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Sammanfattning 
Som en del av SMEKAB AB:s tillverkning åt DeLaval Sales AB ingår tillverkning av frontar 
och mellanväggar till ungdjursboxar. Efter det att produkterna varmförzinkats placeras de 
stående i grupper om tio i så kallade häckar. Där sker en mindre montering innan de färdiga 
detaljerna placeras en i taget på en pall. Denna operation anser SMEKAB tar för lång tid, man 
vill därför tillverka en tippanordning som gör det möjligt att banda ihop alla tio för att sedan 
lägga dem på en pall. 

 
Arbetes huvudsakliga uppgift är att ta fram produktionsunderlag för en sådan anordning. I 
produktionsunderlaget skall ritningar, säkerhetsföreskrifter, hållfasthetsberäkningar samt en 
grov ekonomisk kalkyl presenteras.  
 
Efter det att uppgiften diskuterats med SMEKAB plockades en kravspecifikation fram och 
med denna som stöd skissades ett antal idéer fram. Tillsammans med SMEKAB valdes en 
konstruktions bestående av ett bord som i stående läge kan liknas med ett L, bordet följer med 
hjälp av urskålande hjul så kallade V-hjul [10], en rörkonstruktion tills det att detaljen tippats 
90 grader. 

 
Innan hållfasthetsberäkningarna utfördes genomfördes en undersökning om hur 
tippningsprocessen påverkas av hjulens placering. Då SMEKAB inte kan säga hur deras 
produkter ser ut i framtiden önskas en maskin som kan tippa detaljer oberoende var detaljens 
tyngdpunkt är placerad. Efter att diskuterat undersökningsresultatet beslutades att den 
slutgiltiga konstruktionen skulle innehålla två hjulpar placerade 300 mm på var sida om 
tyngdpunkten. Efter detta beslut dimensionerades konstruktionen och en kostnadskalkyl 
beräknades. I samråd med SMEKAB bestämdes vilka säkerhetsregler som gäller för 
konstruktionen. 
 
Den slutgiltiga konstruktionen består av ett som tidigare beskrivet L-format bord som glider 
på en rörkonstruktion tills det är tippat 90 grader. För att bordet skall följa rörkonstruktionen 
används en hjulupphängning bestående av V-hjul [10]. För att klara rörets krökning är det 20 
mm mellanrum mellan hjulen. 
 
För att tippa en detalj placeras en pall stående på bordet, sedan placeras produkten framför 
pallen. När trucken sedan lyfter bordet underifrån glider det längs rörkonstruktionen tills den 
tippats 90 grader. 
 
Efter genom fört arbete överlämnas produktionsunderlag bestående av ritningar, förslag på 
säkerhetsregler samt kostnadsförslag över till SMEKAB. Därmed uppfylls de mål och syfte 
som sattes i börja av projektet. 
 
Som förslag till fortsatt arbete bör SMEKAB göra en djupare undersökning angående om 
konstruktionen skall vara flyttbar eller inte. Om tippanordningen skall vara flyttbar måste 
SMEKAB konstruera en lösning som gör att hela anordningen lyfter från marken under 
tippningsprocessen.  



Summary 
SMEKAB AB:s manufacturing for DeLaval Sales AB includes production of stable interiors. 
When the parts have been dipped in the zinc, they are placed in groups of ten in a special 
holder. Here takes a smaller assembly operation place and the parts are placed one at the time 
on a loading pallet. The operation between the holder and loading pallet considers SMEKAB 
to been to time demanding, and will therefore manufacture a machine that makes it possible to 
put all ten parts in the loading pallet at the same time. 
 
The main objective of the project is to present drawings, calculations, safety regulations and a 
smaller financial calculation for a device that fulfill SMEKAB’s demands.  
 
Together with SMEKAB the task was discussed and a list of requirements was put together. 
With the list of requirements as a support a number of solutions were presented for SMEKAB 
and a design for development was chosen. The design contains a table that if it stands up can 
be compared with an L, with assistance from so called V-wheels [10] the table ride along a 
pipe design until the details are tipped 90 degrees.  
 
At the time of this study SMEKAB do not know what their product range will look like in the 
future, therefore they would like to have a design that not is depended of the center of gravity 
on the details. After some test it was decided that the design will have two pair of wheels on 
each side, the wheels are placed 300 mm on each side of the centre of gravity. The next step 
was to complete the calculations and in consultation with SMEKAB decide witch safety rules 
the design should have. 
 
The final design contains an L shaped table that rides along a pipe design, to make sure that 
the table follows the pipe construction it ahs four wheel pairs. To make the curve on the pipe 
construction the distance between each wheel in a pair is 20 mm measure from the outer 
point. 
 
To tip a detail a loading pallet is placed on the standing table, and then a detail is placed on 
the table in front of the loading pallet. When a truck is lifting the table it follows the pipe 
design until the detail is tipped 90 degrees. 
 
When the project is ready drawings, calculations, safety regulations and a smaller financial 
calculation for the device will be presented to SMEKAB. With that the aim and goal for the 
examination is completed. 
 
As a proposal for the future work SMEKAB needs to decide if they would like the device to 
be moveable or not. If SMEKAB would like to have the construction moveable they have to 
design a device that keeps the design to lift from the ground when the trucks lift the table. 
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1. Inledning 
Som en del av SMEKAB AB’s tillverkning åt DeLaval Sales AB 
ingår tillverkning av frontar och mellanväggar till ung-
djursboxar. Efter det att produkterna varmförzinkats place-
ras de stående i grupper om tio i så kallade häckar. Där 
sker en mindre montering innan de färdiga detaljerna place-
ras en i taget på en pall. Denna operation anser SMEKAB tar 
för lång tid, man vill därför tillverka en tippanordning som 
gör det möjligt att banda ihop alla tio för att sedan lägga 
de på en pall. 
 
Arbetes huvudsakliga uppgift är att ta fram produktionsun-
derlag för en sådan anordning. I produktionsunderlaget skall 
ritningar, säkerhetsföreskrifter, hållfasthetsberäkningar 
samt en grov ekonomisk kalkyl presenteras.  
 
1.1 Bakgrund 
SMEKAB AB i Önnestad är en mekanisk verkstad med huvudin-
riktning på varmförzinkade konstruktioner. En av SMEKAB’s 
största kunder är DeLaval Sales AB som är ett världsledande 
företag inom bland annat stallinredning och som en del av 
SMEKAB’s arbete åt DeLaval Sales AB ingår tillverkning av 
frontar och mellanväggar till ungdjursboxar. Efter att rör-
konstruktionerna svetsats ihop varmförzinkas de och placeras 
stående i så kallade häckar (se Fig. 1). I häckarna sker se-
dan en mindre montering, varpå produkterna placeras liggande 
tio och tio på pallar för att sedan bandas ihop och läggas 
på lager. 
 

 
Figur 1, Mellanvägg placerad i en så kallad ”häck”. 
 
Själva förflyttningen mellan häckarna och pallarna sker idag 
på två sätt, antingen för hand av två till tre personer el-
ler så förflyttar en person detaljerna med hjälp av en lyft-
kran med 120 kg lyftkapacitet. I båda fallen så klarar man 
bara av att förflytta en front alternativt en mellanvägg åt 
gången. SMEKAB anser att detta är en alldeles för tidsödande 
metod och tänker därför tillverka en tippanordning som gör 
att man kan banda ihop tio detaljer, för att sedan tippa 
hela bunten 90º och lägga den på tillhörande pall. 
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1.2 Målsättning och syfte 
Avsikten med detta arbete är att plocka fram produktionsun-
derlag för en tippanordning som uppfyller de krav som ställs 
av SMEKAB. Syftet är sedan att SMEKAB skall tillverka 
tippanordningen och integrera den i sin produktion, där dess 
primära syfte blir att förkorta tiden som används till mate-
rialhantering. 
 
1.3 Avgränsningar 
Produktionsunderlaget som skall presenteras för SMEKAB skall 
innehålla ritningar på tippanordningen, säkerhetsföreskrif-
ter samt en grov ekonomisk kalkyl. Innan produktions-
underlaget arbetas fram skall ett obestämt antal idéer pre-
senteras för SMEKAB, därefter tas ett beslut angående vilket 
förslag som bäst uppfyller de krav som ställts. Sedan arbe-
tas produktionsunderlag fram och det görs även hållfasthets-
beräkningar på konstruktionen. 
 
1.4 Metodik  
Arbetet har till största delen utförts på Högskolan Kristi-
anstad, men ett antal besök har gjorts på SMEKAB. Strukturen 
på arbetet har till stor del följt den mall om produktfram-
tagning som presenteras i Design i fokus [3]. 
 
Initiering och projektering 
Uppgiften diskuteras med företaget, varpå en projektplan 
samt en tidsplan plockas fram. 
 
Designförstudie 
En noggrannare genomgång av arbetet görs och tillsammans med 
berörda personer bestäms vilka krav som skall gälla för pro-
ukten, utifrån dessa krav skrivs en kravspecifikation.  d
 
Konceptuell design 
Olika skisser och förslag på hur uppgiften skall lösas 
plockas fram och redovisas för företaget. Tillsammans med 
personal på företaget bestäms sedan vilket förslag som ska 
bli det slutgiltiga. 
 
Preliminär konstruktion 
Produktionsunderlag tas fram och hållfasthetsberäkningar 
enomförs. g
 
Rapport och redovisning 
Efter genomfört arbete dokumenteras allt i en teknisk rap-
port, arbetet redovisas även muntligt på Högskolan Kristian-
stad. 
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1.5 Resurser 
Vid frågor har kontakt tagits med antingen Tomas Rydhagen 
[1] på SMEKAB alternativt Thomas Skåre [2] vid Högskolan 
Kristianstad. Tomas Rydhagen har även hjälpt till vid beräk-
ning av den ekonomiska kalkyl som presenteras. 
 
För framställning av ritningsunderlag har programmet Solid 
Works 2005 används, rapporten är skriven i Word 5.1. 
 
1.6 Företagsbeskrivning 
SMEKAB är ett företag som arbetat sedan många år med utveck-
ling, konstruktion, tillverkning, marknadsföring och för-
säljning av produkter för bland annat parkmiljö, trafiksä-
kerhet och industri. Man är också systemleverantör till De-
Laval Sales AB gällande stallinredning till lantbruk. SMEKAB 
bedriver också legotillverkning inom tillverkning av svetsa-
de konstruktioner och varmförzinkning. 
 
1.7 Tillverkningsprocess av frontar och mellanväg-
gar 
Tillverkningen av frontar och mellanväggar börjar med att 
rören till konstruktionerna kapas upp i angivna längder. 
Därefter görs eventuell profilering av rören till exempel 
bokning eller kantprofil. När alla rören har önskad form 
körs de till svetsavdelningen där konstruktionen svetsas 
ihop. Fronterna och mellanväggarna körs sedan ur huvudbygg-
naden till en närliggande byggnad där de varmförzinkas. 
 
Under varmförzinkningen hängs produkterna upp i grupper om 
tio, när de är klara skickas de genom ett hål i golvet ner 
till bottenplan. När konstruktionerna kommit ner genom gol-
vet sker ett kompletterande zinkpålägg, innan detaljerna 
lyfts av sina hållare och placeras i ”häckar”. Nu sker en 
mindre montering i hörnen av produkten, därefter lyfts fron-
terna och mellanväggarna en och en över till en pall, där 
bandas de sedan ihop. Nu är produkten klar och placeras på 
ger i väntan på leverans. la
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2. Utförandet 
Efter det att uppgiften diskuterats med SMEKAB plockades en 
kravspecifikation fram och med denna som stöd skissades ett 
antal idéer fram. Tillsammans med SMEKAB valdes en konstruk-
tions bestående av ett bord som i stående läge kan liknas 
med ett L, bordet följer med hjälp av urskålande hjul så 
kallade V-hjul [10], en rörkonstruktion tills det att detal-
jen tippats 90 grader. 

 
Innan hållfasthetsberäkningarna utfördes genomfördes en un-
dersökning om hur tippningsprocessen påverkas av hjulens 
placering. Då SMEKAB inte kan säga hur deras produkter ser 
ut i framtiden önskas en maskin som kan tippa detaljer obe-
roende var detaljens tyngdpunkt är placerad. Efter att dis-
kuterat undersökningsresultatet beslutades att den slutgil-
tiga konstruktionen skulle innehålla två hjulpar placerade 
300 mm på var sida om tyngdpunkten. Efter detta beslut di-
mensionerades konstruktionen och en kostnadskalkyl beräkna-
des. I samråd med SMEKAB bestämdes vilka säkerhetsregler som 
gäller för konstruktionen. 
 
2.1 Initiering och projektering 
Efter ett första telefonsamtal med SMEKAB hölls ett möte med 
Tomas Rydhagen på fabriken där problemet presenterades. Ef-
ter mötet skrevs en projektplanering som godkändes av SMEKAB 
mt Högskolan Kristianstad. sa

 
2.2 Designförstudie 
När projektplanen var godkänd hölls ett andra möte på 
SMEKAB, denna gången med verkade förutom Tomas Rydhagen även 
Arne Hansson som är ansvarig för avdelningen där tippanord-
ningen kommer placeras. Vid det andra mötet diskuterades 
problemet mera noggrant, och SMEKAB framförde de krav och 
önskemål som sammanställdes i en kravspecifikation (se Bila-
ga A). 
 
SMEKAB hade även önskemål om att tippanordningen skulle kun-
na tippa en annan typ av detaljer 180°, det gjorde dock ing-
enting om det fick göras i två steg. Att konstruktionen 
skulle vara så lätt och kompakt som möjligt var också ett 
önskemål.  
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2.3 Konceptuell design 
Med kravspecifikationen som underlag skissades ett par idéer 
fram i Solid Works (se Fig. 2,3,4,5 och 6), skisserna inne-
höll bara grundtanken om hur tippanordningen skulle fungera. 
Ett möte hölls med SMEKAB och där diskuterades mer ingående 
hur bunten kommer att röra sig under själva tippningen. Det 
framkom då att det fanns en risk för att spänningen i banden 
tappas om buntens vikt inte villar på alla rören, detta 
skulle innebära att detaljerna kan börja rör sig och trilla 
av trucken. 
 
Måtten på den truck som skall användas kontrollerades också 
och det visade sig att gafflarna var något kortare än befa-
rat ca 1200 mm, samt att utrymmet för att komma i mellan 
eventuella stänger var 1700mm. Med den uppdaterade fakta be-
slutades det att arbetet skulle fortsätta med att utveckla 
idén som visas i fig. 8.  
 
Förslag 1 (se Fig. 2) 
Först kör trucken fram bunten till tippanordningen. Där 
tilltar man truckgafflarna framåt så att bunten lutar mot 
kon-struktionen. Där efter lyfter man gafflarna uppåt och på 
så sätt skjuts bunten upp längs röret. Efter det placeras 
pallarna under bunten, varpå man kan lyfta allt underifrån. 
Problemet är som tidigare nämnt att när bunten skjuts upp 
vilar all vikt på ett rör, detta gör att man tappar spän-
ningen i banden. På grund av variationen i pallmängd krävs 
två olika burar. 
 

 
Figur 2, Förslag 1 på tippanordning. 
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Förslag 2 (se Fig. 3,4) 
Principen för förslag 2 är samma som för förslag 1. Men 
istället för att använda två tippanordningar för att klara 
av variationen av antal pallar, så kan man plocka bort rören 
i mitten (se Fig. 4).  

  
Figur 3, Förslag 2 med löstagbara rör, en pall.  
 

 
Figur 4, Förslag 2 med löstagbara rör, en pall. 
 
Förslag 3 (se Fig. 5) 
För att tippa bunten i förslag 3 placeras bunten på den rör-
liga delen som tippar framåt. För att kontrollera rörelsen 
används truckgafflarna som stöd, när trucken backar samti-
digt som gafflarna sänks tippas bunten sakta. Problemet med 
förslag 3 är att det krävs långa truckgafflar.  
 

 
Figur 5, Förslag 3 bestående av en rörlig vagga. 
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Förslag 4 (se Fig. 6) 
I förslag 4 börjar man med att placera pallar och bunten 
stående vertikalt på stängerna, varpå man lyfter bordet med 
truckgafflarna. Bordet kommer då att rotera kring axeln och 
bunten tippas. 
En brist med förslag 4 är att kunna kontrollera rörelsen så 
att bordet inte slår över. Det behövs också en stark låsan-
ordning för att hålla kvar bordet horisontellt. 
 

  
Figur 6, Förslag 4 tippar med hjälp av ett bord som roterar kring en 
axel. 
 
Som en vidareutveckling av fig. 3 konstruerades ett L format 
bord, som skall transporteras längs rörkonstruktionen. För 
att klara detta togs det fram två förslag (se Fig. 7,8) på 
hur bordet skulle röra sig längs tippanordningen. 
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Förslag 1:1 (se Fig. 7) 
För att bordet skall följa rörkonstruktionen används i för-
slag 1:1 ett glidlager [8] på varje sida samt en skena som 
går ner över röret och stabiliserar det under tippningen. 
För ökad stabilitet kan man använda sig av kombinerade glid- 
och ledlager [9]. Detta gör att man kan använda två lager på 
varje sida. 

 
Figur 7, Förslag 1:1 bord med glidlager. 
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Förslag 1:2 (se Fig. 8) 
I förslag 1:2 används så kallade V-hjul [10] (se Fig. 9) för 
att bordet skall följa rörkonstruktionen.  
 

 
Figur 8, Förslag 1:2 bordet följer en rörkonstruktion med hjälp av V-
hjul. 
 

 
Figur 9, Design av ett V-hjul. 
 
Efter diskussion med SMEKAB beslutades att förslag 1:2 skul-
le bli det slutgiltiga men innan hjulplaceringen bestämdes 
gjordes undersökning på placeringen påverkar tippningen. Den 
situation som kontrollerades var att bunten inte får tippa 
över för mycket när man skjuter den längs rören, för att 
förhindra detta kontrollerades möjligheten av att använda en 
fjäder som motarbetar tippningen samt var man gynnsammast 
placerar hjulen. 
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2.4 Preliminär konstruktion 
 
2.4.1 Undersökning av dragfjäder 
Innan hållfastberäkningar på konstruktionen gjordes, kon-
trollerades behovet av att använda en fjäder på det nedre 
hjulparet (se Fig. 10). Syftet med dragfjädern skulle vara 
att minska risken för att bunten tippar över okontrollerat. 
Undersökningen gjordes genom att kontrollera hur krafterna 
ser ut på bunten under tippningen. För att underlätta beräk-
ningar utelämnades bordet ur beräkningarna, detta på grund 
av att bordets tyngdpunkt befinner sig nedanför vridnings-
punkten och kommer därför inte att påverka risken för att 
bunten tippar över.  
 

 
Figur 10, Tippanordning med fjäder på nedre hjulpar. 
 
Vridpunkten under tippningen befinner sig vid det mittersta 
hjulparet (se Fig. 11) och dess placering är halv buntens 
längd mätt från frontgaffelns yta. Det som skulle göra att 
bunten tippar över okontrollerat vore om momentet kring det 
mittersta hjulparet blir negativ. 
 

 
Figur 11, Pågående tippning av bord. 
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Formeln för momentet kring vridningspunkten är lgmM *sin** Θ=  
där  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Symbol Beskrivning Enhet 
M  momentet kring A   Nm
  massan på bunten  m Kg
 g gravitationstal 
Θ  lutningen i garder ° 
 l   hävarmen till momentet  mm
X   avstånd från vridpunkten  mm
 

Beräkningar gjordes i 5 punkter Θ= 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, för be-
räkningarna var massan 1000 kilogram, gravitationstalet 9,81 

2s
m  och hävarmen 372 . mm

Θ= 15° ⇒ 372*15sin*81,9*1000=M  ⇒ 945000≈M   Nmm
Θ= 30° ⇒ 372*30sin*81,9*1000=M  ⇒  1800000≈M   Nmm
Θ= 45° ⇒ 372*45sin*81,9*1000=M  ⇒ 2600000≈M   Nmm
Θ= 60° ⇒ 372*60sin*81,9*1000=M  ⇒ 3200000≈M   Nmm
Θ= 75° ⇒ 372*75sin*81,9*1000=M  ⇒ 3500000≈M   Nmm

Då momentet aldrig blir negativt (se Fig. 12), så kommer en 
dragfjäder bara att försvåra själva tippningen då den drar 
åt samma håll som momentet. I ovanstående beräkningar låg 
tyngdpunkten i linje med vridpunkten, men vad händer om 
tyngdpunkten flyttas uppåt?  
 

 
Figur 12, Diagram över moment kring vridpunkten. 
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Då SMEKAB framfört önskemål om att tippa andra produkter så 
gjordes en undersökning som studerade vad som händer om man 
flyttar tyngdpunkten uppåt? Vid vilken vinkel kommer bunten 
att tippa över? I undersökningen kontrollerades vilket av-
stånd det är mellan gamla tyngdpunkten och den nya tyngd-
punkten vid den vinkel som bordet tippar över (se Fig. 13). 
På grund av att fjädern inte behövs ersattes det nedersta 
hjulparet av ett likadant hjul som det översta.  
 
I beräkningen förekommer två motriktade moment och precis 
innan bunten tippar är de lika stora. Formeln för beräkning-
en blir: XgmlgmM *cos***sin** Θ−Θ=  

0=M ⇒ 
Θ

Θ
=

cos**
372*sin**

gm
gmX  ⇒ 372*

cos
sin

Θ
Θ

=X  

X kontrollerades för =15°, 30°, 40°, 45°, 60° . Θ
 

Θ  = 15 ⇒ 372*
15cos
15sin

=X  ⇒ mmX 99≈  

Θ  = 30 ⇒ 372*
30cos
30sin

=X  ⇒ mmX 215≈  

Θ  = 40 ⇒ 372*
40cos
40sin

=X  ⇒ mmX 300≈  

Θ  = 45 ⇒ 372*
45cos
45sin

=X  ⇒ mmX 372≈  

Θ  = 60 ⇒ 372*
60cos
60sin

=X  ⇒ mmX 645≈        

 

 
 Figur 13, Förhållande mellan vinkel och avstånd till ny tyngdpunkt. 
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Undersökningen visar att bunten kommer att tippa över när man 
flyttar tyngdpunkten uppåt, det dröjer dock olika länge innan 
den tippar över så om man vill tippa produkter med högre 
tyngdpunkt bör man kontrollera så att konstruktionen klarar 
kraften när bunten tippar. 
 
Efter beräkningarna hölls ett möte med SMEKAB och där bestäm-
des, att på grund av att man inte vet hur framtidens produkter 
ser ut så önskas en konstruktion som inte har någon alterna-
tivt en liten tippning. Tillsammans skissades ett förslag fram 
där man använder två hjulpar (se Fig. 14), för att klara krök-
ningen beräknade SMEKAB fram att det krävs ett 20 mm glapp 
mellan hjulens ytterdiameter. En visuell kontroll (se Fig. 15) 
gjordes för att se så att det stämde. Förutom att buntens 
tyngdpunkt inte längre spelar någon roll så hindras också bor-
det att komma ur sin ”bana” om det lyfts snett. 
 

 
Figur 14, Slutgiltigt förslag på tippanordning. 
 

 
Figur 15, Visuell kontroll av avståndet mellan hjulen. 
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2,4,2 Beräkning av konstruktion 
För att kontrollera att konstruktionen håller då den belastas 
gjordes hållfasthetsberäkningar. Då de olika detaljerna inte 
har samma vikt valdes max massa som konstruktionen skall klara 
till 1000 kilogram, konstruktionen bör dock klara mer för att 
undvika brott vid överbelastning. För att ta med detta i be-
räkningar användes säkerhetsfaktorn 2,5. Förutom vid ett till-
fälle då säkerhetsfaktorn sattes till 4. Gravitationstalet var 

9,81 2s
m  och materialet som användes SS141650-01. Materialpa-

rametrar för SS141650-01 finns i tabell 1 och en nomenklatur 
för ingående variabler redovisas i Bilaga B. Vid beräkning av 
svetsar hänvisas till A-mått och B-mått samt måttet a, dessa 
benämningar är hämtade från Dahlvig [4] och förklaras av figur 
16 samt figur 17. 
 

 

 

Figur 16, A-mått och B-mått vid beräkning av
 

 

Materialparametrar

2
310*80

mm
NG =  

2
310*210

mm
NE =  

2220
mm

N
vrid =σ  

2390
mm

N
böj =σ  

2/ 310
mm

N
tryckdrag =σ  

N

2186

mm
=τ  

 svets. Tabell 1, Materialparametrar 

14



 
Figur 17, Måttet a vid beräkning av svets.
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Beräkning av bord, ritningsnummer 1234-010 
Bordet består av fem stycken olika stänger dock gjordes bara 
beräkning av 4 stycken då den översta stången påverkas av lik-
nande krafter som ytterstängerna valdes samma dimensioner. 
För dimensionering av backanordningen kontrollerades bara lag-
ret, plattstång samt axel valdes samma som vid dimensionering 
av hjulhållare. 
 
Beräkning av ritningsnummer 1234-011 
På stången finns 5 gafflar monterade och då detaljerna place-
ras på dessa utsätter de stången för vridning (se Fig. 18), på 
grund av möjligheten att detaljerna placeras fel alternativt 
glider av truckgafflarna och träffar gafflarna så sätts säker-
hetsfaktorn till 4. 
 

 
Figur 18, Detalj placerad på gafflar. 
 

Momentet som stången påverkas av är 
stängerA

lQM
*2

*
=  där  

och . 

ShgmQ **=

mml 400=

Wv
M

vrid =σ  ⇒ 
vrid

MWv
σ

=  ⇒ 
5*2*220

400*4*81,9*1000
=Wv  ⇒  316000mmWv =

Val av stång enligt tabell [7]: 80*60 med t=4 och 
 och  3310*3,30 mmWv= 3410*113 mmKv=

 

Utböjning på grund av last 
KvG
LM

*
*

=θ  ⇒ 43 10*113*10*81
1800*400*4*81,9*1000

=θ  ⇒ 

°= 4θ  
 

Beräkning av svets enligt Dahlvig [4] för böjning då 25,0 ≤≤
B
H

 ⇒ 

33,1
60
80

≈   

Då   provas  4=t 4=a
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aHB
M

böj ***.2
=σ  ⇒ 

4*80*60*.2
400*4*81,9*1000

=böjσ  ⇒ 292
mm

N
böj =σ   

 
Dimension godkänd då belastningar ligger under materialets 
sträckgräns. 

 17



Beräkning ritningsnummer 1234-011 
På grund av att detaljerna placeras på pallar utsätts yt-
terstängerna för vridning i två punkter (se Fig. 19). 
 

 
Figur 19, Vridning av ytterstängerna på grund av pallar och detalj. 
 

Momentet för vridningen blir 
punkterA

lQM *
=  sedan tidigare är 

 och  ShgmQ **=
Wv
M

vrid =σ  ⇒ 
vrid

MWv
σ

=  ⇒ 
2

450*5,2*81,9*1000
=Wv ⇒ 

 3310*5,25 mmWv =
Val av stångenligt tabell [7]: 60x60 med t=5 och 

 och  3310*6,25 mmWv = 3410*4,86 mmKv =
 

Utböjning på grund av last 
KvG
LM

*
*

=θ  ⇒ 43 10*4,86*10*80
1280*450*5,2*81,9*1000

=θ  

⇒ °≈ 6θ  
 

Beräkning av svets enligt Dahlvig [4] för böjning då 25,0 ≤≤
B
H

 

⇒ 1
60
60

=   

Då   provas  5=t 4=a

aHB
M

böj ***.2
=σ  ⇒ 

4*60*60*.2
450*5,2*81,9*1000

=böjσ  ⇒ 2195
mm

N
böj ≈σ   

 
Dimension godkänd då belastningar ligger under materialets 
sträckgräns. 
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Beräkning av ritningsnummer 1234-013 
Max belastning på stängerna blir då bunten är tippad 90° (se 
Fig. 20), stängerna utsätts då för en utbredd belastning.  
 

 
Figur 20, Detaljer tippade 90°. 
 
Då stängerna är fast infästa i båda ändarna utsetts de för ett 

moment som enligt elementarfall ur Dahlberg [5] är 
stängerA
LQM

*12
*

=  

där   ShgmQ **=

5*12
1160*5,2*81,9*1000

=M  ⇒  NmmM 10*475≈

Val av stångenligt tabell [7]: 40*40 med 4=t  och z=20, 
 4410*1,11 mmI =

I
zM

böj
*

=σ  ⇒ 4

3

10*1,11
20*10*475

=böjσ  ⇒ 25,85
mm

N
böj ≈σ   

Dimension godkänd då belastningar ligger under materialets 
sträckgräns. 
 

Utböjning på grund av last 
IEA

LQ

stänger **384*
2

*
3

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=ω  ⇒ 

43

3

10*1,11*10*210*384*5
2

1460*5,2*81,9*1000 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=ω  ⇒ mm2,0=ω  

 
Beräkning av svets enligt Dahlvig [4] för böjning av svets, Då 

  provas  4=t 3=a
(

I för svets  
) ( ) 4

33

12
**

mm
HBHB

I stångsvets −
=   ⇒ 

( ) 4
33

12
40*4046*46 mmI −

=  ⇒  4410*16 mmI =

 A mått ⇒ 
I

zM
böj

*
max, =σ   ⇒ 4

3

max, 10*16
23*10*475

=böjσ    ⇒ 2max, 68
mm

N
böj ≈σ    
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 ⇒ 2*max,böjj σσ =   ⇒ 2*68=jσ  ⇒ 296
mm

N
j ≈σ     

B mått  ⇒ 
( )
I

azM
böj

)*
max,

−
=σ   ⇒   

( )
4

3

max, 10*16
323*10*475 −

=böjσ  ⇒ 

2max, 60
mm

N
böj ≈σ    

 
2
max,böjσ

τσ == ⊥⊥   ⇒ 
2

21
=⊥σ    ⇒ 243

mm
N

≈⊥σ     

aH
F

*2*
=Cτ   ⇒ 

3*2*17
4905

=Cτ    ⇒ 248
mm

N
≈Cτ      

( )222 *3*3 Cτσσσ ++= ⊥⊥j   ⇒  ( )222 48*343*343 ++=jσ   ⇒ 

2120
mm

N
j ≈σ        

    
Dimension godkänd då belastningar ligger under materialets 
sträckgräns. 
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Beräkning av ritningsnummer 1234-015 
Max belastning på frontgafflarna blir då man placerar bunten 
innan tippning (se Fig. 21), då gafflarna är fast inspända gör 
den utbredda lasten att gafflarna påverkas av ett moment som 
beräknas enligt elementarfall (se Fig. 22) ur Dahlberg [5]. 

 

 

 
Figur 21, Situation som ger maximal belastning av gafflarna. 
 
 

 
Figur 22, Elementarfall av utbredd last. 
 

är 
stängerA

LQM
*2

*
=  där ⇒ ShgmQ **=

5*2
800*5,2*81,9*1000

=M  ⇒ 

 NmmM 610*96,1≈
 
Val av stångenligt tabell [7]: 100*60 med 4=t  och z=30, 

 4410*7,68 mmI =

I
zM

böj
*

=σ  ⇒ 4

6

10*7,68
30*10*96,1

=böjσ  ⇒ 286
mm

N
böj ≈σ   

Dimension godkänd då belastningar ligger under materialets 
sträckgräns. 
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Utböjning på grund av last 
IEA

LQ

stänger **8*
* 3

=ω  ⇒ 

43

3

10*7,68*10*210*8*5
800*5,2*81,9*1000

=ω  ⇒ mm2,2=ω  

 
Beräkning av svets enligt Dahlvig [4] för böjning av svets, 
då   provas  4=t 4=a

I för svets   
( ) ( ) 4

33

12
**

mm
HBHB

I stångsvets −
=  ⇒ 

( ) 4
33

12
60*10068*108 mmI −

=  ⇒  4610*0,1 mmI =

 A-mått ⇒ 
I

zM
böj

*
max, =σ   ⇒ 6

6

max, 10*0,1
34*10*96,1

=böjσ    ⇒ 2max, 67
mm

N
böj ≈σ    

⇒ 2*max,böjj σσ =   ⇒ 2*67=jσ  ⇒ 295
mm

N
j ≈σ     

B-mått  ⇒ 
( )
I

azM
böj

)*
max,

−
=σ   ⇒ 

( )
6

6

max, 10*0,1
430*10*96,1 −

=böjσ    ⇒ 

2max, 51
mm

N
böj ≈σ   

2
max,böjσ

τσ == ⊥⊥   ⇒ 
2

51
=⊥σ    ⇒ 236

mm
N

≈⊥σ     

aH
F

*2*
=Cτ   ⇒ 

4*2*60
4905

=Cτ    ⇒ 210
mm

N
≈Cτ      

( )222 *3*3 Cτσσσ ++= ⊥⊥j   ⇒  ( )222 10*336*336 ++=jσ   ⇒ 274
mm

N
j ≈σ           

Dimension godkänd då belastningar ligger under materialets 
sträckgräns.
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Beräkning av ritningsnummer 1234-030 
Vid backning av bordet utsätts lagret för en axiell kraft från 
truckgafflarna och en radiell kraft när trucken backar, stor-
leken på dessa har uppskattas till NFa 50≈  och  NFr 1250≈

Enligt SKF:s huvudkatalog [6] är rtotal FF =  om e
F
F

r

a ≤  där e fås ge-

nom att jämföra 
C
Fa  och titta i tabell. 

C= lagrets max belastning  

För val av lager dimension används livslängdsformeln 

p

totalF
CL ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=10  

där p=3 för kullager. 

610 10*1
rotationerL =

 
Antal rotationer uppskattades till 65 000 varv under en period 
av 50 år. 

Ur livslängdsformeln fås totalFLC *3
1

10
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=  ⇒ 1250*
10*1

65000 3
1

6

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=C  ⇒ 

 NC 1100=
                                                                         
Ur SKF:s huvudkatalog [6] väljs enradigt spårkullager med yt-
termåttet 26 mm, innermått 10 mm, tjocklek 8 mm och C=1960 N. 

Kontroll av e ⇒ 05,0
1960

50
= ⇒ 4,032,0 ≤≤ e  

r

a

F
F

⇒ 04,0
1250
50

=  ⇒   e≤04,0

Viket betyder att lagret klarar de belastningar den utsätts 
för. 
 
Av säkerhetsskäl kontrolleras även lagrets hållfasthet vid 
statisk belastning. Detta kontrolleras med hjälp av formeln 

total

statisk

F
C

Sh =  som hämtas ur SKF:s huvudkatalog [6]. 

lager
total A

gmF *
=  och  för valt lager är 4620 N. statiskC

NFtotal 5.2452
4

81,9*1000
==  ⇒ 8.1

5.2452
4620

==Sh  

Enligt SKF:s huvudkatalog [6] krävs det att  för att ett 
kullager skall klara statiskbelastning, samt kraftig störbe-
lastning med krav på tyst gång. 

5.1≥Sh

 
Lagret som valdes uppfyller därmed de krav på fordrad belast-
ning samt låg ljudnivå som framförs i kravspecifikationen. 
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Beräkning av Bur, ritningsnummer 1234-020 
Buren består av två rör som bockats med en radie av 600 mm, 
dessa fästs senare i två vertikala rör och de två sidorna 
hålls sedan ihop med fyra stycken horisontella stänger samt 
två liggande. För att förhindra att man skjuter bordet för 
långt finns fem stycken stänger placerade på den överst av de 
horisontella stängerna, för att kunna flytta hela konstruktio-
nen har tre plattstänger svetsas samman till en hållare som 
trucken kan lyfta i. Hållfastberäkningar har gjorts på rören, 
vertikala stänger samt den översta horisontella stången. Då 
resterande stänger utsätts för mindre krafter har inga beräk-
ningar gjorts utan dimensioneringen har gjorts med hänsyn till 
genomförda beräkningar. 
 
Beräkning av ritningsnummer 1234-023 
Max belastning får röret då bunten är tippad och ligger ner 
(se Fig. 23), röret påverkas av två krafter då hjulen trycker 
lasten mot röret. För att förenkla arbetet görs beräkningar på 
en rak stång med en motkraft i varje hörn, längden på röret är 
1550 mm och hjulkrafterna är placerade 310 mm respektive 910 
mm från det högra hörnet. 
 

 
Figur 23, Situation som ger maximal belastning på rör. 
 

Kraften som hjulen trycker nedåt med är 
hjulstänger AA

ShgmF
*
**

= ⇒ 

2*2
5,2*81,9*1000

=F ⇒  NF 6200≈

För att finna motkrafterna  och  ställs en kraftjämvikt 
samt en momentjämvikt upp. 

AR BR

0: =+−−↑ BA RFFR  

0910*310*: =−− FFRM BA  ⇒ FRB 31
24

=   

FRB 31
24

=  insättes i kraftjämvikten ⇒ FRA 31
38

=   

 24



 
För att hitta den största moment påkänningen snittades balken 
på tre ställen enligt fig. 24 

 
Figur 24, Snitt av balk 
 
För blir moment påkänningen 3100 ≤≤ x

0)(: =−↑ xTRA  ⇒ FxT
31
38)( =  

 

( ) ( ) 0*: =− xxTxMM A  ⇒ xxTxM *)()( =  ⇒ xFxM *
31
38)( =  

För blir moment påkänningen 910310 ≤≤ x

0)(: =−−↑ xTFRA  ⇒ FxT
31
7)( =  

 

( ) ( ) 0**310: =−− xxTFxMM A  ⇒ xxTFxM *)(*310)( +=  ⇒ 

)*
31
7310()( xFxM +=  

För blir moment påkänningen 1550910 ≤≤ x

0)(: =−−−↑ xTFFRA  ⇒ FxT
31
24)( −=  

 

( ) ( ) 0**910*310: =−−− xxTFFxMM A  ⇒ xxTFFxM *)(*910*310)( ++=  

⇒ )*
31
71220()( xFxM −=  

Den största moment påkänningen finns vid  910=x  

)910*
31
7310(*6200)910( +=M  ⇒  NmmM 610*2,3)910( ≈

Val av rör enligt tabell [7]: 60x60 med 4=t  och z=30 
 
Beräkning av yttröghetsmoment för rör. 

( )44

64
dDI −=

π
 ⇒ ( )44 5260

64
−=

πI  ⇒  4277265mmI ≈

I
zM

böj
*

=σ  ⇒ 
277265

30*10*2,3 6

=böjσ  ⇒ 2346
mm

N
böj ≈σ  

Dimension godkänd då belastningar ligger under materialets 
sträckgräns. 
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Utböjningen av röret fås genom super position av varje krafts 
inverkan. 
Den första kraften är placerad x=310 mm, då 

⇒
L
X

=α ⇒
1550
310

=α ⇒ 2,0=α ⇒ αβ −=1  

8,0=β
 

 Fås 22
3

*
**3

* βαω
IE

LF
=   ⇒ 22

3

3

8,0*2,0
277265*10*210*3

1550*6200
=ω  ⇒ mm4,3=ω  

 

Den andra kraften är placerad vi x=910 då ⇒
1550
910

=α ⇒ 59,0=α ⇒ 

41,0=β
 

Blir formeln för utböjningen ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
=

β
β

β
ββαω

*3
1*

*3
1**

**3
* 22

3

IE
LF

 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ +
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ +
=

41,0*3
41,01*

41,0*3
41,01*41,0*59,0

277265*10*210*3
1550*6200 22
3

3

ω ⇒ mm4,9=ω  

 
Superposition ger 4,94,3 +=totalω ⇒ mmtotal 8,12=ω  
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Beräkning av ritningsnummer 1234-023 
Den vertikala stången påverkas av en tryckspänning (se Fig. 
25) och kan därför dimensioneras med hjälp av Eulers elementar 
fall ur Dahlberg [5], Då det inte finns någon styrning på den 
översta änden av stången används elementar fall 1. 
 

 
Figur 25, Situation som ger maximal belastning på vertikal stång. 

Eulers fall 1 ⇒ 2

2

*4
**

L
IEF π

=  ⇒ 
E
LFI

*
*4*

2

2

π
=  ⇒ 32

2

10*210*
1500*4*12300

π
=I ⇒ 

 4310*53 mmI =
 
Enligt tabell [7] väljs stång 60*60 med 3=t  och  4410*1,35 mmI =
Valet av 60*60 stång beror på dimensionen av röret, med 60*60 
stång fås en ökad stabilitet då röret svetsas på. 
 
Beräkning av svets enligt Dahlvig [4] för böjning, för   
provas  

3=t
3=a

( ) vrörsvets ADDI var
44 *

64
−=

π
 ⇒ ( ) 5,0*6066

64
44 −=

πI  ⇒  4295247mmI ≈

Då den största kraften som påverkar svetsen är momentet från 
röret används den för dimensionering. 
 

NmmM 610*2,3)910( ≈  

A-mått
IA

zM

svetsar
böj *

*
max, =σ

 
⇒ 

295247*2
33*10*2,3 6

max, =böjσ
 
⇒ 2max, 199

mm
N

böj =σ
 

⇒ 2*max,böjj σσ =   ⇒ 2*199=jσ  ⇒ 2282
mm

N
j ≈σ     

Dimension godkänd då belastningar ligger under materialets 
sträckgräns. 
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Då svetsen inte går hela vägen runt, behövs inte B-måttet kon-
trolleras. Detta på grund av att allt moment tas upp av A-
svetsen. 
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Beräkning av ritningsnummer 1234-021 
I normala fall så bär stången ingen vikt utan dess funktion är 
att tillsammans med andra stänger hålla ihop konstruktionen. 
Men om det skulle ske en olycka så att all vikt från bunten 
vilar på stången så skall den klara det. 
 

Om en utbred last hamnar på stången blir momentet  
12
* LQM = , 

sedan tidigare är  ShgmQ **=

12
1800*5,2*81,9*1000

=M  ⇒  NmmM 610*7,3≈

Val av stångenligt tabell [7]: 60*60 med 3=t  och z=30, 
 4410*1,35 mmI =

I
zM

böj
*

=σ  ⇒ 4

6

10*1,35
30*10*6,3

=böjσ  ⇒ 2328
mm

N
böj ≈σ   

 
Vilket ligger inom materialets sträckgräns. 
 

Utböjning på grund av last 
IE

LQ
**384

* 3

=ω  ⇒ 43

3

10*1,35*10*210*384
1800*5,2*81,9*1000

=ω  

⇒ mm5=ω  
 
Beräkning av svets enligt Dahlvig [4] för böjning av svets, då 

  provas  4=t 4=a
 
I för svets  

( ) ( ) 4
33

12
**

mm
HBHB

I stångsvets −
= ⇒

( ) ( ) 4
33

12
60*6066*66

mmI stångsvets −=    

⇒  4510*0,5 mmI =

 A-mått ⇒ 
I

zM
böj

*
max, =σ   ⇒ 5

6

max, 10*0,5
33*10*7,3

=böjσ    ⇒ 2max, 245
mm

N
böj ≈σ    

⇒ 2*max,böjj σσ =   ⇒ 2*245=jσ  ⇒ 2347
mm

N
j ≈σ     

B-mått  ⇒ 
( )
I

azM
böj

)*
max,

−
=σ   ⇒ 

( )
5

6

max, 10*50
333*10*7,3 −

=böjσ    ⇒ 

2max, 222
mm

N
böj ≈σ    

2
max,böjσ

τσ == ⊥⊥   ⇒ 
2

222
=⊥σ    ⇒ 2157

mm
N

≈⊥σ     

aH
F

*2*
=Cτ   ⇒ 

3*2*60
24525

=Cτ    ⇒ 268
mm

N
≈Cτ      
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 ( )222 *3*3 Cτσσσ ++= ⊥⊥j   ⇒  ( )222 68*3157*3157 ++=jσ   ⇒ 

2335
mm

N
j =σ           

Dimension godkänd då belastningar ligger under materialets 
sträckgräns.
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Beräkning av hjulupphängning, ritningsnummer 1234-040 
Under större delen av tippningen kommer krafterna att vara 
fördelade på alla fyra hjulen, men när tyngdpunkten flyttas 
och bordet tippar kommer alla krafter under ett kort ögonblick 
att vila på ett av hjulen på varje sida (se Fig. 26). Huruvida 
det blir det bakre eller det främre hjulparet styrs av detal-
jens tyngdpunkt. Av denna anledning dimensioneras hjulupphäng-
ningen så att två hjul skall klara all vikt.  
  

 
Figur 26, Situation som ger maximal belastning på hjulupphängning.  
 

Kraften på varje hjul blir då 
hjulA

ShgmF **
=  ⇒ 

2
5,2*81,9*1000

=F  ⇒ 

  NF 12300≈
στ *6,0=  

Skjuvspänning på hjulaxeln blir 
axelArea

F
=τ  ⇒  

τ
FArea axel =  

⇒
310*6,0

12300
=axelArea   267mmArea axel ≈

4
* 2dArea axel

π
=  ⇒ ⇒ 267mmArea axel ≈ ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

4
* axelAread π

 ⇒ 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

4
67*πd ⇒ välj 8 mm mmd 25,7=

 
Dimension godkänd då belastningar ligger under materialets 
sträckgräns. 
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Beräkning av ritningsnummer 1234-042 
 

Area
F

tryckdrag =/σ  ⇒ 
tryckdrag

FArea
/σ

= ⇒ 
310

12300
=Area ⇒  240mmArea ≈

 
Plasticering på grund av hålkanttryck. 
För att få fram arean räknas den som en projicerad yta av hå-
let mot plattstången. 

tArea *8=  

Area
F

tryckdrag =/σ  ⇒ 
tryckdrag

Ft
/*8 σ

= ⇒ 
310*8

12300
=t ⇒ mmt 5≈ välj plåt med 

. mmt 6=
 
Längsta längd på plattstång på grund av knäckning vid maximal 
belastning. 
Knäckning av plattstången beräknas med hjälp av Eulers elemen-
tar fall 2,b ur Dahlberg[5]. 
Plattstångens svagaste punkt mot knäckning är vi centrum av 
hålet, begränsande längd på plattstången blir från bordet fram 
till centrum av hålet. 

⇒ 2

2 **
L

IEF π
=  ⇒ 

F
IEL **2π

=  

 
( ) ( )

12
** 33

hålplattstång HBHB
I

−
=  ⇒ 

( ) ( )
12

6*206*50 33
hålplattstångI

−
= ⇒  4540mmI =

 

F
IEL **2π

=  ⇒ 
12300

540*10*210* 32π
=L  ⇒ mmL 301=  

 
På grund av hålet i plattstången får man en spänningsökning i 
materialet, vid dimensionering av kullager för ritning nummer 
1234-050 blev axel diametern 20 mm. Då axeldiametern blev 10 
mm vid maximal belastning blir kullagret dimensionerande. 
 
Spänningskoncentration på grund av 20 mm hål placerat i cent-
rum på plattstång med B=50 och t=6 blir därför ur Dahlberg [5] 

⇒ 
plattstång

tryckdrag Area
F

=/σ  ⇒ 
6*50

12300
/ =tryckdragσ  ⇒ 2/ 41

mm
N

tryckdrag =σ  

 

hål
tryckdragnom DB

B
−

= */σσ  ⇒ 
2050

50*41
−

=nomσ  ⇒ 264
mm

N
nom ≈σ  
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För 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

2
B
B

 ⇒ 2

2
50
50

=
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

 och 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

2

2
B

Dhål

 ⇒ 4,0

2
50
2

20

=
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

 fås enligt tabell   

 25,2=tK
 

tnom K*max σσ =  ⇒ 25,2*64max =σ  ⇒ 2max 144
mm

N
=σ   

Dimension godkänd då belastningar ligger under materialets 
sträckgräns. 
 
Beräkning av svets enligt Dahlvig [4] för skjuvning av svets, 
då   provas  6=t 4=a

στ *6,0=  

aLA
F

svetssvets **
=τ  ⇒ 

τ** aA
FL

svets
svets =  ⇒ 

310*6,0*4*2
12300

=svetsL  ⇒ 

 mmLsvets 8=
 
enligt Dahlvig [4] måste aLa svets *100*10 ≤≤  väljs  mmLsvets 42=
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Beräkning av ritningsnummer 1234-050 
För att dimensionera hjulet användes Tellus [10] v-hjul med 

som mall, ur Tellus katalog framkom att minimal 

bredd på hjulet var 

kgm 1250max =
mmDB rör 25+= . För mmDrör 60=  ⇒ 

⇒ mmB 2560 += mmB 85=  välj ⇒ mmB 90= . 
Resterande mått på hjulet dimensioneras av måtten på kullager, 
axel samt rörets diameter. 
 
Vid tippning av detaljer belastas lagret av en radiell last  

 NFF rtotal 12500==

För val av lager dimension används livslängdsformeln 

p

totalF
CL ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=10  

där p=3 för kullager. 

610 10*1
rotationerL =

 
Antal rotationer uppskattades till 780 000 varv under en peri-
od av 50 år. 

Ur livslängdsformeln fås totalFLC *3
1

10
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=  ⇒ 12500*
10*1

780000 3
1

6

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=C  ⇒ 

 NC 11506=
                                                                         
 

Då varje hjul består av två lager blir 
2

11506
=C ⇒  NC 5753=

Ur SKF:s huvudkatalog[6] väljs enradigt spårkullager med yt-
termåttet 47 mm, innermått 20 mm, tjocklek 14 mm och C=6550 N. 
Viket betyder att lagret klarar de belastningar den utsätts 
för. 
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2,4,3 Ritningar 
Efter att alla nödvändiga hållfasthetsberäkningar genomförts 
ritades modellen upp i Solid Works, därefter gjordes ritningar 
(se bilaga C) på konstruktionen. 
 
2,4,4 Ekonomiskkalkyl 
När ritningarna var färdiga beräknades längderna på stänger av 
alla dimensioner. Priserna på stängerna (se tabell 3) är de 
inköpspriser som SMEKAB betalar, förutom den sista med en dia-
meter på 150 mm. Kostnaden på denna stång är från Tibnor´s 
[13] hemsida. På grund av att SMEKAB köper in alla sina stäng-
er i sex meters längder avrundas alla längder till närmaste 
sex meters intervall.  Det materialspill som uppkommer vid 
kapning har satts till tio procent. För uppgifter angående 
tillverkning av hjulen (se tabell 3) har kontakt tagits med 
Metallteknik AB [14] utanför Värnamo. 
 
Materialkostnad         

Dimension (mm) 
Längd 
(m) 

inköpslängd 
(m) 

Ca pris 
(kr/m) 

Totalpris 
(kr) 

80x60x4 1,8 6 82 492 
60x60x5 2,56 6 83 498 
40x40x4 10,76 12 42 504 
100x60x4 4,6 6 100 600 
60x60x3 13,18 18 48 864 
D=60 t=5 5 6 80 480 
50x6 3,74 6 24 144 
50x8 0,68 6 16 96 
D=150 10 10 2502 25 020 
      Totalkostnad 28 698 
Tabell 3, Materialkostnad för tippanordning. 
 
För att hålla tillverkningskostnaderna (se tabell 4) nere kan 
SMEKAB välja att själva tillverka tippanordningen, detta bör 
gå bra då SMEKAB’s produktion inriktar sig mot tillverkning av 
rörkonstruktioner. Kostnaden för detta har uppskattats efter 
hur lång arbetstid det går åt för en anställd att tillverka 
konstruktionen. Då det inte är något större material åtgång 
har timkostnaden beräknats till 300 kr. Tiderna som uppskat-
tats är följande, kapning fem timmar, bockning en timme samt 
montering 10 timmar.  
 
De totala kostnaderna för konstruktionen blir 39 498 kr, vil-
ket är ca 20 000 kr under kravspecifikationen. Detta är bra då 
det kan uppkomma utgifter som inte är med i beräkningarna, 
till exempel förseningar på grund av problem med montering 
m.m.
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Tillverkningskostnad     

Operation 
Kostnad 
(kr/st) 

Totalkostand 
(kr) 

Kapning (hjul)     
Ställ   300
Kapning  75 600
Total kostnad kap-
ning   900

Svarvning (hjul)     
Programmering   500
Ställ tempo 1   300
Svarvning tempo 1 200 1600
Ställ tempo 2   500
Svarvning tempo 2 250 2000
Totalkostnad svarv-
ning   4900
      
Kapning av komponen-
ter   1500
Bockning   300
Montering   3000
      
Total kostnad till-
verkning:   10 600
 
Tabell 4, Tillverkningskostnad för tippanordning. 
 
2,4,5 Säkerhetsföreskrifter 
I kravspecifikationen önskade SMEKAB att tippningsanordningen 
skulle vara manuell, detta för att slippa de krav och regler 
som ställs på maskiner vid CEA-märkning. CEA-märkning är ett 
godkännande som fås efter kontroll av arbetsmiljöverket [11], 
för att bli godkänd krävs att maskiner uppfyller ett antal 
regler inom säkerhet och miljö. 
 
Vilka maskiner som omfattas av CEA-märkning beskrivs i arbets-
miljöverkets standarder [11]. Proceduren börjar med att före-
taget med stöd utifrån standarderna bestämmer hur vida deras 
konstruktion är en maskin eller inte. Om så är fallet anmäls 
det till arbetsmiljöverket som inspekterar och godkänner ma-
skinen. Skulle konstruktionen inte omfattas av standarderna 
behövs maskinen inte godkännas av arbetsmiljöverket, dock bör 
företaget bestämma vilka regler som gäller för konstruktionen. 
 
För tippanordningen har SMEKAB gjort bedömningen att konstruk-
tionen inte behöver CEA-märkas, det kan dock tilläggas att 
SMEKAB ansåg att konstruktionen låg på gränsen. 
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För att få en så säker arbetsmiljö som möjligt bör dock kon-
struktionen test belastas innan användning. Tippanordningen 
bör också förses med skyltar som informerar om maximal tillå-
ten belastning samt att det kan förekomma utstickande föremål. 
 
Hur vida området runt tippanordningen bör spärras av, är en 
bedömning SMEKAB måste göra efter att man har bestämt placer-
ing av konstruktionen. 
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3. Resultat 
Den slutgiltiga konstruktionen består av ett bord som ståendes 
kan liknas med ett L (se Fig. 27), som med hjälp av V-hjul (se 
Fig. 9, sidan 8) glider på en rörkonstruktion tills det är 
tippat 90 grader. För att bordet skall följa rörkonstruktionen 
används en hjulupphängning bestående av V-hjul, för att klara 
rörets krökning är det 20 mm mellanrum mellan hjulen. 
 
För att tippa en detalj placeras en pall stående på bordet, 
sedan placeras produkten framför pallen. När trucken sedan 
lyfter bordet underifrån glider det längs rörkonstruktionen 
tills den tippats 90 grader. 
 
3.1 Konstruktionen 
Efter genomfört arbete ser konstruktionen ut enligt fig. 27. 
Tippanordningen består Tre huvuddelar, ett L format bord som 
materialet ligger på under hela tippningen, en hjulupphängning 
som gör att bordet följer rörkonstruktionen samt en bur formad 
rörkonstruktion som fungerar som en bana för bordet att glida 
på. För att förhindra att bordet glider för långt och trillar 
av rörkostruktionen finns ett ryggstopp som hindrar detta. För 
att trucken skall komma under bordet med gafflarna finns två 
stänger placerade som hindrar bordet från att glida ända ner 
till golvet. 
 

 
Figur 27, Färdig konstruktion av tippanordning 
 
Konstruktionen vikt ligger strax under 300 kg och dess maxima-
la yttermått är 2000x2500 mm. Tippanordningen går lätt att 
flytta då det sitter fast hållare på de nedre stängerna, i 
dessa får truckgafflarna plats och kan lyfta konstruktionen. 
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Konstruktionen är flyttbar, SMEKAB behöver dock konstruera ett 
fäste som gör att tippanordningen inte lyfter från marken un-
der själva tippningen. Om SMEKAB bestämmer sig för fästa kon-
struktionen i marken går detta bra, enda justeringen är att 
man behöver fästa någon form av plattstänger på tippanordning-
en. 
 
Monteringen av konstruktionen sker genom svetsning, utom lag-
ren som fästes genom upphettning, så kallad krympning. På kon-
struktionen bör det boras ett par dränerings hål för att und-
vika att vätska blir kvar i konstruktionen och orsakar korro-
sion. 
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3.2 Tippningsprocessen 
Utgångsläget för tippning är när bordet ligger horisontellt, 
där på placerar man pallar efter behov (se Fig. 28, 29). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 28, Situation med två pallar 

 

 
Figur 29, Situation med en pall 
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Efter att pallen/pallarna placerats förs truckgafflarna in i 
hållarna under bordet, där förs de åt sidan och låser gafflar-
na i bordet. Därefter backar trucken, bordet kommer då att 
röra sig bakåt. När tyngdpunkten förflyttats tillräckligt 
långt (se Fig. 30) räcker det att trucken sänker gafflarna för 
att bordet skall följa rör konstruktionen ner till stående (se 
Fig. 31). 
 

 
Figur 30, Läge då bordet rörs nedåt på grund av tyngdpunktsförflyttning.               
 

  
Figur 31, Bordet placerat stående.  
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När bordet står vertikalt placeras önskad produkt (se fig. 32) 
på framgafflarna, sedan lyfter trucken bordet underifrån. 
  

 
Figur 32, Detalj placerad på gafflar. 
 
Bordet följer då konstruktionen (se Fig. 33) tills den är tip-
pad 90 grader (se Fig. 34). 

 
Figur 33, Detalj under tippningsprocess.  
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Figur 34, Detalj tippad 90 grader. 
 
När detaljerna är tippade 90 grader kan trucken hämta de och 
placera de på lagret. På grund av hjulens placering och läng-
den på ryggstoppet så har inte detaljens längd eller tyngd-
punkt någon betydelse. SMEKAB önskade att konstruktionen skul-
le kunna tippa en del detaljer 180 grader, detta är möjligt om 
detaljen först tippas 90 grader och sedan plockas bort och 
lyfts från andra sidan av detaljen. Den placeras sedan på bor-
det igen för att tippas till stående. 
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4. Slutsats 
Efter genomfört arbete blev resultatet en tippanordning bestå-
ende av ett L format bord som rör sig längs en rörkonstruktion 
tills detaljerna på bordet tippats 90 grader. Själva tippning-
en genomförs med hjälp av en truck då större delen av detal-
jerna är så pass tunga att de ej skall lyftas med människo-
kraft. Tippanordningen upptar en golv yta av ca 2x2,5 m och är 
ca 2 m hög med bordet uppfällt. 
 
Konstruktionen utformning gör det möjligt för Smekab att efter 
noggrannare undersökning välja huruvida man vill ha den flytt-
bar eller inte. Om Smekab inte vill ha den flyttbar kan den 
enkelt fästas i golvet med hjälp av plattjärn och expanderbul-
tar. Vill man ha den flyttbar bör man konstruera någonting som 
gör att konstruktionen inte lyfter från marken när trucken 
lyfter bordet uppåt. 
 
Fördelarna med tippanordning är förutom att den uppfyller 
kravspecifikationen inte är beroende av tyngdpunkten på de de-
taljer som tippas. Detta är en fördel då Smekab inte vet hur 
deras produktsortiment ser ut i framtiden. Då Smekab’s till-
verkning riktar sig mot svetsning av rörkonstruktioner är det 
en stor ekonomisk fördel om de väljer att tillverka konstruk-
tionen själva, då utgår enbart kostnaden för personalåtgången.  
 
Efter genom fört arbete överlämnas produktionsunderlag bestå-
ende av ritningar, förslag på säkerhetsregler samt kostnads-
förslag över till SMEKAB. Därmed uppfylls de mål och syfte som 
sattes i börja av projektet. Arbetsgången har fungerat bra och 
en tydlig dialog har hela tiden hållits med SMEKAB. 
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5. Diskussion 
Som uppgift för examensarbete genomfördes ett arbete tillsam-
mans med SMEKAB AB vars mål var att ta fram en tippanordning 
för deras fronter och mellanväggar. Arbetet genom fördes på 
Högskolan Kristianstad med det hölls ständig kontakt med 
SMEKAB. 
 
Det svåraste med arbetet var att lösningen skulle vara en ”ma-
nuell maskin”, då detaljerna är tunga blev det svårt att komma 
på en lösning där man med endast handkraft kunde tippa detal-
jerna. Efter första mötet med SMEKAB framkom dock att det 
fanns en truck att tillgå som hjälp under tippningen. Detta 
under lättade arbetet med att plocka fram ett antal förslag på 
en lösning. Efter genomfört arbete blev lösningen en tippan-
ordning där man med hjälp av truck skjuter ett L format bord 
längs en rörkonstruktion tills detaljen är tippad 90 grader.  
 
Den största fördelen med konstruktionen förutom att den upp-
fyller de krav som ställs av SMEKAB, är att den kan tippa de-
taljer oberoende av tyngdpunktens placering. Det ända man bör 
fundera över är hur man skall placera detaljen på bordet för 
en säker och stabil tippning. 
En nackdel med tippanordningen är att vid varje tippning blir 
det ett litet ”fall” då bordet byter kontakthjul. Under arbe-
tets gång fördes en diskussion med SMEKAB om konstruktionen 
behövde ta hänsyn till detaljernas tyngdpunkt eller ej. Anled-
ningen till diskussionen var att det fanns ett förslag på pla-
cering av hjulen så att man slapp det lilla fall som uppkommer 
på den slutgiltiga konstruktionen, däremot är produkten oan-
vändbar på produkter med högre tyngdpunkt än detaljerna som 
skall tippas. Men på grund av att SMEKAB är verksamma inom en 
bransch där produktutbudet hela tiden ändras valdes konstruk-
tionen med fyra hjulpar. Skulle de produkter tippanordningen 
är tänkt för försvinna skulle ju konstruktionen vara obrukbar 
för detaljer med högre tyngdpunkt. Tillsammans beslutades att 
på grund av att fallet är så litet att fördelen med att kunna 
ha en anordning som är oberoende av tyngdpunktens placering 
vägde högre. 
 
Ett önskemål som framfördes av SMEKAB var att om möjligt skul-
le konstruktionen vara flyttbar, detta berodde på att deras 
lager hela tiden skiftar utseende beroende på vilka produkter 
man tillverkar för tillfället. Det finns både för och nackde-
lar med att ha tippanordningen flyttbar. Det som talar emot 
flyttbar konstruktion är att det finns mycket folk i rörelse 
på lagret, det kan lätt ske en olycka orsakat av truck eller 
utstickande föremål. Fördelarna med en flyttbar tippanordning 
skulle vara att man lätt kan frigöra utrymme, då konstruktio-
nen upptar en golv yta på ca 2x2,5 meter. På grund av att 
SMEKABS’s arbete är säsongsstyrt kan en flyttbar konstruktion 
med fördel plockas ur tillverkningsprocessen om den inte be-
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hövs, en flyttbar tippanordning kan även användas på andra 
ställen i fabriken om så skulle krävas. 
 
För att kunna använda en flyttbar tippanordning på ett säkert 
sätt måste olycksrisken minimeras, då det kommer kunder på be-
sök räcker det inte med att personalen har stor vana av truck-
ar i arbete. För att minska risken för olyckor på grund av ut-
stickande föremål i rörelse, bör konstruktionens rörliga delar 
förses med någon typ av reflex som görs att den syns tydligt 
samt skyltar med text som varnar för fara. Personalen har dock 
en stor vana att arbeta med truckar runt om kring sig och lo-
kalen som används är öppen och arbetarna har oftast en över-
skådlig sikt på vad som händer på lagret. På grund av att 
SMEKAB:s personal har stor vana av truckar plus kompletterande 
skydd på tippanordningen bör det vara möjligt att ha en flytt-
bar konstruktion utan att det föreligger en stor risk för 
tillbud.   
 
Arbete valdes att genomföras enligt modellen som beskrivs i 
Design i fokus [3], detta tillvägagångssätt har fungerat bra. 
Den största fördelen var att inför varje nytt steg i plane-
ringen har ett möte hållits med företaget, på mötet har alla 
viktiga beslut tagits i samråd med alla parterna. Detta har 
gjort att risken för stora misstag i slutet av arbetet reduce-
rats. Arbetssättet har också gjort att det hela tiden funnits 
en röd tråd i projektet, efter varje avslutat steg har det 
finns en tydlig riktlinje vart nästa steg i arbetet är. 
 
För att underlätta arbetet ytterligare hade det varit nyttigt 
med djupare kunskaper i ritnings-program, många timmar har 
spenderats på enkla saker inom ritteknik. På grund av detta 
har ingen simulering av tipprocessen blivit gjord, detta hade 
varit bra för att se hur ingående komponenter beter sig under 
själva processen. Om kompetensen att göra detta finns inom 
SMEKAB kan detta rekommenderas innan man startar tillverkning 
av tippanordningen. Under arbetets gång har många problem upp-
stått dessa har dock oftast kunna lösas med hjälp av handleda-
re på skolan eller SMEKAB. Samarbetet kring problemlösningen 
är för övrigt något som har fungerat mycket väl både från Hög-
skolan Kristianstad samt SMEKAB. 
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6. Förslag till fortsatt arbete 
På grund av tidsbrist hann inte konstruktionen att testas, in-
nan konstruktionen byggs kan det vara lämpligt att simulera 
den i något ritprogram. Detta för att se hur konstruktionen 
beter sig under tippningen. 
 
Huruvida hela tippanordningen lyfter när man tippar detaljer 
är också svårt att veta i förväg, om så skulle vara fallet kan 
hela konstruktionen bultas fast i golvet. Om tippanordningen 
skall vara flyttbar kan man design ett par skenor som fästes i 
buren, när trucken skall tippa detaljerna kör den upp på ske-
norna som då trycker ner konstruktionen och hindrar den från 
att flytta sig. 
 
Om man önskar minska ljudet från konstruktionen kan man enligt 
Peter Flarup [12] belägga golvstoppet samt ryggstoppet med PE-
UHMW alternativt PUR-plast.  
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Bilaga A 
Kravspecifikation 

 

Max. kostnad 60 000 kr. 
För att konstruktionen skall vara ekonomiskt lönsam får den max. kosta 60 000 kr. 
Yttermått för truckgafflar max. 1300 mm och min 600 mm. 
För att trucken skall kunna placera samt plocka detaljer från tippanordningen måste 
Det finnas utrymme för truckgafflarna.  
Tippa front/mellanväggar 90˚ och placera på pall. 
Arbetets huvudmål. 
Klara tippa buntar med max. vikt 1000 kg. 
De största detaljerna som önskas tippas väger totalt 1000 kg. 
Klara tippa buntar med max. mått 4800x1200 mm. 
De största detaljerna som önskas tippas har yttermåtten 4800x1200 mm. 
Klara tippa buntar med min. mått 800x1200 mm. 
De minsta detaljerna som önskas tippas har yttermåtten 800x1200 mm. 
Finnas utrymme för två sj-pallar bredvid varandra (1600x1200 mm.) 
Efter en viss längd placeras buntarna på två sj-pallar, detta för att göra transporterna  
säkrare. 
Max. bredd 4800 mm. 
För att tippanordningen inte skall ta för stor plats sätter SMEKAB gränsen vid 4800 mm’s  
bredd. Måttet baseras på längden av deras största produkt. 
Materialval: vanligt stål. 
För att kostnaderna inte skall bli för stora väljs något av de vanliga stål typerna. 
Flyttbar med truck. 
Då SMEKAB’s lager skiftar utseende ganska ofta vill man enkelt kunna ställa 
tippanordningen åt sidan. 
Låg buller nivå. 
Då det finns många arbetare i lokalen som konstruktionen skall användas i krävs det att 
tippanordningen inte ger ifrån sig högre ljud än att det upplevs som behagligt för arbetarna. 
Olja och föroreningar får inte komma på buntarna. 
Buntarna skall vara rena och snygga då de levereras alternativt läggs på lager. 
Manuell maskin. 
För att slippa CEA-märkning av maskinen önskas en ”manuell” maskin. 
Gå att montera/demontera. 
Maskinen skall kunna monteras samt demonteras om man vill reparera, frakta eller kassera 
maskinen. 
Service och underhåll görs av SMEKAB. 
Inga externa firmor skall behövas kopplas in. 
Plats för trucken att lyfta pallar samt tippanordningen. 
Trucken skall komma åt att lyfta, samt att det skall finnas nått att fästa truckgafflarna i. 
Stopp för pallar i djupled. 
När detaljerna placeras på bordet skall de inte kunna glida av i bakändan. Detta underlättar 
även för truckföraren så den vet när pallarna befinner sig i rätt läge. 



Bilaga B 
Nomenklatur 

 
Symbol Beskrivning Enhet 
M  Moment Nm  
Q  Utbred last N  
L  Längd mm  
l  Hävarm mm  
g  Gravitationstal  
Sh  Säkerhetsfaktor  
Wv  Vridmotstånd 3mm  

τ  Skjuvspänning 2mm
N  

böjσ  Böjspänning 2mm
N  

vridσ  Vridspänning 2mm
N  

tryckdrag /σ  Drag/tryckspänning 2mm
N  

A  Antal St. 
G  Skjuvmodul 3mm  
Kv  Vridstyvhetens 

tvärsnitsfaktor 
3mm  

H  Höjd mm  
B  Bredd mm  
t  Tjocklek mm  
a  a-mått svets mm  
I  Yttröghetsmoment 4mm  
z  Max vridavstånd mm  
E  E-modul MPa  
T  Tvärkraft Nm  
θ  Utböjning i grader ˚ 
ω  Utböjning i mm mm  
D  Ytterdiameter mm  
d  Innerdiameter mm  



Bilaga C 
 
Ritningsindex 
 
Ritningsnummer Detalj 
 
1234-001 Slutgiltigt förslag 
1234-002 Bord+ hjulupphängning 
1234-003 Bur+ ryggstopp  
 
1234-010 – 1234-015 Bord 
 
1234-020 – 1234-028 Bur 
 
1234-030 – 1234-033 Backanordning 
 
1234-040 – 1234-043 Hjulupphängning 
 
1234-050 – 1234-051 Hjul 
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