
 
 

 
 

Kraftberäkning på transportsystemet Gripper TGG 3200 
 
 
 
 
 
 
 

Admir Dervišić 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vårterminen 2011 
 

Handledare/Examinator: Peter Schmidt 
 
 

 
 
 

Magisterutbildning i maskinteknik 
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

 

 

ISRN: LIU-IEI-TEK-A -11/01074—SE 



Sammanfattning 
 

Schur AB är ett företag i Eksjö som erbjuder sina kunder lösningar inom post- och 

tidningshantering. Bland dessa lösningar ingår ett transportsystem kallat Gripper TGG 

3200 vilket transporterar tidningar från exempelvis pressen till olika enheter i packsalen. 

Transportsystemet drivs av ett antal asynkronmotorer, antalet motorer variera med 

avseende på hur lång transportsträckan är. Då drivstationer och motorer är de dyraste 

komponenterna i transportsystemet vill man minimera antalet av dessa. 

Systemet är uppbyggt av aluminiumprofiler som gör att det kan skräddarsys efter 

kundens behov. I profilerna rullar enheterna som transporterar tidningen i en 

sammanlänkad kedja. För att kunna placera ut motorer med en given effekt krävs det att 

ett effektbehov beräknas för varje enskild profil. Detta för att övervinna diverse krafter 

som uppstår under drift. Med hjälp av detta kan precis så många motorer som krävs för 

att driva systemet placeras ut. 

I detta examensarbete har effektbehovet beräknats på de vanligaste profilerna i 

systemet. För att sedan simplifiera beräkningarna har en beräkningsmall utformats, där 

kan varje enskild profil beräknas. I mallen kan även hela transportsystemets effektbehov 

och längd överskådas. Med detta verktyg ser användaren snabbt när effektbehovet 

kommit till en gräns då en motor måste införas.  

 
 



Abstract 
 

Schur AB is a company that specializes on post and paper management, they offer their 

clients a wide selection of solutions in these areas. One of these areas is a conveyor 

system called Gripper TGG 3200 which transports newspapers from the press to 

different packing units. The system is driven by a couple of asynchronous motors, the 

amount of motors used varies with the length of the complete system. Because the 

motors and the stations they are placed in are some of the most expensive parts in the 

system. There is a big interest of minimizing the amount of these units.  

The system is composed of aluminum profiles which makes the system modifiable for 

the customers’ needs. It’s in these profiles that the chain of units that transport the 

newspaper transfers from the press to packing machines throughout the customers’ 

factory floor. To be able to place a motor with a given power on the most efficient place 

in the system you need to obtain how much power is required to overcome all the 

different losses in the profile. Once you have obtained the power needed from the motor 

to overcome the losses in every profile you can easily place the motor. 

In this master thesis the motor power has been calculated for all the common used 

profiles in the system. To simplify the calculations a template has been developed for 

each of the profiles and a summary for the complete system. With this template the user 

can easily overlook the entire system and see where the optimal place for the motor is.  
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1 Inledning 
Kapitlet kommer ge en kort introduktion av företaget samt redogöra examensarbetets 

problematik och metod som används under genomförandet. 

1.1 Företagsbakgrund 

Schur Packaging Systems erbjuder sina kunder en komplett utrustningslösning i fyra 

stora områden, efterhantering för tryckerier, direkthantering av post och reklam, 

palletering av all slags tryckt media samt paketering i både kartong och andra alternativ. 

Inom dessa områden har man stor kompetens och erbjuder kunden en lösning från 

utveckling till installation och service.1

 

 

Företaget grundades år 1846 i Danmark av en tysk, Johan Wilhelm Schur och är än idag 

ett familjeföretag som är inne på den femte generationen. År 1962 hade företaget blivit 

väldigt etablerat i Danmark och utökade sin verksamhet internationellt, främst i 

Tyskland men snabbt därpå flertalet andra länder. Idag finns företaget representerat i 

flera länder runtom Europa och även i USA med totalt ca 1200 anställda. 

Organisationen är uppdelad efter de olika produktområdena (Figur 1). Ett 

produktområde kan finnas etablerat i flera länder dock med en central styrning.2

Examensarbetet utförs i Eksjö där Schur har ett av sina två Sverigekontor, det andra 

finns i Kumla. Kontoret i Eksjö är specialiserade på tre områden, efterhantering för 

tryckerier, direkthantering av post och reklam samt palletering. 

 

  

                                                 
1 www.schur.com gå in på ”Business lines” och tryck sedan på valfritt produktområde.  
2 www.schur.com gå in på ”Profile” och sedan ”History”. 

Figur 1: Företagets organisation 

http://www.schur.com/�
http://www.schur.com/�
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1.2 Problembeskrivning 

Gripper TGG 3200 är ett komplett transportsystem för dagstidningar. Transportören 

plockar upp tidningarna vid pressen och transporterar dessa till de olika enheterna i 

packsalen.  Driften av Gripper transportsystemet sker med hjälp av ett antal AC- 

motorer. För att placera ut motorerna på bästa möjliga positioner, dvs. att använda så få 

motorer som möjligt måste man ta hänsyn till ett antal olika faktorer. Som 

höjdskillnader, friktionsförluster i profiler samt om det sitter tidningar i griparna eller 

inte. Därför måste de olika krafterna som Gripper TGG 3200 utsätts för analyseras och 

dokumenteras. 

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att utföra teoretiska kraftanalyser på Schurs Gripper 

TGG 3200 transportsystem. Utreda och dokumentera de krafter som uppstår i 

transportsystemet vid de bärande styrskenorna vilka består av aluminiumprofiler.  

1.3.1 Inledande frågeställningar 
• Vilka parametrar är viktiga för beräkning av krafterna? 

• Vilka beräkningsmetoder ska användas? 

• Hur fungerar en AC-motor och kraftfördelningen när flera motorer är kopplade 

till en frekvensomfångare? 

• Hur ska resultatet redovisas på ett strukturerat sätt? 

1.3.2 Projektmål 
Målsättningen är att undersöka och beräkna vilka krafter en Gripper kedja utsätts för 

under drift. Både när den är lastad med exempelvis en tidning men även under obelastad 

drift. Arbetet ska även innefatta en teoretisk analys av kraftfördelning på AC-motorer. 

Projektet har även präglats av en del personliga mål, exempelvis att öka kunskapen 

kring teoretiska mekanikberäkningar i industrin. Ett viktigt mål är att få en större inblick 

i ingenjörens vardag samt att införskaffa meriterande erfarenhet och framtida kontakter.  
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1.4 Avgränsningar  

Beräkningarna kommer inte att behandla reaktionerna vid uppstartning av kedjan. Dessa 

förluster uppstår endast under en kortare sekvens. Formler för denna typ av beräkning 

kommer dock att redovisas. 

Beräkningarna utförs på de vanligaste profilerna, denna teori kan sedan enkelt 

appliceras på de olika stationerna. Detta då även stationerna består av profiler dock med 

en bladning av kurvor och raka profiler. 

1.5 Metod 

För att nå målsättningen och uppfylla syftet har ett antal olika metoder använts. Detta 

avsnitt beskriver dessa metoder och dess användningsområden. 

1.5.1 Tidsplanering 
Examensarbetet omfattar 20 veckors heltidsstudier. Inom denna tidsram ingår ett antal 

olika faser bl.a. informationsinsamling, framtagning av beräkningsparametrar, 

beräkning och rapportskrivning. För att på ett enkelt sätt strukturera och erhålla en 

bättre överblick över dessa framställs en grov tidsplanering. Tidsplaneringen skapades i 

ett tidigt skede i form av ett Gantt-schema (Bilaga 1).  

1.5.2 MathCAD 
MathCAD är ett beräkningsprogram som använts för alla beräkningar i rapporten. Det 

som kännetecknar MathCAD är dess användarvänlighet, ekvationer återges exakt som 

de skulle om de vore skrivna på papper. Inga kunskaper i programmering krävs, detta 

gör uppbyggnaden och plottandet av funktioner väldigt enkelt. De beräknade 

funktionerna införs sedan i Excel. Denna metod var mycket effektivare än att skriva allt 

i Excel.  

1.5.3 Microsoft Excel 
Ett kalkylprogram som skapats av Microsoft, programmet är uppbyggt av celler som är 

ordnade efter rader och kolumner. I dessa matas värden eller formler in för att t.ex. 

lagra, behandla och presentera data. 
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1.6 Teori 

Detta avsnitt kommer att beskriva och förklara några av de grundläggande teoretiska 

begreppen i rapporten. 

1.6.1 Kraft [1] 
Kraft är ett uttryck för hur ett visst system påverkas av sin omgivning t.ex. av andra 

system. Detta innebär att vi alltid måste kunna ange kraftens källa eller orsak till varför 

kraften verkar som den gör. I mekaniken betraktar vi krafter som vektorer pga. att denna 

fysikaliska storhet både har en storlek och en riktning. Krafter har enheten Newton (N). 

Exempel på kraft: 

 

Kontaktkraften: Om kroppar är i inbördes kontakt påverkar de 

varandra med kontaktkrafter. En kropp som glider eller vilar på 

ett plan påverkas av en kontaktkraft (N) från planet som är lika 

stor som kraften från kroppen på planet (Figur 2). 

 

1.6.2 Spänning [2] 
När en kropp utsätts för yttre krafter t.ex. tryck eller drag uppstår spänningar i 

materialet. Tryckkrafter ger negativa spänningar medan dragkrafter ger positiva 

spänningar. Spänning definieras enligt: 

𝜎 = 𝐹
𝐴

    (1.1) 

Där F är kraften i Newton och A är arean i mm2. Spänning betecknas vanligtvis med 

enheten 

N/mm2 eller MPa. 

 

 

Figur 2: Kontaktkraft 
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1.6.3 Hastighet [1] 
Hastighet är en fysikalisk storhet som beskriver rörelse dvs. hur 

snabbt en partikels läge �̅�(𝑡) förändras per tidsenhet (Figur 3). 

Hastigheten betraktas som en vektor då den både har storlek 

(fart) och riktning.  

�̅� = 𝑑�̅�
𝑑𝑡

    (1.2) 

Där lägesvektorn (�̅�(𝑡)) är deriverbar med avseende på tiden (t). 

1.6.4 Acceleration [3] 
Acceleration är en fysikalisk storhet som anger förändringen av hastighet per tidsenhet. 

Således kan vi erhålla accelerationen genom att derivera hastigheten (1.2). 

𝑎� = 𝑑𝑣�
𝑑𝑡

   (1.3) 

Då vi har en kroklinjig rörelse så kan accelerationen delas upp i tangentiella 

accelerationen (at) och normalaccelerationen (an) även kallad centripetalacceleration 

(Figur 4).  

 

Figur 4: Normal och tangentiell acceleration 

 
 

 

 

Figur 3: Lägesvektor 
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Tangentiellacceleration: 

𝑎�𝑡 = 𝑑2𝑠
𝑑𝑡2

�̅�𝑡   (1.4) 

Normalacceleration, där ρ är kurvans krökningsradie:  

𝑎�𝑛 = 𝑣2

𝜌
�̅�𝑛   (1.5) 

Den totala accelerationen blir summan av de båda. 

𝑎� = 𝑎�𝑡 +  𝑎�𝑛    
 

1.6.5 Eulers rörelselagar [4] 
Eulers rörelselagar utgör grunden för stelkroppsdynamiken. Lagarna beskriver 

sambandet mellan krafter och kroppars rörelser. Dessa två lagar utgör grunden för 

examensarbetets beräkningar.  

Euler I (kraftlagen): 

∑𝐹� = 𝑎�𝐺 ∗ 𝑚  (1.6) 

Euler II (Momentlagen): 

∑𝑀�𝐴 = ℎ�̇𝐺 + 𝐴𝐺���� × 𝑎�𝐺 ∗ 𝑚 (1.7) 
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1.6.6 Friktion [5] 
När en kropp är i rörelse på t.ex. en plan yta uppstår ett motstånd till 

rörelsen från ytan. Detta motstånd kallas för friktion och uppstår pga. 

ojämnheter i ytan (Figur 5). Även om ytorna för ögat är helt släta har 

de i verkligheten en betydligt mera skrovlig struktur. Dessa 

ojämnheter griper tag i varandra och förhindrar rörelsen.  

 

Det finns två sorters olika friktioner som är viktiga att 

hålla reda på, statisk friktion och kinetisk friktion. Den 

statiska friktionen är närvarande så länge kroppen är i 

vila dvs. kroppen har ingen rörelse när vi applicerar 

kraften (P) (Figur 6).  

 
 
 

Om kraften (P) däremot ökar, ökar även friktionskraften (F). Den kommer dock inte att 

öka mot oändligheten, kontaktytan kan endast ge motstånd upp till en viss storlek på P. 

När denna gräns överskrids börjar kroppen att accelerera i kraftens riktning. Precis 

innan accelerationen påbörjas övergår den statiska friktionen till kinetisk friktion dvs. 

kroppen går från vila till rörelse. Villkoret för att glidning ej ska erhålls: 

 

|𝐹𝑠� | ≤ 𝜇𝑠 ∗ |𝑁�|    (1.8) 

 

Där 𝐹𝑠�  är friktionskraften i Newton och N är normalkraften i Newton. μs är en 

dimensionslös storhet som beskriver friktion mellan fasta ämnen, storheten kallas den 

statiska friktionskoefficienten. Den kinetiska friktionen erhålls genom: 

 

 

Figur 6: Friktionskraft 

Figur 5: Ojämnheter i ytan 
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|𝐹�𝑘| = 𝜇𝑘 ∗ |𝑁�|   (1.9)  

µk är den kinetiska friktionskoefficienten och är i regel mindre än den statiska. 

 
Tabellen nedan visar hur de olika krafterna förhåller sig till varandra i olika rörelsefaser 
(Tabell 1). 
 
 

1.6.7 Arbete, energi och effekt [5] 
Betrakta en konstant kraft (F) som verkar på en kropp (Figur 7). Arbetet som denna 

kraft utför på kroppen definieras enligt: 

𝑈 = ∫ 𝐹�2
1 ∘ 𝑑�̅�  (1.10) 

I detta fall där kroppen ska dras sträckan ∆s erhålls: 

𝑈 = ∫ 𝐹 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃 ∗ 𝑑𝑠∆𝑠
0 → 𝑈 = 𝐹 ∗ ∆𝑠 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃   (1.11) 

 
Där U är arbetet i Joule och vinkeln θ är vinkeln mellan kraften och förflyttningsriktningen.  

 

 

 
Vila 

F = P 
N = m * g 
F / N < μs 

 
P < μs * N 

Vila, på gränsen till 
glidning 

F = P 
N = m * g 
F / N = μs 

 

 
P = μs * N 

Glidning med 
konstant fart 

F = P 
N = m * g 
F / N = μk 

 

 
P = μk * N 

Glidning med 
ökande fart 

F <  P 
N = m * g 
F / N = μk 

 

 
P > μk * N 

Tabell 1: Krafter i förhållande till varandra beroende på rörelse 
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Den mekaniska energisatsen ger ett samband mellan de olika sorters arbeten som 

uppstår. 

𝑈 = ∆𝑇 + ∆𝑉𝑔  (1.12) 

Där ∆T är skillnaden i kinetisk energi, ∆Vg skillnaden i potentiell energi. U är uträttat 

arbete från övriga krafter: 

𝑈 = 𝑈𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 + 𝑈𝐹𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛  (1.13) 

Friktionen kommer utföra ett negativt arbete eller inget arbete alls. 

𝑈𝐹𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 ≤ 0 

Figur 7: Arbete utfört av kraften F 

 

Effekten (P) från kraften (F) beror på tiden det tar att förflytta kroppen sträckan ∆s, 

effekten definieras enligt: 

𝑃 = 𝑑𝑈
𝑑𝑡

   (1.14)   

Där U är arbetet i Joule och t är tiden som kraften verkar på kroppen, effekten erhålls då 

i Watt.  
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Friktionskrafters arbete [5]: 
Friktionskraften utför ett negativt arbete så länge glidning förekommer, i en kropp som 

dras mot en plan yta kommer friktionskraften motverka rörelsen som kraften vill utföra 

(Figur 8).  

 

 

 

 

  

I ett hjul som däremot rullar utan glidning kommer inte friktionskraften att utföra något 

arbete (Figur 9). Friktionskraftens arbete vid rullning utan glidning: 

Friktionskraftens angreppspunkt flyttas till centrum och ett moment insätts för att 

kompensera flytten. 

𝑀 = 𝐹 ∗ 𝑟, sträckan som hjulet förflyttar sig under rullningen skrivs som 𝑠 = 𝑟 ∗ 𝜃 och 

förändringen av sträckan är 𝑑𝑠 = 𝑟 ∗ 𝑑𝜃. Arbetet som utförs av kraften och momentet: 

𝑑𝑈 = −𝐹 ∗ 𝑑𝑠 + 𝑀 ∗ 𝑑𝜃 →  −𝐹 ∗ 𝑟 ∗ 𝑑𝜃 + 𝑀 ∗ 𝑑𝜃 → −𝑀 ∗ 𝑑𝜃 + 𝑀 ∗ 𝑑𝜃 = 0 

Vid glidning kommer arbetet som friktionskraften utför vara negativt då den verkar motsatt 
kroppens rörelseriktning: 

𝑈𝐹𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 =  −𝑁 ∗ 𝜇𝑘 ∗ ∆𝑠 

 

 

 

Figur 8: Friktionskraften utför negativt arbete 
under glidning Figur 9: Friktionskraften utför inte arbete vid rullning 

utan glidning. 
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2 Företagets produkter3

Detta kapitel beskriver produkter och tjänster som Schur i Eksjö erbjuder sina kunder. 

 

2.1 Hantering av dagstidningar 

Kompletta utrustningslösningar för hantering av tidningar efter att de lämnat tryckeriet 

är ett av signumen för företaget. Automatiserad utrustning vad gäller transportering, 

adressering, stapling och lagring. 

Sortering: Sorteringen utförs genom att upp till 60 olika matare kan placeras på 

transportsystemet, dessa styrs med tryckluft och sensorer. Systemet upptäcker även 

avvikelser och rättar till dem, exempelvis avsaknaden av ett visst reklamblad eller 

tidning.  

Adressering: Oavsett om det handlar om adressering av en enskild produkt eller om en 

bundling4

 

 har Schur automatiserade lösningar för detta. Adresseringen av enskilda 

produkter sker direkt på transportsystemet (Figur 10). Adresseringen kontrolleras från 

en central kontrollstation och kan anpassas efter produktionslinan. Vid leverans av 

bundlingar med t.ex. tidningar kan dessa automatiskt adresseras för vidaretransport 

(Figur 11).  

 

 

 

                                                 
3 www.schur.com gå in på ”Products” och sedan på önskad produktkategori 
4 En bundling avser exempelvis en stapel av enskilda produkter 

Figur 10: Enskild adressering [8] Figur 11: Adressering av bundling [8] 

http://www.schur.com/�
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Transportering: Schur erbjuder sina kunder helt automatiserade transportsystem (Figur 

12). Systemen kan utformas efter kundens produktionslokal och kan transportera till 

bearbetningsmaskiner, laststationer eller till truckar. 

 

 

 

 

Schurs Gripper är ett komplett transportsystem, den plockar upp tidningarna vid pressen 

och transporterar dessa till de olika enheterna i packsalen. Vilket kan vara lager, 

insättningsmaskiner, staplingslinjer m.m. En mer detaljerad beskrivning av Gripper 

transportsystemet erhålls i kapitel 3. 

 

Kontrollsystem: Utöver de mekaniska lösningarna erbjuder man även ett komplett 

kontrollsystem som styr de olika stationerna.  

 

Lagring: Att på ett enkelt sätt lagra tidningar för paketering 

eller bearbetning är av stor vikt om processen ska vara 

effektiv. Schurs lagringskoncept bygger på att tidningarna 

rullas upp på konstruktioner (Figur 13) för att sedan enkelt 

kunna återinföras i exempelvis paketeringsmaskinen.  

 

 

 

 

Figur 12: Transportsystem [8] 

Figur 13: Lagring av tidningar [8] 
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Ibladningsmaskin: En viktig del för tidningsutgivare är reklamintäkter, med Schurs 

olika ibladningsmaskiner (Figur 14) kan flera separata reklamblad stickas in i tidningen. 

Denna variant gör det möjligt att på ett effektivt sätt rikta specifik reklam mot ett 

område. 

 

 

 

 

 

Stacking: Leveranser av tidningar kommer alltid bundlade i 

staplar, automatiseringsprocessen av detta sköts av stackers 

(Figur 15). Maskinerna styrs från kontrollsystemet där 

programmering av staplingshöjd och adressering för 

vidaretransport utförs.  

 

 

2.2 Palletering 

Oavsett om det rör sig om post, reklam eller dagstidningar är det essentiella att de först 

levereras till de olika distributörerna och sedan vidare till slutlig mottagare. För att detta 

ska vara möjligt måste palletering utföras, de två metoderna är palletering i containrar 

eller på pallar. Alla palleteringsmaskiner kan kombineras med transportsystem för pallar 

vilket gör hela processen automatiserad. 

 

Figur 14: Insättningsmaskin [8] 

Figur 15: Staplingsmaskin [8] 
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Palletering i container: Denna maskin (Figur 16) kan bundla och sortera olika sorters 

tryckt media i samma container. Containrarna är konstruerade enligt europall mått vilket 

gör denna metod väldigt effektiv och enkel att vidaretransportera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Palletering på pallar: Palleteringsmaskiner (Figur 17) klarar av att sortera tidningar 

både på standard europallar men även på övriga storlekar. Tidningarna staplas och 

förses med en skyddande plast som ser till att inga skador sker under transporten.   

Figur 16: Palleteringsmaskin för containrar [8] 

Figur 17: Palletering på pall [8] 
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3 Gripper TGG 3200 
Detta kapitel beskriver transportsystemets användning, konstruktion samt de olika 

stationerna och hur systemet kontrolleras.  

3.1 Användning 

Gripper TGG 3200 är ett komplett transportsystem för dagstidningar. Transportören 

plockar upp tidningarna vid pressen och transporterar dessa till de olika enheterna i 

packsalen (Figur 18). Transporten sker med en maximal hastighet på 90000 tidningar 

per timme. Systemet är modulärt uppbyggt, detta innebär att upphämtning och 

avlämning kan utföras skräddarsytt efter kundens behov. 

3.2 Konstruktion 

Avsnittet kommer beskriva detaljerat hur Gripper TGG 3200 (Figur 19) är konstruerad 

och även förklara profilerna som den färdas i. 

 

 

 

 

Figur 18: Gripper transportlinje [8] 

Figur 19: Gripper TGG 3200 [8] 
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3.2.1 Klämmor 
Klämmorna är uppbyggda av två delar, hjulhus och klämma. De båda delarna monteras 

ihop med en låsmutter. Förutom klämman har den övre delen (Figur 20) även två olika 

öppningsmekanismer, en längre och en kortare för möjlighet att öppnas vid olika 

stationer.  

Kedjan som driver Gripper TGG 3200 består endast av hjulhus som är hoplänkade med 

en skruv genom hjulparen (Figur 21). Varje hjulhus har 6 stycken hjul, 4 för kontakt 

med den horisontala ytan på profilen och 2 för kontakt med den vertikala ytan på 

profilen. 

 

 

 

Under drift av Grippen TGG 3200 så uppstår en del slitage. Främst på de olika hjulen 

som nöts och måste bytas. Även länken som förbinder de olika hjulhusen töjs ut vid 

drift. När en töjning på över 3 % inträffat måste länken bytas ut. 

Möjligheten finns att i varje Gripper montera en unik sträckkod. Detta för att genom 

kontrollsystemet hålla koll på processen och erhålla information från varenda enhet i 

kedjan. 

 

Figur 20: Klamma på Gripper TGG 3200 [8] Figur 21: Länkade hjulhus på Gripper TGG 3200 [8] 
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3.2.2 Rullspåren 
Spåren som Grippen transporteras i är strängsprutade aluminiumprofiler som kan göras i 

önskad längd samt bockas till olika radier. Vanligtvis har profilen spår på ovan- och 

undersida, detta för att kunna transportera Grippen i båda riktningar. Profilerna och 

klammorna är konstruerade på sådant sätt att endast klammornas hjul är i kontakt med 

profilens yta (Figur 22). Pilarna i figuren visar mellanrummet mellan profil och hjulhus. 

 

Figur 22: Mellanrum mellan hjulhus och profil [8] 

 

Profilerna är modulärt uppbyggda och monteras ihop endast genom skruvar. Detta 

medför att varje profil enkelt och snabbt kan bytas ut vid eventuella fel. Profilerna som 

vanligtvis används (Figur 23):  

 

Figur 23: Profilerna som används [8] 
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3.3 Gripper TGG 3200 stationer 

Detta avsnitt beskriver de olika stationerna som Gripper TGG 3200 går igenom vid 

transport av tidningar. 

3.3.1 Upptagningsstation 
Första steget för tidningarna efter tryckeriet är upptagningsstationen (Figur 24). 

Maskinen matar in tidningarna för vidaretransport av Gripper TGG 3200.   

A. Tidningarna kommer in genom conveyor transportband. I transportbandet 

finns det små tänder som griper tag i tidningen och skjuter fram dem med 

konstant hastighet.  

B. Tomma Gripprar kommer i konstant hastighet. 

C. Tidnigarna kommer i samma hastighet som de tomma Gripprarna. En 

öppningsmekanism öppnar klammorna på Grippen som kommer till punkt C 

samtidigt som tidningen matas in och klammorna griper tag i tidningen. Varje 

enhet i transportsystemet griper tag i en tidning. 

D. Transportsystemet transporterar iväg tidningen till nästa anhalt. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24: Upptagningsstation [8] 
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3.3.2 Avlämningsstation  
Vid varje maskin där Gripper TGG 3200 ska leverera tidningarna måste en 

avlämningsstation monteras. Avlämningsstationerna kommer i tre olika utförande, fix 

mekanisk avlämningsstation, normal avlämning och separat avlämning. De två senare 

kan kontrolleras via Gripper TGG 3200 kontrollsystem.  

Normal avlämning: 
Mekanismen i avlämningsstationen är aktiverad och trycker ut Grippens 

öppningsmekanism vilket medför att klamman öppnas (Figur 25). 

Mekanismen i avlämningsstationen är inte aktiverad vilket medför att Grippen passerar 

utan att klamman öppnas (Figur 26). 

 

Separat avlämning: 
I den separata avlämningen kan ett urval göras av vilka enheter som ska öppnas och 

vilka som ska passera stationen. Exempelvis väljs att endast Gripper med lång 

öppningsmekanism öppnas (Figur 27) medan de med korta öppningsmekanismer 

passerar (Figur 28).  

 

 

Figur 26: Öppningsmekanismen inte aktiverad och 
klamman öppnas ej [8] 

Figur 25: Öppningsmekanism aktiverad och klamman 
öppnas [8] 
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Fix avlämning: 
I den fixa varianten öppnas alla Gripprar utan möjlighet till kontroll. 

3.3.3 Drivstation 
Gripper transportsystemet drivs med ett antal AC motorer (se avsnitt 3.5 för detaljerad 

beskrivning av motorerna). Motorerna placeras i drivstationerna (Figur 29) där 

gripperkedjan passerar och drivs framåt. 

Figur 27: Gripper med lång öppningsmekanism öppnas 
[8] 

Figur 28: Gripper med kort öppningsmekanism 
passerar utan att öppnas [8] 

Figur 29: Drivstationer [8] 
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3.3.4 Sträckningsstation 
Utsträckningsstationer (Figur 30) används för att hålla gripperkedjan i ett önskvärt spänt 

läge. Blir kedjan för slapp riskerar man att den oscillerar. Utsträckningen kontrolleras 

automatiskt och sköts genom en pneumatisk cylinder. 

 

 

 

 

 

3.3.5 Räknestation 
Räknestationer (Figur 31) kan placeras på valfri plats längs profilerna. Med hjälp av 

olika sensorer kan en mängd operationer utföras: 

• Räkna antal Gripprar som passerar stationen. 

• Räknar och skickar information från Gripprar med sträckkod 

• Räknar hur många kopior Grippen transporterar 

• Upptäcker eventuella fel i kopiorna som Grippen transporterar 

 

Figur 31: Räknestation [8] 

Figur 30: Utsträckningsstation [8] 
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3.4 Kontrollsystem 

Gripper TGG 3200 kontrollsystem även kallat CONT 3200 är hjärnan i hela 

transportlinjen. Några av de funktionerna som CONT 3200 styr: 

• Upptagningsprocessen, alltifrån hastighet till klämmornas öppning. 

• Alla de olika stationerna. 

• Transportlinjens hastighet. 

• Varnar vid eventuella fel i transportlinjen. 

• Varnar vid maskinhaverier och brand. 

3.5 Motor 

Detta avsnitt beskriver motorn som används vid drift av Gripper TGG 3200. Även en teoretisk 
analys av hur motorn fungerar redogörs. 

3.5.1 Motor som driver Gripper TGG 3200 
Motorerna som används i transportkedjan köps in från företaget ”NORD Drivsystem 

AB” och är vinkelkuggväxelmotorer (Figur 32). Vanligtvis används ca 6-7 stycken och 

matas med en frekvens på ca 100 Hz.  

Motoreffekt   2,2 kW 
Utgående varvtal  1440/150 1/min 
Utgående moment  138 Nm 
Driftsfaktor   1,3 
Utväxling   9,47 
Spänning   240/400 V, 50 Hz 
Märkström: (400 V)  5,22 A 
Vikt   34 kg 
 

Figur 32: Vinkelkuggväxelmotor 
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3.5.2 Asynkronmotorn 
Asynkronmaskinen är en roterande elektromagnetisk maskin som arbetar enligt 

induktionsprincipen och kan endast användas vid växelström, dock med flera olika 

faser. Maskinen kallas för asynkronmaskin eftersom rotorn vid belastning går med ett 

asynkront varvtal jämfört med flödet.  

Asynkronmotorn (Figur 33) består i princip av en yttre stillastående del, statorn. Samt 

en inre roterande del, rotorn. Runt statorn som är en järnkärna lindas 

växelströmslindningen som ansluts till det matande nätet. Motorn ansluts till en 

trefasspänning, fasspänningarna är 120 grader fasförskjutna inbördes. Detta skapar ett 

roterande magnetflöde. Flödet drar med sig rotorn i sin rotation och detta skapar en 

mekanisk rotation vilket kan användas som drivning. [6] 

 

 

Figur 33: Uppbyggnad av asynkronmotor 

 
1. Statorhus 
2. Kullager 
3. Fläkt 
4. Fläktkåpa 
5. Rotor 
6. Inkopplingsbox för maskiner 
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Det synkrona varvtalet/min erhålls genom: 

𝑛𝑠 = 120∗𝑓
𝑝

    (3.1) 

Där f är frekvensen i nätet och p är antal poler i motorn. Tabell 2 visar vad olika 

polantal ger för varvtal i det svenska nätet på 50 Hz. 

p ns (rpm) 

2 3000 

4 1500 

6 1000 

8 750 

10 600 
Tabell 2: Varvtal beroende på antal poler 

 
 

Under normaldrift så är rotorns varvtal i regel mindre är flödets. Skillnaden mellan 

varvtalen i förhållande till det synkrona varvtalet kallas för eftersläpning.  

Eftersläpning (%): 

𝑠 = 𝑛𝑠−𝑛𝑟
𝑛𝑠

∗ 100    (3.2) 

Där s är eftersläpningen och ns samt nr är flödets respektive rotorns varvtal. Ett normalt 

värde på eftersläpningen är mellan 4-6 %. 

Vid drivning av maskiner är motorns drivande moment av yttersta vikt för att avgöra om 

motorn är tillräckligt kapabel. 

𝑀 = 𝑘 ∗ 𝑈2 ∗ 𝑠 ∗ 𝑅2
𝑅22+(𝑋2)2

  (3.3) 

Där: 

• k är en motorkonstant som varierar beroende på motor  

• U är spänningen över en statorlindning 



 

25 
 

• s är eftersläpningen 

• R2 är resistansen i en av rotorlindningarna 

• X2 är rotorns reaktans vad startögonblicket 

 

Momentkurvan (Figur 34) ger en bild av 

momentet som en funktion av motorns varvtal. 

MMAX är det absoluta max en motor klarar av 

detta värde bör undvikas pga. att motorn snabbt 

skulle bli överbelastad och därmed obrukbar. 

MSTART visar vilket moment som är då nr = 0. 

Märkmomentet, MM är det från tillverkaren 

rekommenderade belastningsmomentet. [7]   

 

 

Motorns moment (M) ger upphov till en drivande 

kraft (F) som verkar med hävarmen (d). Vid 

transportsystem uppkommer denna kraft vid 

periferin av drivhjulet (Figur 35).  

 

𝐹 = 𝑀
𝑑       (3.4) 

 

  

Figur 34: Momentkurva för asynkronmotor 

Figur 35: Drivning i transportsystem 
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3.5.3 Frekvensomformare 
Genom att kombinera ekvation (3.1) och (3.2) erhåller vi rotorns varvtal: 

𝑛𝑟 = 120∗𝑓
𝑝

∗ (1 − 𝑠)    (3.5) 

  
Av formeln framgår tre sätt att reglera rotorns varvtal. Ändring av frekvens, poltal eller 

eftersläpningen. Den effektivaste metoden är att omvandla frekvensen och detta utförs 

genom en frekvensomfångare (Figur 36). [6]  

 

Figur 36: Frekvensomfångarens uppbyggnad 

• Likriktare: Den ingående växelspänningen omvandlas med hjälp av dioder till 

en likspänning. 

• Mellankrets: Består av en induktor och kondensatorbatteri, den ojämna 

strömmen som kommer från likriktaren stabiliseras. 

• Växelriktare: Omvandlar likspänningen till växelspänning och till önskad 

frekvens. Detta görs genom att likspänningen hackas och skickas ut i små 

impulser. Genom variation av pulslängden erhålls omriktning. 
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Momentkurvorna (Figur 37) kommer vid varvtalsstyrning genom frekvensomriktning 

att behålla samma MMAX så länge 
𝑈
𝑓
 är konstant. Behålls dock inte samma proportioner 

mellan dessa kommer det uttagbara momentet att minska vid större varvtal (Figur 38). 

 

Figur 37: Momentkurvor vid olika frekvenser med 
𝑼
𝒇
 konstant 

 

 

Figur 38: Momentkurvor vid olika frekvenser med U konstant 
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4 Beräkningsmetoder och mätningar 
Kapitlet kommer beskriva vilka energiförluster som ska beräknas, vilka krafter och 

parametrar som orsakar dessa förluster samt hur dessa ska beräknas och undersökas. 

4.1 Effektbehov för höjdändring 

Vid alla stigningar under transporten måste motorn utföra ett arbete för att övervinna 

tyngdkraftens arbete. Arbetet som krävs beror på höjden som ekipaget ska lyftas samt 

hur lång profilen är då detta inverkar på hur många ”Gripprar” som ska lyftas upp den 

önskade höjden.  

4.1.1 Rak profil 
Arbetet som krävs för att åstadkomma en höjdändring av kedjan på den raka profilen 

beror på tre variabla värden, hastigheten (v), profilens längd (LP) och lutningsvinkel (θ) 

(Figur 39).  

 

Figur 39: Ändring i den potentiella energin på rak profil 

Energilagen (1.12) visar att skillnaden mellan den potentiella energin är lika med det 

totala arbetet som krävs för att lyfta vagnen med konstant hastighet från höjden h till H.  

∆𝑉𝑔 = 𝑚𝑔𝐻 −𝑚𝑔ℎ  (4.1)  

Vid beräkningarna införs ett nytt koordinatsystem och en nollnivå införs, dvs. där den 

potentiella energin är noll. På dessa profiler kommer ingångspositionen i profilen vara 

nollnivå och H kommer variera med avseende på lutningsvinkeln och profilens längd. 

Detta ger följande: 
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ℎ = 0   (4.2) 

𝐻 = 𝐿𝑃 ∗ sin (𝜃)  (4.3)     

När (4.2) och (4.3) införs i (4.1) erhålls via (1.12): 

𝑈𝑔 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝐿𝑃 ∗ sin (𝜃)  (4.4) 

Då detta är en transportkedja som är sammanlänkad kommer motorn alltid att vara 

tvungen att dra upp ett specifikt antal länkar i kedjan. Hur många länkar som får plats på 

profilen kommer att variera med profillängden samt bero på hur lång en länk är. 

Grippen och länkens längd är inga variabla värden. 

LG = Grippens längd 
LL = Länkens längd 
 

Dessa värden kommer att ge oss totalt antal enheter på profilen: 

𝑛𝐺 = 𝐿𝑃
𝐿𝐺+𝐿𝐿

  (4.5) 

Motorn kommer alltid att behöva dra upp detta antal enheter längs hela profilen, detta 

kommer ge oss arbetet som krävs för att övervinna tyngdkraften på alla enheterna som 

ständigt befinner sig på profilen. 

𝑈𝑇𝑜𝑡 = 𝑈𝑔 ∗ 𝑛𝐺  (4.6) 

Effekten som motorn behöver för att utföra detta arbete kommer bero på tiden det tar att 

transportera enheten från nollnivån till H. Tiden kommer bero på hastigheten som i detta 

läge är konstant samt profilens längd. 

𝑡 = 𝐿𝑃
𝑣

    (4.7) 

Detta ger erforderlig motoreffekt: 

𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑈𝑇𝑜𝑡
𝑡

   (4.8)  
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4.1.2 Vertikal kurva 
I den vertikala kurvan sker omvandling från stigning till horisontal transport och vice 

versa. Stigningen, h (Figur 40) kommer att bero på kurvans radie (r) och vinkel (θ). 

 

Figur 40: Ändring i den potentiella energin på vertikal kurva 

Energilagen (1.12) används även här, och ingången till kurvan sätts som nollnivå. Vid 

90 graders kurva kommer stigningen att vara h, däremot kan kurvornas vinklar variera 

och ett uttryck för h som beror på vinkeln måste uttryckas: 

ℎ = 𝑟 ∗ sin (𝜃)  (4.9) 

Stigningshöjden ger: 

𝑉𝑔 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑟 ∗ sin (𝜃)  (4.10) 

För att beräkna antalet enheter på kurvan krävs cirkelns båglängd, s. 

𝑠 = 𝑟 ∗ 𝜃   (4.11) 

På samma sätt som vid den raka profilen är Grippens och länkens längd inga variabla 

värden. Dessa används för att beräkna antalet enheter på hela kurvan. 

𝑛𝐺 = 𝑠
𝐿𝐺+𝐿𝐿

   (4.12) 

Arbetet som krävs för att övervinna tyngdkraften för alla enheter på kurvan blir då: 

𝑈𝑇𝑜𝑡 = 𝑉𝑔 ∗ 𝑛𝐺  (4.13) 
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Effekten som erfordras av motorn varierar med avseende på tiden det tar att lyfta 

ekipaget till önskad höjd. 

𝑡 = 𝑠
𝑣

   (4.14) 

Erforderlig motoreffekt blir då: 

𝑃 = 𝑈𝑇𝑜𝑡
𝑡

   (4.15) 

4.1.3 Horisontal kurva 
I de horisontala kurvorna kommer inget arbete att behövas för att övervinna 

höjdförluster. Detta då dessa kurvor inte har någon stigning utan endast ändrar profilens 

riktning i det horisontala planet.  

4.2 Kinetiska energiförluster 

∆T ger det arbete som krävs av motorn för att åstadkomma en hastighetsförändring av 

kroppen. Arbetet blir skillnaden i kinetisk energi vid de båda punkterna. I Gripper TGG 

3200 transportsystemet har kropparna dessutom hjul, även deras rotation ger upphov till 

kinetisk energi. Med hänsyn till hjulens kinetiska energi blir ∆T: 

∆𝑇 = 1
2
∗ (𝑚𝑣22 + 𝐼𝜔2

2) − 1
2
∗ (𝑚𝑣12 + 𝐼𝜔2

2)  (4.16) 

I = hjulens tröghetsmoment och är 1
2
∗ 𝑀 ∗ 𝑟2 där M är hjulens massa 

 
ω = hjulens vinkelhastighet och är 

𝑣
𝑟
 då ingen glidning sker 

 

Vid drift av Gripper transportören (Figur 41) kommer dock hastigheten i punkt A, B och 

C vara likadan. Om likadana hastigheter införs i ekvation (4.16) erhålls: 

1
2
∗ (𝑚𝑣2 + 𝐼𝜔2) −

1
2
∗ (𝑚𝑣2 + 𝐼𝜔2) = 0 

Dvs. ∆T = 0 . Den kinetiska energin kommer endast att ändras vid uppstartning av 

transportsystemet samt vid eventuella hastighetsförändringar. 
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Figur 41: Ändring av kinetisk energi 

4.3 Friktionsförluster 

Friktion kommer uppstå mellan hjul och profilens yta samt i lager. Vid studier av 

transportören i drift har en stor slitning på hjul noterats. Detta tyder på att enheterna i 

kedjan dras med en för snabb fart så att hjulen inte hinner rulla utan glidning. Istället 

glider hjulen mot underlaget. Beräknas friktionen genom antagande om att glidning 

uppstår längs hela profilen erhålls maximal friktionsförlust. Det som dock observerats 

under drift av transportören är att kedjan tenderar att glida vid vissa tidpunkter och rulla 

utan att glida vid andra. 

4.3.1 Friktionsförluster i lager 
Lagren som används vid de 6 hjulen i Grippen kommer från SKF5

4.3.2 Mätning av friktionskoefficient 

  och har 

beteckningen 626-2Z (Bilaga 2). För att räkna ut friktionsförlusterna i lagren användes 

SKF:s kalkyl (Bilaga 3). Förlusterna varierar beroende på varvtal, axiell- och radiell 

belastning. Grippens konstruktion med 4 horisontala och 2 vertikala hjul gör att lagren 

aldrig utsätts för axiell belastning i kurvorna. Då lagren är konstruerade för att tåla en 

statisk radiell belastning på 0.95 kN, en dynamisk belastning på 2.2 kN samt varvtal 

40000 rpm uppstår endast försumbara förluster. 

Vid glidning är det av yttersta vikt att ha en uppfattning om den kinetiska 

friktionskoefficienten.  För att mäta upp både den kinetiska och statiska 

friktionskoefficienten mellan hjulen och profilen som används i Grippen utfördes 

mätningar. För att erhålla ett så korrekt utfall som möjligt utfördes samma mätning fem 

gånger och medelvärdet av resultaten användes. Mätningen som utfördes för att erhålla 
                                                 
5 www.skf.com 
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den statiska friktionskoefficienten var att vinkeln på profilen ökades till det värdet då 

glidning precis sker, vinkeln mättes och noterades (Tabell 3). Genom att erhålla den 

vinkeln kan den statiska friktionskoefficienten beräknas. 

Försöksnummer Lutningsvinkel (°) 
    

1 31 
2 29 
3 30 
4 31 
5 30 

Tabell 3: Mätning av lutningsvinkel 

I detta fall är det berättigat att sätta vinkeln (θ) till 30 grader. Med denna kännedom kan 

friktionskoefficienten beräknas genom att frilägga hjulet på profilen (Figur 42) och 

ställa upp följande formler: 

 

Figur 42: Friläggning av krafter på lutande plan 

Summering av krafter längs profilens yta, detta vid gränsfallet för glidning.  

𝑚 ∗ 𝑔 ∗ sin(𝜃) − 𝐹𝑓 = 0 

𝐹𝑓 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ sin (θ)  

Summering av krafter vinkelräta mot profilens yta. 

𝑁 −𝑚 ∗ 𝑔 ∗ cos(𝜃) = 0 

𝑁 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ cos (𝜃) 

När friktions- och normalkraften är känd kan friktionskoefficienten räknas ut genom: 

𝐹𝑓 = 𝑁 ∗ 𝜇𝑠   (4.17)   
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𝜇𝑠 =
𝐹𝑓
𝑁

 

Insättning och förenkling av tidigare beräknade uttryck för friktions- och normalkraften: 

𝜇𝑠 =
𝑚 ∗ 𝑔 ∗ sin (𝜃)
𝑚 ∗ 𝑔 ∗ cos (𝜃)

 

𝜇𝑠 =
sin (𝜃)
cos (𝜃)

 

𝜇𝑠 = tan (𝜃)   (4.18) 

Då mätningarna visade att vinkeln (θ) är 30 grader erhåller vi den statiska 
friktionskoefficienten. 

𝜇𝑠 = tan(30) = 0.57 

 

Vid beräkning av den kinetiska friktionskoefficienten måste hänsyn tas till den 

acceleration hjulet får när det glider från vila längs profilen. Accelerationen erhölls 

genom att mäta tiden det tog för hjulet att glida ner längs profilens längd (Tabell 4). 

Försöksnummer Tiden (s) 
    

1 0.4 
2 0.5 
3 0.5 
4 0.5 
5 0.4 

Tabell 4: Mätning av tid 

 

Då sträckan, tiden och starthastigheten är kända kan den konstanta accelerationen erhållas: 

 

𝑎 = 2∗(𝑠−𝑡∗𝑣0)
𝑡2

  (4.19)  

s = 0.16 m 
t = 0.46 s (medelvärde av mätningar) 
v0 = 0 m/s (start från vila) 
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Med dessa värden erhålles accelerationen: 

𝑎 =
2 ∗ (0.16 − 0)

0.462
= 1.51

𝑚
𝑠2

 

För att erhålla den kinetiska friktionskoefficienten kan samma friläggning som tidigare 

användas (Figur 43).  

Summering av krafter längs profilens yta, med hänsyn tagen till accelerationen.  

𝑚 ∗ 𝑔 ∗ sin(𝜃) − 𝐹𝑓 = 𝑚 ∗ 𝑎 

𝐹𝑓 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ sin(𝜃) −𝑚 ∗ 𝑎 

Summering av krafter vinkelräta mot profilens yta. 

𝑁 −𝑚 ∗ 𝑔 ∗ cos(𝜃) = 0 

𝑁 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ cos (𝜃) 

När friktions- och normalkraften är känd kan friktionskoefficienten räknas ut genom: 

𝐹𝑓 = 𝑁 ∗ 𝜇𝑘 

𝜇𝑘 =
𝐹𝑓
𝑁

 

Insättning och förenkling av tidigare beräknade uttryck för friktions- och normalkraften: 

 

𝜇𝑘 =
𝑚 ∗ (𝑔 ∗ sin(𝜃) − 𝑎)
𝑚 ∗ 𝑔 ∗ cos (𝜃)

 

 

𝜇𝑘 = 𝑔∗sin(𝜃)−𝑎
𝑔∗cos (𝜃)

  (4.20) 

g = 9.81 m/s2 
θ = 30° 
a = 1.51 m/s2 

 

𝜇𝑘 =
9.81 ∗ sin(30) − 1.51

9.81 ∗ cos (30)
= 0.4 

 



 

36 
 

Mätningarna har resulterat i kännedom om de båda friktionskoefficienterna: 

 

Statiska friktionskoefficienten = 0.57 

Kinetiska friktionskoefficienten = 0.4 

 

Mätningarna har gjorts i ideella förhållanden och med den mänskliga faktorn 

involverad. Vid drift kommer många andra faktorer att involveras. Exempelvis högre 

temperatur i kontaktytan som möjliggör förändring av materialet. Smuts och delar av 

hjulen som nöts bort kommer ligga kvar i profilen och förändra kontakten mellan de 

båda ytorna.  

Företaget håller på att utreda en ny typ av hjul för eventuell användning i 

transportsystemet. I dessa används en annan typ av material, dock fortfarande plast. 

Mätningar av friktionskoefficienten utfördes även på denna modell. På samma sätt som 

i tidigare mätning mättes först lutningsvinkeln (Tabell 5). 

Försöksnummer Lutningsvinkel (°) 
    

1 18.2 
2 17.1 
3 18.2 
4 17.8 
5 18.2 

Tabell 5: Mätning av lutningsvinkel på nytt material 

Ett avrundat medelvärde är 18 grader. Detta värde kan användas i ekvation (4.18) för att 

erhålla den statiska friktionskoefficienten. 

𝜇𝑠 = tan(18) = 0.32 
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På samma sätt som tidigare räknades även tiden för hjulet att accelerera från vila längs 

hela profilen (Tabell 6). 

Försöksnummer Tiden (s) 
    

1 0.8 
2 0.6 
3 0.8 
4 0.6 
5 0.7 

Tabell 6: Mätning av tid på nytt material 

Medelvärdet 0.7 sekunder infördes i formel (4.19) och accelerationen erhålles: 

𝑎 =
2 ∗ (0.16 − 0)

0.72
= 0.65

𝑚
𝑠2

 

Genom ekvation (4.20) erhålles den kinetiska friktionskoefficienten: 

𝜇𝑘 =
9.81 ∗ sin(18) − 0.65

9.81 ∗ cos (18)
= 0.26 

De nya hjulen kommer ha mindre teoretiska värden på friktionskoefficienterna jämfört 

med hjulen som används i dagsläget.  

Statiska friktionskoefficienten = 0.32 

Kinetiska friktionskoefficienten = 0. 26 

Förhållandena kan dock variera vid drift, exempelvis kanske de nya hjulen är mer 

känsliga för temperaturändring. Teoretiskt kommer de dock att generera mindre 

friktionsförluster då hjulen glider. 
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4.3.3 Nötning 
För att erhålla en bättre uppfattning om vilka påfrestningar hjulen utsätts för 

analyserades ett hjul som körts i en testrigg för transportören i ca 3000 timmar. Det 

hjulet jämfördes med ett nytt och obelastat hjul (Figur 43). Nötningen på hjulet som 

varit i drift (vänster i figur) är noterbart stort. Dessa skador bekräftar att glidning sker 

under driften, osäkerheten är dock hur stor del av profilen som hjulet glider. Det kan 

vara så att hjulet endast glider en viss del av profillängden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 Rak profil 
När friktionen studeras på den raka profilen kommer transportören att betraktas som en 

kedja längs hela profilen. Observationer av hjul samt själva transportören har bevisat att 

glidning sker, dock kommer kedjan inte att glida längs hela profilen utan endast en viss 

del. Trots detta tas ett uttryck för glidning längs hela profilen fram, detta kommer sedan 

modifieras med en uppmätt faktor som tar hänsyn till hur stor del är glidning. 

 

 

Figur 43: Jämförelse av nötningsskada, hjul som varit i drift (t.v) och nytt hjul (t.h) 
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Betraktar vi en kedja på ett plant underlag (Figur 44) som dras framåt kommer friktions- 

och normalkraften vara utbredda längs hela kedjans längd. 

 

 

Figur 44: Friktion på rak profil 

Den svarta linjen i figuren illustrerar transportkedjan som dras med en konstant 

hastighet (v). Vid beräkning av förlusterna för kedjan måste först en viktig parameter 

erhållas, kedjans vikt/längdenhet. Denna parameter erhålls genom: 

𝜌 = 𝑚𝐺
𝐿𝐺

    (4.21) 

LG = Längden av en länk i kedjan (m) 

ρ = Massa per längdenhet för kedjan (kg/m) 

Denna parameter används vid beräkning av tyngdkraften som även den är utspridd längs 

kedjan och därför måste summeras ihop med små element av kedjan (dx).  

En kraftekvation i vertikalriktning ger: 

𝑑𝑁 − 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝑑𝑥 = 0 → 𝑑𝑁 = 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝑑𝑥 (4.22) 

Med ett känt uttryck för normalkraften kan även friktionskraften tecknas: 

𝑑𝐹 = 𝜇𝑘 ∗ 𝑑𝑁   (4.23)  



 

40 
 

Insättning av ekvation (4.22) ger följande: 

𝑑𝐹 = 𝜇𝑘 ∗ 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝑑𝑥   

 
 

Integrering från 0 till längden x (samma som längden L):  

𝐹 = �𝜇𝑘 ∗ 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝑑𝑥
𝐿

0

 

𝐹 = 𝜇𝑘 ∗ 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝐿  (4.24)  

När uttrycket för friktionskraften är fastställt kan uttrycket för arbetet tecknas. En 

ändpunkt på kedjan måste betraktas, punktens förflyttning kommer vara hela den raka 

profilens längd, dvs. från noll till längden L. Arbetet som utförs av kraften är negativt. 

U = −�𝜇𝑘 ∗ 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ L ∗ 𝑑𝑥
𝐿

0

 

 

Uttrycket gäller dock endast då kedjan glider och observationerna visar att glidning 

endast sker en viss del av profilens längd. Därför måste en konstant införas som anger 

hur stor del av förloppet som är glidning. Den övriga delen kommer vara rullning utan 

glidning och då utförs inget arbete av friktionskraften. 

𝑈 = −𝐶𝑅𝑎𝑘 ∗ �𝜇𝑘 ∗ 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ L ∗ 𝑑𝑥
𝐿

0

 

Om vi exempelvis antar att glidning sker på halva profilens längd kommer C vara 0.5. 

Storleken på denna faktor måste erhållas genom mätningar, dessa mätningar redogörs i 

kapitel 5.1.  
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4.3.5 Yttre vertikal kurva  
Vid övergångar från vertikal rörelse till horisontal rörelse måste en vertikal ytterkurva 

användas. Vid friläggning av en vagn på den vertikala kurvan (Figur 45) erhålls 

krafterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En kraftekvation i normalriktning ger: 

𝑚 ∗ 𝑔 ∗ sin(𝜃) − 𝑁 = 𝑚 ∗
𝑣2

𝑟
 

Om vi i detta fall väljer att analysera när hjulet tappar kontakt med ytan använder vi 

kontaktvillkoret: 

𝑁 = 0    →   𝑚 ∗ 𝑔 ∗ sin(𝜃) = 𝑚 ∗ 𝑣
2

𝑟
      

Det intressanta i det här läget är vid vilken vinkel som kontakten förloras samt. Det 

värdet kommer variera beroende på hastighet och radie. Det finns även en annan 

intressant aspekt, vid vilka hastigheter kommer vagnen att redan vid ingången ha 

kontakt med yttersidan av profilen. Hålls tillräckligt hög hastighet kan effekterna av att 

kedjan tappar kontakten elimineras.  

𝑁 < 0 i kraftekvationen ger oss kontakt med yttersida. Detta ger följande uttryck på 

hastigheten. 

𝑣 > �𝑔 ∗ 𝑟 

Figur 45: Friläggning yttre vertikal kurva 
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Uttryckande av denna ekvation grafiskt (Figur 46) ger oss vilken hastighet vi bör vara 

över vid olika kurvradier för att endast ha kontakt med profilens yttersida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid exempelvis radie 0.4 m bör en hastighet på cirka 2 m/s hållas om endast kontakt 

med yttersida ska erhållas. 

Den andra aspekten som ska utredas är vid vilken vinkel som kontakt med profilen 

förloras beroende på hastighet och kurvradie. Ur ekvationen med kontaktvillkoret 

erhålles:  

𝜃(𝑣, 𝑟) = arcsin (
𝑣2

𝑟 ∗ 𝑔
) 

 

 

 

 

 

Figur 46: Hastighet då endast kontakt med profilens yttersida 
erhålls. 
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Ett vanligt värde på radien är 0.3 m, om vi inför det och låter hastigheten variera kan vi 

se vid vilken vinkel och en specifik hastighet som kontakten tappas (Figur 47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

På liknande sätt är en vanlig hastighet 1.45 m/s och i det fallet kan vi se vid vilken 

vinkel och specifik radie som kontakten förloras (Figur 48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 47: Hastighet då kontakten förloras 

 

Figur 48: Radien då kontakten förloras 
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I skedet då kontakten förloras med profilens nedre yta och hjulen får kontakt med 

profilens övre yta uppstår en intressant situation. Hastigheten som kedjan håller är 

vanligtvis för låg för att kontakt med yttre ytan ska erhållas längs hela kurvans längd.  

Detta kommer innebära att efter stöten med den övre ytan kommer hjulen tryckas ner i 

den nedre ytan. Varje gång som hjulen byter kontaktpunkt kommer ett glidförlopp att 

ske. Detta kommer både nöta hjulen och kräva effekt av motorn. I värsta fall kan detta 

leda till att en wobblingseffekt och hjulen slungas fram och tillbaka mellan kontakt med 

övre och undre profil yta. Detta fenomens bidrag till motoreffekten kommer att 

inkluderas i konstanten C för ytterkurvor.         

I övriga fall då hjulet är i kontakt kommer normalkraften att variera med avseende på 

tiden. 

𝑁 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ sin(𝜃) −𝑚 ∗ 𝑣
2

𝑟
  (4.25) 

Vinkeln kommer även den att variera med avseende på tiden. Tecknas uttrycket för 

båglängden (s) på två olika sätt erhålles: 

𝑠 = 𝑟 ∗ 𝜃 och 𝑠 = 𝑣 ∗ 𝑡 

𝑟 ∗ 𝜃 = 𝑣 ∗ 𝑡 

𝜃 = 𝑣∗𝑡
𝑟

    (4.26) 

Ekvation (4.26) insatt i (4.25): 

𝑁(𝑡) = m ∗ g ∗ sin �v∗t
r
� − 𝑚∗𝑣2

𝑟
  (4.27) 

 

Arbetet som utförs av friktionskraften under glidning blir: 

𝑈 = −�𝜇𝑘 ∗ 𝑁(𝑡) ∗ 𝑑𝑠
𝑠

0

 

ds kan skrivas om till v * dt och insättning av (4.27) ger:  
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𝑈 = −�𝜇𝑘 ∗ 𝑚 ∗ �𝑔 ∗ 𝑠𝑖𝑛 �
𝑣 ∗ 𝑡
𝑟 � −

𝑣2

𝑟
� ∗ 𝑣 ∗ 𝑑𝑡

𝑡

0

 

Det negativa arbetet av friktionskraften blir med införandet av faktorn C som tar hänsyn 

till hur stor del av förflyttningen som är glidning blir: 

𝑈 = −𝐶𝑌𝑡𝑡𝑒𝑟 ∗ �𝜇𝑘 ∗ 𝑚 ∗ �𝑔 ∗ 𝑠𝑖𝑛 �
𝑣 ∗ 𝑡
𝑟 � −

𝑣2

𝑟
� ∗ 𝑣 ∗ 𝑑𝑡

𝑡

0

 

 

4.3.6 Inre vertikal kurva 
Vid övergångar från horisontal rörelse till vertikal rörelse måste en vertikal innerkurva 

användas. Vid friläggning av en vagn på den vertikala kurvan (Figur 49) erhålls 

krafterna. 

 

Figur 49: Friläggning inre vertikal kurva 

Kraftekvation i normalriktning ger: 

𝑁 −𝑚 ∗ 𝑔 ∗ cos(𝜃) = 𝑚 ∗
𝑣2

𝑟
 

I denna typ av profil kan inte kontakten tappas, det medför att N endast varierar med 

tiden. 

𝑁 = 𝑚 ∗ �𝑔 ∗ cos(𝜃) + 𝑣2

𝑟
�  (4.28) 
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På samma sätt som tidigare kan kurvans båglängd tecknas på två olika sätt och därmed 

erhålla vinkeln som en funktion av tiden. 

𝑠 = 𝑟 ∗ 𝜃 och 𝑠 = 𝑣 ∗ 𝑡 

𝑟 ∗ 𝜃 = 𝑣 ∗ 𝑡 

𝜃 = 𝑣∗𝑡
𝑟

    (4.29) 

 

Normalkraften kan då tecknas: 

𝑁(𝑡) = 𝑚 ∗ �𝑔 ∗ 𝑐𝑜𝑠 �𝑣∗𝑡
𝑟
� + 𝑣2

𝑟
�  (4.30) 

Arbetet som utförs av friktionskraften under glidning blir: 

𝑈 = −�𝜇𝑘 ∗ 𝑁(𝑡) ∗ 𝑑𝑠
𝑠

0

 

ds kan skrivas om till v * dt och insättning av (4.30) ger:  

𝑈 = −�𝜇𝑘 ∗ 𝑚 ∗ �𝑔 ∗ 𝑐𝑜𝑠 �
𝑣 ∗ 𝑡
𝑟 � +

𝑣2

𝑟
� ∗ 𝑣 ∗ 𝑑𝑡

𝑡

0

 

Det negativa arbetet av friktionskraften blir med införandet av faktorn C som tar hänsyn 

till hur stor del av förflyttningen som är glidning blir: 

𝑈 = −𝐶𝐼𝑛𝑛𝑒𝑟 ∗ �𝜇𝑘 ∗ 𝑚 ∗ �𝑔 ∗ 𝑐𝑜𝑠 �
𝑣 ∗ 𝑡
𝑟 � +

𝑣2

𝑟
� ∗ 𝑣 ∗ 𝑑𝑡

𝑡

0
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4.3.7 Horisontalkurva  
I de horisontala kurvorna kommer tyngdkraften inte att inverka på normalkraften, denna 

kommer endast att styras av centripetalaccelerationen. Om vi studerar ett frilagt hjul i en 

horisontal kurva (Figur 50). 

 

 

 

 

 

 

Vi ser att riktningen på accelerationen och normalkraften är tvärtemot varandra, enligt 

Newtons andra lag är detta inte möjligt. Denna typ av kontakt är alltså inte möjlig i en 

horisontal kurva, kontakten kommer alltid att vara på den motstående ytan (Figur 51).  

 

 

Figur 51: Friläggning horisontalkurva, kontakt yttersida 

 

Figur 50: Friläggning horisontal kurva, kontakt innersida 
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Kraftekvationen i normalriktningen: 

𝑁 = 𝑚∗𝑣2

𝑟
   (4.31) 

Det negativa arbetet av friktionskraften blir med införandet av faktorn C som tar hänsyn 

till hur stor del av förflyttningen som är glidning blir: 

𝑈 = −𝐶𝐻𝑜𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 ∗ �𝜇𝑘 ∗ 𝑚 ∗
𝑣2

𝑟

𝑠

0

∗ 𝑑𝑠 

Där s är kurvans båglängd.   
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5 Resultat 
Kapitlet kommer redovisa resultatet av de teoretiska beräkningarna. Detta innebär att 

beräkningsmallen som utvecklats med dessa beräkningar redovisas. I kapitlet redovisas 

även det utvecklade konceptet för mätning av glidtid på de respektive profilerna. 

5.1 Koncept för mätning av glidning 

Formlerna i kapitel 4 som redovisar hur friktionskraftens arbete ska beräknas är alla 

beroende av faktorn C. Denna faktor tar hänsyn till hur stor del av rörelsen som är 

glidning och kan inte erhållas genom teoretiska beräkningar utan endast genom 

praktiska tester. 

Genom att mäta strömmen (I) och spänningen (U) över motorn under belastning kan 

den aktuella effekten (P) beräknas: 

𝑃 = 𝑈 ∗ 𝐼   (5.1) 

En enkel testrigg av profiler som ska mätas monteras upp (Figur 52). Motorn förses med 

exempelvis en amperemeter för mätning av ström och spänningen i nätet är redan känd.  

 

 

 

 

 

 

 

Om exempelvis mätningarna ska utföras på den vertikala kurvan bör först en teoretisk 

uträkning av effektbehovet utföras. I dessa uträkningar förutsetts rullning utan glidning 

dvs. friktionen utför inget arbete. Således kommer endast arbete krävas för att övervinna 

tyngdkraften. 

Figur 52: Testrigg för mätning av glidtid 
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𝑈 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ ℎ2 

Beroende på vilken hastighet som motorn körs med kommer effekten att bli: 

𝑃 =
𝑈
𝑡

 

𝑡 =
𝑠
𝑣

 

Där s är kurvans båglängd och beräknas enligt: 𝑠 = 𝑟 ∗ 𝜃 

Detta effektbehov jämförs med det uppmätta vid motorn. Om den teoretiska uträkningen 

visar ett effektbehov på 3 kW för att övervinna tyngdkraften, medan det uppmätta 

effektbehovet visar 4 kW kan antagandet göras att mellanskillnaden är behov för att 

övervinna friktionen. I detta exempel kommer alltså 1 kW vara effektbehovet att 

övervinna friktionen (PFriktion). 

Med hjälp av effektbehovet kan sedan faktorn C för den vertikala kurvan erhållas. 

Genom att multiplicera med glidtiden erhåller vi arbetet som utförts.  

𝑈𝐹𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑃𝐹𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑡𝑔𝑙𝑖𝑑 

Nu kan ekvationen för arbetet i den yttre vertikala kurvan från kapitel 4.3.5 användas, 

dock utan faktorn C i detta skede. 

𝑈𝐹𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 = � 𝜇𝑘 ∗ 𝑚 ∗ �𝑔 ∗ 𝑐𝑜𝑠 �
𝑣 ∗ 𝑡
𝑟 � −

𝑣2

𝑟
� ∗ 𝑣 ∗ 𝑑𝑡

𝑡𝑔𝑙𝑖𝑑

0

 

 Efter integrering erhålles: 

𝑈𝐹𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝜇𝑘 ∗ 𝑚 ∗ 𝑣 ∗ �𝑔 ∗ sin �
𝑣 ∗ 𝑡𝑔𝑙𝑖𝑑

𝑟 � ∗
𝑟
𝑣
−
𝑣2 ∗ 𝑡𝑔𝑙𝑖𝑑

𝑟
� 

Med hjälp av de båda ekvationerna för arbetet kan ett uttryck tecknas med endast 

glidtiden som obekant. 
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𝑃𝐹𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑡𝑔𝑙𝑖𝑑 = 𝜇𝑘 ∗ 𝑚 ∗ 𝑣 ∗ �𝑔 ∗ sin �
𝑣 ∗ 𝑡𝑔𝑙𝑖𝑑

𝑟 � ∗
𝑟
𝑣
−
𝑣2 ∗ 𝑡𝑔𝑙𝑖𝑑

𝑟
� 

Ekvationen löses enklast i ett beräkningsprogram exempelvis Matlab eller MathCAD. 

Då glidtiden erhållits kan faktorn C enkelt lösas ut. Endast den totala tiden det tog för 

ekipaget att färdas hela kurvans båglängd (s) behöver erhållas. 

𝑠 = 𝑟 ∗ 𝜃 

𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑠
𝑣

 

Där r är kurvans radie och θ är kurvans vinkel. 

Faktorn C blir då: 

𝐶 =
𝑡𝑔𝑙𝑖𝑑
𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

 

Om exempelvis den uträknade glidtiden är 1 sekund medan den totala transporttiden är 

10 sekunder erhålls följande värde på C. 

1
10

= 0.1 

Detta innebär att 10 % av sträckan eller tiden kommer glidning att ske. Mätnigen och 

beräkningen måste utföras för alla de olika profilerna. 
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5.2 Beräkningsmall för förluster i profiler 

Det är av yttersta vikt att minimera risken för felberäkning i dessa sammanhang. Då 

beräkningarna innehåller många formler som är beroende av varandra utvecklades en 

beräkningsmall i Microsoft Excel. Mallen är utformad så att man endast skriver in de 

variabla värdena och sedan får ut en erforderlig motoreffekt. 

 Första sidan (Figur 53) ger en överblick över alla profilerna i kedjan. De gula fälten är 

guider för användaren i beräkningsprocessen. Nedan kommer ett beräkningsexempel för 

en rak profil att redogöras. De röda markeringarna är endast för att tydliggöra och inget 

som är med i beräkningsmallen. 

 

Det första användaren gör är att kontrollera att de 

konstanta värdena är korrekt ifyllda (Figur 54). 

Dessa värden utgör sedan grunden för alla 

beräkningar.  

 

 

Figur 53: Första sidan i beräkningsmallen 

Figur 54: Konstanta värden i beräkningsmallen 
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Nästa steg är att längst ner i mallen välja rätt flik beroende på vilken profil som ska 

beräknas. Fältet är rödmarkerat med siffran 2 i figur 1. I detta exempel skulle en rak 

profil beräknas och därför väljs fliken ”Rak profil”. Övriga flikar representerar de olika 

kurvorna. 

När fliken har valts kommer skärmen att ändras till specifik beräkningsmall för den raka 

profilen (Figur 55). 

 

Steg nummer 3 blir att införa korrekt C-värde, mätning av C-värdet beskrivs i kapitel 

5.1. Därefter utförs steg 4, vilket innebär att användaren skriver in de variabla värdena 

(Figur 56) som används under drift. 

 

Figur 56: Variabla värden för rak profil 

  

Figur 55: Beräkningssida för rak profil 
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1. Första parametern är hastigheten, den beror på hur många enheter i timmen som 

kedjan ska transportera. 

2. Sedan införs profilens totala längd. 

3. Profilens lutningsvinkel definierar hur mycket profilen lutar. 

4. Det fjärde värdet indikerar om det är transport med eller utan tidning. I detta fall 

kan endast 1 och 0 väljas. Där 1 betyder med tidning och 0 är utan tidning. 

5. Transportvariabeln anger i vilken riktning som kedjan transporteras. 1 indikerar 

en transport uppåt och -1 en transport nedåt. 

6. Glidtiden är en variabel som erhålles vid mätningar av C-värdet. 

Därefter kommer resultaten att 

automatiskt redovisas i den rödmarkerade 

nummer 5 rutan (Figur 57). 

 

Ruta nummer 6 i figur 55 redovisar en tabell som ger hastigheten kedjan måste 

färdas i för att transportera ett givet antal enheter per timme. 

I detta skede av beräkningsprocessen ska resultaten som erhållits införas i mallen 

från första sidan. Där fliken ”Rak profil” tidigare valdes, väljs nu fliken ”Totalt” och 

de beräknade värdena införs i motsvarande spalt (Figur 58). 

 

  

Figur 57: Resultat för rak profil 

Figur 58: Rubriker under fliken Totalt 
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Artikelnummer: Här införs profilens artikelnummer. 
 
Kedjelängd: Beräknat värde på hur lång kedjan är. 
 
Stigningshöjd: Beräknat värde på hur mycket kedjan stiger ovanför marken i den specifika 
profilen. 
 
Total kedjelängd: Summerar ihop de olika profilernas kedjelängder för att till slut erhålla hur 
lång hela transportkedjan är. 
 
Total kedjelängd: Summerar ihop de olika profilernas stigningshöjd för att exakt veta hur 
högt över marken varje profil är. 
 
Friktionsförluster: Redovisar hur stor effektförlusten av friktionen är för den specifika 
profilen. 
 
Höjdförluster: Redovisar hur stor effektförlusten är på grund av stigningen för den specifika 
profilen. 
 
Ackumulerad: Summerar ihop effektbehovet för den specifika profilen. 
 
Summa: Summerar ihop effektbehovet av alla profiler fram till den specifika profilen. 

 

När summan av det totala effektbehovet nått en viss gräns är det dags att införa en 

motor. Detta skrivs in manuellt i mallen (Figur 59). Kännedom om motorns effekt krävs 

vid denna operation. I detta exempel väljs ett slummässigt nummer endast för 

illustration. 

 

Processen upprepas sedan och beroende på vilken profil som ska beräknas väljs flik 

därefter. Slutresultatet blir en komplett transportkedja med positioner för motorer.   

Figur 59: Införd motor under fliken Totalt 
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6 Diskussion 
Kapitlet kommer behandla författarens egna åsikter kring examensarbetet och dess 

gång. Tankar kring erfarenheter under examensarbetet samt tips på fortsatt arbete för 

att utveckla projektet ytterligare. 

6.1 Resultatanalys 

Vid all slags beräkning gäller det att få ett så korrekt svar som möjligt, ett svar som på 

bästa sätt återspeglar verkligheten. Då verkligheten är näst intill omöjlig att återspegla 

får man göra bedömningar som är godtagbara. I och med mätningarna kommer detta 

examensarbete närma sig verkligheten i en stor grad. Dock bör man ha i åtanke att 

transporten inte är en homogen process, en exakt likadan sträcka behöver inte betyda att 

motorn arbetar exakt lika mycket. Som ett exempel kan profilen innehålla bortnötta 

delar av hjulet som påverkar friktionen eller att det skett viss temperaturskillnad. 

 En annan viktig aspekt vid beräkningarna är att formler och enheter stämmer. För att 

intyga sig om detta har teorin analyserats både enskilt men även med handledare på 

företaget och på universitetet. Alla nödvändiga steg för att erhålla så korrekta 

beräkningar som möjligt har utförts och därför anses resultaten vara godtagbara. 

Detta arbete har resulterat i ett nytt tankesätt för Schur att placera ut motorer. Tidigare 

hade man inte använt motorns effekt som kriterium vid dimensionering utav 

transportkedjan utan av hur stor kraft som motorn drog med. Genom att beräkna effekt 

för att övervinna friktions- och tyngdkraft erhåller man ett korrekt effektbehov för varje 

enskild profil som sedan kan summeras ihop.  

Tidigare saknades både kinetisk- och statiskfriktionskoefficient som nu har mäts ut och 

beräknats fram. Utan dessa värden är det omöjligt att erhålla hur mycket friktionen 

påverkar. 

För Schur AB var en av funderingarna varför kedjans hjul nöttes bort mer vid 

hastigheter mellan max och min. Den teoretiska analysen har en rimlig förklaring till 

detta. När hjulen tappar kontakt med profilens nedre yta och inte har tillräckligt hög 

hastighet för att endast hållas emot den övre ytan kommer en wobblande effekt att 

uppstå. Detta innebär glidning vid varje byte av kontaktpunkt. 
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6.2 Projekterfarenheter 

Den stora erfarenheten i detta projekt har varit självständigheten. Att planera och utföra 

ett stort projekt har varit väldigt givande. Det har även gett en stor inblick i 

beräkningsarbetet, hur processen ser ut och vilka aspekter som är viktiga. Här har 

handledningen från universitetet varit väldigt givande. Jag har även fått mycket större 

kunskaper i beräkningsprogrammet MathCAD. 

6.3 Fortsatt arbete 

Den viktigaste delen är att utföra mätningarna som är beskrivna i kapitel 5.1. Dessa 

mätningar är nödvändiga så att beräkningarna återspeglar verkligheten på ett mer 

korrekt sätt. En annan del som kan utföras är att optimera beräkningsmallen så att även 

flikar för de olika stationerna läggs till. Samma teori används som i beräkningarna för 

detta arbete. Det enda som skiljer dem åt är att stationerna innehåller både raka 

sektioner och någon eller några av de olika kurvtyperna. 
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7 Förteckningar 
Kapitlet listar alla figurer och tabeller samt all litteratur som återfinns i rapporten.  

7.1 Figurförteckning 
Figur 1: Företagets organisation 
Figur 2: Kontaktkraft 
Figur 3: Lägesvektor 
Figur 4: Radiell och tangentiell acceleration 
Figur 5: Ojämnheter i ytan 
Figur 6: Friktionskraft 
Figur 7: Arbete utfört av kraften F 
Figur 8: Friktionskraften utför negativt arbete under glidning 
Figur 9: Friktionskraften utför inte arbete vid rullning utan glidning 
Figur 10: Enskild adressering 
Figur 11: Adressering av bundling 
Figur 12: Transportsystem 
Figur 13: Lagring av tidningar 
Figur 14: Insättningsmaskin 
Figur 15: Staplingsmaskin 
Figur 16: Palleteringsmaskin för containrar 
Figur 17: Palletering på pall 
Figur 18: Gripper transportlinje 
Figur 19: Gripper TGG 3200 
Figur 20: Klamma på Grippen TGG 3200 
Figur 21: Länkade hjulhus på Grippen 
Figur 22: Mellanrum mellan hjulhus och profil 
Figur 23: Profilerna som används 
Figur 24: Upptagningsstation 
Figur 25: Öppningsmekanism aktiverad och klamman öppnas 
Figur 26: Öppningsmekanismen inte aktiverad och klamman öppnas ej 
Figur 27: Gripper med lång öppningsmekanism öppnas 
Figur 28: Gripper med kort öppningsmekanism passerar utan att öppnas 
Figur 29: Drivstationer 
Figur 30: Utsträckningsstation 
Figur 31: Räknestation 
Figur 32: Vinkelkuggväxelmotor 
Figur 33: Uppbyggnad av asynkronmotor 
Figur 34: Momentkurva för asynkronmotor 
Figur 35: Drivning i transportsystem 
Figur 36: Frekvensomfångarens uppbyggnad 
Figur 37: Momentkurvor vid olika frekvenser med U/f konstant 
Figur 38: Momentkurvor vid olika frekvenser med U konstant 
Figur 39: Ändring i den potentiella energin på rak profil 
Figur 40: Ändring i den potentiella energin på vertikal kurva 
Figur 41: Ändring av kinetisk energi 
Figur 42: Friläggning av krafter på lutande plan 
Figur 43: Jämförelse av nötningsskada, hjul som varit i drift (t.v) och nytt hjul (t.h) 
Figur 44: Friktion på rak profil 
Figur 45: Friläggning yttre vertikal kurva 
Figur 46: Hastighet då endast kontakt med profilens yttersida erhålls. 
Figur 47: Hastighet då kontakten förloras 
Figur 48: Radien då kontakten förloras 
Figur 49: Friläggning inre vertikal kurva 
Figur 50: Friläggning horisontal kurva, kontakt innersida 
Figur 51: Friläggning horisontalkurva, kontakt yttersida 
Figur 52: Testrigg för mätning av glidtid 
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Figur 53: Första sidan i beräkningsmallen 
Figur 54: Konstanta värden i beräkningsmallen 
Figur 55: Beräkningssida för rak profil 
Figur 56: Variabla värden för rak profil 
Figur 57: Resultat för rak profil 
Figur 58: Rubriker under fliken Totalt 
Figur 59: Införd motor under fliken Totalt 
 

7.2 Tabellförteckning 
Tabell 1: Krafter i förhållande till varandra beroende på rörelse 
Tabell 2: Varvtal beroende på antal poler 
Tabell 3: Mätning av lutningsvinkel 
Tabell 4: Mätning av tid 
Tabell 5: Mätning av lutningsvinkel på nytt material 
Tabell 6: Mätning av tid på nytt material 
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Bilaga 1 – Gantt schema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Bilaga 2 - Specifikation lager 626-2Z 

  



 

4 
 

Bilaga 3 - SKF kalkyl för lager 626-2Z 
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