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Sammanfattning 

I den här rapporten presenteras en konstruktion av en ny rörrensningsmaskin som beställts av ett 

företag verkande inom rörrensningsbranschen. Konstruktionen som togs fram har; en grund i plast, 

vilken kan formgjutas i ett stycke, en modul med alla komponenter samlade inne i 

rörrensningsmaskinens trumma, teleskophandtag som gör den lätt att förvara, samt 

förvaringsmöjligheter för extra tillbehör. Prestandan på maskinen har optimerats genom mätserier 

och beräkningar, vilket gett en optimal effekt, vikt och storlek.     

 

Rörrensningsmaskinen modellerades i Solid Edge, och vissa av delarna analyserades därefter i 

Ansys. 

 

Till rörrensningsmaskinens vajer konstruerades en växel som ska lösa problemen med vibrationer 

och värmeutveckling. En prototyptillverkning på denna växel gjordes för att testa om den löste 

problemen, vilket dock inte kommer att presenteras i denna rapport av konfidentiella skäl. 

 

Nyckelord: Rör, Rensning, Maskin, Vajer, Växel  
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Abstract 

This report will present a design study of a new development of a pipe cleaning machine, which 

is ordered by a company working in the plumbing industry. The design that has been developed 

consists of; a base structure made in plastic material, which can be mold casted in one piece, a 

module that places all the components inside the drum, telescopic handles which make the machine 

easy to store, and storage locations for additional accessories. The performance of the machine has 

been optimized by test studies and calculations, which has given the optimal power, weight and 

dimensions.  

 

The pipe cleaning machine was modeled in Solid Edge, and then imported into Ansys for further 

calculations.  

 

To solve problems with vibrations and heat generations along the wire, a gear was designed. This 

gear was later manufactured and tested to be able to verify that the described problems were solved. 

This part is, however, not included in this report for reasons of confidentiality.  

 

Keywords: Pipe, Cleaning, Machine, Wire, Gear  
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NOMENKLATUR 

Beteckningar 

 

Symbol  Beskrivning 

vajerA   Tvärsnittsarean på vajern. 

komponenterB   Bredden på alla komponenterna tillsammans. 

vajerB   Totala bredden på den lindade vajern. 

växelctc   Centrum- till centrum-avstånd. 

remskivad   Diameter på remskivan. 

vajerD   Diameter på vajer och hölje. 

vajerd   Diametern på vajern. 

g   Tyngdkraften. 

glapph   Kabelutrymmet som krävs. 

,handtag tph   Höjden till handtaget vid jämvikt. 

Ki   Varvtalsutväxling. 

driftK   Driftfaktor. 

längdK   Längdfaktor. 

tilläggK   Tilläggsfaktor. 

vajerk   Antal varv vajern ska lindas. 

,axel möjligtl   Möjligt axelavstånd. 

,axel teol   Teoretiskt axelavstånd- 

handtagl   Totala längden på handtaget. 

motorL   Längd på motor. 

remL   Längden på remmen. 

,1släpringL   Längd på stora släpringen. 

,2släpringL   Längd på lilla släpringen. 

teleskopl   Teleskopiska längden på handtaget. 

vajerl   Längden på vajern. 

,axelvM   Vridmomentet från axeln. 

,trummavM   Trummans vridmoment. 

vågm   Viktutslaget från vågen. 

axeln   Axelns varvtal. 

inn   Varvtal in i planetväxel. 

tmn   Varvtalet på trummotor. 

utn   Varvtal ut från planetväxel. 
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vajern   Varvtalet på vajern. 

kalkylP   Kalkyleffekten till remtransmissionen. 

min,vmP   Minsta effekt vajermotor ska kunna leverera. 

märkP   Märkeffekten på vajermotorn. 

remskivaP   Effekten remskivan kan överföra. 

tmP   Effekten på trummotorn. 

Q   Konstant som anger om en vattenslang ska användas. 

,drivhjul tmr   Radien på trummotorns drivhjul. 

trummar   Radien på trumman. 

t   Tiden att linda upp vajern. 

vajerv   Hastigheten på vajern. 

tpx   Avstånd från hjulaxel i x-riktning. 

tpy   Avstånd från hjulaxel i y-riktning. 

remskivaZ   Tandantal på remskivan. 

tipp   Vinkelspannet som önskas. 

tp   Vinkeln som krävs för att tyngdpunkten ska nå jämvikt. 

trappa   Vinkel på en normal trappa. 

   Glidytans vinkel. 

   Vinkeln från tyngdpunkt till hjulaxel.  

stål   Densiteten på vajern. 

axel   Vinkelhastigheten på axeln. 

,drivhjul tm   Vinkelhastigheten på trummotorn. 

trumma   Vinkelhastigheten på trumman. 

 

Förkortningar 

 

ABS  Plast (Akrylnitril-, butadien- och styren-monomer) 

CAD  Computer Aided Design 

FEM  Finita Elementmetoden 
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1 INTRODUKTION 

Det här kapitlet beskriver bakgrunden, problemet, syftet, avgränsningar och metodiken för 

projektet. 

1.1 Bakgrund 

Sverige har ett gigantiskt system av rör som transporterar vatten fram och tillbaka till hushållen, 

vilket måste hållas fritt från skador och smuts för att inte kostsamma vattenskador eller 

ovälkommen odör ska uppkomma. En uppsjö av professionella aktörer verkar inom VVS-

branschen för att serva detta behov på ett eller annat vis, projektets beställare är en av dessa. De är 

specialiserade inom ett område med stort fokus på rörrensning.   

Rörrensning kan göras på många olika sätt, beroende på i vilket skick röret är. Det vanligaste är 

att röret spolas rent med en högtrycksspolning, om smutsen inte har fastnat på ett mer permanent 

vis. I dessa fall krävs att man angriper röret med en tuffare metod, exempelvis ett roterande 

slipverktyg eller annan typ av fräs som slipar insidan av röret. För att själva arbetsprocessen, men 

även proceduren före och efter arbetet, ska gå så smidigt och snabbt som möjligt vill oftast kunden 

ha alla verktyg och rensningsutrustning samlad i en och samma anordning – en 

”rörrensningsmaskin”. 

1.2 Problemformulering 

Beställaren önskar nå ut till en bredare marknad, och vill därför byta ut den befintliga 

rörrensningsmaskin de tillhandahåller mot en ny. Den nya produkten ska alltså göra sig anförtrodd 

hos alla professioner som sysslar med rensning av rör, vilket betyder att projektet således går ut 

på att ta fram en produkt som är bättre än konkurrenternas samt bättre än beställarens existerande. 

Det är två huvudproblem som behövs tas ställning till; ”Vilka parametrar i produktens 

komponenter optimerar prestandan utan att höja kostnaden?” samt ”Hur konstrueras en 

ergonomisk och arbetsmiljövänlig helhetskonstruktion av en produkt av denna typ och funktion?”. 

1.3 Syfte 

Målet med projektet är att en prototyp till en rörrensningsmaskin ska tas fram och att dess 

komponenter ska vara optimerade för maximal prestanda, låg vikt, låg kostnad samt att 

helhetskonstruktionen ska vara hanterbar för en ensam person, ergonomisk och arbetsmiljövänlig. 

Även tillhörande prototypritningar och testresultat ska finnas vid projektets avslut. 

1.4 Avgränsningar 

Projektet tenderar att bli för omfattande om inte vissa avgränsningar görs, därför kommer alla 

nedanstående punkter att uteslutas från projektet.  

 Verktyg och komponenter som inte påverkar konstruktionen av vagnen 

 Styrelektronik 

 Lastfall som anses extremt ovanliga  

 Klimatförhållanden utanför Sverige  

 Detaljerade materialstudier  
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 Egentillverkning av vagn  

 Leverantörskommunikation  

 Detaljerad kostnadskalkyl  

 Detaljerade tillverkningsritningar 

 Kontrollera standarder, CE-märkning etc. 

1.5 Metodik 

En grundlig informationssökning och fältstudie görs för att få en övergripande och bra förståelse 

för problemet. Marknaden av liknande produkter studeras genom en konkurrensanalys, varpå 

sedan en kravspecifikation ställs upp baserad på inhämtad information och kunds önskan.   

Efter förstudien är första steget att, genom experiment, testa och dokumentera befintlig utrustning 

och komponenter, som sedan kan modifieras för optimal prestanda baserat på experimentresultaten 

och ytterligare ingenjörsmässiga beräkningar.      

Baserat på kravspecifikation och de komponentkonstruktioner som bestäms i tidigare stadie 

kommer ett antal helhetskoncept på den yttre bärande strukturen att genereras och utvärderas. Till 

sist i utvecklingsprocessen kommer det valda konceptet att dimensioneras utefter lastfall 

framtagna i kravspecifikationen och utefter komponentvikter framräknande i beräkningssteget.   

När helhetskonceptet och dess beräkningar är klara görs prototypritningar som kommer att ligga 

till grund för tillverkningen av en prototyp, som sedan kan testas i labb och i fält.  

Hela processen dokumenteras fortlöpande i en rapport som till sist presenteras vid ett 

slutseminarium.  

 

Praktiska verktyg som kommer att användas:  

 Momentsensor – Mäta vilka moment som krävs  

 Tachometer – Mäta rotationshastigheter  

 Temperaturmätare – Kontrollera värmeutveckling  

 Multimeter – Mäta vilka värden motorn kräver  

 Ljudnivåmätare – Kontrollera och mäta ljudnivån från maskinen  

 Standard labbutrustning – Kunna utföra experimenten  

 

Datorbaserade verktyg som kommer att användas:  

 Solid Edge – CAD-modeller och ritningar  

 Ansys – Hållfasthetsberäkningar  

 Matlab – Optimering och beräkningar  

 Microsoft Office – Dokumentering 
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2 REFERENSRAM 

Här presenteras en sammanfattning av den information som är relevant för att kunna utföra 

projektet och som finns att tillgå sedan tidigare. 

2.1 Avloppssystem 

Till avloppssystemet hör vanligtvis två huvudstammar; dagvatten och spillvatten. 

Dagvattenstammen är den del som transporterar, i huvudsak, regnvatten och går utanför huset. 

Spillvattenstammen är den del som transporterar allt vatten som har använts inomhus, dvs. från 

dusch, toalett, tvättmaskin, kök etc. och kan vara uppdelad på två stående stammar, en för badrum 

och en för kök (Figur 1), eller en kombinationsstam där både kök och badrum går ihop till en och 

samma stående stam. 

 

Figur 1. Avloppsystem (badrumsstam t.v. köksstam t.h.) (Byggfast 2015) 

Den, eller de, stående stammarna är de rör som är vertikala och samlar ihop alla 

våningsavgreningar i ett flervåningshus. Våningsavgreningarna, eller grodor som de kallas, är de 

utstickare av rör som länkar dusch, toalett, handfat, kök etc. till den stående stammen, och dessa 

grodor är oftast inte raka utan har en hel del krökar innan de når stammen(se Figur 2). 

 

Figur 2. Exempel på en groda med böjda rör. (Knappens, 2015) 
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2.2 Rensning 

För att rensa ett rör kan man använda olika metoder, beroende på vad man vill åstadkomma. Den 

enklaste varianten är att med en högtrycksstråle spola rent inuti rören. Nackdelen med denna metod 

är att den tar endast bort relativt löst sittande smuts, och inte hårdare avlagringar eller rost. 

Om syftet inte bara är att rensa bort löst sittande smuts, utan också att ta bort hårt sittande 

avlagringar eller rost, då är det ett mekaniskt slipverktyg som ska användas. Ett sådant slipverktyg 

är oftast och enklast en roterande kätting som sitter längst ut på en böjlig vajer.  

Denna vajer förs sedan ner i de rör som ska rensas, och med hjälp av någon typ av motor och 

tillhörande transmission roterar kättingen med hög hastighet, och slipar på så vis rent insidan utav 

rören. I Figur 3 visas hur ett orensat rör kan se ut, samt hur ett rör kan se ut när rensningen är klar. 

 

Figur 3. Ett orensat och ett rensat rör. (HSB 2015) 

Hur andra maskiner för liknande ändamål kan se ut och fungerar presenteras nedan med några 

exempel: 

 Handhållen 
En portabel lösning för små rör och låga vridmoment är att hålla delarna små och få, och på så sätt 

kunna få plats med alla komponenter i ett handhållet system, Figur 4. 

 

Figur 4. Handhållen rensare. (Ridgid, 2015) 

Här är rensaren en liten trumma med lindad vajer som får sin rotation från en motor inbyggd i ett 

borrmaskinsliknande handgrepp.  

 Roterande trumma 
En annan lösning, när längre vajrar krävs, är att ha en roterande trumma fäst på en större 

konstruktion, Figur 5.  
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Figur 5. Rensare med roterande trumma. (Hdsupplysolutions, 2015) 

Här är en motor kopplad till trumman med remtransmission, som får vajern att rotera. Beroende 

på hastigheten på motorn, och utväxlingen på remtransmissionen, uppnås en viss hastighet på 

vajern. 

 Utan trumma 
Endast en motor, med fäste för en extern vajer, placerad på en portabel konstruktion, Figur 6. 

 

Figur 6. Rensare utan trumma (Drainbrain, 2015) 

När högt vridmoment och hög rotationshastighet krävs kan en kraftig motor vara stelt infäst i en 

portabel konstruktion, i vilken en olindad vajer kopplas till. Utan lindningar förhindras 

värmeutveckling vid höga hastigheter.  

2.3 Elmotorer 

En elmotor omvandlar elektrisk energi till mekanisk energi. Den vanligaste typen av elmotor är 

den roterande, i vilken den roterande delen kallas rotor och får sin rotation från att magnetiska fält 

uppkommer runt rotorns axel och genererar ett vridmoment (Wikipedia, 2015). Elmotorer matas 

vanligtvis med ström från endera batteri eller direkt från elnätet. Det finns olika sorters elmotorer 

som skiljer sig i de karaktäristiska egenskaperna och hur de matas, de vanligaste presenteras nedan. 
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 AC 
En AC-motor matas med växelström, där växelström är elektriska laddningar som byter riktning 

oftast i form av en sinusvåg med 50/60Hz frekvens. För mer effektfulla motorer används oftast 

trefas- och för mindre effektfulla används enfassystem. AC-motorer kan i sin tur delas in i 

asynkrona och synkrona motorer. En asynkronmotor är en motor vars rotor roterar asynkront med 

den tillföra växeleffektens frekvens, vilket uppkommer från att den har en viss eftersläpning. En 

synkron motor roterar däremot synkront, dvs. utan eftersläpning, men vad gäller båda typer så är 

enkelheten i att sätta en märkhastighet en av huvudegenskaperna för AC-motorer. Förutom 

frekvensen så beror den endast på antalet poler, och eventuell eftersläpning. (IHS Engineering, 

2015)   

 DC 
En DC-motor matas med likström, oftast från batterier eller genom växelström som omvandlats 

till likström. Likströmsmotorer kan vara borstlösa vilket gör dem lättare och tystare, men utan 

borstar måste varje rotors tillförda spänning kontrolleras externt, vilket betyder att en extra 

kontroller krävs. Huvudegenskaperna med likströmsmotorer är den enkla kontrollen av 

rotationshastigheten, och även kontrollen av vridmoment. Rotationshastigheten är proportionell 

mot den armaturspänningen, och vridmomentet kontrolleras enkelt med strömtillförseln. En annan 

egenskap hos likströmsmotorer är möjligheten att köras under låga rotationshastigheter, till 

skillnad från en AC-motor som går bäst vid sin märkhastighet. (IHS Engineering, 2015)    

 Servo 
En servo-motor kan vara DC eller AC och är en motor med återkoppling som talar om, med hög 

precision, var rotorn befinner sig. Dessa motorer lämpar sig bra till robotar och andra tillämpningar 

där hög precision krävs. (IHS Engineering, 2015)  

2.4 Material 

 Stål 
Stål är en legering som till största delen består av järn. I alla stålvarianter finns det en mer eller 

mindre mängd kol, vilken bl.a. reglerar hårdheten. Konstruktionsstål är en variant av stål som är 

anpassade för att kunna svetsas och bearbetas, vilket betyder att seghet och bockbarhet är viktiga 

egenskaper. Hållfastheten i stål är också̊ en viktig egenskap. Densiteten för stål är 7,850kg/dm3, 

E- modulen är 210GPa och sträckgränsen varierar mellan 170 och 1350MPa beroende på̊ variant. 

(Jernkontoret, 2004) (Stålbyggnadsinstitutet, 2013) 

 Aluminium 
Det vanligaste aluminiumet som används idag är aluminiumlegeringar, då råaluminium är mycket 

mjukt och har dåliga hållfasthetsegenskaper. Vad som kännetecknar samtliga aluminiumlegeringar 

är den låga densiteten, som är 2,7 kg/dm3. Aluminium har också̊ en god förmåga att motstå̊ 

korrosion. Samtliga aluminiumlegeringar har en E-modul på̊ ca 70 GPa vilket är lägre än stål. 

Sträckgränsen varierar mellan 25 och 505MPa. (Jernkontoret, 2004) 

 Plast 
Plast är ett samlingsnamn för en stor grupp syntetiska och halvsyntetiska material, vilka består 

huvudsakligen av en eller flera polymerer som blandats med olika tillsatser. Genom att variera 

polymerkedjans längd och tillsatser kan man få fram olika typer av plast. I jämförelse med stål och 

aluminium har plast i allmänhet lägre sträckgräns, men också̊ mycket lägre densitet. Plast har också̊ 

en låg elasticitets-modul, i jämförelse med stål och aluminium. Eftersom plast inte är ett metalliskt 

material finns ingen risk för korrosion. En stor fördel med plast är att, precis som ordet plast 

betyder, så är det formbart och det går att forma plast till i princip vilken form som helst. 

(Wikipedia, 2013) (Terselius, 2015) 
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3 GENOMFÖRANDE 

3.1 Kravspecifikation 

För att få en aning om hur maskinen används och vad som kan göras bättre, gjordes en fältstudie 

där användandet granskades, observationer dokumenterades och önskemål från operatörer 

noterades. Detta fick sedan stå till grund för en kravspecifikation, vilken sedan diskuterades med 

beställare. De största kraven, som både önskades och observerades, var att maskinen måste bli 

tystare, lättare och mindre.  

3.2 Provning 

För att veta vad som är i behov av att, och vad som kan, ändras på, gjordes ett antal tester och 

experiment. De komponenter som testades var; vajermotor, vajer, trummotor samt trumma. 

Experimenten som gjordes på dessa var; värmeutveckling i vajer beroende på trumdiameter, 

värmeutveckling i vajer beroende på typ av smörjning, effektkrav i vajermotor, effektkrav i 

trummotor samt procentuell höjning av effekten för olika böjningar på vajern.  

 Värmeutveckling 
Den komponent som har störst påverkan på den totala storleken av maskinen är trumman, varpå 

denna bör optimeras mot en så liten diameter som möjligt. Den begränsande faktorn för hur liten 

diameter man kan ha är, framförallt, värmeutvecklingen i vajern. En mindre diameter betyder en 

mindre krökningsradie för vajern, vilket i sin tur betyder, eftersom vajern har en viss styvhet mot 

böjning, en högre normalkraft mot det skyddande plasthöljet. Högre normalkraft mot höljet 

betyder en högre friktionskraft, och ju högre friktionskraft som uppkommer desto varmare 

kommer höljet att bli då den förlorade rörelseenergin omvandlas till värme (energiprincipen).  

Plasthöljet som används är av typen polyamid (nylon), och har enligt tillverkare (Legris, 2015) 

temperaturbegränsningar på 100°C. 

För att mäta värmeutvecklingen byggdes en testrigg upp. Denna testrigg var konstruerad så att 

flera krökningsradier kunde studeras samtidigt, vilket gjorde att exakt samma rotationshastighet 

användes på alla krökningar. 

Enligt uppgifter från kunnig på företaget fungerar rensverktyget bäst inom ett visst spann av 

rotationshastighet, och eftersom man vill vara på den säkra sidan valdes en hastighet strax ovanför 

det högsta värdet inom detta spann. Utrustning som användes för denna mätstudie var; en motor 

med tillräcklig effekt, IR-termometer, tachometer, måttband, kamera samt Solid Edge.  

 

De krökningsradier som studerades var 30, 25, 20, 15 samt 10 cm, dvs. trumdiametrar på 60, 50, 

40, 30 samt 20 cm. På en lastpall ritades dessa krökningar upp, varpå ett antal rullar fästes utefter. 

Vajern, med det skyddande plasthöljet, träddes sedan genom den uppmätta banan för att uppnå de 

önskade krökningsradierna. För att säkerställa, och för att veta exakt var på vajern krökningen är 

den önskade, fotograferades vajern och importerades till Solid Edge där krökningarna kunde 

bestämmas med hjälp av splines (Figur 7). 
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Figur 7. Testrigg, och splines, för olika krökningar. 

 

Tre uppsättningar av vajrar användes; en osmord, en med oljesmörjning samt en med smörjfett. 

Detta för att ytterligare kunna optimera storleken på trumman, eftersom temperaturutvecklingen 

inte kommer att vara lika hög för den vajer som är smörjd med ändamålets bäst lämpade smörjning.  

 

När motorn kopplats in ställdes hastigheten in med hjälp av tachometern, varpå denna hastighet 

hölls konstant under hela experimentet. Experimentet pågick i omkring 20 minuter, eller tills 

temperaturen stagnerat, för varje vajer. Mätningar gjordes först innan experimentet, för att få en 

starttemperatur, sedan efter 2 minuter, 10 minuter och till sist efter 20 minuter. Dessa mätningar 

togs med en IR-termometer och dokumenterades och jämfördes i Excel. 

 

Baserat på de uppmätta värdena valdes sedan en trumdiameter, och en smörjning, som gör 

systemet så litet som möjligt utan att försämra brukbarheten.  

När en trumdiameter var vald behövdes det säkerställas att temperaturen i vajerlindningen inte 

ökade kraftigt när vajern lindades flera varv tätt inpå. Detta gjordes genom att linda vajern runt en 

40 cm (38cm) testtrumma, och sedan mäta temperaturen efter 2, 10 och 20 minuter i bruk.        

 Effektkrav 
Maskinens syfte är att rensa rör med hjälp av ett roterande rensningsverktyg, vilket betyder att 

rensningsverktyget behöver få sin rotation ifrån en motor. För att kunna dimensionera denna motor 

behövs den effekt som krävs för att få verktyget att rotera beräknas. Detta görs genom två 

testriggar; en rigg där ett tänkt maxfall används, och en annan rigg där maxfallet utvärderas. 

 

I den första riggen, där det tänka maxfallet simuleras, används det tyngsta rensverktyget och med 

den högsta rotationshastigheten för att få så högt motstånd som möjligt. Vajern som används är en 

begagnad osmord vajer som är lindad runt en 40 cm trumma, också för att få ett så stort motstånd 

som möjligt. En amperemeter används sedan för att notera den högsta konstanta strömtillförseln 

som krävs för att motorn ska kunna få verktyget att rotera i den önskade hastigheten.  

 

När strömbehovet är noterat, ställs den andra riggen upp (Figur 8). Detta för kunna omvandla 

strömbehovet till ett effektbehov. Med hjälp av en hävarm, ett varierbart motstånd samt en våg 

beräknas det vridmoment som motsvarar den tidigare observerade strömtillförseln. 
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Figur 8. Testrigg för effektkrav. 

 

Motorn fästs på en stel axel som i sin tur är kopplad till en hävarm genom ett varierbart motstånd 

(rörklämma, Figur 9). När motorn kör på den bestämda hastigheten skruvas motståndet åt tills det 

att strömtillförseln är densamma som vid maxfallet. Genom att hävarmen trycker hårdare på vågen 

då motståndet ökar, noteras vågens utslag då strömtillförseln är den rätta. Utslaget på vågen kan 

sedan omvandlas till ett vridmoment genom att man vet längden på hävarmen, och som i sin tur 

sedan kan omvandlas till effekt genom att man vet rotationshastigheten.   

 

 

Figur 9. Rörklämma som motstånd. 

 

För att ta reda på effektförlusten genom separata ”hinder”, gjordes en studie i effektförlust genom 

att jämföra tillförd effekt för; en 90° böj, ett varvs lindning runt en 40 cm trumma, sju varv och tre 

90° böjar, med den tillförda effekten för en rak vajer. Detta gjordes för fallet i rör och för fallet när 

rensverktyget fick rotera fritt i luften.  

3.3 Konceptgenerering 

För att få fram den bästa produkten krävs det att, till de problem som uppkommer, försöka ta fram 

flera möjliga lösningar och sedan utvärdera dessa. På så vis minimeras risken att en bättre lösning, 

än den som konstrueras, kunde ha gjort produkten ännu bättre. Här nedan presenteras några av de 

uppkomna problemen och dess tillhörande förslag på lösningar.  
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 Komponentplacering 
Det som, till största del, avgör hur den slutliga produkten kommer att se ut och bete sig är dess 

komponenters placering. Var och hur dessa placeras spelar roll i hur dimensionerna på den yttre 

strukturen sedan kan komma att bli, även dess funktionalitet påverkas av hur komponenterna 

placeras. Så för att ta reda på vilken funktionalitet och vilken storlek man vill ha på maskinen, görs 

en grundlig idégenerering där alla möjliga lösningar försöks ta i beaktande. De komponenter som 

genomgår denna process är; trumman, trummotor samt vajermotor. 

Trumman 

Den mest betydelsefulla komponenten, i storlekssammanhang, är trumman. Den sätter 

minimimåtten på den yttre strukturen genom dess placering, då ingen annan komponent är i dess 

storleksordning. Det finns tre olika möjligheter för hur trumman kan placeras, vilka kan ses i Figur 

10. 

 

 

Figur 10. Trumorientering. 

 

I det första alternativet (1) är trumman placerad stående med det cirkulera snittet framåt, i det andra 

(2) är den också stående, men med det cirkulera snittet åt sidan. I det tredje alternativet (3) är 

trumman liggande. 

 

För- (+) och nackdelar (-) med Alternativ 1: 

 

(+) 

 Litet djup ger en lätthanterlig produkt. 

 Stor bredd gör produkten stabil för vinklar i sidled. 

(-) 

 Vajern kommer att behöva gå ut på sidan. 

 En bred produkt är svårare att få in i trånga utrymmen, tex. smala dörrposter. 

 

För- (+) och nackdelar (-) med Alternativ 2: 

 

(+) 

 Vajern kan gå ut framåt. 

 Med en liten bredd kan produkten tas in genom smala dörrposter enkelt. 

 

(-) 

 Stabiliteten i sidled minskar med minskad bredd. 
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För- (+) och nackdelar (-) med Alternativ 3: 

 

(+) 

 Höjden på produkten kan hållas låg. 

 Stabiliteten är hög med en låg tyngdpunkt. 

(-) 

 Vajern kommer inte att linda sig naturligt då tyngdkraften kommer att lägga den dubbelt. 

 Bredden och djupet blir båda höga, vilket tar mycket plats. 

 

Vajer- och trummotor   

Man kan kombinera placeringen av vajermotor och trummotor på flera olika sätt, men de mest 

utmärkande kombinationerna (Alternativ 1-5) togs fram för att, grundligt, kunna avgöra hur man 

ska konstruera och placera dessa komponenter. 

 

Alternativ 1 

Det första alternativet Figur 11 är en lösning med två separata motorer, en för vajer och en för 

trumman, som båda placeras utanför trumman. 

 

 

Figur 11. Två motorer – båda utanför. 

 

Trumman körs med den högra motorn, och vajern, som körs med den vänstra motorn, går genom 

centrum av trumman. Detta för att vajern inte ska dra med motorn när trumman snurrar.  

 

För- (+) och nackdelar (-) med Alternativ 1: 

 

(+) 

 Kan rotera vajer samtidigt som trumman roteras. 

 Maskinen får en låg tyngdpunkt med motorerna placerade lågt. 

 Trummotorn behöver endast rotera trumman. 

(-) 

 Kostsamt med flera motorer. 



 24 

 Flera motorer kräver flera styrningar. 

 Flera motorer ökar vikten. 

 En koppling som låter vajern slira när trumman snurrar krävs, eftersom vajern går genom 

centrum av trumman. 

 

Alternativ 2 

Det andra alternativet Figur 12 har, precis som Alternativ 1, också två motorer, men skillnaden här 

är att den ena motorn är placerad i centrum av trumman. 

 

 

Figur 12. Två motorer - en innanför. 

 

Med vajermotorn ihopkopplad med trumman kan motorn snurra med när trumman roteras, vilket 

leder till att en koppling eller växel inte krävs för att låta dem båda köras samtidigt. Med 

vajermotorn placerad i centrum, istället för utefter trummans mantelyta, kommer den endast att 

rotera runt sin egen axel när trumman roteras. Hade den varit placerad utanför centrum hade 

trummotorn behövt förflytta motorn i samband med att trumman roteras. Detta hade också lett till 

att tyngdpunkten ändrats beroende på hur mycket trumman roterats.   

 

För- (+) och nackdelar (-) med Alternativ 2: 

 

(+) 

 Kan rotera vajer samtidigt som trumman roteras. 

 Trummotorn behöver inte lyfta vajermotorn. 

 Ingen koppling eller växel behövs för att göra det möjligt att rotera vajer och trumma 

samtidigt. 

(-) 

 Tyngdpunkten blir högre när inte båda motorerna är placerade längst ner. 

 Flera motorer kräver flera styrningar. 

 Flera motorer ökar vikten. 

 Kostsamt med flera motorer. 
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Alternativ 3 

Det tredje alternativet Figur 13 är en lösning med endast en motor. 

 

 

Figur 13. En motor - planetväxel. 

 

Här körs vajern och trumman med en och samma motor, vilkens effekt fördelas ut med hjälp av 

en planetväxel (Figur 14). 

 

 

Figur 14. Planetväxel för vajer och trumma. 

 

Eftersom det bara är en motor så behöver man kontrollera om dess effekt ska gå till vajern eller 

trumman, vilket kan göras genom att välja vilken av planetbäraren eller ringhjulet som ska vara 

låst. Här är med fördel ringhjulet kopplat till trumman, och planetbäraren till vajern, eftersom 

trumman körs med en lägre hastighet än vajern (Figur 15). 
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Figur 15. Planetväxel för vajer och trumma. 

 

En friktionsbroms används som styrenhet för vilken av vajern eller trumman som ska vara 

inkopplad. När bromsen inte används kommer vajern att få all effekt vilket gör att den snurrar, och 

när bromsen låser vajeraxeln helt kommer istället trumman att få all effekt. Om man vill att båda 

ska köras samtidigt kan man fördela över effekt till trumman genom att bromsa vajern och låsa 

upp trumman. Trumman kommer då att börja rotera till bekostnad av att vajerns hastighet minskar. 

 

För- (+) och nackdelar (-) med Alternativ 3: 

 

(+) 

 Kan rotera vajer samtidigt som trumman roteras. 

 Låg tyngdpunkt. 

 Låg vikt. 

 Enkelt att kontrollera vajer och trumma. 

 Färre elektriska styrenheter krävs. 

 Billigt, om planetväxeln är billigare än en extra motor med tillbehör. 

(-) 

 Komplex konstruktion. 

 Hastigheten på vajern offras när trumman ska köras samtidigt. 

 Behövs en extra växel för att kunna rotera trumman i motsatt riktning. 

 

Alternativ 4 

Det fjärde alternativet är uppställt precis som Alternativ 3, dvs. en lösning med endast en motor. 

Men här är planetväxeln utbytt mot en splinesaxel (Figur 16), som kan skjutas in och ut, och på 

vis låta bestämma vilken av vajern eller trumman som ska vara inkopplad. 
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Figur 16. Splinesaxel för vajer och trumma. 

 

Med denna lösning kommer det endast att finnas två lägen; vajer inkopplad Figur 17, eller trumma 

inkopplad. Detta betyder att vajern och trumman inte kan köras samtidigt, då bara ett läge kan vara 

i åt gången. 

 

 

Figur 17. Splinesaxel för vajer och trumma - två lägen. 

       

För- (+) och nackdelar (-) med Alternativ 4: 

 

(+) 

 Låg tyngdpunkt. 

 Låg vikt. 

 Enkelt att kontrollera vajer och trumma. 

 Färre elektriska styrenheter krävs. 

 Billigt. 

 Simpel konstruktion. 

(-) 

 Vajer och trumma kan inte köras samtidigt. 
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Alternativ 5 

Det femte alternativet Figur 18 är, precis som Alternativ 3 & 4, också en lösning med endast en 

motor. 

 

 

Figur 18. En motor - manuell trumma. 

 

Men istället för en motor som styr både trumma och vajer, används här motorn endast till att driva 

vajern, och trumman får då drivas manuellt. 

 

För- (+) och nackdelar (-) med Alternativ 5: 

 

(+) 

 Låg vikt. 

 Billigt. 

 Färre elektriska styrenheter krävs. 

 Simpel konstruktion. 

 (-) 

 Måste linda in vajern förhand. 

 Kan inte rotera vajer och trumma samtidigt. 

 Trumman kan rulla ut sig själv om ingen låsmekanism finns. 

  

 Vajerväxel 
Det finns ett antal problem med den vajerlösning som finns på den nuvarande maskinen: 

 

 (1) Värmeutveckling i det skyddande plasthöljet. 

 (2) Vibrationer utmed vajern, vilka skapar oljud och kan skada operatören. 

 (3) Smörjningen läcker ut. 

 (4) Smuts kommer in och sliter plasthöljet. 

 (5) Skador kan uppkomma då vajern kan nypa hastigt, dvs. när rensverktyget fastnar och 

vajern slår en knut på sig själv istället för att rotera. 
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Lösningar på dessa problem (1-5) skulle kunna vara: 

 (1) Sänk hastigheten på vajern. 

 (2) Sänk hastigheten på vajern. 

 (3) Förslut änden. 

 (4) Förslut änden. 

 (5) Sänk hastigheten.   

 

Sammanfattningsvis bör alltså rotationshastigheten på vajern minskas, och änden på det skyddande 

plasthöljet bör förslutas.  

 

En praktisk lösning på detta skulle kunna vara att ha en låg hastighet på utgående motoraxel (och 

således på hela vajern), och sedan ha en växel Figur 19 i slutet av vajern som växlar upp 

hastigheten till rensverktygets optimala. 

 

 

Figur 19. Planetväxel. 

 

Om denna växel konstrueras med ett skyddande hölje Figur 20 som kopplas samman med vajerns 

plasthölje, kommer även förslutningsproblemet att lösas.  

 

 

Figur 20. Planetväxel. 

 Trumlager 
Eftersom trumman är roterande och skall röra sig i förhållande till den yttre strukturen, behöver 

den ha något typ av lager.  

 

Alternativ 1 

En roterande trumma kan man låta ”hänga” på en axel, som är fäst i den yttre strukturen och som 

går genom centrum av trumman. Figur 21 
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Figur 21. Trumlager – centrumlager. 

 

För- (+) och nackdelar (-) med Alternativ 1: 

 

(+) 

 Enkelt att centrera trumman. 

 Glappfritt med lager i centrum. 

 Lågt rullmotstånd. 

 Få komponenter 

(-) 

 I trummans centrum kommer lager och axel att vara i vägen för andra komponenter. 

 Måste ha ekrar, eller liknande stödstruktur, för att fästa lagret i centrum. 

 

Alternativ 2 

Ett annat alternativ för att få trumman att rotera fritt är att låta den vila på rullar/hjul som är fästa 

utmed trummans ytterkant (Figur 22). 

 

 

Figur 22. Trumlager - rullar. 

 

För- (+) och nackdelar (-) med Alternativ 2: 

 

(+) 

 Tar inte upp värdefull plats i centrum av trumman. 

 Kan ha en helt öppen trumma. 

(-) 

 Svårare att centrera trumman. 

 Glapp kan uppkomma om inte alla rullar/hjul ligger mot den yttre ytan samtidigt. 

 Risk för glapp ställer högre krav på den yttre strukturen.  

 Fler komponenter. 
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 Vajertransmission 
Om vajermotor och växel sitter i centrum av trumman kommer det att krävas en relativt liten 

krökningsradie på vajern innan den når ut till trummans mantel. Med en såpass skarp böj kommer 

den inre friktionen på vajern, från kontinuerligt växlande drag-och tryckspänning, att i längden 

riskera slita vajern och göra så att den inte kan leverera tillräckligt med effekt. Det kan då vara idé 

att ha en transmission som låter vajern kopplas in så nära trummans mantel som möjligt. Detta kan 

lösas på flera sätt, och nedan presenteras tre alternativ. 

Alternativ 1 

Med en vinkelväxel (Figur 23) placerad längst ut på en axel från motorn, och med dess utgående 

axel tangent till trumman kan en mjuk övergång fås. 

 

 

Figur 23. Vinkelväxel. 

 

För- (+) och nackdelar (-) med Alternativ 1: 

 

(+) 

 Behöver inte sträckas eller underhållas. 

 Styv konstruktion. 

 Relativt lätt att placera. 

(-) 

 Tar relativt stor plats, då stora dimensioner krävs för att leverera effekten. 

 Relativt tungt med kugghjulen och tillhörande hus. 

 Kräver axiell noggrannhet. 

 

Alternativ 2 

En kullänk (Figur 24) som transmitterar effekten till vajern kan ge den mjuka övergång som 

önskas. 

 

 

Figur 24. Kullänk. 
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För- (+) och nackdelar (-) med Alternativ 2: 

 

(+) 

 Tar lite utrymme. 

 Vinkel och placering kan ställas in efter behag. 

 Inga ljud från kuggingrepp. 

 Underhållsfri. 

(-) 

 Höga effektförluster, och ju högre vinkel som sätts desto större förlust. 

 

Alternativ 3 

Precis som Alternativ 1 och 2 kan en remväxel (Figur 25) användas för att nå ut till trummans 

mantel. 

 

Figur 25. Remväxel. 

 

För- (+) och nackdelar (-) med Alternativ 3: 

 

(+) 

 Lätt att placera. 

 Den axiella noggrannheten är relativt låg. 

 Ljudlöst med gummirem. 

 Låg vikt. 

 Lätt att placera en momentbegränsare i remskivan. 

(-) 

 Måste underhållas. 

 För att kunna sträckas behövs en mer komplex infästningsanordning. 

 Kan slira om den är dimensionerad för en lägre effekt än vad som krävs för ögonblicket. 

 

 Yttre struktur 
Den yttre strukturen är den som ska hålla alla komponenter på plats, och det är även den som utgör 

designen på produkten. Det är alltså av yttersta vikt att denna är stabil och tillräckligt hållfast för 

att inga komponenter ska lossna, och för att inte konstruktionen ska gå sönder när maskinen 

förflyttas. Två koncept utvecklades för den yttre strukturen, ett uppbyggt av aluminiumprofiler, 

och ett till största delen av plast. 
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Alternativ 1 

Det första konceptet (Figur 26) på den yttre strukturen är en ram gjord av aluminiumprofiler, och 

som har en funktionell rektangulär form. 

 

 

Figur 26. Koncept - aluminiumprofil. 

 

En konstruktion helt uppbyggd av aluminiumprofiler (Figur 27) är, tack vare profilernas styvhet 

mot böjning, väldigt stabil. De kan också köpas färdigtillverkade och färdigkapade, vilket sparar 

in på tillverkningskostnader och arbetstid. Med färdiga spår utmed profilera kan man lätt fästa 

valfria tillbehör, tex. krokar, hyllplan etc.  

 

 

Figur 27. Koncept - aluminiumprofil. 
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Trumman och produktens komponenter blir här skyddade från yttre påverkan, som tex. slag, fall, 

förvaring etc, genom att ramen kapslar in komponenterna i alla led. Med plastkåpor på sidorna kan 

komponenterna också skyddas från vatten, smuts, och andra skador. Den främre och övre kåpan 

fungerar här som lock (Figur 28). Dessa skjuts ifrån varandra för att komma åt vajern, som på så 

vis ligger skyddad. Den plana ytan på toppen av maskinen kan också användas som en plats där 

verktyg och annan utrustning kan ställas. 

 

       

Figur 28.  Koncept - aluminiumprofil, öppen och stängd lucka. 

 

Med endast två hjul kan man lätt förflytta produkten och det minskar även på vikten jämfört med 

om fyra hjul hade använts. Med två hjul behövs heller inte någon broms på hjulen för att få den att 

stå stilla när den är i bruk. Hjulen är placerade längst bak, närmast handtagen, för att man ska få 

en bekväm lutning på produkten när den förflyttas. 

 

Med strömuttag integrerade i konstruktionen kan andra verktyg som tex, borrmaskiner, belysning, 

etc., kopplas in. En utdragbar strömsladd för att försörja produkten är här också integrerad i 

konstruktionen, vilket gör det enkelt att koppla in den på elnätet vid användning.  

 

Alternativ 2 

Det andra konceptet (Figur 29) är ett koncept där större delen av den yttre strukturen är av plast. 

En plastkonstruktion kan, med sin enkla formbarhet, lätt designas till att få precis det utseende som 

önskas. 
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Figur 29. Koncept - Plastkonstruktion. 

 

Här är plasthöljet (Figur 30) den bärande konstruktionen, dvs. alla komponenter är direkt, eller 

indirekt, fastsatta i höljet. I och med detta kan man sedan anpassa handtaget och hjulinfästningen, 

som här är i formade metallrör, utefter vad som passar in i designen. Infästningspunkter till 

komponenterna behöver alltså inte göras på dessa rör, utan det räcker med en infästning för hela 

höljet.  

 

 

Figur 30. Koncept - plastkonstruktion, yttre struktur. 

 

Eftersom plast är relativt mjukt jämfört med metall, så kommer mer energi, från eventuella 

vibrationer eller stötar, att absorberas av detta hölje än om komponenterna var fastsatta direkt i 

hjulinfästningsramen. Plasthöljet fungerar alltså som en stötdämpare, vilket kan vara till stor fördel 

för exempelvis nätaggregat eller liknande som kan vara känsliga för stötar.  

 

Med en cylindrisk konstruktion kan man integrera lagringen av trumman genom att använda 

mantelytan på höljet som rull- eller glidyta för trumman. Med detta sparar man vikt och man 

fördelar ut trycket från trumman över en större yta, jämfört med om man hade haft exempelvis 
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några få lager på vissa punkter. Mantelytan blir då också ett naturligt hinder för vajern från att 

rulla ut sig själv (Figur 31). 

 

 

 

Figur 31. Koncept - plastkonstruktion, strömuttag och lucka. 

 

Precis som i det första konceptet så är strömkabeln och strömuttagen integrerade inuti 

konstruktionen.  

3.4 Val av koncept 

Genom att utvärdera bl.a. de för- nackdelar som presenterats för de olika konceptlösningarna med 

projektets beställare, har beslut om vilka koncept som ska gås vidare med gjorts. Dessa 

utvärderingar kommer dock inte att presenteras här av konfidentiella skäl. 

3.5 Konceptkonstruktion 

Här nedan presenteras den övergripande konstruktionsprocessen.  

 Planetväxel 
För att få tag på en planetväxel plockades en borrmaskin isär. I borrmaskinen fanns två växlar i 

serie till förfogande, och den växel med minst ytterdiameter valdes av storleksskäl. En 

representativ CAD-modell, med de relevanta måtten, gjordes (Figur 32).  

 

 

Figur 32. Planetväxel. 

Eftersom planetväxeln som användes från början var inbyggd i borrmaskinen sitter dess delar löst 

relativt varandra, och därför behövdes ett hus konstrueras. Detta hus ska också skydda växeln från 

yttre påverkan. 
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Innan huset kan konstrueras behövdes ingående och utgående axel konstrueras, eftersom dessa 

också ska vara låsta i huset. 

 

Den ingående axeln (Figur 33) är en kopplingsaxel där vajern fästs i ena änden och i den andra 

änden fästs den kuggade planetbäraren, båda fästs med stoppskruvar för att förhindra rotation. 

Eftersom den ingående vajern lagras radiellt med det skyddande plasthöljet på vajern behövs inget 

radiellt lager hålla uppe den ingående axeln. Istället används endast en glidbricka, då huset 

kommer att behöva klämmas ihop på något vis, för att inte låsa hela växeln.  

 

 

Figur 33. Planetväxel med ingående axel. 

 

Den utgående axeln (Figur 34) är även den en kopplingsaxel som kopplas i ena änden på de tre 

tapparna som finns på planetväxelns solhjul, och i andra änden sätts verktyget fast med 

stoppskruvar. Eftersom att det inte finns något plasthölje på den utgående vajern kommer ett 

radiellt lager att behövas. Här väljs ett en-spårigt radialkullager för uppnå så låg friktion som 

möjligt. 

 

 

Figur 34. Planetväxel med utgående axel. 

 

Eftersom växeln ska gå genom trånga utrymmen får inte formen på huset vara trubbigt. Det gjordes 

därför till en så spolformad yta som möjligt. Av monteringsskäl då den är spolformad, och ska ha 

alla delar i mitten, behövs huset delas i två halvor. Ingående hus-halva (Figur 35) behöver även 

vara fäst i något som inte snurrar, och det enda som inte gör det är det skyddande plasthöljet till 

vajern. Därför görs hål där skruvar kan fästas för att koppla ihop plasthölje och ingående-hus.  
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Figur 35. Planetväxelhus, in. 

Den utgående hus-halvan (Figur 36) skruvas fast med den ingående halvan genom klämbultar. 

Den utgående hus-halvan behöver också låsa fast ringhjulet i planetväxeln, vilket görs genom att 

låta skruvar gå ner genom huset och sedan fästa mellan ringhjulets kuggar.   

 

  

Figur 36. Planetväxelhus, ut. 

 

Med ett tätat kullager på enda sidan, och med plasthöljet inpressat i andra änden, kommer ingen 

smuts eller vatten in i huset. Växeln är på så vis underhållsfri och håller dessutom vajern fri från 

smuts. 

 

 Trumma 
Trummans diameter och bredd bestämdes genom beräkningar vilka kan följas i kapitel 3.2.1 

respektive 3.6.5. Trummans profil visas i Figur 37. 

 

 

Figur 37. Trummans profil. 
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Lagringen för trumman konstruerades genom att fästa plasthjul på trummans fläns (Figur 38), vilka 

i sin tur rullar mot en yttre struktur. 

 

 

Figur 38. Trumma med rullar. 

 

Dessa rullar håller således trumman på plats i radiell riktning. Men för att hålla trumman i axiell 

riktigt gjordes en högre fläns på ena sidan av insidan på trumman, där ett spårhjul kan ligga och 

låsa trumman (Figur 39).  

 

 

Figur 39. Trumma med spårhjul på fläns. 

 

Mot denna fläns gjordes även en trummotortransmission, vilken kan ses i Figur 40. (Beräkningar 

för dimensioner på drivhjul och effekt på trummotor kan följas i 3.6.4.) 
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Figur 40. Trummotortransmission. 

 

Med spår för trummotorbultarna i infästningen (Figur 41) konstruerades en koppling. Denna 

koppling gör det möjligt att koppla loss trummotorn från trumman, och på så vis rotera trumman 

manuellt.   

 

 

Figur 41. Infästning för trummotor. 

 

Med en gängad lång skruv, som når utanför trumman, och en gängad hylsa som trycker 

trummotorns drivhjul mot trumman, kan en variation i grepp mot trumman åstadkommas (Figur 

42). Detta kan vara nödvändigt ifall greppet mellan drivhjulet och trumman är för dåligt, vilket då 

kan justeras genom att öka normalkraften.  
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Figur 42. Variabelt grepp. 

 

De två grönmarkerade ytorna i Figur 43 är infästningspunkter för motorfäste. Dessa 

infästningspunkter har mer gods än resten av trumman, detta för att en relativt tung motor ska 

kunna hållas uppe utan att böja in trumman.  

 

 

Figur 43. Vajermotorinfästningar. 

 

Motorfästena gjordes som två bockade plåtar på varsin sida om motorn (Figur 44). Eftersom 

motorn kommer att snurra kommer upp och ner att variera, vilket betyder att två fästen åt olika 

håll behövs för högsta styvhet. 
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Figur 44. Vajermotorfästen. 

 

Eftersom motorn ligger i centrum av trumman skulle en krökningsradie som motsvarar mindre än 

hälften av trummansradie behövas för att få ut vajer till trummans mantel. För att lösa detta 

problem gjordes en remtransmission. (Beräkningar för denna kan följas i 3.6.3.) 

 

I remtransmissionen fästes en momentbegränsare (se markerad del i Figur 45), vilken kan ställas 

in på ett önskat maximalt moment transmissionen ska överföra.  

 

 

Figur 45. Remtransmission med momentbegränsare. 

 

På motorns växel fästes även en vattenslangskoppling (Figur 46), i vilken en extra vattenslang kan 

kopplas till. Denna placerades i trummans rotationscentrum, vilket är nödvändigt för att en icke-

roterande vattenslang ska kunna kopplas till utifrån. 
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Figur 46. Vattenslangskoppling. 

 

Till motorn behövs ström, och eftersom motorn roterar behövs en släpring kopplas. Motorn som 

används har hall-sensorer som också behöver ström, dock behöver dessa mindre ström vilket kan 

levereras med en mindre släpring. Därför gjordes en konstruktion med två släpringar (Figur 47).    

 

         

Figur 47. Släpringar. 

 

Den yttre släpringens kablar drogs genom den större släpringens axel. Den gröna axeln i Figur 47 

och Figur 48 är således ihålig.  

 

Släpringarna kopplades ihop med motorn genom en formbetingad koppling på motorn, och en 

flexibel vajer. Den flexibla vajern sattes dit för att inte kräva lika hög noggrannhet på att 

släpringarnas och motorns centrumaxlar är i höjd med varandra.    
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Figur 48. Släpringskoppling. 

 

De komponenter som inte ska rotera med trumman är två nätaggregat och en motorstyrningsenhet. 

För dessa gjordes en upphängning som fästs i den yttre strukturen på enda sidan, och då hävarmen 

blir lång, fästes ett hjul på andra sidan som kan rulla mot insidan av trumman (Figur 49). 

 

        

Figur 49. Nätaggregat och motorstyrenhets-upphängning. 

 

Ett extra utrymme bakom motorstyrenheten gjordes ifall fler komponenter, exempelvis andra 

styrenheter eller radiosändare, kommer att behöva användas (Figur 50).  

 

 

 

Figur 50. Stödhjul och extra utrymme. 
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Den yttre strukturen ska kapsla in trumman och göra det möjligt för den att rotera, vilket kan ses i 

Figur 51. Formen på den yttre strukturen valdes därmed till en rundad form, där trummans rullar 

kan rulla fritt på insidan.  

 

  

Figur 51. Trumma placerad i den yttre strukturen. 

 

Komponterna som ska vara placerade inuti trumman behöver fästas någonstans i den yttre 

strukturen. Därför gjordes en extra hylla (röd-markerad i Figur 52) varpå komponenternas fästen 

kan fästas. 

 

       

Figur 52. Extra stödstruktur. 

 

Hjulens placering (Figur 53) var en iterativ process, tillsammans med komponentplaceringen, som 

gjordes för att få till en passande tyngdpunkt. Beräkningarna för detta kan följas i 3.6.6.  
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Figur 53. Hjulplacering. 

 

Hjulupphängningen konstruerades med en rör-axel som går tvärs över och som sedan sitter fast i 

en stödstruktur med extra godstjocklek (Figur 54).  

 

 

Figur 54. Hjulupphängning. 

  

 

 

Hjulen, som är kullagrade, hänger sedan i hjulaxeln som visas i Figur 55.  

 

 

Figur 55. Hjulaxel. 

 

Eftersom konstruktionen anpassades till att trumman ska kunna tryckas in från sidan, får där inte 

vara något som är i vägen. Hjulskyddet på denna sida, som skyddar de inre komponenterna från 

smuts, gjordes därför till en avtagbar del. Vilken kan ses i Figur 56. 

 



 47 

 

Figur 56. Hjulskydd. 

 

Förutom den runda delen som trumman ska placeras i gjordes en tilläggsdel, vilken har flera syften. 

Tre av dem visas i Figur 57.  

 

   

Figur 57. Tilläggsdel, tre syften. 

 

Den första är att den ska rymma en strömkabelvinda, vilken ger hela maskinen dess ström. Det 

andra är förvaringsmöjligheten den erbjuder genom att låta placera en låda i det utrymme som blir 

ovanför strömkabelvindan. Och det tredje syftet är att verka som ett hyllplan för eventuell kamera 

eller liknande. Dimensionerna på denna tilläggsdel anpassades därmed utefter dessa syften. 

 

Tilläggsdelen konstruerades även till att ha två andra syften, vilka visas i Figur 58. 

 

      

Figur 58. Tilläggsdel, två syften. 
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Där det första är att den röd-markerade ytan anpassades till att vara ett hjälpmedel vid 

trappklättring, dvs. denna yta gjordes med en lutning, och förstärkning, som gör det möjligt att låta 

produkten glida uppför trappor. Den andra är att handtaget fästes i denna tilläggsdel. 

 

Handtaget utformades som ett teleskophandtag, vilket gör det möjligt att fälla ner handtaget vid 

behov (Figur 59). Beräkningarna som gjordes för handtaget kan följas i 3.6.7. 

 

        

Figur 59. Handtag - nedfällt respektive uppfällt. 

 

En lucka som stänger inne vajern gjordes och anpassades efter den yttre formen på den yttre 

strukturen, vilket gör den lätt att stänga och öppna utan att ta extra plats (Figur 60).  

 

        

Figur 60. Lucka. 

 

För att skydda de inre komponenterna gjordes skyddande kåpor på varje sida (Figur 61). Vilka 

fästs genom ”snäppfästen”. 
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Figur 61. Sidokåpor. 

 

I den ena kåpan placerades även en fläkt (Figur 62), vilken trycker ut den varma luft som alstras 

av komponenterna inne i den stängda trumman. 

 

 

Figur 62. Fläkt. 

 

På samma sida som fläkten placeras en integrerad grendosa, vilken kan distribuera ström till extern 

utrustning, vilken kan ses i Figur 63. 

 

 

Figur 63. Grendosa. 
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Till sist gjordes de främre stödbenen (Figur 64), vilka ska stabilisera produkten när den inte 

transporteras. Mellan dessa gjordes också ett handtag, i vilken man kan lyfta produkten vid 

exempelvis upplyftning i bil, eller ifall två personer ska lyfta.  

 

 

Figur 64. Stödben med handtag. 

 

Benen gjordes med samma lutning som handtaget, av estetiska skäl. 

3.6 Beräkningar 

Ett antal beräkningar har gjorts för att optimera komponenter och konstruktionen av produkten, 

och de beräkningar som har fått lega till grund för senare beslut är de som kommer att presenteras 

här. 

 Effekt på vajermotor 
Den lägsta effekt som vajermotorn ska klara av att leverera togs fram i en testrigg där ett maxfall 

utvärderades. (Se beskrivning av testriggen i 3.2.2 för grundligare information om arbetsgången.) 

 

För att få fram den lägsta effekt, 
min,vmP , som motorn måste kunna leverera multipliceras det 

vridmoment,
,axelvM , axeln genererade med dess vinkelhastighet, axel , dvs. 

 

 
min,vm ,axelv axelP M    [W] (1.1) 

 

där vridmomentet,
,v axelM , är vågens utslag,

vågm , multiplicerat med längden på hävarmen, arml , 

 

  ,v axel våg armM m g l    [Nm] (1.2) 

 

och vinkelhastigheten 

 

 
2

60
axel axeln


    [rad/s] (1.3) 

 

där axeln  är axelns varvtal. 

 

Med (1.2) och (1.3) insatt i (1.1) fås 

 

  min,

2

60
vm våg arm axelP m g l n


      [W] (1.4) 
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och med en säkerhetsfaktor på 2 fås  

 

 
, min, 2krav vm vmP P   [W] (1.5) 

 

vilket är effekten som motorn ska dimensioneras efter. 

 

 Planetväxel 
Med de två planetväxlarna som finns att tillgå till prototypen kan flera varvtalsutväxlingar 

åstadkommas. Uträkningarna för dessa presenteras nedan. 

 

Varvtalsutväxlingen, Ki , är ingående varvtal, inn , dividerat med utgående varvtal, utn , 

 

  , (fix,utgående)in
K

ut

n
i K

n
    (2.1) 

 

där K  anger vilken av axlarna som är fix respektive utgående.  

Axlarna är numrerade i ordningen: 

 

Tabell 1. Axelnumrering 

1 Solhjul 

2 Planetbärare 

3 Ringhjul 

 

och tandantalet i de två planetväxlarna, 1 & 2, är: 

 

Tabell 2. Tandantal 

 1 2 

1 12 14 

2 17 15 

3 45 43 

 

Enligt (KTH ITM, 2008, s. 61) beräknas varvtalsutväxlingen för olika växelkombinationer enligt 

  

 
1,2

1
1i

u
    (2.2) 

 

 
1,3

1

1
1

i

u





  (2.3) 

 

 
2,1

1
i

u
   (2.4) 

 

 
2,3i u   (2.5) 
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3,1

1

1
i

u



  (2.6) 

 

 
3,2 1i u    (2.7) 

 

där 

 3

1

z
u

z
    (2.8) 

 

Med kuggantal enligt Tabell 2 insatta i (2.8) vilken sedan sätts in i ekvationerna (2.2) - (2.7) fås 

tabellen 

 

Tabell 3. Utväxling 

Ki  
1 2 

1,2i
 

1,2667 1,3256 

1,3i
 

0,7895 0,7544 

2,1i
 

-0,2667 -0,3256 

2,3i
 

-3,75 -3,0714 

3,1i
 

0,2105 0,2456 

3,2i
 

4,75 4,0714 

 

vilka representerar de olika varvtalsutväxlingarna som kan väljas med de två planetväxlarna. 

 

De två planetväxlarna kan även sättas i serie och på så vis ge ytterligare val av utväxlingar enligt 

 

 
,1&2 1, 2,tot K Ki i i    (2.9) 

 

Men eftersom växeln måste vara så liten som möjligt, för att få plats i rören, används endast en 

planetväxel. 

 Vajertransmission 
För att veta vilken rem och vilka remskivor som kan överföra den krävda effekten, behövs ett antal 

beräkningar göras. Arbetsgången för dessa är anpassad efter kuggremsdrifter från (Jens.S, 2006). 

 

Först måste kalkyleffekten,
kalkylP , beräknas, vilken är den effekt, märkP , som motorn ska överföra 

multiplicerat med en driftfaktor, 
driftK , dvs. 

 

 
kalkyl drift märkP K P   [kW] (3.1) 

 

där driftfaktorn fås genom att summera ett basvärde, Basvärde , och en tilläggsfaktor,
tilläggK , som 

båda hämtas ur (Jens.S, 2006, s. 6). Vilket ger 

 

 
drift tilläggK Basvärde K    (3.2) 

 

där basvärdet är vilken typ av aggregat och vilket startmoment detta har, och tilläggsfaktorn beror 

på vilket uppväxlingsförhållande som önskas. 



 53 

 

Med aggregat specificerat som slipmaskin, och med startmoment ~2ggr nominellt samt 

uppväxlingsförhållande 1:1, blir driftfaktorn 

 

 1,5 0 1,5driftK      (3.3) 

 

Kalkyleffekten blir således 

 

 1,5kalkyl märkP P   [kW] (3.4) 

 

Med varvtalet,
vajern , på utgående axel och effekten,

kalkylP , väljs kuggdelningen till 8 mm, enligt 

diagram (Jens.S, 2006, s. 7). 

 

Enligt tabell (Jens.S, 2006, s. 13) kan en remskiva med delningsdiametern, remskivad , och tandantal, 

remskivaZ , överföra effekten, remskivaP . Denna effekt multipliceras sedan med en längdfaktor,
längdK , 

för att få fram effekten, remP , som remmen kan överföra 

 

 
rem remskiva längdP P K   [kW] (3.5) 

 

där
längdK  tas från tabell (Jens.S, 2006, s. 13) med avseende på vilken remlängd som väljs. 

Remlängden bestäms utifrån det teoretiska axelavstånd,
,axel teol , som ligger närmast ett, i 

konstruktionen möjligt axelavstånd,
,axel möjligtl  . Där 

 

 
,axel möjligt trumma växell r ctc   [mm] (3.6) 

 

och växelctc  är avståndet från växelns centrum till trummans centrum. 

 

Med den valda remlängden, remL , är längdfaktorn 0,8, vilket betyder att 

 

 0,8rem remskivaP P   [kW] (3.7) 

 

som sedan jämförs med kalkyleffekten,
kalkylP , för att verifiera att remmen och remskivan kan 

överföra tillräckligt hög effekt. Vilket med valda parametrar blir 

 

 1,07 1rem

kalkyl

P

P
    (3.8) 

 

dvs. tillräckligt hög effekt kan överföras. 

 Effekt på trummotor 
Den effekt som krävs på trummotorn beräknas genom att beräkna vilket vridmoment som krävs 

för att lyfta upp vajern när den är helt utrullad och hänger fritt, och multiplicera det med det 

vinkelhastighet som krävs för att linda in vajern på önskad tid. 

 

Lägsta effekten, tmP , som motorn måste leverera beräknas alltså genom  
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,tm v trumma trummaP M    [W] (4.1) 

 

där vridmomenten,
,trummavM , är vajerns massa multiplicerat med radien på trumman, dvs. 

 

  ,trummav vajer trummaM m g r    [Nm] (4.2) 

 

Massan på vajern beräknas enligt 

 

 
vajer vajer vajer stålm A l     [kg] (4.3) 

 

där 
vajerl är totala längden på vajern, stål är densiteten för vajern (stålvajer), och snittarean,

vajerA , 

beräknas enligt 

 

 

2

4

vajerd
A    [m2] (4.4) 

 

där 
vajerd är diametern på vajern. 

 

Vinkelhastigheten, trumma , på trumman beräknas enligt 

 

 
vajer

trumma

trumma

v

r
   [rad/s] (4.5) 

 

där trummar är radien på trumman, och
vajerv är hastigheten på vajern som krävs för att den ska rullas 

upp på tiden, t , vilken beräknas enligt 

 

 
vajer

vajer

l
v

t
  [m/s] (4.6) 

 

Med ekvationerna (4.2)-(4.5) insatta i (4.1) fås 

 

 
 vajer vajer

tm

m g l
P

t

 
  [W] (4.7) 

 

vilket den lägsta effekt motorn måste klara av att leverera. 

 

För beräkna hur stort drivhjulet,
,drivhjul tmr , på trummotorn måste vara, d.v.s. utväxlingen från 

trummotor till trumma, så divideras periferihastigheten,
vajerv , med drivhjulets vinkelhastighet,

,drivhjul tm , enligt 

 

 ,

,

vajer

drivhjul tm

drivhjul tm

v
r


  [m] (4.8) 
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Efter att trummotorns nominella varvtal, tmn , har tagits fram (genom att välja en motor som 

uppfyller effektkravet, 
tmP ,) kan vinkelhastigheten,

,drivhjul tm , beräknas enligt 

 

 
,

2

60
drivhjul tm tmn


    [rad/s] (4.9) 

 

Med (4.9) insatt i (4.8) kan då drivhjulets radie beräknas till 

 

 ,

60

2

vajer

drivhjul tm

tm

v
r

n
   [m] (4.10) 

 

vilket ger den radie på drivhjulet som gör det möjligt att rulla in vajern på tiden t . 

 Trumbredd 
Bredden på trumman är den faktor som påverkar bredden på hela produkten mest, vilket betyder 

att det är av hög vikt att denna är optimerad för minsta bredd. 

 

Det finns två krav på hur bred trumman måste vara, och det första är att trumman måste vara 

bredare än vajerns totala bredd,
vajerB , när den är helt ihoprullad, d.v.s. 

 

  vajer vajer vajerB D k Q    [mm] (5.1) 

 

där 
vajerD  är den yttre diametern på vajern (inklusive skyddshölje), 

vajerk är antalet varv vajern är 

lindad på trumman, och Q  är en konstant som anger om en vattenslang skall tas med i 

beräkningarna eller ej. 

 

Hur många varv vajern lindas runt trumman beräknas enligt 

 

 
vajer

vajer

trumma

l
k

D 



  (5.2) 

 

där trummaD är diametern på trumman. 

 

Konstanten Q  sätts enligt 

 

 
1:

2: &

vajer
Q

vajer slang


 


  (5.3) 

 

Med (5.3) och (5.2) insatta i (5.1) blir ekvationen 

 

 
vajer

vajer vajer

trumma

l
B D Q

D 
  


 [mm] (5.4) 

 

Vilket anger den minsta bredd trumman måste ha för att hela vajern ska få plats. 

 

Det andra kravet är att trumman måste även vara bredare än alla komponenter som skall vara 

placerade i centrum av trumman, dvs. 
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  komponenter ,1 ,2 g 1 2motor släpring släpring lappB L L L h X X       [mm] (5.5) 

 

där motorL  är motorns längd (inklusive växel), 
,1släpringL är längden på den stora släpringen,

,2släpringL

är längden på den lilla släpringen,
glapph är det utrymme som måste finnas för att kablar till 

släpringarna ska kunna anslutas, 1X är det utrymme finns mellan trumman och vänstra kåpan, samt

2X som är det utrymme som finns mellan trumman och den högra kåpan. 

 

Det som avgör minsta bredden för trumman är således den högsta av 
komponenterB  och 

vajerB , dvs. 

 

 
komponenter vajer(B ,B )trummaB Max  [mm] (5.6) 

 Tyngdpunkt 
Var tyngdpunkten för hela produkten är placerad är avgörande för hur den beter sig vid 

förflyttning. Tyngdpunkten skall vara placerade så att den ”tippar över” hjulaxeln när den lutas en 

önskad vinkel,
tipp , dvs. att man får hålla emot handtaget istället för att trycka ner, för att den ska 

vara lättmanövrerad. 

 

Vinkeln,
tipp , är en vinkel som ligger inom spannet  min max,  , där min  är en vinkel som 

representerar en säkerhet för att inte produkten inte ska vältas av misstag när den t.ex. lastas med 

tung utrustning i förvaringslådan, eller när underlaget inte är helt plant. Denna vinkel är således 

en uppskattning, och sätts till 15°. 

 

Den maximala vinkeln, max , innan tyngdpunkten måste ha passerat hjulaxeln beror på det krav 

som säger att produkten måste kunna transporteras uppför en trappa, dvs.    

 

 
max trappa    (6.1) 

där 

 

 90trappa       (6.2) 

 

för en vinkel =40°, som motsvarar lutningen på en normal trappa (Eriksson, 1964), och   som 

är vinkeln på produktens ”trappyta”, vilken är 15°. 

 

Med (6.2) och (6.1) fås då 

 

  min max, (15 ,30 )tipp      (6.3) 

 

Den verkliga vinkeln,
tp , som krävs för att få tyngdpunkten att passera hjulaxeln beräknas genom 

att föra in alla komponentvikter i CAD-modellen, som då genererar fram en punkt,  ,tp tpx y  i 

vilken tyngdpunkten ligger relativt hjulaxelns centrum, och sedan beräkna 

 

 90 tantp     (6.4) 

där 
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 1tan
tp

tp

y

x
 

 
   

 

  (6.5) 

 

Komponentplaceringen, dvs. tyngdpunkten, bestäms således genom att iterativt förflytta 

komponenterna i CAD-modellen tills det att en punkt  ,tp tpx y ger en vinkel 
tp  som uppfyller 

(6.3). 

 Längd på handtag 

Det som bestämmer den teleskopiska längden på handtaget,
teleskopl , är vilken höjd,

,handtag tph , som 

önskas vid 
tp . En normallång man är enligt SCB (SCB, 2012) ungefär 180 cm, vilket betyder att 

midjehöjd är ungefär 90 cm upp. Om produkten ska vara ergonomisk att förflytta bör då 
,handtag tph  

vara 90 cm vid 
tp , för att man sedan ska kunna vinkla den ytterligare några grader tills det att 

man kan ha raka armar. Efter som att handtaget redan är vinklat 15° från utgångsvinkeln beräknas 

längden enligt 

 

 
,

sin(90 15 )

handtag tp

teleskop

tp

h
l




 
  (7.1) 

 

vilket då med teleskophandtag motsvarar den minsta utdragbara längd som måste kunna 

åstadkommas. Då höjden på den yttre strukturen används som första länk i teleskophandtaget blir 

den totala längden på handtaget, 
handtagl , därför 

 

 
handtag teleskop basl l l    (7.2) 

 

där basl är förlängningen av teleskophantaget i den yttre strukturen. 

3.7 FEM-analys 

Eftersom ingen tillverkare har specificerats finns inga exakta materialdata att tillgå, vilket gör en 

detaljerad hållfasthetsanalys med felaktiga materialdata onödig. Därför görs endast två 

approximativa hållfasthetsanalyser på den yttre strukturen respektive handtaget för att kunna 

dimensionera utefter ungefär vad som kan komma att vara rimliga dimensioner. Till dessa 

beräkningar används ABS med materialdata enligt Figur 65, och materialets beteende antas vara 

linjärt. 

 

 

Figur 65. Materialdata. 
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Handtag 

Lastfallet som handtaget dimensioneras efter är ett fall med en överskattad total komponentvikt,

extrem,ansysm  i tyngdpunkten  ,tp tpx y , som ska bändas upp med max utfällt handtag, d.v.s. 
teleskopl .  

 

Randvillkoren för beräkningarna kan ses i Figur 66 där A är fixed support(fast inspänning) och B 

är kraften 100 N. 

 

 

Figur 66. Randvillkor. 

 

Den ekvivalenta Von Mises-stress som uppkommer utav detta visad i en säkerhetsfaktor mot 

plasticering kan ses i Figur 67, och den deformation som uppkommer utav detta kan ses i Figur 

67. 

 

       

Figur 67. Säkerhetsfaktor & deformation. 

 

Här kan man se att säkerhetsfaktorn mot plasticering är ungefär 5, vilket betyder att handtaget inte 

är i närheten av att plasticera vid detta lastfall. Deformationen vid detta fall är som max ungefär 5 

cm längst upp på handtaget. 
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Yttre struktur 

För den yttre strukturen användes samma materialdata och samma lastfall som för handtaget, vilket 

med randvillkor enligt Figur 68, där A och C är cylindrical support, gav ekvivalent Von Mises-

stress enligt Figur 68. 

 

       

Figur 68. Randvillkor och Von-Mises spänning. 

 

 

Numeriska värden på spänningen kan ses i Figur 69. 

 

 

Figur 69. Von-Mises spänning på den yttre strukturen. 

 

Vilket betyder att inte ens 1 MPa uppkommer i detta lastfall. 
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4 RESULTAT 

4.1 Komponenter 

Produkten är en rensningsmaskin med en grundkonstruktion där merparten utgörs av plast, vilken 

är tänkt att tillverkas styckvis genom formgjutning eller 3D-fräsning. Vikten uppgår till ungefär 

totalt 30kg för hela produkten, där grundkonstruktionen utgör ungefär 7kg, beroende på material. 

Den totala vikten för alla komponenter som inte utgör en del av grundkonstruktionen är således 

ungefär 23 kg, beroende på tillval.  

 

Alla komponenter och delar som ingår i produkten visas med en sprängskiss i Figur 70. 

(Grundkonstruktionen är definierad som den pelare med delar som handtaget ingår i.)  

  

 

Figur 70. Sprängskiss på alla komponenter. 
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4.2 Uppbyggnad 

Produkten är konstruerad så att alla komponenter sitter inne i trumman, vilka är uppdelade i en 

roterande modul respektive en fast modul. Den roterande modulen (Figur 71) är de komponenter 

som roterar med trumman, dvs. motor, växel och remtransmission, samt dess fästanordningar. 

 

 

 

Figur 71. Roterande modul. 

 

Den fasta modulen (Figur 72) utgörs av de komponenter som är icke-roterande, och därmed är 

fastsatta i den yttre strukturen. Vilka är; nätaggregat (2st), motorstyrenhet, trummotor inklusive 

drivhjul och koppling, stor och liten släpring, fixeringshjulet som håller trumman axiellt, samt alla 

dessa komponenters fästanordningar.  

 

 

Figur 72. Fast modul. 

 

Den fast respektive den roterande modulen i förhållande till varandra kan ses i Figur 73. Den enda 

kontakt de har med varandra är genom släpringarnas axel, i vilken rotationen överförs, samt 

strömkablarna.  
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Figur 73. Roterande & fast modul. 

 

Med båda modulerna instoppade i trumman fås en kompakt och skyddad lösning, vilket kan ses i 

Figur 74. Här visas även hur fixeringshjulet och trummotordrivhjulet är kopplat på trummans fläns. 

samt kan de hjul som fungerar som lager för trumman ses. 

 

 

Figur 74. Båda moduler insatta i trumma. 

 

Dessa hjul är av plast för att inte slita på den yttre strukturens innersida, och för att hålla nere den 

totala vikten. Hur hjulen rullar mot den yttre strukturen kan ses i Figur 75. Här kan också dennes 

grundkonstruktion åskådliggöras. Alla fästanordningar fästs i samma hylla, vilken har extra 

godstjocklek för att hålla emot påfrestningarna.  
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Figur 75. Allt insatt i den yttre strukturen. 

 

Genom att skruva på en lång skruv som, beroende på vilket håll man skruvar, trycker eller släpper 

drivhjulet från trumman. Detta gör det möjligt att koppla loss trumman och rotera den manuellt. 

Denna kopplingsanordning kan ses i figuren ovan.  

 

Basen av grundkonstruktionen är konstruerad så att den tillverkas i en enda del, och med ett 

lättviktsmaterial av typen ABS eller liknande, vilket kan 3D-fräsas eller formgjutas.  

 

 

Figur 76. Grundkonstruktionens bas. 

  

 

En förvaringslåda är placerad inuti den ficka som finns, där också strömkabelvindan ska placeras, 

i vilken operatören kan förvara rensningsverktyg eller dylikt. Förvaringslådan visas på sin rätta 

plats i Figur 77.  
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Figur 77. Förvaringslåda. 

 

Med ett lock som läggs ovanpå förvaringslådan kan verktygen hållas gömda, och det hyllplan som 

då blir istället kan användas till att ställa annan utrustning på. Det andra locket som stänger för 

vajeröppningen kan enkelt skjutas ned genom låta den glida på den rundade ytan. Med sidoskydd 

kommer inget smuts in bland komponenterna. En fläkt används på släpringssidan för att ventilera 

det stängda utrymmet innanför trumman.  

 

 

 

Figur 78. Lock och sidoskydd. 

 

Produkten är anpassad till att både ha en vajer och en vattenslang, vilka kopplas ihop parallellt 

(Figur 79). 
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Figur 79. Vajer och vattenslang kopplad parallellt. 

 

I Figur 80 visas hur alla komponenter innanför trumman är placerade. Remtransmissionen är 

placerad väl synligt och lätthanterligt för eventuell service. Nätaggregat och motorstyrenhet kan 

kommas åt genom att sträcka in handen, eller vid eventuell större reparation kan trumman enkelt 

tas ut och på så vis försvinner även motor och transmission ur vägen. 

 

 

Figur 80. Alla komponenter på plats. 

 

Här kan även hjulskyddet ses, vilket är avtagbart för att trumman ska kunna tas ut. 
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4.3 Mått och dimensioner 

Det yttre måtten på produkten är enligt Figur 81 för neddraget respektive uppdraget handtag. 

 

 

Figur 81. Höjd och djup för neddraget respektive uppdraget handtag. 

 

Maximala bredden är enligt Figur 82. 

 

Figur 82. Bredd. 

Det krävs en vinkel om 30° för att få tyngdpunkten att gå över hjulaxeln. Denna vinkel motsvarar 

en höjd på 900mm enligt Figur 83. 
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Figur 83. Höjd till handtag vid 30° vinkel. 

 

Med den inbyggda glidytan för trappklättring och med vinkeln ovan kan produkten, i teorin, 

skjutas upp för en trappa utan att den välter bakåt (Figur 84).  

 

 

Figur 84. Trappklättring. 
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5 DISKUSSION & SLUTSATSER 

5.1 Diskussion 

Metoden som användes för att ta fram ett resultat enligt projektmålet var ett lyckat tillvägagångsätt. 

Detta eftersom en bra initial förståelse för problemen uppnåddes, genom de fält- och förstudier 

som gjordes, och då ett slutkoncept som nådde upp till målen kunde tas fram genom att dela upp 

konstruktionsfasen i en yttre och en inre konstruktion. 

 

Att börja konstruera ett koncept inifrån och ut är egentligen tvärtemot hur en vanlig process går 

till, dock var detta nödvändigt då formen och funktionen på hela produkten inte kunde konstrueras 

förrän alla de komponenter som ska ingå i produkten hade bestämts. Denna variant av 

konstruktionsprocess anses ändå ha fungerat väl i detta projekt. Detta eftersom inga 

komplikationer där hela, eller större delar av, konstruktionen mötte omöjliga hinder som gjorde att 

stora steg tillbaka var tvungna att tas.  

 

Solid Edge användes till modellerandet, vilket gav bra och tydliga modeller som representerar alla 

de delar produkten är uppbyggd av. Genom att använda 3D-modeller på detta vis förenklades även 

optimeringen av lutningen avsevärt jämfört med om allt detta skulle gjorts förhand. De vikter som 

sattes i samband med detta är vikterna på alla standardkomponenter, och således har inte någon 

hänsyn tagits till att verktyg och annan utrustning kan tynga ner produkten ytterligare. 

 

Materialet som produkten, till största del, konstrueras i är plast. Vilket valdes framförallt på grund 

av vikt- och formskäl, men även för andra orsaker så som design och tillverkningsmetoder. Då 

endast en alfa-prototyp kommer att tillverkas kommer därför detta val vara det slutgiltiga, och 

andra material kommer efter detta stadie inte att kunna funderas på. Det som kan göra det möjligt 

för materialbyte är således endast en omkonstruktion. 

 

Ett problem som skulle kunna uppkomma, dock ej troligt, är att det nu efter att produkten är 

färdigkonstruerad kan komma fram att någon redan har tänkt på något liknande vad gäller någon 

av produktens komponenter, och således har valt att ta patent på detta. Alla lösningar på problemen 

är dock lösta på egen hand, och området är relativt lite utvecklat, så risken för detta borde alltså 

vara liten. 

 

Det var svårt att hitta lösa planetväxlar som kunde användas till den planetväxellösning som 

konstruerades, och därför plockades en borrmaskin isär för att använda dess planetväxel. Eftersom 

denna växelkonstruktion måste vara så liten som det bara går så begränsades detta till hur liten 

denna borrmaskins planetväxel var. Dimensionerna kan kanske därför bli ännu mindre om en 

annan borrmaskin, eller en separat inköpt planetväxel, används istället. 

 

Med den remtransmission som används kan en momentbegränsare integreras, vilket är nödvändigt 

då rensverktyget fastnar. Denna kan, om så önskas, ersättas med en strömsensor för att spara på 

vikt. Remtransmission ansågs vara nödvändig för att bl.a. inte låta vajern köras med en för snäv 

böj, eftersom att då vajern kan slitas pga. inre friktion. Vid vilken radie denna förslitning inträffar 

är inte fastställt, men jämförelsevis med andra vajrar av samma typ så var minimumradien för 

dessa lägre än den krökningsradie som hade uppkommit utan transmissionen.   

 

Vad som egentligen är ergonomiskt gjordes det ingen studie på, heller inga referenser på detta 

togs, utan endast egna erfarenheter och tester gjordes. 
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För att tillverka en prototyp av denna sort krävs relativt avancerade metoder, vilket därmed också 

gör att priset för detta är högt. Därför är det viktigt att finna en tillverkare som kan göra denna 

prototyp helt enligt önskemål och till bästa pris, vilket är en process som tar tid. Därför hanns inte 

prototyptillverkning med, och därmed kunde inte de sluttester och verifieringar av produkten som 

planerats göras. 

 

Eftersom en tillverkare inte specificerades kunde inte heller verkliga materialdata erhållas, vilket 

gjorde att en hållfasthetsanalys på alla delar skulle ge felaktiga resultat. Därför gjordes bara några 

bas-analyser för att få en uppfattning om i vilken storleksordning dimensionerna på 

konstruktionerna skulle vara.  

 

Samarbetet med företaget som gjort beställningen har fungerat väldigt bra och de har visat stort 

engagemang. Eftersom detta projekt utfördes av en person var vikten av ett bra samarbete extra 

stort, så att alla idéer som uppkom kunde diskuteras och ses från flera synvinklar. Företaget bistod 

även med dimensionering av det elektroniska, bl.a. motorstyrning, nätaggregat etc., och även 

kostnadskalkylering samt andra administrativa uppdrag, vilket var till stor hjälp och sparade in på 

mycket tid.  

5.2 Slutsatser 

Projektet i helhet 

 En konstruktion på en rörrensningsmaskin har tagits fram. 

 Tester och optimering av vissa vitala komponenter har gjorts och dokumenterats. 

 En prototyp av en planetväxel till en vajer har tillverkats.  

 En prototyp av rörrensningsmaskinen har inte hunnits med att tillverkas. 

 Metoden som användes för att genomföra projektet var lyckad. 

Slutprodukten 

 Dimensionerna på den nya rörrensningsmaskinen är mindre, jämfört med den gamla. 

 Den totala vikten på den nya rörrensningsmaskinen är minskad med ungefär 40%. 

 Ljudvolymen för motor med vajer är lägre än 85dB. 

 Komponenterna som ingår är optimerade för minsta vikt och minsta storlek. 

 Jämviktspunkten passeras vid 30° lutning. 

 Vid 30° lutning är handtagets höjd från marken 900mm. 

 Maximala höjden är 1316mm, med uppdraget handtag. 

 Höjd till förvaringslådan är 536mm, vilket också är maximala höjden vid nedfällt handtag. 

 Maximala bredden är 480mm. 

 Materialet på grundkonstruktionen är plast, och är anpassat till att fräsas, 3D-printas eller 

formgjutas. 
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6 REKOMMENDATIONER & FRAMTIDA ARBETE 

En alfa-prototyp av produkten bör tas fram, vilken kan genomgå tester i labb för att säkerställa att 

alla komponenter fungerar tillsammans och att effektbehovet möts. Dimensionerna på den bärande 

strukturen bör optimeras innan en färdig detaljritning tas fram, vilket inte kan göras förrän en 

tillverkare har bestämts och efter det att denne gett information om materialegenskaperna.  

 

Visar det sig att effektbehovet är överdimensionerat kan vissa komponenter bytas ut mot andra 

med mindre effekt, vilket skulle spara in på kostnad, vikt och utrymme. 

 

Ett ergonomiskt test där lutningen och tyngdpunkten kan studeras bör göras för att säkerställa att 

produkten är lätthanterlig och bekväm att transportera. När slutligen alla tester har gjorts, och alla 

komponenter är bestämda, kan detaljritningar göras. Därefter rekommenderas att kontrollera CE-

märkning och andra märkningar. 

 

För att göra produkten användarvänlig, och eftersom det ingår i CE-märkning, bör en 

monteringsbeskrivning och en användarmanual göras. För att få ut produkten på marknaden 

rekommenderas även att en pressrelease, och annan reklam, görs. 

 

Ifall behov finns, bör möjligheten för spekulanter att ändra konfigurationer finnas. Detta kan vara 

till exempel att konstruera fästen som passar för olika motorstorlekar, eller olika vajerstorlekar etc. 
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