skapar möjligheter för ytterligare 

kreativt arbete, inte en metod som levererar färdiga lösningar. Det är ett sätt att systematiskt gå 

igenom alla framtagna dellösningar för de olika grenarna i konceptklassificeringsträdet och 

tvinga fram möjliga och omöjliga kombinationer. Syftet är att främja den kreativa processen 

och ofta får teamet vidareutveckla och förfina lösningarna innan en potentiell lösning 

utkristalliseras. För att konceptkombinationstabellen ska vara ett effektivt verktyg krävs att 

antal kombinationer inte är överväldigande.  

 

5. Hela processen bör innehålla ett visst mått av reflektion men i slutskedet av processen bör svar 

eftersökas på ett antal frågor. Dessa frågor kan bland annat handla om teamets säkerhet över 

att alla möjliga lösningar utforskats, huruvida några alternativa sätt att bryta ner problemet 

finns eller om de externa källorna är grundligt genomgångna. 

3.1.6 Konceptval 

Tidigt i utvecklingsfasen identifierar teamet kundbehoven och genom olika metoder genereras 

lösningar till dessa behov. Enligt Ulrich och Eppinger (2008) innebär konceptvalsprocessen att de 

genererade koncepten utvärderas i förhållande till kundbehoven och andra kriterier. Samtidigt jämförs 

konceptens för- och nackdelar för att i slutändan välja ett eller flera koncept för vidare utvärdering, 

utveckling och testning. Medan flera steg i utvecklingsprocessen är högst kreativa och gynnas av ett 

divergent tänkande, är konceptvalsprocessen en konvergent process där målet är att snäva ned 

alternativen. På grund av den stora osäkerheten över huruvida ett dominerande koncept omedelbart 

kommer att utkristalliseras är processen av iterativ karaktär. Ibland kan också koncept i den här fasen 

kombineras till nya alternativa koncept, och därmed öka antalet koncept, om än dock tillfälligt. 

Upprepningen av processen leder till slut till ett dominerande koncept. 

Det finns ett flertal sätt att välja koncept enligt Ulrich och Eppinger (2008): 

 Externt beslut. Koncepten överlämnas till kund eller annan extern part som väljer det bästa 

alternativet. 

 Expertbeslut. En inflytelserik medlem i produktutvecklingsteamet med stor erfarenhet, 

expertis eller annan egenskap väljer ett koncept baserat på personlig preferens. 

 Intuition. Tydliga kriterier eller kompromisser bortses ifrån, endast känslan avgör vilket 

koncept som är bäst. Konceptet verkar eller känns bättre. 
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 Multiröstning. Varje medlem i teamet röstar på flera koncept och det konceptet med flest 

röster väljs. 

 För- och nackdelar. För- och nackdelar listas och gruppen tar sedan sitt beslut med listan som 

underlag. 

 Prototyper och tester. Prototyper byggs och testas varefter testdata avgör vilket koncept som 

väljs. 

 Beslutsmatriser. Varje koncept betygsätts mot fördefinierade urvalskriterier som kan vara 

viktade. 

Av dessa sätt kan ett eller flera väljas och användas. I detta arbete valdes metoderna för- och 

nackdelar, beslutsmatriser samt externt beslut där företagets representanter deltog i 

konceptvalsprocessen.  

3.2 Modularisering  

Modul, modularisering, modulindelning och moduluppbyggnad är begrepp som har förekommit länge 

inom industrin. Genom att tillämpa modulindelning tidigt i produktutvecklingen ges stora ekonomiska 

besparingar för företaget (Erixon, Erlandsson, von Yxkull & Östgren, 1997).  

3.2.1 Definition av modulindelning och gränssnitt 

Vid modulindelning byggs produkten upp av byggblock, moduler och med fastställda gränssnitt. Det 

första som sker vid en modulindelning är att argumenten för modulindelning fastställs. Dessa 

argument kallas moduldrivare och väljs utifrån företagets strategi och målsättning. Modulindelning 

utförs enligt fastställda metoder men slutresultatet kan variera beroende på produkt, 

produktegenskaper samt syfte med modulindelningen. Ett sätt att reducera kostnaden vid tillverkning 

och utvecklingsarbete är att modulindela produkten. Begreppet modularisering benämns av Erixon 

m.fl. (1997) som en ”standardisering” på produktsortiments- och produktvariantnivå.  

Med modularisering kortas ledtider genom att monteringen av olika moduler kan göras parallellt. 

Genom att testa modulerna var för sig leder även det till en bättre produktionskvalitet. Andra faktorer 

som förbättras genom modulindelning är att antalet produkter i arbete minskar, det sker en 

artikelreduktion. Integrering av detaljer kan ge att den direkta materialkostnaden reduceras och 

produktframtagningstiden kan reduceras genomgående i produktionen (Erixon, 1997).  

Gränssnitt är ett centralt begrepp inom modularisering. Blackenfelt (2001) menar att gränssnitt kan 

definieras på ett flertal olika sätt. Här syftar gränssnitt på standardisering, det vill säga att målet med 

gränssnittet är att hitta en standard för hur modulerna fästs i varandra. Det betyder i korthet att 

infästningen är av samma typ oavsett modulvariant. 

Erixon m.fl. (1997) framhäver vikten av att först definiera och fastställa gränssnitten. När gränssnittet 

är bestämt kan de separata modulerna utvecklas enskilt för att senare vara kompatibla med varandra. 

Modularisering ger även möjligheten att variera den kompletta produktens funktioner och egenskaper 

och därigenom ge en stor konkurrensfördel. 

I kapitel 4 görs en nulägesbeskrivning av grunddrivsektionen och utifrån denna identifieras 

argumenten till modulindelningen av produkten.  
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3.2.2 Moduldrivare  

Det finns flera anledningar för modulindelning och dessa existerar under produktens hela livscykel, 

från utveckling och konstruktion via tillverkning och användning till återvinning. Skälen identifieras i 

själva produkten och kallas moduldrivare, vilka presenteras nedan (Erixon, 1997). 

Utveckling och konstruktion: 

 ”Carry-over” 

 Teknikutveckling 

 Produktplan 

I utveckling och konstruktion av produkten benämner Erixon m.fl. (1997) uttrycket ”carry-over”. 

”Carry-over” är moduler som sannolikt inte kommer att utsättas för förändringar över tid och kan 

därmed överföras till nästa produktgeneration. Produkten kan även innehålla delar som sannolikt 

kommer att utvecklas tekniskt under produktens livslängd. Det blir enklare att föra in ny teknik om 

dessa delar är sammanförda i en modul. I produktplanen beskrivs behovet av nya varianter och 

utveckling av produkten under en överblickbar framtid. Planen är ofta till stor hjälp när 

modulindelning görs. 

Variantframställning: 

 Olika specifikation 

 ”Styling” 

I de flesta företag är just rationell hantering av varianter huvudskälet för att modulindela. Det blir 

viktigt att identifiera de delar i produkten som inte kan vara lika i alla varianter av slutprodukten. 

Samtidigt är det angeläget att samla de delar som bildar variantegenskaper till en och samma modul.  

Dessa varianter uppstår på grund av krav på olika ”styling”-alternativ eller på olika tekniska 

specifikationer (Erixon, 1997). 

Tillverkning: 

 Gemensam enhet 

 Process- och/eller organisationsutnyttjande 

Vid modulindelning är det viktigt att alltid sträva efter att funktioner som finns i flera produktvarianter 

ger samma fysiska lösning. Med det menas att en viss funktion ska ha samma lösning för alla varianter 

av produkter. Det medför att alla marknadens efterfrågade varianter kan tillverkas med minsta möjliga 

antal artiklar. Liknande enheter bör därför eftersträvas hos produktens alla funktioner. För att 

tillverkningen ska blir så effektiv som möjligt är det bra att sträva efter att samma process i 

tillverkningen utnyttjas till så många moduler som möjligt (Erixon, 1997). 

Kvalitet:  

 Separat testbara moduler 

Enligt Erixon m.fl. (1997) är kvaliteten viktig för att kunna arbeta enligt nollfelsprincipen och för att 

kunna leverera funktionstestade moduler till slutmonteringen måste modulerna vara testbara.  

Inköp: 

 Leverantörer 

Om det finns en eller flera leverantörer som tillverkar delsystem till produkten kan det vara lämpligt 

att tänka igenom om inte dessa delsystem bör identifieras som moduler redan vid inköp. Detta 
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resulterar i att stödsystemskostnader för tillverkning minskar och i vissa fall att logistikkostnader 

sänks (Erixon, 1997).  

Eftermarknad: 

 Underhåll och service 

 Uppgradering   

 Återvinning 

Genom att utforma moduler av delar som slits snabbt blir det lättare att underhålla och utföra service. 

Vidare är det viktigt att gränssnitten utformas så att en modul enkelt kan demonteras och repareras i en 

ergonomisk arbetsställning. En uppgraderingsmöjlighet bör övervägas för att kunna erbjuda kunden 

möjlighet att i framtiden förändra sin produkt. Det gäller att forma moduler kring de funktioner som 

kommer att uppgraderas. Uppgraderingen underlättas även av ett standardiserat gränssnitt mellan 

modulerna.  Återvinning kan underlättas om gränssnitten mellan modulerna konstrueras efter principer 

för effektiv demontering. Återvinningshanteringen kan även underlättas om moduler formas för 

sortrenhet vad gäller material (Erixon, 1997). 

3.2.3 Negativa sidor med modulindelning  

Det är inte alltid lämpligt att använda sig av modulindelning. Det kan vara i fall då tillverkningen sker 

som verklig enstyckstillverkning och med få funktionella likheter mellan olika produkter. Vid en 

optimering av produkten ur teknisk synvinkel kan en modulindelning vara olämplig om den medför 

ökad materialåtgång och extra kopplingar, gränssnitt eller fästelement. En annan anledning till att inte 

tillämpa modulindelning är när enkla produkter tillverkas i stora volymer och med få eller inga 

varianter (Erixon, 1997). 

3.2.4 Arbetsgång för modulindelning 

Erixon m.fl. (1997) beskriver en metod med namnet Modular Function Deployment – MFD. Metoden 

omfattar följande fem steg: 

Steg 1: ”Stäm av kundförväntningar och konkurrensläge för produkten, dvs gör en Quality Function 

Deployment- QFD, där modulindelning sätts som förutsatt produktegenskap.” 

Steg 2: ”Upprätta en funktionsstruktur och välj tekniska lösningar med utgångspunkt från uppställda 

tillverkningsmål.” 

Steg 3: ”Identifiera möjliga moduler med hjälp av Modul- Indikations- Matris- MIM.” 

Steg 4: ”Utvärdera.” 

Steg 5: ”Förbättra på modulnivå.” 

I produktutvecklingsverksamhet och produktförändringsverksamhet är QFD ett mycket användbart 

verktyg. Företaget kan med hjälp av QFD genomlysa sitt sortiment med avseende på kundkrav, 

konkurrenssituation och produktegenskaper och med detta få svar på om de nuvarande 

produktfunktionerna motsvarar dagens och framtidens kund- och användarkrav. QFD kallas även för 

kundcentrerad planering och arbetet sker i tvärfunktionella grupper eller team. Rekommendationer 

med QFD är att det går att fastställa klara, mätbara mål för projektet och resultatet kan värderas. 

Viktigt är att vissa avgränsningar i QFD sker och tillräckligt med resurser avsätts för genomförandet 

samt att antalet önskemål begränsas (Erixon, 1997).   
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Efter att de viktigaste produktegenskaperna är fastställda är det dags att ta fram ett antal delfunktioner 

och motsvarande tekniska lösningsförslag som ger de efterfrågade egenskaperna. Det är enligt Erixon 

m.fl. (1997) en fördel att rangordna delfunktionernas karaktär under: 

 De funktioner som alla kunder önskar. 

 Funktioner som inte efterfrågas av alla kunder. 

 Funktioner som ska vara tillval. 

 Funktioner som är helt kundspecifika. 

Flera alternativa tekniska lösningar på funktioner kommer att genereras. För att strukturera och 

representera valsituationer kan en matrisuppställning användas. Matrisen utnyttjas för att uttrycka 

idéer och tydliggöra kriterierna för val mellan dessa idéer på ett användarvänligt sätt. Bedömningen av 

de olika förslagen på lösningar görs i jämförelse med exempelvis den nuvarande 

konstruktionslösningen (Erixon, 1997).  

Nästa steg är identifikation av möjliga moduler vilket görs genom att en Modul-Indikations-Matris 

(MIM) utformas. I matrisen utvärderas skälen för moduldrivarna mot delfunktioner i produkten. 

Genom att undersöka de identifierade delfunktionerna en och en mot moduldrivarna fås en bild av 

vilken eller vilka delar som har någon eller flera förutsättningar att bilda modul. Metoden ger även en 

indikation om de delar som har de starkaste förutsättningarna att bli modul. Detta är en bra metod i 

utvecklingsprocessen som jämför alla delfunktioner i en produkt med samtliga skäl för 

modulindelning. Ytterligare ett steg i processen är att ta fram ett antal lösningsförslag på modulnivå 

med vissa ungefärliga dimensioneringar och ett val görs mellan de förslag som kommer fram. Efter att 

ha genomfört arbetet är det viktigt att kunna mäta resultatet av den genomförda förändringen (Erixon, 

1997). 

Eftersom företaget redan har genomlyst kundbehoven och vet vilka produktegenskaper det nya 

konceptet ska innehålla görs ingen QFD. Istället utformas en målspecifikation samt att argumenten för 

moduldrivarna i drivsektionen identifieras. Efter att moduldrivarna fastställts genomförs en 

konceptgenerering för att därefter utvärdera koncepten i en viktad konceptvalsmatris. Examensarbetet 

är inte strikt riktat mot modularisering utan utformningen utgår från produktutvecklingsfasen med 

inslag av modularisering vilket är orsaken till att den typiska arbetsgången för modulindelning inte 

följs fullständigt. 

3.3 Finita elementmetoden 

Problem inom mekaniken är typiskt modellerade genom differentialekvationer. Ofta är problemen för 

komplicerade att lösa analytiskt. Finita elementmetoden (FEM) är en numerisk metod där generella 

differentialekvationer kan lösas approximativt. Ekvationen, eller ekvationerna, som beskriver det 

fysiska fenomen som undersöks antas vara giltiga över ett visst område. Inom detta område, som kan 

vara en-, två- eller tredimensionellt, kan variabeln i differentialekvationen bete sig högst olinjärt. 

Typiskt för FEM är att dela upp området i mindre sektioner, finita element. Inom dessa element, då de 

är tillräckligt små, är det rimligt att anta ett linjärt beteende hos variabeln. En samling av finita element 

kallas elementnät. FEM kan bland annat användas i sammanhang som statiska och dynamiska 

hållfasthetsberäkningar, beräkning av egenfrekvenser eller temperaturberäkningar (Ottosen & 

Petersson, 1992).  
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I detta arbete kommer statiska analyser med linjärt elastiskt beteende att utföras. Vid statiska analyser 

beräknas strukturens deformation genom att lösa ekvationssystemet för  

            (1) 

där   är kraftvektorn,   är styvhetsmatrisen och   är nodernas förskjutningsvektor. Ett elementnät 

består av ett antal element. Varje element innehåller ett antal noder, exempelvis hörnen i en triangel 

eller ett prisma alternativt ändpunkterna i en linje. Det FEM gör är att beräkna förskjutningen av varje 

nod och därigenom kan också strukturens deformation beräknas. Ju fler noder strukturen delas upp 

med desto noggrannare blir beräkningen (Forsman, 2009). Själva beräkningen utförs genom att 

ekvationssystemet som förskjutningen av noderna genererar löses med linjär algebra, vilket inte 

redogörs för här. Töjningen ges av  

  
 

 
           (2) 

där   är materialets töjning och L den ursprungliga längden. Om linjär elasticitet antas kan töjningen 

omvandlas till spänningar via Hooke’s lag enligt 

           (3) 

där   är elasticitetsmodulen för materialet. 

Att analysera strukturer med hjälp av FEM kräver programvara. I arbetet kommer CAD-programmet 

Pro/ENGINEER (Parametric Technology Corporation, 2009) att användas. Mechanica, som är en 

modul där finita elementanalyserna (FE-analyserna) utförs, är inbyggd i Pro/ENGINEER. Fördelen är 

att Mechanica använder sig av CAD-programmets geometri och därmed behöver inte 

analysgeometrierna skapas manuellt. För att utföra en FE-analys i Pro/ENGINEER måste därför 

objektet (i det här fallet är objekten två: konceptet och en grunddrivsektion) först modelleras och sedan 

öppnas i modulen Mechanica. 

FEM har dock sina begränsningar. Det är en approximativ metod och detta medför att resultatens 

korrekthet är beroende av den inkommande informationen, det vill säga den data som använts som 

grund i CAD-modellen och FE-analysen. Parametrar som styr korrektheten är bland annat 

elementstorleken, där fler element ger en mer korrekt approximation av nodens förskjutning men 

också tyngre beräkningar. För att FE-analysen ska vara användbar brukar ett antal antaganden göras. 

Typiska antaganden som görs är att geometrier som inte tillför resultatet något försummas alternativt 

förenklas om det är möjligt. Materialet antas vara homogent och ofta också isotropt (undantag finns, 

exempelvis glasfiber och kallvalsad plåt) vilket leder vidare till antagandet att styvheten antas vara lika 

i alla riktningar i materialet. Materialet antas ofta också vara linjärt elastiskt. I detta arbete används 

materialet stål som är linjärt elastiskt upp till sträckgränsen. Om materialet inte är linjärt elastiskt 

(exempel på sådana material är plast och gjutjärn) men antas vara det måste resultatet tolkas med detta 

som utgångspunkt. Under ett sådant antagande underskattas deformationen medan spänningen 

överskattas i beräkningen. Vidare antas att elementnätet kan approximera geometrin på ett 

tillfredsställande sätt samt att verkligheten på ett så korrekt sätt som möjligt återspeglas i 

randvillkoren. Om randvillkoren inte kan definieras på ovan nämnda sätt kan randvillkoren ändå vara 

godtagbara om användaren förstår villkoren och tolkar resultaten därefter (Forsman, 2009). 
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4 Genomförande 

Kapitlet presenterar en nulägesbeskrivning av Kellves drivsektioner där en typisk drivsektion och dess 

egenskaper redovisas följt av definiering och gallring av kraven konceptet behöver uppfylla. 

Genomförandet av arbetet presenteras, vilka metoder som används för att generera det nya konceptet. 

FE-analysens genomförande redovisas, för att senare jämföra det nya konceptets hållfasthet med 

grunddrivsektionens hållfasthet. 

4.1 Nulägesbeskrivning 

Kellve tillverkar en mängd olika drivsektioner efter beställning, specifika krav som kunden har och 

efter önskemål eller behov. Det handlar om vilken motoreffekt som behövs, om dubbeldrift är 

nödvändigt, vilket lager som ska användas samt vilken sorts bandrensare som önskas. Detta leder till 

att företagets sortiment inte är standardiserat för dessa produkter. I princip kan Kellves drivsektioner 

ses som ”specialtillverkade” vilket varken är produktionstekniskt eller ekonomiskt gynnsamt för 

företaget eller för kunden. Ett arkiv finns på företaget där olika konfigurationer har dokumenterats för 

framtida återanvändning men systemet är nu inaktuellt vilket medför en otillfredsställande 

funktionalitet.  

Här ges en beskrivning av en typisk drivsektion från Kellve illustrerad med bilder och förklarande 

text. Denna typiska drivsektion beskriver hur drivsektionen kan se ut efter att företaget har satt ihop en 

efter kundens behov. Den drivsektion som illustreras är arbetets utgångspunkt, grunddrivsektionen. 

Den ger konceptgenereringen ett ramverk genom att tydliggöra vilka egenskaper dagens modell har 

samt vilka mått som inte får modifieras då dessa påverkar omkringliggande komponenter som 

exempelvis fackverksram, trum- och bandrensarsortiment. Vidare används grunddrivsektionen i FE-

analysen då en jämförande analys med det nya konceptet görs. Grunddrivsektionen är en vanlig 

modell i Kellves sortiment av drivsektioner och anses av företaget ge en god representation av hur en 

typisk drivsektion kan se ut. En nulägesbeskrivning av grunddrivsektionen redogörs för i figur 4.1 och 

figur 4.2. Figurerna är hämtade från de tredimensionella modeller som skapats i Pro/ENGINEER.    
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Figur 4.1 visar grunddrivsektionen i en sidovy där även en bärrulle är inkluderad för att tydliggöra 

specifika förhållanden mellan drivsektionen och bärrullens position. 

 

Figur 4.1 Sidovy av grunddrivsektionen. Måtten i figuren är angivna i millimeter. 

Drivsidans totala längd är 1350 mm (1 i figur 4.1). Av säkerhetsskäl är minimimåttet från 

drivsektionens början till trumcentrum 1000 mm (2). Bärrullens överkant i fackverket är alltid 200 mm 

ned från drivsidans överkant, oavsett trumdiameter och bandbredd (3). Från trummans överkant ner till 

bärrullen i mitten av fackverkskonstruktionen är avståndet 75 mm (4), för att bärrullarna inte ska 

belastas så hårt. För att behålla detta avstånd flyttas axeln ner med ökande trumdiameter, det vill säga 

att måttet (5) till axelcentrum ökar med trumdiametern. Det betyder att höjden på drivsidan är 

beroende av trumdiametern. För en trumma med diameter 300 mm används en drivsida med höjd på 

550 mm, en trumma på 400 mm är höjden 650 mm och för en trumma med diameter 500 mm används 

en höjd på 750 mm. Drivsidan har en öppning i sidan för montering/demontering av trumman 

horisontellt (se 11 i figur 1.4 och 6 i figur 4.1).  
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Figur 4.2 visar grunddrivsektionens bredd. När trumdiametern ökar, ökar bredden på fackverket och 

därmed avståndet mellan drivsidorna (1 i figur 4.2).  

 

  

Figur 4.2 Grunddrivsektionen sedd framifrån. Måtten i figuren är angivna i millimeter. 

De beskrivna måtten är centrala för drivsektionen. Dessa har definierats i samförstånd med företagets 

handledare för att få en inblick i hur en typisk drivsektion ser ut i dagsläget. I övrigt skiljer sig 

drivsektionerna inte nämnvärt från varandra.  

4.2 Kundbehov  

Efter grunddrivsektionens beskrivning identifieras kundens krav, önskemål och behov. Identifieringen 

görs med hjälp av faktaunderlag tillhandahållet av företaget samt diskussioner med handledare på 

Kellve. Resulterande data tolkas och benämns kundbehov. Tolkning av kundbehoven leder 

oundvikligen till kompromisser och ofta är det den samlade erfarenheten produktutvecklingsteamet 

förfogar över som avgör huruvida tolkningen lyckas urskilja behoven tillräckligt tydligt. Här får 

företagets erfarenhet en betydelsefull roll.  

Varje behov viktas efter vilken tyngd behovet anses ha. Vikten graderas 1-5 där faktorvikt 5 ges till 

behov som anses vara mycket betydelsefulla och således ges faktorvikt 1 till de minst viktiga behoven. 

Viktningen är ett resultat av diskussioner och resonemang som förts inom produktutvecklingsgruppen.  
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Tabell 4.1 visar kundbehoven med faktorvikt.  

Tabell 4.1 De tolkade kundbehoven. 

Nr Kundbehov Faktorvikt 

1 En drivsektion bestående av standardkomponenter. 4 

2 Enkelt att utföra service och underhåll på drivsektionen och dess komponenter. 5 

3 Enkel konstruktion. 5 

4 Likvärdig kapacitet att hantera material som nuvarande drivsektion. 3 

5 Fokus på arbetsmiljön vid användning.  4 

6 Enkel åtkomst av drivsektionens sidor. 3 

7 Möjlighet till inspektion av slitage på drivsektionen invändigt. 3 

8 Möjlighet att välja mellan olika komponentutföranden.  5 

9 Stabil och säker. 4 

10 Ekonomiskt gångbar.  5 

Kundbehov nummer ett är ett resultat av att kunden anser det vara viktigt att kunna utföra service och 

reparation på ett snabbt och därmed kostnadseffektivt sätt vilket medför att drivsektionen bör bestå av 

standardkomponenter som enkelt och snabbt kan beställas. Denna punkt är i högsta grad intressant 

även för företaget eftersom standardkomponenter bidrar till en lägre tillverkningskostnad. Kundbehov 

nummer två belyser problemet med att demontera komponenter. Det tredje kundbehovet illustrerar 

kundens önskan att kunna förstå produkten och att den är lätt att använda. Kundbehov fyra 

understryker att den nya drivsektionen inte bör tappa kapacitet på grund av eventuell ny utformning. 

Det femte behovet framhäver vikten av en bra arbetsmiljö runt drivsektionen, att den exempelvis inte 

dammar. Sjätte respektive sjunde behovet betonar enkelheten att komma åt drivsektionens sidor samt 

möjlighet till utförande av inspektion. Åttonde behovet beskriver vikten av att behålla möjligheten till 

lika stort urval för kunden som tidigare. Kundbehov nio poängterar vikten av en säker produkt, både 

tekniskt och visuellt, det vill säga produkten bör både vara och se säker ut. Det sista behovet indikerar 

att drivsidan fortfarande skall vara ekonomiskt försvarbar både för kunden att köpa och för företaget 

att tillverka. 

De tolkade behoven i tabellen visar att störst vikt läggs på valmöjlighet, enkelhet samt ekonomi. 

Behoven 2, 3, 8 och 10 tilldelas vikten 5 eftersom dessa kriterier bäst överensstämmer med företagets 

grundläggande önskemål och arbetets definierade syfte, det vill säga att skapa en modulbaserad 

drivsektion som är enkel att underhålla utan att öka kostnaderna för tillverkningen. Vikten 4 tilldelas 

de behov som anses vara betydande men ändå differentierar sig något från tidigare nämnda behov. 

Dessa är behov 1, 5 respektive 9. Behoven pekar på vikten av god ergonomi, säkerhet samt att 

drivsektionen i möjligaste mån förses med standardiserade komponenter. För resterande behov (4, 6 

och 7) bedöms vikten 3 vara tillräcklig. Orsaken är att behoven visserligen är viktiga men de påverkar 

inte drivsidorna i samma utsträckning som övriga behov utan berörs mer av yttre faktorer. Exempelvis 

antyder behov 4 att motorval är mer avgörande än drivsidans utformning (bortsett från konstruktionens 

rigiditet) och behov 6 och 7 indikerar att plattformar och inspektionsluckor är betydelsefulla. 



Högskolan i Skövde Drivanordning för bandtransportör Karlsson, Korpi 

25 

 

Bedömningen av vikten är komplicerad eftersom metoden inte tydligt stakar ut vägen utan lämnar ett 

stort utrymme för tolkningar. Argumentet att behov 1 bör tilldelas vikten 5 kan fullt väl berättigas 

eftersom standardiserade komponenter är av största vikt men eftersom metoden inte är en exakt 

vetenskap utan baseras till stora delar på diskussioner, argument för och emot, tolkningar samt 

produktutvecklingsgruppens samlade erfarenheter kan varje viktning ifrågasättas huruvida den är 

korrekt bedömd eller inte. Detta ligger i sakens natur och konsensus i gruppen leder således till 

resultatet i tabell 4.1. Kortfattat kan kundbehoven beskrivas som att drivsektionen ska erbjuda 

flexibilitet, vara enkel i sin konstruktion och i användning samt rimligt prissatt.  

4.3 Målspecifikation  

En målspecifikation är en vidareutveckling av kundbehoven och består av en samling specifikationer 

som speglar kundbehoven på ett mer precist sätt. Målspecifikationen beskriver företagets 

förhoppningar och mål om projektet, i detta fall vad företaget vill uppnå med en ny drivsektion. 

Målsättningen med målspecifikationen är att varje kundbehov uppfylls av en specifikation. I de fall 

där ett behov inte kan uppfyllas av en specifikation kan flera specifikationer upprättas för att uppfylla 

behovet. Vissa specifikationer kan även uppfylla flera behov. Likt kundbehoven behöver 

målspecifikationens specifikationer rangordnas. Detta görs genom en viktning och används senare i 

konceptvalsmatrisen. Viktningen av målspecifikationen erhålls genom överföring av faktorvikten från 

kundbehoven. I de fall där målspecifikationen uppfyller flera kundbehov beräknas ett snitt av summan 

av kundbehovens faktorvikter som sedan avrundas nedåt till närmaste heltal.  
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Tabell 4.2 visar målspecifikationen med den samlade faktorvikten samt vilket kundbehov 

specifikationen uppfyller.  

Tabell 4.2 Målspecifikationen med samlad faktorvikt. 

Nr Målspecifikation Kundbehov 
Samlad 

faktorvikt 

1 
Minska antal varianter av drivsektionen utan att minska 

valmöjligheterna. 
8 5 

2 
Möjlighet för vertikal montering/demontering av trumman för att 

förenkla service och underhåll. 
2 5 

3 Enkel konstruktion med få delar. 3, 10 5 

4 Drivsektionen skall klara av alla motoreffekter som erbjuds i dagsläget. 1, 4, 8 4 

5 
Drivsektionen konstrueras för standardiserade trumdiametrar för att 

säkra kompatibilitet. 
1, 8 4 

6 
Drivsektionen konstrueras för standardiserade axeldiametrar för att säkra 

kompatibilitet. 
1, 8 4 

7 
Drivsektionen konstrueras för standardiserade bandbredder för att säkra 

kompatibilitet. 
1, 8 4 

8 
Möjlighet till inkapslad drivsektion samt en tät konstruktion för att 

minska dammspridning. 
5 4 

9 Stabil och förtroendegivande konstruktion.  1, 3, 9 4 

10 
Drivsektionen konstrueras för två olika lagertyper samt de dimensioner 

som är aktuella i dagsläget. 
1, 8 4 

11 Möjlighet till en 3-sidig plattform. 6 3 

12 Möjlighet till inspektionsluckor vid inkapslad drivsektion. 7 3 

Tabellen visar att sju av tolv specifikationer uppfyller flera behov samt att resterande fem 

specifikationer är av typen en-till-en, det vill säga att en enda specifikation uppfyller ett behov.  

Målspecifikationen kan också innehålla målvärden där produktutvecklingsteamet bestämmer ett 

acceptabelt målvärde respektive idealvärde för varje enskild specifikation. Syftet är att visualisera 

produktens potential och skapa underlag för framtida val i produktutvecklingsprocessen i form av 

exempelvis kompromisser mellan materialval och kostnad. Bilaga 2 visar målspecifikationen med 

målvärden. Examensarbetet fokuserar på fasen framtagande av en konceptuell modell och kommer 

inte att arbeta vidare mot prototyper och en slutgiltig produktspecifikation. Det medför att 

målspecifikationens målvärden endast är vägledande i det fortsatta arbete företaget påbörjar efter 

arbetets slutförande. Tabell 4.2 är grundfundamentet till konceptvalsmatrisen som presenteras i kapitel 

4.6.3. 
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4.4 Kravdefinitioner 

Konceptgenereringsfasen ställs inför vissa begränsningar. Eftersom drivsektionen ska interagera med 

komponenter som inte berörs av examensarbetet vidtas åtgärder för att motverka 

konstruktionslösningar som potentiellt skulle kunna göra drivsektionen obrukbar. Vissa centrala mått 

måste förbli oförändrade och därför definieras dessa i samarbete med Kellve. Med utgångspunkt i 

nulägesbeskrivningen upprättas krav som definierar konceptgenereringens ramverk. 

Konceptgenereringsfasen begränsas således av följande tre kravdefinitioner:  

 Drivsidans totala längd på 1350 mm (se 1 figur 4.1) behålls för att undvika modifieringar av 

drivsektionens tillvalsalternativ som exempelvis serviceplattform och avlastningsstup.  

 Säkerhetsavståndet 1000 mm (se 2 i figur 4.1) behålls för att uppnå givna 

säkerhetsbestämmelser. 

 Avståndet mellan trummans överkant och bärrullen behålls (se 4 figur 4.1). 

Kravdefinitionerna upprätthåller kompatibiliteten med övriga komponenter och beaktas därför i den 

fortsatta konceptgenereringsprocessen.  

4.5 Modularisering i kombination med produktutveckling  

I kapitel 1.2 presenteras utredningen av det stora antal kombinationer företaget i dagsläget producerar. 

Modularisering i kombination med produktutveckling bereder företaget en god möjlighet att skapa nya 

konkurrenskraftiga koncept och möjliggör samtidigt ett tillfälle att reducera antalet artiklar i 

sortimentet.  

4.5.1 Definierade moduldrivare  

Efter kundförväntningarnas klargörande i form av en målspecifikation samt företagets strategi och 

målsättning identifierats beskrivs argumenten för modulindelningen, det vill säga att moduldrivarna 

definieras.   

I kapitel 3.2.2 beskrivs de olika moduldrivarna. Avsnittet Utveckling och konstruktion innehåller tre 

olika moduldrivare, ”Carry-over”, teknikutveckling samt produktplan. ”Carry-over” innebär att 

modulen sannolikt kommer att stå oförändrad under en överblickbar tid och kan därför överföras till 

nästa produktgeneration. Teknikutveckling betyder att delar som troligtvis kommer att utvecklas 

tekniskt bör sammanföras i en modul för att enklare kunna föra in ny teknik i produkten. 

Produktplanen beskriver behovet av nya varianter och utveckling av produkten.   

Utifrån ritningar från företaget studeras drivsidan ännu grundligare. Skisser på drivsidans olika höjder 

produceras och infästningar för de olika komponenterna ritas in. Även infästningen mellan drivsidan 

och fackverksramen granskas.  Under en inspektion av de tre olika drivsidorna undersöks eventuella 

möjligheter att implementera ”Carry-over”-moduler, det vill säga huruvida det finns moduler som kan 

överföras till nästa produktgeneration. En potentiell modul identifieras genom att modifiera 

gränssnittet mellan drivsidan och fackverksramen. Det medför att den nya drivsidan kan behålla 

samma höjd och behöver således inte förändras vid byte av trumdiameter. Drivsidan förflyttas vertikalt 

nedåt med ökad trumdiameter, se figur 4.9. Även teknikutvecklingsmodulen studeras, men 

drivsektionen innehåller inte komponenter som faller under denna kategori. Trummans framtida 

montering/demontering vertikalt kan sorteras under modulen produktplan. Detta har dock redan 

identifierats i målspecifikation nummer 2, se tabell 4.2. 

För avsnittet Variantframställning finns två moduldrivare, olika specifikation och ”styling”. Eftersom 

huvudskälet till modulindelning är rationell hantering av varianter är det centralt att identifiera de 



Högskolan i Skövde Drivanordning för bandtransportör Karlsson, Korpi 

28 

 

komponenter i produkten som inte kan vara lika i alla varianter av slutprodukten. Samtidigt bör de 

komponenter som bildar variantegenskaper samlas till en modul.  

Undersökningen av drivsektionen fortgår och leder till konstaterandet att infästningshålen för 

bandrensaren är beroende av trumdiametern och förflyttas utmed drivsidan såväl horisontellt som 

vertikalt med förändrad trumdiameter. Vidare fastställs att lagerplåten bör vara tillräckligt stor för att 

hantera olika storlekar av lagerhus.  

Avsnittet Tillverkning innehåller moduldrivarna Gemensam enhet samt Process- och/eller 

organisationsutnyttjande. Dessa belyser vikten av att ge en viss funktion samma lösning, 

konstruktionsmässigt såväl som processtekniskt, över alla varianter av produkten vilket medför att 

tillverkningsprocessen blir effektivare och antalet artiklar hålls till ett minimum. 

När drivsektionen utforskas med dessa moduldrivare som kriterier framgår att bandrensarens 

infästning kan modulindelas. En gemensam enhet skapas genom att öka öppningen för bandrensaren i 

drivsidan. Eftersom placeringen av bandrensaren varierar med trummans diameter görs öppningen 

tillräckligt stor för att inrymma samtliga positioner bandrensaren monteras i. Öppningen täcks sedan 

med en plåt som innehåller den hålbild som den aktuella bandrensarpositionen kräver. 

Processutnyttjandet effektiviseras också genom att efterbearbetning av bandrensarhål elimineras.    

Moduldrivaren Separat testbara moduler ingår i avsnittet Kvalitet och betyder kort att om modulerna 

kan testas innan slutmontering höjs kvaliteten eftersom eventuella fel upptäcks i ett tidigare skede 

vilket minskar både kostnader och ledtid.  

Genom att skapa en rensplåt för bandrensaren kan kvaliteten säkerställas för denna komponent genom 

att bandrensarens positionering är testbar innan slutmontering. 

Avsnittet Inköp behandlar eventuella externa leverantörer av komponenter eller delsystem till 

produkten och vikten av att beakta vinsten av att behandla delsystemen som moduler.  

I detta fall är företaget Metso leverantörer av två sorters bandrensare och Kellve tillverkare av två egna 

typer av bandrensare. Under diskussioner kring bandrensarnas olika infästningar beslutar sig företaget 

Kellve att modifiera infästningen till sina bandrensare så att de överensstämmer med Metsos 

infästning. Det resulterar i minskade kostnader eftersom infästningen modulindelats.   

Tre moduldrivare ingår i avsnittet Eftermarknad. Dessa är Underhåll och service, Uppgradering samt 

Återvinning. Moduldrivarna strävar efter att underlätta underhålls- och servicearbete genom att 

modulindela slitdelar. Avsnittet betonar också att en ergonomisk arbetsställning vid montering 

respektive demontering av komponenter bör beaktas samt att vikten av att återvinning underlättas 

genom modulkonstruktion baserat på effektiv demontering och sortrenhet med avseende på 

materialval.  

Företaget vill förbättra ergonomin kring monterings- och demonteringsförfarandet av trumman och på 

så sätt förenkla servicearbetet. Ett riktat arbete görs för att hitta lösningar på problemet. Hur 

servicearbetet med drivsektionen i allmänhet och montering/demontering av trumman i synnerhet 

utförs idag studeras och detta resulterar i ansatsen att trumman ska kunna monteras och demonteras 

vertikalt. Produkten bör även förberedas för möjlighet till uppgradering om kunden i framtiden önskar 

förbättra sin produkt. För att önskemålen ska kunna infrias bestäms att drivsidan ska behålla sin höjd 

oavsett trummans diameter. Vidare har bandrensaren modulindelats genom att den försetts med en 

separat plåt innehållande hålbilden för vald konfiguration samt att montering/demontering av trumman 

sker vertikalt. Dessa åtgärder skapar förutsättningar för en eventuell uppgradering av produkten. 

Beroende på vilken uppgradering kunden önskar ersätts olika moduler eller komponenter medan andra 

kan behållas. För lagerplåten gäller att den ersätts vid en uppgradering om lagerhusdimensionen 
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förändras. Bandrensarplåten byts om trumstorleken förändras eller om bandrensaren ändras alternativt 

kompletteras med en till. Den största komponenten, drivsidan, förekommer endast i en storlek och 

behöver således inte ersättas vid en uppgradering. Eftersom drivsektionen är en enkel konstruktion 

underlättas återvinning och modulindelningen av bandrensaren och drivsidan möjliggör uppgradering 

som leder till minskad materialåtgång eftersom åtgärden ökar drivsektionens livslängd.   

4.6 Konceptgenereringsfasen och konceptvalsprocessen 

Med målspecifikationen, kravdefinitionen samt moduldrivarna som grund påbörjas 

konceptgenereringsfasen där målet är att generera en mängd koncept för att sedan välja ett antal för 

vidare utveckling.  

4.6.1 Förundersökning av konkurrenter  

En konkurrentanalys av marknaden görs. De konkurrerande företag som finns på marknaden är bland 

andra Sandvik, Möckeln och Paakkola. De drivanordningar som finns hos konkurrenterna skiljer sig 

konstruktionsmässigt från Kellves drivsektion. Ett exempel är företaget Möckeln. Deras 

bandtransportör, till skillnad från Kellves fristående drivsektion, har en mer öppen konstruktion, det 

vill säga att den saknar drivsidor. Drivanordningen är dessutom integrerad i fackverket och inte en 

enskild enhet likt Kellves konstruktion.   

4.6.2 Idégenerering  

Idégenereringen baseras i huvudsak på moduldrivarna men även kravdefinitionerna och 

målspecifikationen. Idégenereringsgruppen består av detta arbetes författare. Ett flertal 

idégenereringssessioner genomförs där några utförs på egen hand varefter genererade koncept 

diskuteras och presenteras i gruppen. Resultaten från de inledande sessionerna vidareutvecklas genom 

ny idégenerering. Detta förfarande återupprepas tills gruppen anser att idégenereringen är uttömd. 

Idégenereringen utförs med enklast möjliga redskap, det vill säga papper och penna. Orsaken är att 

kreativiteten inte ska hämmas eftersom ett mer tekniskt avancerat verktyg, exempelvis ett ritprogram, 

kan blir ett hinder i skapandet om användaren inte har tillräcklig kunskap för att kunna hantera 

programmet på ett tillfredsställande sätt.  

Koncepten värderas genom att väga för- och nackdelar mellan varje koncept och grunddrivsektionen. 

Syftet är att identifiera de brister och styrkor varje koncept har och därigenom förädla koncepten och 

avancera i idégenereringsprocessen. Ytterligare ett sätt att förbättra koncepten och generera nya 

koncept är att studera för- och nackdelar för respektive koncept och utforska huruvida en kombination 

av de olika konceptens styrkor möjligtvis kan generera ytterligare nya och förbättrade koncept. 

Metoden innebär att konceptens positiva egenskaper lyfts eller att de negativa elimineras vilket 

resulterar i nya koncept som uppfyller kraven med förbättrad prestanda. Idégenereringsomgångarna 

genererar slutligen koncepten A till G och redovisas i bilaga 3. 

4.6.3 Konceptvalsmatris  

Efter att koncepten A-G är framtagna, presenteras de i en viktad konceptvalsmatris. Syftet med 

matrisen är att ge en god uppfattning om vilka koncept på bästa sätt uppfyller kundbehoven. I 

konceptvalsmatrisen återfinns kriterierna från målspecifikationens krav på drivsektionen samt 

moduldrivarna. I matrisen ställs varje koncept mot en referens som i detta fall är grunddrivsektionen. 

Bedömningen sker genom diskussion kring koncepten och resonemang över huruvida konceptens 

egenskaper överträffar referensen eller inte för varje krav. Matrisens rutor fylls med symboler som 

representerar eventuella skillnader mellan referens och respektive koncept. Ett plus utdelas om kravet 
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uppfylls bättre av konceptet än referensen, ett minus om referensen anses uppfylla kravet bättre. En 

nolla skrivs om koncept och referens bedöms vara likvärdiga. Här beaktas också vikten för varje 

målspecifikation där vikten för varje krav överförs till konceptet genom multiplikation. Detta betyder 

att exempelvis vikten fem genererar antingen fem plus, fem minus eller noll. Efter att alla 

målspecifikationer är bedömda beräknas den totala summan av erhållna plus och minus för respektive 

koncept. Tabell 4.3 visar den viktade konceptvalsmatrisen. Balansen, det vill säga differensen mellan 

antal plus och minus, redovisas längst ner i tabellen.  

Tabell 4.3 Konceptvalsmatris med viktning. 

Viktad konceptvalsmatris Koncept 

Nr Målspecifikation Vikt Referens  A B C D E F G 

1 Minska antal varianter.  5 0 + + + + + + + 

2 
Vertikal 

montering/demontering. 
5 0 + + + + + + + 

3 Enkel konstruktion. 5 0 - - + + + + - 

4 
Alla motoreffekter som 

erbjuds i dagsläget. 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
Standardiserade 

trumdiametrar. 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Standardiserade 

axeldiametrar. 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 
Standardiserade 

bandbredder. 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 
Inkapslad drivsektion 

samt en tät konstruktion. 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 

Stabil och 

förtroendegivande 

konstruktion. 

4 0 - + - + + + + 

10 
Två lagertyper samt 

flera lagerstorlekar.  
4 0 0 - 0 0 0 0 0 

11 
Möjlighet till en 3-sidig 

plattform.  
3 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 
Möjlighet till 

inspektionsluckor. 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totalt +/- 

(+10)  

(-9) 

(+14)  

(-9) 

(+15)  

(-4) 
(+19) (+19) (+19) 

(+14) 

 (-5) 

Balans 1 5 11 19 19 19 9 

Tabell 4.3 visar att samtliga koncept överträffar grunddrivsektionen för krav 1 och 2, det vill säga 

minska antal varianter samt vertikal montering av trumman. Det som skiljer koncepten åt är krav 3, 9 

och 10, det vill säga konstruktionens enkelhet, stabilitet samt möjlighet till lagervariation. Övriga krav 

bedöms vara likvärdiga. Dock bör noteras att grunddrivsektionen uppfyller krav 4-7 genom flera 

varianter/storlekar. Jämförelsen brister således något för dessa krav men eftersom koncepten inte 

gynnas av jämförelsen görs bedömningen att avvikelsen är försumbar. De tre koncept med högst 

resultat i konceptvalsmatrisen väljs, i detta fall koncept D, E och F. Dessa tre koncept tas med till 

företaget för vidare bedömning. 
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4.6.4 Externt beslut   

De tre kvarvarande koncepten presenteras för företagets handledare där diskussioner förs över 

frågeställningar som berör konceptens genomförbarhet ur både ekonomisk och hållfasthetsmässig 

vinkel. Externt beslut är en konceptframtagningsmetod som utgår från att beslut överlämnas till kund 

eller annan extern part. Detta görs även här men med det undantaget att konceptgenereringsgruppen 

också deltar i diskussionen och närvarar vid beslutsfattandet.  

Skisserna på koncepten som visas i figur 4.3, 4.4 samt 4.5 illustrerar drivsidans utformning (1 i figur 

4.3, 4.4 och 4.5), lagerplåten (2), bandrensarplåtens öppning i drivsidan (3), bandrensarplåten (4) samt 

öppningen i drivisdan som möjliggör vertikal demontering av trumman (5). De tre kvarvarande 

koncepten delar många likheter där utformningen av lagerplåten utgör den största skillnaden. I två av 

koncepten (D och E) krävs att lagerplåten monteras bort vid service av trummans beläggning medan 

det i ett av koncepten (F) inte behövs. Figur 4.3 visar koncept D. 

 

Figur 4.3 Koncept D. 

Orsaken till att lagerplåten måste demonteras vid service är att öppningen uppåt är smalare i koncept D 

och E (5 i figur 4.3). Figur 4.4 visar koncept E med den smala öppningen (5 i figur 4.4). Tanken med 

koncept D och E är att minska materialåtgången eftersom lagerplåten gjorts så liten som möjligt samt 

att materialet som skärs ut för att skapa öppningen i drivsidan också minimeras och därmed minskas 

mängden materialspill. 

 

Figur 4.4 Koncept E. 
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Figur 4.5 visar koncept F. Lagerplåten (2 i figur 4.5) är här något smalare än öppningen i den bockade 

överdelen (6 i figur 4.5). Det innebär att det finns ett litet glapp mellan lagerplåtens bredd och 

öppningen i drivsidan och möjliggör demontering av trumman utan att först demontera lagerplåten. 

Innan trumman lyfts vertikalt släpps spänningen i transportbandet. Glappet mellan lagerplåt och 

drivisda eliminerar risken att plåten kärvar fast i drivsidan när trumman demonteras. Efter att 

komponenterna lyfts upp från drivsidan kan lagerplåten och trumman förflyttas horisontellt genom 

transportbandet.   

 

Figur 4.5 Koncept F. 

Fördelarna med dessa koncept är att de kan tillverkas i en och samma höjd och trumman kan 

demonteras vertikalt vilket inte kan ske i dagsläget. I samråd med företaget väljs koncept F att arbeta 

vidare med. Konceptet väljs på grund av att lagerplåten inte behöver demonteras då det ska utföras 

service på trumman. Fortsättningsvis kallas koncept F för konceptet.  

Rekommendationen detta arbetes författare ger företaget stämmer väl överens med slutresultatet. Av 

de tre kvarvarande koncepten är koncept F huvudsakligen mest lämplig på grund av att det är möjligt 

att demontera trumman utan att demontera lagerplåtar. Detta är gynnsamt ur flera perspektiv varav 

några nämns nedan.  

 Serviceteknikern/underhållsmekanikern behöver inte lyfta ner lagerplåten för hand eller 

tvingas till flera omtag med en lyftkran innan demontering av trumman sker. 

 Vid ett haveri där reparationstiden är knapp kan lagerplåt och trumma bytas ut som en enhet 

och ersättas med en ny enhet vilket medför kortad stilleståndstid. 

 Reparationer av övrig utrustning underlättas eftersom åtkomligheten ökar då både trumma och 

lagerplåtar kan lyftas ur vägen. 

Det vinnande konceptet vidareutvecklas därefter genom justering och modifiering. Det största lagrets 

dimensioner styr storleken på lagerplåten och hålbilden för bandrensarna anpassas efter 

trumdimensionerna. Resultatet presenteras i kapitel 4.6.5.  
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4.6.5 Likheter och olikheter  

I figur 4.6 visas det nya konceptet med dess lagerplåtar, plåtar för bandrensarnas hålbilder samt de 

förstärkande balkarna.  

 

Figur 4.6 Konceptet.  

Figur 4.7 visar grunddrivsektionen med dess lagerplåtar och hål för bandrensare.  

  

Figur 4.7 Grunddrivsektionen. 

Skillnaderna mellan grunddrivsektionen och konceptet är att trumman i grunddrivsektionen 

demonteras horisontellt genom att lagerplåtens skruvförband lossas varefter trumman träs igenom 

öppningen i drivsidan. Konceptets trumma demonteras vertikalt genom att lagerplåtens skruvförband 

lossas varefter trumman lyfts upp genom öppningen i drivsidans bockade överdel (se 1 i figur 4.5). 

Denna egenskap är viktig eftersom lösningen bidrar till en bättre ergonomisk ställning vid service av 

trumma och bandrensare. En annan skillnad är att för konceptet sitter bandrensarens hålbild i en 

separat plåt vilket medför att drivsidan inte behöver modifieras om trummans diameter förändras, 

vilket är fallet med grunddrivsektionen där drivsidan är bunden till trumdiametern. Ytterligare 

skillnader är att antal varianter av lagerplåten för konceptet genereras av lagerhusets hålbild och 

storlek medan grunddrivsektionen genererar tre gånger så många varianter av lagerplåten eftersom 

även varje trumdiameter (i detta arbete är de tre) bidrar till tre separata lagerplåtar. 
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4.6.6 Modulariseringsfas  

Modularisering är ett av verktygen för nå ett av arbetets mål, att minska antalet artiklar i Kellves 

produktsortiment. En modulindelning av lagerhusets och bandrensarens infästning görs. Drivsidan 

kombineras med en lagerplåt vars utformning endast är beroende av lagerhusets infästningar, inte av 

trummans diameter. Ytterligare ett hål finns i drivsidan som även det täcks med en plåt. Denna 

innehåller bandrensarens hålbild. I figur 4.6 återfinns de modulariserade lagerplåtarna och plåtarna för 

bandrensarens hålbild.  

För tre olika diametrar på trumman tillverkas idag tre olika höjder på drivsidan och genom 

modularisering kan företaget tillverka en drivsida med samma höjd för tre olika diametrar. Företaget 

beviljar en förfrågan om möjligheten till ändring i gränssnittet mellan fackverksramen och drivsidan 

vilket möjliggör modulariseringen av drivsidans höjd. Detta uppnås genom att låta hela drivsektionen 

förflyttas nedåt i förhållande till fackverksramen när trummans diameter ökar. Figur 4.8 visar att det 

inte har skett någon förflyttning av drivsektion i förhållande till fackverksramen, det vill säga att 

infästningen är i sitt ursprungsläge. Fackverksramen i figuren är en förenklad modell av den verkliga 

fackverksramen (som kan ses avbildad i figur 1.2). 

 

Figur 4.8 Drivsektionens infästning i ursprungsläget. 

Gränssnittet mellan drivsektionen och fackverksramen modifieras av företaget. När trummans 

diameter ökar flyttas drivsektionen nedåt motsvarande trummans radie för att behålla avståndet mellan 

trummans överkant och bärrullen (se 4 i figur 4.1).  
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Figur 4.9 visar förflyttningen i sitt yttersta läge, det vill säga då den största trumman används.  

 

 

Figur 4.9 Drivsektionen och fackverksramen i sitt yttersta läge. 

Figurens syfte är att visa den del av modulariseringen där drivsidans höjd inte förändras med 

trumdiametern. Vidare bör figuren ses som en konceptuell representation av gränssnittslösningen, inte 

en detaljerad bild över hur gränssnittslösningen blivit. Det görs av företaget.  

4.7 Hållfasthetsanalyser 

Det nya konceptet och grunddrivsektionen visualiseras genom 3D-modeller genererade i 

Pro/ENGINEER och hållfasthetsanalyserna utförs i modulen Mechanica. För att kunna utföra 

relevanta jämförelser mellan konceptet och grunddrivsektionen antas två olika utgångslägen, driftläge 

och serviceläge vilka beskrivs i kapitel 4.7.1 samt kapitel 4.7.2. Syftet med analysen är att jämföra 

hållfastheten i grunddrivsektionen med det nya konceptet för att säkerställa att de modifieringar som 

görs på drivsidan inte leder till en försämrad hållfasthet jämfört med den ursprungliga drivsektionen. 

4.7.1 Driftläge 

Ett driftläge innebär det tillstånd drivsektionen befinner sig i under drift av transportbandet. Samtliga 

komponenter är monterade i drivsidan inklusive serviceplattform och stup. Figur 4.10 visar 

grunddrivsektionen med monterade lagerplåtar (1 i figur 4.10) som fästs med fyra skruvar vardera. 

Under lagerplåten finns ett hål för bandrensaren (2). Figur 4.10 är förenklad för att visa de 

komponenter som modifierats och visar därför inte trumman, axeln trumman är monterad på, 

bandrensaren eller lagerhuset. Serviceplattform och stup presenteras i figur 4.12.  
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Figur 4.10 Grunddrivsektionen i drift.  

Figur 4.11 visar konceptet med lagerplåtar och plåtar till bandrensaren monterade. Konceptets 

lagerplåtar (1 i figur 4.11) fästs med fyra skruvar vardera. Lagerplåten är bockad i den övre delen för 

att följa drivsidans bockade profil och bilda en sömlös övergång mellan dessa delar (2). Orsaken är att 

ett tak finns som tillbehör till drivsektionen (se figur 1.6 samt figur 1.9) och det skulle inte kunna vara 

tätt och stänga in damm om inte drivsektionens översida var slät. Bandrensaren fästs i en plåt med en 

hålbild (3) som i sin tur fästs i drivsidan. Övriga komponenter i driftläget för konceptet följer 

beskrivningen för grunddrivsektionen ovan.  

 

Figur 4.11 Koncept i drift.  

Materialet antas vara homogent i både grunddrivsektionen och konceptet. Materialet som används i 

drivsektionen är stål vilket leder till att materialet antas vara linjärt elastiskt. Elementnätets 

approximation på geometrin antas vara tillfredsställande, det vill säga att elementnätet klarar av att 

representera geometrin på ett godtagbart sätt. Infästningen mellan drivsektionen och fackverksramen 
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har modifierats genom att hålbilden har förtätats men företaget har valt att själva utveckla 

gränssnittsförändringen varför den inte behandlas här.  

4.7.2 Serviceläge 

Ett serviceläge definieras som ett tillstånd då trumman och lagerplåten med det fastbultade lagerhuset 

avlägsnats, likaså bandskrapan. Orsaken till att trumman demonteras är att dess yta består av ett 

gummimaterial som förhindrar transportbandet från att slira. Denna yta slits med tiden och ofta byts 

trumman mot en med en ny beläggning. Figur 4.12 visar hur ett serviceläge är definierat för konceptet. 

 

Figur 4.12 Serviceläge med balkar, plattform och stup. 

De återstående komponenterna i ett serviceläge består således av drivsektionens högra respektive 

vänstra drivsida som är förbundna med stag, balkar, avlastningsstup samt en tresidig serviceplattform. 

Att bandskrapan också demonteras beror på att det i ett läge där trumman demonterats är lättare att 

byta ut slitdelar på bandskrapan och därför antas det vara rimligt att även den avlägsnas. Motorn är 

demonterad och placerad på serviceplattformen och i serviceläget antas också två servicetekniker 

befinna sig på plattformen. Serviceläget för grunddrivsektionen är överensstämmande med konceptets 

serviceläge.  

Skillnaderna mellan konceptet och grunddrivsektionen är störst i ett serviceläge eftersom 

lagerplåtarna, som är en del av den bärande konstruktionen, är demonterade vilket betyder att 

konstruktionen är mer utsatt för pålagda laster. Det medför att hållfasthetsjämförelsen mellan 

konceptet och grunddrivsektionen är mest intressant i ett serviceläge. Analyserna i driftläget förväntas 

kunna visa att konceptet klarar samma belastning som grunddrivsektionen. Dynamiskt tillstånd orsakat 

av exempelvis vindlaster på plattformen bortses ifrån vilket medför att belastningen modelleras 

statiskt.   
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4.7.3 Geometri  

Konceptet och grunddrivsektionen modelleras i Pro/ENGINEER (Parametric Technology Corporation, 

2009) och FE-analysen på drivsektionerna utförs med hjälp av programmodulen Mechanica. Figur 

4.13 illustrerar de områden som belastas i serviceläget och driftläget samt infästningen till fackverket. 

Drivsektionens främre gavlar, markerade med grönt, är fästa i fackverksramen. När drivsektionen är 

utrustad med plattform och stup förstärks drivsidan med en balkkonstruktion. Denna är illustrerad i en 

mörkare färg i figur 4.13. Balkkonstruktionen är fäst i drivsidan. Observera att balkkonstruktionen inte 

är fäst i fackverksramen. Plattformen och stupet fästs i balkarna.  

 

Figur 4.13 Drivsektion och balkar med färgmarkeringar på belastade ytor och infästning. 

Balkdelarna som belastas av plattformen är märkta med rött och de ytor av balkkonstruktionen där 

stupet fästs är markerade med blått.   
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4.7.4 Analytisk beräkning av tyngdpunkt 

För att bestämma hur den tresidiga serviceplattformen belastar balkkonstruktionen görs en 

tyngdpunktsberäkning. Plattformens höjd består till största delen av ett räcke. I figur 4.14 visas en 

illustration av plattformen med räcke.  

 

 
 

Figur 4.14 Tresidig serviceplattform. 

Räckets vikt i förhållande till plattformens totala vikt är försumbar vilket betyder att dess påverkan på 

tyngdpunktens placering också kan försummas. Detta medför att en tredimensionell 

tyngdpunktsberäkning kan reduceras till en tvådimensionell beräkning och således görs förenklingen 

att plattformen antas vara en tunn, homogen skiva. Tyngdpunkten i x-led är centrerad på grund av 

symmetri. Tyngdpunkten i y-led ges av formeln 

  ̅  
              

        
       (4) 

där delareorna för plattformen är       samt    och tyngdpunkt för respektive delarea benämns       

och   . Figur 4.15 illustrerar plattformens dimensioner och tyngdpunktens placering. Balkarnas 

positioner visas med röda streckade linjer.  

 

Figur 4.15 Areaindelning av plattform. 
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Figur 4.15 visar också tyngdpunktscentrums avstånd i y-led relativt balkarnas positioner och därmed 

hur belastningen från plattformen fördelas över de främre och de bakre balkdelarna. Fördelningen blir 

cirka 40 % på den främre balken och således resterande 60 % på den bakre.  

4.7.5 Randvillkor  

Infästningen mellan drivsektionen och fackverksramen visas i figur 4.16. Fackverksramen (1 i figur 

4.16) är fäst i vinkeljärn (2) som utgör drivsidans infästningsyta.  

 

Figur 4.16 Drivsidans infästning i fackverksramen.  

Företagets empiriska data över belastningen på drivsektionen och dess belastning på fackverket visar 

att fackverket inte påverkas nämnvärt. En mindre modifikation i form av tätare hålbild görs i 

gränssnittet mellan fackverket och drivsektionen. Företaget vill dock själva utveckla gränssnittet och 

det medför att gränssnittets utformning och påverkan på både konceptet och grunddrivsektionen 

elimineras i FE-analysen. Därför sätts drivsektionens yta mot fackverket till fast inspänd, det vill säga 

att alla translationer är låsta.  

Figur 4.17 illustrerar drivsidans fasinspända yta. Den fast inspända ytan är markerad med rött.   

 

Figur 4.17 Fast inspänd yta i drivsidan markerad med rött. 

För att motverka oönskad vridning i balkarna förstärks FE-modellen med en tvärgående balk (1 i figur 

4.17). I verkligheten förhindras vridningen eftersom plattformen är fäst i balkarna. Den tvärgående 
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balken representerar därför en förstyvning som orsakas av plattformen. Drivsektionen består av ett 

homogent, isotropt material. Det betyder att materialet har samma egenskaper i alla riktningar.  

Infästningen mellan drivsidan och balken består av bultar. Detta representeras genom att använda 

funktionen bultar i modulen Mechanica. Figur 4.18 illustrerar infästningen där röda symboler 

representerar bultarna som också ser likadana ut på andra sidan drivsektionen. Vid driftläge fästs även 

lagerplåtar och bandrensarplåtar med denna funktion.  

 

Figur 4.18 Infästningen mellan drivisda och balk. 

Bultarna skapas genom att välja funktionen och sedan markera en kant av hålet i drivsidan och därefter 

motsvarande kant för balken. Samtliga bultar i modellerna är av dimensionen M12, det vill säga 

diametern är 12 millimeter. 

4.7.6 Laster vid drift  

Efter att driftläget definierats för både konceptet och grunddrivsektionen bestäms lasterna för 

respektive fall. För att möjliggöra en hög grad av jämförbarhet belastas konceptet och 

grunddrivsektionen lika. Det innebär att båda drivsektionerna belastas med de laster 

grunddrivsektionen utsätts för i dagsläget. Driftläge innebär att samtliga komponenter är monterade, 

det vill säga att trumman är monterad på en axel (vars ändar är monterade i lagerhusen), lagerplåtarna, 

motorn (med tillhörande kuggväxel), stupet, plattformen, och i konceptets fall bandrensarplåtarna, är 

monterade. I analysen belastas drivsektionerna av stupet, plattformen, motorn samt ett uppspänt 

transportband. Figur 4.13 illustrerade hur stupet och plattformen belastade balkarna.   
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Tabell 4.4 presenterar storleken på samtliga laster. Samtliga laster baseras på data från Kellve.   

Tabell 4.4 Laster i driftläge. 

Komponent Vikt (kg) Belastning (kN) 

Plattform, främre del (40 % av totallast) 

700  

2,8 

Plattform, bakre del (60 % av totallast) 4,2 

Motor, 18,5 kW (med kuggväxel) 425 4,25 

Stup 1500 

20 

Material (grus/stenkross) i stupet 500 

Transportband - 35 

Tabell 4.4 visar att fördelningen av lasten från plattformen, där de främre balkarna belastas med 40 % 

av totala lasten och de bakre med 60 %, medför kraftfördelningen 2,8 kN fram och 4,2 kN bak. 

Motorn är placerad på ena sidan av drivsektionen och belastar därför enbart ena sidan av drivsektionen 

med 4,25 kN. Motorn som valts för analysen är den största modellen med effekten 18,5 kW. Motorns 

vikt belastar bultarna som fäster lagerplåtarna i drivsidan och därför fördelas 2,125 kN i hålen i 

lagerplåten samt lika mycket i hålen i drivsidans öppning. Stupet väger 1500 kg men kan vid drift 

innehålla uppemot 500 kg grus eller stenkross. Det resulterar i en totalbelastning på 20 kN. En motor 

med effekten 18,5 kW medför en last från transportbandet på drivsektionen med totalt 35 kN, det vill 

säga 17,5 kN fördelat på hålen i lagerplåtarna respektive hålen i drivsidans öppning. Figur 4.19 visar 

samtliga laster drivsektionen utsätts för, lasterna är rödmarkerade.  

 

Figur 4.19 Laster vid drift för konceptet. 

Transportbandet utsätter drivsektionen för horisontella laster medan övriga laster är i vertikalled.  
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4.7.7 Laster vid service  

Serviceläget ges samma förutsättningar som driftläget i kapitel 4.7.6, konceptet och 

grunddrivsektionen belastas lika. I serviceläget är lagerplåtarna, bandrensarplåtarna, trumman och 

motorn demonterade. Figur 4.20 illustrerar lasterna i serviceläget, lasterna är rödmarkerade.  

 

Figur 4.20 Laster vid serviceläge för konceptet. 

Serviceplattformen belastar fortfarande balkarna med totalt 7 kN med samma fördelning som tidigare. 

Stupet är tömt på material och belastar nu drivsektionen med 15 kN och den demonterade motorn är 

placerad på plattformen belastar därför balkarna på höger sida med 4,25 kN. Utöver detta belastas nu 

plattformen av två servicemän. Uppskattningsvis väger de med utrustning 100 kg per person vilket ger 

en totalbelastning av 2 kN fördelat på samtliga balkar. 

4.7.8 Säkerhetsfaktorer 

Faktiska värden på lasterna används i analysen för både drift- och serviceläge. Maximal tillåten last 

används. Stupet är den största och lastas med maximal tillåten last i form av sten. Motorn är den 

största i sortimentet, enkeldrift har valts eftersom det är intressant att undersöka hur stor påverkan 

snedbelastningen får på drivsektionen. Resultaten av analyserna tolkas först med halva sträckgränsen 

som utgångspunkt. Om effektivspänningen inte överstiger denna gräns anses säkerhetsfaktor 2 vara 

uppnådd. 

4.7.9 Material  

Tabell 4.5 visar den materialdata Kellve tillhandahållit och som krävs för denna analys.  

Tabell 4.5 Materialdata för drivsektionen. 

Material Sträckgräns Brottgräns Elasticitetsmodul Tvärkontraktionstal 

Konstruktionsstål       E ν 

S355 355 MPa 510 MPa 210 GPa 0,3 

Materialet i drivsidan består av 6 mm tjock stålplåt, S355. Dammkåporna (se figur 1.5 och 1.6) är 4 

mm tjocka av samma material med undantag av flänsar som har tjockleken 6 mm. 

Förstärkningsbalkarna är av typen UPE-100 och UPE-120 vilka är traditionella U-balkar och består 
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även de av S355. Tabellens materialdata används dels i FE-analysen samt i en jämförelse mellan 

drivsidornas effektivspänning för att avgöra om någon plasticering sker. 

4.7.10 Elementindelning  

Den automatiskt genererade elementindelningen, elementnätet, tilldelar modellen 19384 solida 

element av typen tetraeder. Figur 4.21 visar elementindelningen för konceptet.  

 

Figur 4.21 Elementindelningen för konceptet. 

På flänsen i drivsidan görs en avrundning på grund av att det bildas dåligt konditionerade element i de 

skarpa hörnen och dessa genererade felmeddelanden i elementindelningsprocessen. Avrundningen 

genererar fler element men anses oundvikligt för att undvika dåligt konditionerade element. Figur 4.22 

visar den högra drivsidan där avrundningen kan ses tydligare (1 i figur 4.22).  

 

Figur 4.22 Drivsidans elementindelning. 

I övriga fall har faser, rundade kanter och dylikt i möjligaste mån undvikits för att minimera antal 

genererade element och tidsåtgång.  
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4.7.11 Analysmetod  

Eftersom analysen är av jämförande karaktär, det vill säga att konceptmodellen jämförs med 

ursprungsmodellen, används elementanalysmetoden Single-Pass Adaptive. Programmet genomför en 

första beräkning och tillhörande feluppskattning. Om feluppskattningen är stor är polynomgraden för 

låg och måste ökas. Detta görs genom att använda högre polynomgrad i andra beräkningsomgången. 

Ju större avvikelsen är desto högre polynomgrad, dock högst nio. Alternativet, Multi-Pass Adaptive 

används när högre beräkningsnoggrannhet är ett krav. Algoritmen undersöker då konvergensgraden 

varje beräkningspassering. För varje beräkningsrunda ökas polynomgraden i de element som ännu inte 

mött konvergenskravet. Detta förfarande pågår tills dess att alla element nått det uppsatta 

konvergenskravet eller den maximala polynomgraden uppnåtts vilket här är nio. Hög 

beräkningsnoggrannhet inte är det primära syftet med denna analys varför Single-Passmetoden anses 

vara fullt tillräcklig.  
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5 Resultat  

I resultatdelen presenteras det koncept som företaget har för avsikt att vidareutveckla. Utfallet av 

artikelreduceringen presenteras och resultatet från hållfasthetsanalyserna samt huruvida skillnaderna 

mellan grunddrivsektionen och konceptet i ett driftläge och serviceläge medfört några förändringar i 

hållfastheten redovisas.  

5.1 Konceptet 

Konceptet som presenteras är en förstudie till en ny drivsektion till företaget Kellve. 

Produktionsunderlag ingår inte i arbetets uppdragsbeskrivning utan konceptet bör ses som en grund för 

företaget att vidareutveckla. Konceptets utseende under drift presenteras i figur 5.1 där lagerplåten 

samt bandrensarens plåt är monterade. Balkar som förstärker konstruktionen då drivsektionen är 

utrustad med en serviceplattform samt ett avlastningsstup visas också i figuren.   

 

Figur 5.1 Den nya drivsektionen. 

Figur 5.2 demonstrerar hur lagerplåten släpps vid demontering av trumman vertikalt samt att 

bandrensarens plåt kan tas bort.  

 

Figur 5.2 Konceptet vid demontering av lagerplåt och plåt till bandrensare. 
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Figur 5.3 visar en närbild över hur lagerplåten tas upp vid service.  

 

Figur 5.3 Lagerplåten i närbild. 

Figur 5.3 visar en tydligare bild av glappet mellan lagerplåten och drivsidan (1 i figur 5.3). Glappet 

finns för att underlätta demontering och minska risken för att lagerplåten fastnar. När lagerplåten är 

monterad täcks hela öppningen och lagerplåten ligger i nivå med drivsidan, se figur 5.1. 
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5.2 Artikelreducering 

Ett av målen med arbetet var att åstadkomma en reducering av antal artiklar i Kellves sortiment utan 

att minska valmöjligheterna för kunden. Genom att skapa en drivsida som ersätter tre tidigare varianter 

möjliggörs en reducering av artiklar.  

I tabell 5.1 presenteras resultatet av artikelreduceringen för enkeldrift.  

Tabell 5.1 Resultatet av artikelreduceringen för enkeldrift. 

Sannolika kombinationer - Enkeldrift Reducering 

Motoreffekt 

(kW) 

Axeldiameter 

(mm) 

Trumdiameter 

(mm) 

Bandbredd 

(mm) 
Antal 

varianter 

Antal 

artiklar 

5,5 60 300 

500 

4 4 
650 

800 

1000 

7,5 

60 300 650 

12 6 

70 400 

800 

1000 

11 

70 400 
650 

16 8 
800 

80 500 
1000 

1200 

15 

80 400 800 

12 6 

100 500 

1000 

1200 

18,5 

80 

500 

800 

6 6 

100 

1000 

1200 

Totalt antal sannolika kombinationer - Enkeldrift 50 30 

Tabell 5.1 visar att antal varianter förblir oförändrad medan antal artiklar minskat från 50 till 30, det 

vill säga komponentantalet har minskat med 40 %. Hos den minsta respektive största motoreffekten 

förändras antalet inte alls vilket beror på att dessa effekter endast erbjöds med en höjd av drivsidan. 

Därför halveras komponentantalet för övriga effekter eftersom antalet höjder för drivsidan halverats.  
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Tabell 5.2 illustrerar på samma sätt utfallet för dubbeldriften.   

Tabell 5.2 Resultatet av artikelreduceringen för dubbeldrift. 

Sannolika kombinationer - Dubbeldrift Reducering 

Motoreffekt 

(kW) 

Axeldiameter 

(mm) 

Trumdiameter 

(mm) 

Bandbredd 

(mm) 
Antal 

varianter 

Antal 

artiklar 

2 x 7,5 

70 300 650 

12 6 

80 400 

800 

1000 

2 x 11 

80 400 
650 

16 8 
800 

100 500 
1000 

1200 

2 x 15 

80 400 800 

12 6 

100 500 

1000 

1200 

2 x 18,5 100 500 

800 

3 3 1000 

1200 

Totalt antal sannolika kombinationer - Dubbeldrift 43 23 

Här är förbättringen något högre, cirka 47 %. Orsaken är naturligtvis att endast en motoreffekt, 2 x 

18,5 kW, erbjuds med endast en höjd av drivsidan. Teoretiskt möjliga kombinationer var 540. Om tre 

varianter av drivsidan reduceras till en innebär det att antalet kombinationer minskas till en tredjedel, 

det vill säga 180 eller en minskning med cirka 66 %. Med sannolika kombinationer nås en 

totalminskning med 43 %, från 93 sannolika kombinationer till 53 sannolika kombinationer.  
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5.3 Hållfasthetsanalys  

FE-analyser görs på grunddrivsektionen och konceptet. Spänningsfördelningen undersöks och 

kontrolleras mot sträckgränsen och förskjutningen i drivsektionen granskas. Konceptet och 

grunddrivsektionen jämförs för att avläsa förbättringar respektive försämringar. 

5.3.1 Grunddrivsektion i drift  

Analysdelen inleds med grunddrivsektionen i driftläge. Figur 5.4 visar den totala förskjutningen som 

uppstår i drivsektionen under drift. Förskjutningsskalan i figur 5.4 visas i millimeter.  

 

Figur 5.4 Total förskjutning i grunddrivsektionen vid drift.  Förskjutningsskalan visas i millimeter. 

Den största totala förskjutningen som uppstår i konstruktionen är 4,5 millimeter och uppkommer i 

balkens bakre del. Drivsidans totala förskjutning ligger under 0,5 millimeter. Figur 5.5 visar 

effektivspänningen enligt von Mises som uppstår i drivsektionen under drift. För att kunna utläsa om 

drivsidan håller med en säkerhetsfaktor på 2 är spänningsskalan inställd på knappt halva 

sträckgränsen, det vill säga 175 MPa.  

 

Figur 5.5 Effektivspänningar enligt von Mises på grunddrivsektionen utsida vid drift. Spänningsskalan visas i enheten MPa. 
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I sista infästningshålet mellan drivsida och balk kan spänningskoncentrationer överstigande 175 MPa 

ses (1 i figur 5.5) vilket innebär att säkerhetsfaktor 2 inte kan uppnås för grunddrivsektionen i 

driftläge. Figur 5.6 visar drivsektionens insida.  

 

Figur 5.6 Effektivspänningar enligt von Mises på grunddrivsektionen insida vid drift. Spänningsskalan visas i enheten MPa. 

Inga spänningar överstigande 175 MPa förekommer på drivsektionens insida. Spänningsskalan 

justeras till 355 MPa, vilket motsvarar sträckgränsen, och visas i figur 5.7.  

 

Figur 5.7 Effektivspänningar enligt von Mises på grunddrivsektionen utsida vid drift. Spänningsskalan är inställd på 

sträckgränsen och visas i enheten MPa. 

De största spänningarna återfinns runt sista infästningshålet (1 i figur 5.7).   
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Det utsatta området undersöks närmare i figur 5.8.   

 

Figur 5.8 Effektivspänningar enligt von Mises, grunddrivsektionens sista infästningshål. Spänningsskalan är inställd på 

sträckgränsen och visas i enheten MPa. 

Figur 5.8 tydliggör spänningen kring infästningshålet. Spänningen överstiger nu sträckgränsen och då 

sker en omfördelning av spänningen. När sträckgränsen nås upphör det valda materialet, i detta fall 

stål, att vara linjärelastiskt vilket innebär att beräkningen inte längre är korrekt. En olinjär 

spänningsanalys kan genomföras med hjälp av exempelvis simuleringsprogrammet Abaqus.  

Den höga spänningen som förekommer i drivsektionen ses som mycket negativ. Analysen utförs på 

den största drivsidan med höjden 750 millimeter, kraftigaste motorn med effekten 18,5 kW. Stupet är 

också det kraftigaste i sortimentet med sin vikt på 1500 kg med 500 kg material som samlats i stupet. 

Kraften från bandet är också största möjliga. Den största drivsektionen belastas alltså med de största 

faktiska lasterna. 

Drivsektionen är modellerad efter typritningar och diskussioner kring handhavande, 

användningsområde samt troliga belastningsfall. Hänsyn ska tas till att modellen är förenklad samt att 

beräkningen är grov med uppskattade belastningar men faktum kvarstår att sträckgränsen nås vilket 

indikerar svagheter i konstruktionen. Omkonstruktion av drivsektionen bör övervägas.   

5.3.2 Grunddrivsektion i service 

Grunddrivsektionen analyseras även i serviceläge. Lagerplåtar, motor med växellåda demonteras och 

trumman avlägsnas horisontellt genom öppningen i drivsidan och med trummans nedmontering 

elimineras också lasten från transportbandet. I enlighet med kriterierna för serviceläget, se kapitel 

4.7.2 och kapitel 4.7.7, belastas drivsektionen av motorn som är belägen på serviceplattformens högra 

sida, två servicemän, själva plattformen samt avlastningsstupet.   
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Den totala förskjutningen som uppstår i drivsektionen under serviceläget visas i figur 5.9. 

Förskjutningsskalan i figur 5.9 visas i millimeter. 

 

Figur 5.9 Total förskjutning i grunddrivsektionen vid service.  Förskjutningsskalan visas i millimeter. 

Den största förskjutningen återfinns, likt driftläget, i den bakre balken där den maximala 

förskjutningen understiger 9,3 millimeter. I drivsidan uppgår den totala förskjutningen till cirka 2 

millimeter. Förskjutningen är större på högersidan av drivsektionen eftersom motorn är placerad på 

plattformens högra sida (se figur 4.14). Figur 5.10 visar effektivspänningar enligt von Mises som 

uppstår i drivsektionen i ett serviceläge. Spänningsskalan i figur 5.10 visas i enheten MPa. 

 

Figur 5.10 Effektivspänningar enligt von Mises på grunddrivsektionens utsida vid service. Spänningsskalan visas i enheten 

MPa. 

Även här är spänningsskalan inledningsvis ställd på halva sträckgränsen av samma orsaker som 

tidigare, att fastställa huruvida säkerhetsfaktorn nås eller inte. Figur 5.10 visar att de kritiska ytorna 

återigen är runt det bakre infästningshålet (1 i figur 5.10).   
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Insidan av drivsektionen med spänningsskalan fortsatt inställd på 175 MPa visas i figur 5.11.   

 

Figur 5.11 Effektivspänningar enligt von Mises på grunddrivsektionens insida vid service. Spänningsskalan visas i enheten 

MPa. 

Figur 5.11 visar också att drivsidans öppning visar på ökade spänningskoncentrationer (1 i figur 5.11). 

Spänningsskalan justeras återigen till sträckgränsen för att se om någon plasticering sker, se figur 5.12.  

 

Figur 5.12 Effektivspänningar enligt von Mises på grunddrivsektionen vid service. Spänningsskalan är inställd på 

sträckgränsen och visas i enheten MPa. 

De mest kritiska områdena återfinns runt infästningshålet (1 i figur 5.10) men också öppningen (1 i 

figur 5.11).   
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Detta kan ses tydligare i figur 5.13 där båda områdena visar spänningskoncentrationer överstigande 

sträckgränsen. 

 

Figur 5.13 Effektivspänningar enligt von Mises på grunddrivsektionen vid service i infästningshål samt öppning. 

Spänningsskalan visas i enheten MPa. 

Figur 5.14 visar hur spänningskoncentrationen ser ut i öppningens mest utsatta hörn, det nedre vänstra 

hörnet.  

 

Figur 5.14 Effektivspänningar enligt von Mises på grunddrivsektionen vid service i öppning. Spänningsskalan visas i enheten 

MPa. 

Även i serviceläget nås sträckgränsen. Detta är väntat eftersom drivsektionens lagerplåtar är 

demonterade vilket medför en försvagad konstruktion. För att korrekt kunna avgöra 

spänningsfördelningen i drivsektionen krävs återigen en olinjär analys.    
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5.3.3 Koncept i drift 

Konceptet analyseras på samma sätt som grunddrivsektionen för att få en adekvat jämförelse vilket 

betyder att lika stora laster läggs på konceptet som på grunddrivsektionen. I figur 5.15 visas den totala 

förskjutning som uppstår i drivsidan och balken under drift. 

 

Figur 5.15 Den totala förskjutningen i konceptet vid drift. Förskjutningsskalan i figuren visas i millimeter.  

Den maximala totala förskjutningen som uppstår är 0,185 millimeter. Denna förskjutning uppkommer 

i drivsidans överkant på högersidan, det vill säga den sida där motorn är fäst.  

Figur 5.16 visar effektivspänningen enligt von Mises i konceptet under drift. Spänningsskalan är 

inställd på 100 MPa.  

 

Figur 5.16 Effektivspänningar enligt von Mises på konceptets utsida vid drift. Spänningsskalan visas i enheten MPa. 

Figur 5.16 visar att spänningarna i konceptet vid drift är mycket låga.   
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För att ändå se var förhöjda koncentrationer kan uppstå sänks spänningsskalan till 25 MPa vilket visas 

i figur 5.17. 

 

Figur 5.17 Effektivspänningar enligt von Mises på konceptet utsida vid drift. Spänningsskalan visas i enheten MPa. 

Figur 5.17 visar att områdena kring lagerplåtarnas infästning indikerar förhöjda värden. Figur 5.18 

visar en närbild på lagerplåtarnas infästning. Spänningsskalan är fortfarande inställd på 25 MPa.  

 

Figur 5.18 Effektivspänningar enligt von Mises på konceptets infästningshål för lagerplåt. Spänningsskalan visas i enheten 

MPa. 

Spänningarna i konceptet är mycket låga. En misstanke om fel i analysen även här är befogat. Om 

något gått fel i analysen eller om modelleringen fallerat kan inte i dagsläget besvaras.   
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5.3.4 Koncept i service  

Även konceptet analyseras i serviceläge. Den totala förskjutningen som uppstår i konceptet under 

serviceläget visas i figur 5.19. Förskjutningsskalan i figur 5.19 visas i millimeter. 

 

Figur 5.19 Den totala förskjutningen i konceptet vid service.  Förskjutningsskalan visas i millimeter.  

Den största förskjutningen återfinns i den bakre balken där den största förskjutningen understiger 8 

millimeter. Drivsidan visar på en total förskjutning på cirka 1,8 millimeter. Förskjutningen är större på 

höger sida eftersom motorn även för konceptet är placerad på plattformens högra sida (se figur 4.14).  

Figur 5.20 visar effektivspänningar enligt von Mises som uppstår i drivsektionen i ett serviceläge. 

Spänningsskalan i figur 5.20 är inställd på 175 MPa och visas i enheten MPa. 

 

Figur 5.20 Effektivspänningar enligt von Mises på konceptets utsida vid service. Spänningsskalan visas i enheten MPa. 

Figur 5.20 visar att spänningarna är koncentrerade runt bandrensarplåten och bakre infästningshålet 

mellan drivsida och balkdelar (1 i figur 5.20). Även öppningen i drivsidan indikerar förhöjda värden 

(2).   
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Med fortsatt oförändrad spänningsskala visas insidan av drivsektionen i figur 5.21. 

 

Figur 5.21 Effektivspänningar enligt von Mises på konceptets insida vid service. Spänningsskalan visas i enheten MPa. 

Enligt figur 5.21 illustrerar den röda rutan området där spänningskoncentrationen är som störst, det vill 

säga runt bandrensarplåten. I figur 5.22 har spänningsskalan justerats till 355 MPa som är 

sträckgränsen. 

 

Figur 5.22 Effektivspänningar enligt von Mises på konceptet. Spänningsskalan är inställd på sträckgränsen och visas i 

enheten MPa. 

Sträckgränsen nås inte i något område i figur 5.22 varför spänningsskalan återigen justeras ner till 

halva sträckgränsen.   
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Figur 5.23 visar en närbild på de mest utsatta områdena. 

  

Figur 5.23 Effektivspänningar enligt von Mises på konceptets mest utsatta ytor vid service. Spänningsskalan visas i enheten 

MPa. 

Figur 5.23 visar att spänningen ligger strax över 175 MPa på de mest utsatta områdena vilket medför 

att säkerhetsfaktor 2 nås för konceptet i serviceläge. 
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6 Slutsats  

I slutsatsen diskuteras konceptet som togs fram i examensarbetet. Efter att hållfasthetsanalyser 

jämförts samt att den generella jämförelsen av konstruktionslösningar mellan grunddrivsektionen och 

konceptet har genomförts kan ett flertal slutsatser dras vilka presenteras nedan. Kapitlet avslutas med 

rekommendationer för fortsatta arbeten med drivsektionen för företaget.  

6.1 Reflektioner kring konceptutvecklingen 

I kapitel 1.3 definierades att syftet med arbetet var att utveckla en ny modulbaserad drivsektion som 

skulle minska antalet artiklar och i förlängningen erhålla en standardiserad drivsektion. Detta mål 

anses uppnått eftersom drivsektionen modulariserats. Artikelreduktionen ledde till 43 % färre artiklar 

utan att minska på antalet sannolika kombinationer. Det nya konceptet utnyttjar till viss del metoderna 

beträffande modularisering som beskrivits i kapitel 3.2 men rimligtvis finns utrymme för 

vidareutveckling av drivsektionen både när det gäller konstruktionen och modulindelningen.   

Modulariseringen som gjordes i arbetet resulterade i att drivsidan kan kombineras med en lagerplåt 

som därefter anpassas efter vilket lager som används. Lagerplåten är inte längre beroende av 

trumdiametern. Även en modulindelning av bandrensaren utvecklades genom att skapa en plåt med en 

separat hålbild för varje trumdiameter som används. Modifieringen av gränssnittet mellan 

fackverksramen och drivsektionen möjliggjorde att drivsidans höjd inte längre var beroende av 

trumdiametern. Det resulterar i att konfigurationerna gällande motorstorlekar, trum- och axeldiametrar 

i målspecifikationen med målvärden (se bilaga 2) kan tillhandahållas med endast en storlek av 

drivsidan. Vi tror att ändringarna av drivsektionen kommer att ge Kellve ett bättre underlag för fortsatt 

arbete. En modularisering har potential att generera större vinster genom artikelreducering och 

minskade ledtider. Modulariseringen bidrar också till ett förenklat offertarbete. 

6.2 Reflektioner kring hållfasthetsanalysen 

Hållfasthetsjämförelsen mellan grunddrivsektionen och konceptet visar på positiva och negativa 

resultat. Analyserna visar att hållfastheten inte är tillräcklig för grunddrivsektionen, varken i eller 

driftläge eller serviceläge. Förskjutningarna anses vara låga med 4,5 millimeter i balken och 0,5 

millimeter i drivsidan i driftläget. I serviceläget är förskjutningarna 9,3 millimeter och cirka 2 

millimeter för balkens bakre del respektive drivsidan. Detta är förväntat eftersom konstruktionen är 

försvagad i serviceläget men nedböjningen är ändå liten.  

Spänningsanalyserna speglar de negativa resultaten för grunddrivsektionen. Detta gäller för både 

driftläge och serviceläge. Det stora problemområdet är kring det sista infästningshålet mellan 

drivsidan och balken.  

Faktorer som kan orsaka nedsatt hållfasthet är felaktiga antaganden med avseende på randvillkor, 

laster och infästningar. Analyserna för både grunddrivsektionen och konceptet i driftläget var mycket 

problematisk att få igenom i Mechanica-modulen. Ett hundratal simuleringar gjordes och endast en 

handfull lyckades. Om det berodde på felaktiga antaganden eller inte kan idag inte sägas eftersom 

Pro/ENGINEER var mycket instabilt och varvade lyckade resultat med misslyckade resultat utan att 

några förändringar gjorts i analysen. Rekommendationen för fortsatt arbete blir därför att utföra 

noggrannare simuleringar med bättre detaljeringsgrad och randvillkor. 

Konceptet i driftläge visar att största förskjutningen sker i drivsidan och är på 0,185 millimeter, se 

figur 5.15. När serviceläget analyseras har förskjutningen i drivsidan ökat till 1,8 millimeter och 
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största förskjutningen flyttat till balkens bakre del. Resultaten tyder på att konstruktionen är mycket 

stabil. 

Spänningsanalyserna för konceptet i driftläge visar på mycket låga spänningsnivåer och för 

serviceläget ligger spänningskoncentrationen på strax under halva sträckgränsen, det vill säga 175 

MPa. Säkerhetsfaktor 2 anses därmed vara uppfylld. Eftersom grunddrivsektionen visar på extrema 

resultat är det befogat med förhöjd misstanke angående analyserna kring driftläget för konceptet. Om 

resultatet för grunddrivsektionens driftläge beror på de randvillkor, laster och infästningar som använts 

finns all anledning att även misstänkliggöra analyserna för konceptet i driftläge. Kontentan blir att 

analyserna för driftläget bör utvärderas noggrant och eventuellt göras om i något annat program för att 

säkerställa att Pro/ENGINEER inte orsakat felet.  

Grunddrivsektionen påvisade spänningskoncentrationer överstigande sträckgränsen i sista 

infästningshålet mellan balk och drivsida. Detta är oroväckande och tyder på att det skulle kunna vara 

grunddrivsektionen som är felkonstruerad. Balksektionen har inte undersökts eller optimerats då det 

inte har ingått i detta arbete. Balkarnas utformning bör dock ses över eftersom konstruktionen kan 

optimeras genom en mer distinkt fackverkskonstruktion som därmed skulle medföra en stabilare 

struktur. 

Radien i drivsidans öppning är betydligt större i konceptet än i grunddrivsektionen (250 mm mot 

tidigare 10 mm) vilket minskar risken för förhöjda spänningskoncentrationer. För att sänka 

spänningskoncentrationerna i bandrensarplåtens öppning (se figur 5.26) kan öppningen optimeras 

genom att öka hörnradien. 

6.3 Rekommendationer för vidare arbete 

Examensarbetets mål var att ta fram en konceptuell modell för en ny drivsektion, inte några ritningar 

eller andra former av produktionsunderlag. Företaget måste därför vid en produktframtagning ta fram 

ritningar samt tillverkningsunderlag. 

Vi ser gärna att företaget arbetar vidare med konceptet. Med tanke på resultaten av analyserna i 

driftläget, och i viss mån även serviceläget, rekommenderas en utvärdering av validiteten av indatan 

till analysen samt en grundlig översyn av vilka förhållanden som råder i dagsläget med avseende på 

aktuella laster och eventuella förstärkningar för att sedan genomföra en ny, mer noggrann analys med 

programvara företaget är väl förtrogen med.  

Färre komponenter möjliggör också en förenklad och mer effektiv offertberedning. Beredaren har inte 

lika många artiklar att ta hänsyn till vilket medför att tillverkningskostnaderna är lättare att överblicka. 

Ett standardiserat sortiment är ytterligare ett område att arbeta vidare på. En fördjupad analys över 

komponentfloran, eventuella begränsningar eller modifieringar av utbudet skulle kunna bidra till en 

utökad modularisering av drivsektionen vilket ger en än mer konkurrenskraftig produkt.   
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Bilaga 1. Tidsplanering  

Tidsplanering examensarbete våren 2012 

  Läsperiod 1 - deltidsstudier 

   

  

Aktivitet                                                Vecka 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

   

  

Planering                     

   

  

Förarbete/samla information                 

 

  

   

  

Förstudie/referensmaterial   

   

  

 

        

   

  

Idégenerering   

        

  

   

  

Konceptgenerering   

        

  

   

  

Modellering   

        

  

   

  

Hållfasthet   

        

  

   

  

Tolkning av resultat   

        

  

   

  

Rapportskrivning   

        

  

   

  

Möten                     

   

  

  Läsperiod 2 - heltidsstudier 

   

  

Aktivitet                                                Vecka 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Planering                         

 

  

Förarbete/samla information   

 

    

     

  

   

  

Förstudie/referensmaterial             

   

  

   

  

Idégenerering   

 

    

     

  

   

  

Konceptgenerering   

  

    

    

  

   

  

Modellering   

    

      

 

  

   

  

Hållfasthet   

     

        

   

  

Tolkning av resultat   

      

      

   

  

Rapportskrivning                         

 

  

Möten                             

Förklaring av de olika aktiviteterna i tidsplaneringen 

Planering 

Planering av examensarbetet i stort, upplägg, hur arbetet ska göras, 

veckoplanering etc. Pågår under hela arbetets gång, mer omfattande i 

början för att succesivt sjunka under andra halvan av terminen.  

Förarbete/samla information 

Allmän informationssökning om examensarbetets art, hur bandtransportörer 

fungerar, var de används och annan informationssökning som inte ges av 

referenslitteraturen. Pågår under cirka 15 veckor med varierad intensitet. 

Förstudie/referensmaterial Den litteratur rapporten refererar till studeras. 

Idégenerering Idégenereringsfasens olika verktyg används under denna period. 

Konceptgenerering Konceptgenereringsverktygen används under denna period. 

Modellering Modelleringen görs i ett 3D-CAD-program. 

Hållfasthet Hållfasthetsfasen innehåller FEM. 

Resultat Tolkning av resultat och produktion av bilder till rapporten. 

Rapport Rapportskrivningens alla delar. 

Möten 
Möten med handledare på Högskolan i Skövde samt handledare på företaget 

Kellve. 

  



Högskolan i Skövde Drivanordning för bandtransportör Karlsson, Korpi 

65 

 

Bilaga 2. Målspecifikation med målvärden  

  

Målspecifikation med målvärden 

Specifikation 

nr. 
Behov nr. Specifikation Vikt Enhet 

Acceptabelt 

målvärde 
Idealvärde 

1 8 Minska antal varianter. 5 st 2 1 

2 2 Vertikal montering/demontering. 5 Ja/Nej Ja Ja 

3 3, 10 Enkel konstruktion. 5 Ja/Nej Ja Ja 

4 1, 4, 8 
Alla motoreffekter som erbjuds i 

dagsläget. 
4 kW 

5,5 

7,5 

11 

15 

18,5 

5,5 

7,5 

11 

15 

18,5 

Dubbeldrift 11 

Dubbeldrift 15 

Dubbeldrift 18,5 

5 1, 8 Standardiserade trumdiametrar. 4 mm 
400 

500 

315/320 

400 

500 

6 1,8 Standardiserade axeldiametrar. 4 mm 
70 

80 

60 

70 

80 

100 

7 1,8 Standardiserade bandbredder. 4 mm 

500 

650 

800 

1000 

500 

650 

800 

1000 

1200 

1400 

8 5 
Inkapslad drivsektion samt en tät 

konstruktion. 
4 Ja/Nej Ja Ja 

9 1, 3, 9 
Stabil och förtroendegivande 

konstruktion. 
4 Ja/Nej Ja Ja 

10 1, 8 
Två lagertyper samt flera 

lagerstorlekar.  
4 Ja/Nej 

FNL-

stållagerhus 

FNL-stållagerhus 

& SNL-flänslager 

11 6 
Möjlighet till en 3-sidig 

plattform.  
3 Ja/Nej Ja Ja 

12 
7 

Möjlighet till  

inspektionsluckor. 
3 Ja/Nej Ja Ja 
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Bilaga 3. Kombinerade koncept A-G 
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