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Förord 
Följande rapport är resultatet av mitt examensarbete utfört hos Söderhamn Eriksson AB vid deras tekniska 

avdelning i Söderhamn. Arbetet avslutar min treåriga maskiningenjörsutbildning vid Umeå universitet. 

Jag vill tacka Marcus Säteri, konstruktionschef, som gav mig möjligheten att komma till Söderhamn och 

genomföra arbetet. Jag vill också tacka mina företagshandledare Jonas Blomberg och Jonas Ljung för 

deras stöd under arbetet samt alla stimulerande och intressanta diskussioner. Per-Åke Wiklund har också 

varit en nyckelperson, hans kunskap och erfarenheter inom branschen har varit till stor nytta. Vidare vill 

jag tacka övriga medarbetare på Söderhamn Eriksson, vid teknikavdelningen och i produktionen, som haft 

tålamod med mina frågor samt visat intresse för mitt projekt. 

Jag är även tacksam för möjligheterna att få komma till Rundvirke Skog och Ele Skog för lärorika samt 

inspirerade studiebesök. 

Till sist vill jag tacka Staffan Grundberg som varit min handledare från Umeå universitet som har svarat 

på de frågor jag haft under examensarbetet.  
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Sammanfattning 
Söderhamn Eriksson AB har producerat och levererat utrustning till sågverksindustrin i över 150 år. 

Företagets uppgift är att förse sågverksnäringen med effektiva maskiner och system för bästa utnyttjande 

av råvaran. En av Söderhamn Erikssons viktigaste produkter är barkningsmaskinerna Cambio. Den 

komponent i barkningsmaskinen som till stor del avgör barkningsresultatet är barkverktyget. 

Barkverktyget finns i två utföranden, CamTool och CamTool Solid. Detta examensarbete behandlar 

endast det sistnämnda. 

Barkverktygets huvudsakliga uppgift är att avlägsna barken från veden utan att orsaka oacceptabla 

fiberskador, genom verktygets barkkant som ligger an mot stockens mantelyta med en lämplig kraft och 

skjuvar av barken. CamTool Solid ger bra barkresultat vid höga hastigheter och under svåra förhållanden 

som till exempel under savperioden vid barkning av gran, därför vill företaget fortsätta utveckla den 

verktygsvarianten. 

Projektets mål är optimera verktygets design och genom finita element metoden (FEM) analysera 

befintligt verktyg. Optimeringen görs genom omkonstruktion av verktygets ingående delar för att 

minimera spänningar och fördela de koncentrationer som uppstår vid olika lastfall. Ett mål är även att 

minska det tryck som krävs från rotorns luftbälgar att hålla verktygets barkkant mot stockens mantelyta. 

Syftet är att resultatet av detta arbete ska användas vid framtagning av en ny verktygsdesign i framtiden. 

All nödvändig indata för analysen har införskaffats genom studiebesök på sågverk, egna sökningar i 

företagets dokumentation, litteraturstudier och kommunikation med företagshandledarna samt två av 

företagets kunder. 

För att uppfylla examensarbetes mål och kravspecifikation har ett flertal faser genomförts, där 

konstruktionsfasen upptagit en stor del av tiden.  

Arbetet har resulterat i en ny verktygsdesign med lägre spänningskoncentrationer i det område där de 

flesta brott sker i nuvarande verktyg. Den nya konstruktionen ger enligt beräkningar även en skonsammare 

arbetssituation för barkmaskinen. Det krävs lägre tryck från luftbälgarna på grund av att verktyget väger 

mindre och har tyngdpunkten på ett mer fördelaktigt ställe.  
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Abstract  
Söderhamn Eriksson AB have produced and supplied equipment for the sawmill industry for over 150 

years. The company's mission is to provide the sawmill industry with efficient machines and systems for 

optimum utilization of the raw material. One of Söderhamn Eriksson's main products are the debarking 

machines Cambio. The component of the debarking machine which largely determines the debarking 

result is the barking tool. The debarking tool is available in two versions, CamTool and CamTool Solid. 

This thesis deals only with CamTool Solid. 

The debarking tools main task is to remove the bark from the wood without causing unacceptable damage 

to the fiber, where the debarking edge of the tool is abutting against the mantle surface with a suitable 

force and shears of the bark. CamTool Solid provides good debark results at high speeds and under 

difficult conditions, such as debarking of spruce during the sapping period, why the company wants 

continue development of that tool variant. 

The project aims to optimize the tool design and use the finite element method (FEM) to analysis the 

existing tool. The optimization is done by redesigning the tool component parts to minimize tensions and 

distribute the concentrations arising at different load cases. Another goal is to reduce the pressure required 

from the rotor air bellows to keep the tool's debarking edge toward the mantle surface. 

The purpose is that the results of this work will be used when developing a new tool design in the future. 

All necessary input data for the analysis are obtain through the study of sawmills, searches in the 

company's documentation, literature and communication with the company supervisors and two of their 

clients. 

To meet the objectives and specification a plurality of phases have been carried out, in which the design 

phase occupied a large portion of time. 

The work has resulted in a new tool design with lower stress concentrations in the area where most 

fractures appeared in the current tool. The new design also gives according to calculations a more lenient 

situation for the debarking machine. It requires less pressure from the bellows due to less tool weight and 

having the center of gravity on a more advantageous place. 
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Beteckningar 

Följande begrepp förklarar vanligt förekommande begrepp som rapporten berör: 

 Barkning – Process att avlägsna bark från ved. 

 Savperiod – Sav är en näringsvätska som finns i träd, vilken till stora delar består av vatten och 

sockerarter. Speciellt under våren är mängden sav stor i träden vilket gör att barken lättare lossnar 

från veden. Vid barkning, av speciellt gran, under denna period bildas ofta så kallad långbark. 

Långbark har en tendens att ställa till problem då den lätt fastnar där man inte vill ha den. 

 Partiell differentialekvation – En differentialekvation för en funktion som är beroende av flera 

variabler, används ofta för att beskriva fysikaliska fenomen. 

 FEM – Finita elementmetoden. Numerisk metod för att lösa partiella differentialekvationer med 

hjälp av dator. Används mycket inom mekaniska konstruktion för bland annat hållfasthetsanalys.  

 Randvillkor – Yttre faktorer som påverkar konstruktionen. (Till exempel infästningar, 

skruvförband osv.) 
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1 Inledning 

1.1 Företagspresentation 

Söderhamn Eriksson AB, värdföretaget för examensarbetet, har producerat och levererat utrustning till 

sågverksindustrin i över 150 år. Deras uppgift är att leverera effektiva maskiner och system till 

sågverksnäringen för att möjliggöra bästa utnyttjande av råvaran. Företaget ska även förse befintliga och 

nya kunder med resurser för att bevara en hög tillgänglighet under lång tid. 

   Söderhamn Erikssons vision är att göra kunderna mer lönsamma genom att minska 

produktionskostnaden för varje producerad enhet. Deras spetskompetens finns främst inom sågning och 

barkning.  

   Stabilitet, kunskap samt tillgänglighet är tre nyckelord som Söderhamn Eriksson står för. [I-1] 

 

Figur 1. En av Söderhamn Erikssons barkmaskiner, Cambio 500.  

1.2 Bakgrund 

Detta projekt handlar om att analysera och omkonstruera barkverktyget CamTool Solid för att öka dess 

livslängd. I dagsläget har det en livslängd på mellan 6 och 12 månader beroende på vilka förhållande det 

arbetar under. Att haveriet sker på grund av utmattning är känt sedan tidigare, men var majoriteten av 

brotten sker måste säkerställas. Det kommer ske genom analys av ett havererat verktyg, kommunikation 

med kunder som använder verktyget samt sprickindikeringstest av verktyg som varit i bruk under en 

längre tid. Analyserna och omkonstruktionerna kommer göras med hjälp av SolidWorks med FEM-modul 

och befintliga 3D modeller. 

Ett väl känt problem uppstår under vårens savperiod och främst vid barkning av gran. Barken lossnar då i 

stora, långa, bitar som sätter igen olika delar av maskinen vilket leder till sämre barkningskvalitet och 

ibland även till produktionsstopp. CamTool Solid har visat sig klara detta problem på ett bra sätt. 

Söderhamn Eriksson avser därför att fortsätta utvecklingen av dessa för att öka verktygets livslängd samt 

att anpassa det till fler maskiner i deras sortiment. En del i denna utveckling är att optimera designen av 

verktygets ingående delar, vilket syftet med detta arbete är. 
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1.3 Produkt 

En av Söderhamn Erikssons viktigaste produkter är barkningsmaskinerna Cambio. Barkningsmaskinerna 

har olika egenskaper, främst är de anpassade för olika timmerdimensioner men även för olika 

hastighetsintervall. En viktig komponent i barkningsmaskinen som till stor del avgör barkningsresultatet är 

det pneumatiskt trycksatta barkverktyget, med tillhörande hårdmetallspets. Verktyget finns i två olika 

utförande, en smidd variant vid namn CamTool och ett i bockat stål vid namn CamTool Solid. Detta 

examensarbete behandlar endast den sistnämnda. 

   Verktygets huvudsakliga uppgift är att avlägsna barken från veden utan att orsaka oacceptabla 

fiberskador. Detta genom barkverktygets barkkant som ligger an mot stockens mantelyta och skjuvar av 

barken med en lämplig kraft från rotorns luftbälgar. Figur 2 innehåller en ritning som visar en av rotorns 

luftbälgar med hävarm till barkverkyget. 

 

Figur 2. Ritning som visar en av rotorns luftbälgar med hävarm till barkverktyget. 

Barkningen är alltså ingen skärande process, utan barken lossnar från veden på grund av att 

skjuvhållfastheten i det tillväxtskikt som ligger mellan barken och veden är lägre än hållfastheten hos både 

bark och ved, figur 3. Verktyget ska även sönderdela barken till lagom stora bitar och styra dessa dit där 

de inte påverkar processen negativt. 

 

Figur 3. Bilder som visar barkningsprincipen. 
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Barkningsprocessen påverkas av många faktorer, så som: typ av trädslag, årstider, temperatur, råvarans 

ålder samt lagringsmetod. Parametrar som: matningshastighet, avståndet mellan stockarna och 

maskinernas kondition är även faktorer som har stor inverkan på resultatet. CamTool Solid är konstruerat 

för att klara dessa mycket varierande förhållanden och består av flera viktiga komponenter, figur 4. 

 

Figur 4. CamTool Solids komponenter. 

1.4 Syfte 

Syftet är att detta arbete ska användas vid framtagning av en ny verktygsdesign i framtiden som har en 

längre livslängd och medför en skonsammare arbetssituation för barkningsmaskinen. 

  



4 

 

1.5 Mål 

Målet med detta projekt är att ta fram underlag till ett modifierat verktyg där spänningarna i materialet är 

lägre och spänningskoncentrationerna är jämnare fördelande. Ett mål är även att minska det tryck som 

krävs från rotorns luftbälgar att hålla verktygets barkkant mot stockens mantelyta. Trycket P i bälgen 

skapar en kraft 𝐹𝑏ä𝑙𝑔 som överförs till ett vridande moment i verktygsaxeln 𝑀𝑉𝑎𝑥𝑒𝑙, som tillsammans med 

hävarmen 𝐷𝑣 mellan verktygsaxelns centrum och verktygets barkkant ger en kraft som benämns 

verktygskraften 𝐹𝑉𝑒𝑟𝑘𝑡𝑦𝑔, figur 5. 

 

Figur 5. Figuren visar de faktorer som påverkar beräkningen av verktygskrafter. 

För att uppnå projektets mål behöver följande delmål uppfyllas. 

 Samla in korrekt information om verktygets arbetssituation samt materialdata för dess ingående 

komponenter. 

 Säkerställa var brottet på verktyget sker. 

 Skaffa en djupare kunskap i SolidWorks och speciellt den inbyggda FEM-modulen. 

 Utföra FEM-analyser av befintligt verktyg som används till Cambio 500.  

 Utvärdera FEM-resultaten med förenklade hållfasthetsberäkningar och undersökningar av 

havererade verktyg. 

 Göra konstruktionsändringar och utföra FEM-analyser på modifierat verktyg. 

 Utvärdera omkonstruktionerna utifrån pris- och tillverkningsperspektiv. 

 Beräkna verktygskraften vid ett bestämt varvtal för både den befintliga samt nya 

verktygskonstruktionen. 

1.6 Problemformulering 

CamTool Solid utsätts för olika kända lastfall som uppstår under barkningsprocessen. De lastfall som 

anses bidra mest till att verktyget havererar ska simuleras för att identifiera hur spänningarna fördelas i 

verktyget och nivån på dessa. Med detta som utgångspunkt görs konstruktionsändringar som ska minska 

dessa spänningar. Examensarbetet ska alltså resultera i rimliga FEM-analyser av det befintliga verktyget 

samt skapa ett förslag till en ny verktygsdesign som även den ska analyseras med hjälp av FEM.  
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1.7 Avgränsningar 

I samarbete med företagshandledarna har examensarbetet avgränsats utifrån den tid som finns till 

förfogande. Här presenteras dessa avgränsningar. 

 Av verktygets ingående delar ska tryckbrickan, stödfjädern samt barkverktyget omkonstrueras. 

Verktygsaxeln kommer alltså inte att förändras, men den kommer att finnas med i simuleringarna. 

 På grund av tillgänglig utrustning och data ska fallet behandlas som statiskt, även fast brotten sker 

på grund av utmattning.  

 Materialet i verktyget och dess ingående delar får inte ändras. Under tidigare utfört arbete har 

Söderhamn Eriksson lagt ner mycket tid och resurser för att komma fram till vilket material som 

passar bäst för detta verktyg. Den tid som finns förfogad för detta projekt anses inte räcka till för 

att forska ännu djupare i denna del. 

 Fullständiga tillverkningsunderlag tas inte fram. 

1.8 Kravspecifikation  

Under projektets inledande period skapades en kravspecifikation som avgränsar omkonstruktionerna 

utifrån tillverknings-, kostnads- och funktionsperspektiv. De designförändringar som föreslås skall leda 

till: 

 Kostnadsökning på maximalt 20 procent.  

 Viktökning på maximalt 10 procent. 

 Tillverkningsprocessen ska ske på likartat sätt som i dagsläget. 

 Verktygets geometri bör inte ändras, på grund av att det skulle innebära för stora modifieringar på 

andra komponenter i barkmaskinen. Avståndet mellan verktygsaxeln och verktygets barkkant får 

med andra ord inte ändras. 

Både avgränsningspunkterna och dessa punkter har legat till grunden för vilka omkonstruktioner som har 

varit möjlig att genomföra. 

  



6 

 

2 Teori 

2.1 Finita elementmetoden 

FEM är en numerisk metod för att lösa linjära partiella differentialekvationer, där en verklig struktur delas 

upp i små element med ett antal linjära ekvationer i en finita elementmodell. Ekvationerna anger 

relationerna mellan krafter och förskjutningar i strukturens nodpunkter. En struktur kan ha oerhört många 

nodpunkter, beroende på vilken typ av beräkningsnät som används. Beräkningsnätet genereras inte 

automatiskt i FEM-programmet, utan användare måste mer eller mindre manuellt lägga ut och modifiera 

nätet själv. Valet av beräkningsnät, elementkategori samt elementtyp har betydelse för analysernas 

slutresultat, där elementkategorivalet har störst betydelse. Skiv-, balk-, stång- och solidelement är några 

exempel på olika kategorier och väljs beroende på vilken geometri och belastning som fallet har. [L-1] 

2.2 Utmattning 

Verktyget havererar som tidigare nämnt på grund av utmattning. För haverier hos maskinkonstruktioner är 

utmattningsbrott den vanligaste orsaken, ungefär 80 procent tillhör den haverikategorin. Utmattningsbrott 

kan ske vid låga belastningar, långt under den statiska brottgränsen. De behöver alltså inte bara uppstå vid 

höga belastningar då den statiska brottgränsen uppnås. Detta på grund av att det kan bildas mikrosprickor i 

höga spänningskoncentrationer vid defekter i detaljen, antingen vid materiella eller geometriska defekter 

då lasten varierat mycket över tid, särskilt vid växlande last. Spänningskoncentrationer finns oftast vid 

ytan i närheten av någon anvisning, hål eller käl. 

   Ett enkelt sätt att ta reda på om det är utmattningsbrott som har inträffat är att studera brottytorna. 

Brottytorna har ett utseende likt årsringarna på ett träd och passar ofta ihop efter att brottet har skett. [L-2] 
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2.3 Rimlighetskontroll av FEM-analyserna 

Projektet genomgår olika rimlighetskontroller med syfte att kontrollera resultaten från FEM-analyserna. 

En av dessa kontroller är förenklade elementarfallsberäkningar av verktygets utböjning vid det första 

lastfallet, då stocken matas in mot verktyget som böjs ut i rotorns axialriktning. Beräkningarna jämförs 

sedan med resultatet från FEM-analysen för samma lastfall. Det rödmarkerade området i figur 6 

undersöks. 

 

Figur 6. Markering av det område som undersöktes vid rimlighetskontroll av FEM-analyserna. 

Verktyget betraktades som en rak konsolbalk med konstant tvärsnitt, fast inspänd i ena änden och med en 

applicerad punktlast i den andra änden. Den fasta inspänningen som motsvarar verktygsaxeln är låst i alla 

riktningar och den fria änden motsvarar uppklättringskanten där kraften verkar. Denna förenkling gjordes 

för att kunna beräkna utböjningen y enligt ekvation (2), Karl Björk [L-3].  

Eftersom denna detalj inte hade konstant tvärsnitt, mättes istället genomsnittliga mått för tvärsnittet fram. 

Syftet med dessa beräkningar var inte att ta fram exakta värden, utan att skapa en uppfattning om FEM-

analysens trovärdighet genom att jämföra FEM-resultatet med dessa teoretiska beräkningar. 

För att beräkna utböjningen y behövdes detaljens tröghetsmoment 𝐼 beräknas. Det gjordes med hjälp av 

ekvation (1), Karl Björk [L-3]. 

Tröghetsmoment 𝐼 beräknas med hjälp av ekvation (1).  

𝐼 =  
𝑏ℎ3

12
     (1) 

I = Tröghetsmoment [längdenhet4] 

b = Tvärsnittsbredden [längdenhet] 

h = Tvärsnittshöjden [längdenhet] 
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Ekvation (2) används för att beräkna detaljens utböjning y vid det bestämda avståndet x. 

𝑦 =  
𝐹𝐿3

𝐸𝐼
( 

𝑥2

2𝐿2 −
𝑥3

6𝐿3)    (2) 

y = Utböjning [m] 

F = Kraften som detaljen belastas med [N] 

I = Tröghetsmoment [m4] 

E = Elasticitetsmodulen [MPa] 

L = Längden [m] 

x = Bestämt avstånd [m] 

2.4 Beräkning av verktygskraften 

Verktygskraften 𝐹𝑉𝑒𝑟𝑘𝑡𝑦𝑔 är ingen yttre kraft som påverkar verktyget, utan den kraft som rotorns 

luftbälgar måste skapa via hävarm och verktygsaxel för att hålla verktygets barkkant mot stockens 

mantelyta när verktyget roterar, figur 5 på sida 4. 𝐹𝑉𝑒𝑟𝑘𝑡𝑦𝑔  är alltså ett mått på de moment som krävs för 

att övervinna centrifugalkraften då verktyget roterar och inte påverkas av någon kraft från stocken. 

Verktygskraften beräknas är för att kunna jämföra dagens verktyg med det omkonstruerade verktyget, för 

att se om det omkonstruerade verktyget skulle innebära en skonsammare arbetssituation för 

barkningsmaskinen eller inte. Figur 7 är en friläggning av verktyget med de yttre krafter och moment som 

påverkar verktyget då de roterar runt stockens centrum. 𝐹𝑉𝑎𝑥𝑒𝑙 i figuren är den kraft som axeln måste 

motverka verktyget med för att verktyget ska beskriva en cirkulär rörelse och är till beloppet lika stor som 

centrifugal kraften 𝐹𝐶𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑢𝑔𝑎𝑙, fast den är riktad in mot stockens centrum. 

 

Figur 7. Friläggning av barkverktyget vid beräkning av verktygskraften. 
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För att kunna beräkna verktygskraften 𝐹𝑉𝑒𝑟𝑘𝑡𝑦𝑔 beräknades först centrifugalkraften 𝐹𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑓𝑢𝑔𝑎𝑙 och 

momentet 𝑀𝑉𝑎𝑥𝑒𝑙. Centrifugalkraften är den kraft som strävar att dra bort verktyget från stockens centrum 

när det roterar. Medan 𝑀𝑉𝑎𝑥𝑒𝑙 är det moment som verkar vid verktygsaxelns centrum som skapats via 

kraften 𝐹𝑏ä𝑙𝑔. Ekvation (3) är hämtad från [L-4] och ekvation (4) och (5) från [L-3].  

𝐹𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑓𝑢𝑔𝑎𝑙 = 𝑚 ∙ 𝜔2 ∙ 𝐷𝑇𝑝𝑉   (3) 

𝐹𝐶𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑢𝑔𝑎𝑙 = Centrifugalkraften som verktyget utsätts för vid rotation [N] 

m = Massan [kg] 

𝜔 = Vinkelhastigheten [rad/s] 

𝐷𝑇𝑝𝑉 = Avstånd mellan stockcentrum och verktygets tyngdpunkts centrum [m] 

𝑀𝑉𝑎𝑥𝑒𝑙 = 𝐹𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑓𝑢𝑔𝑎𝑙 ∙ 𝑇𝑡𝑝𝑉     (4) 

𝑀𝑉𝑎𝑥𝑒𝑙 = Momentet som verkar vid verktygsaxelns centrum [Nm] 

𝐹𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑓𝑢𝑔𝑎𝑙 = Centrifugalkraften som verktyget utsätts för [N] 

𝑇𝑡𝑝𝑉 = Avstånd mellan verktygsaxelcentrum och verktygets tyngdpunkts centrum [m] 

 

När 𝐹𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑓𝑢𝑔𝑎𝑙 och 𝑀𝑉𝑎𝑥𝑒𝑙 beräknats används ekvation (5) till sist för att ta fram verktygskraften 

𝐹𝑉𝑒𝑟𝑘𝑡𝑦𝑔. 

𝐹𝑉𝑒𝑟𝑘𝑡𝑦𝑔 =
𝑀𝑉𝑎𝑥𝑒𝑙

𝐷𝑣
    (5) 

𝐹𝑉𝑒𝑟𝑘𝑡𝑦𝑔 = Den kraft som krävs för att hålla verktygets barkkant mot stockens mantelyta [N] 

𝑀𝑉𝑎𝑥𝑒𝑙 = Momentet som verkar vid verktygsaxelns centrum [Nm] 

𝐷𝑣 = Avstånd mellan verktygs barkkant och verktygaxelns centrum [m] 

2.5 Beräkning av friktionskraften 

Kraften då stocken matas in mot verktyget och barkningskraften var känd sedan tidigare utfört arbete. 

Barkningskraften är den kraft som uppstår då verktyget pressas mot stockens mantelyta under barkningen. 

Friktionskraften och friktionsreturen var dock okända. Friktionskraften beräknades med hjälp av ekvation 

(6), Ragnar Grahn och Per-Åke Jansson [L-4] 

        𝐹𝑓 =  𝜇𝑁                          (6) 

𝐹𝑓 = Friktionskraften [N] 

𝜇 = Friktionskoefficienten [Konstant] 

N = Normalkraften (I detta fall barkningskraften) [N] 
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3 Genomförande 
Projektets genomförande har delats upp i olika faser. Detta avsnitt redogör för faserna i den ordning dem 

utförts. 

3.1 Faktainsamling 

För att kunna genomföra korrekta FEM-analyser inleddes projektet med att samla in fakta om verktygets 

materialegenskaper och krafterna som de utsätts för under lastfallen. Denna insamling utfördes genom 

egna sökningar i företagets dokumentation och handberäkning med hjälp av ekvation (6). Även 

friktionskoefficienten för stål mot stål togs fram. Den hämtades från boken Mekanik – Statik och dynamik 

av Ragnar Grahn och Per-Åke Jansson. [L-4]. 

   De olika materialen och deras data skapades i SolidWorks och applicerades sedan på 3D-modellerna.  

3.1.1 Studiebesök 

Under en inledande period genomfördes även studiestudiebesök på två olika sågverk, AB Rundvirke i 

Marmaverken och Ele Trävaru AB i Kilafors. Detta gjordes för att få en ökad förståelse för verktygets 

verkliga arbetssituation samt för att få inspiration till möjliga konstruktionsändringar till den nya 

verktygsdesignen. Figur 8 och 9 är bilder tagna från studiebesöket hos AB Rundvirke, där den första 

innehåller en Cambio 800 som är i drift och den andra en stock med skärmärken efter barkverktygets 

uppklättring. 

 

Figur 8. Bild tagen från studiebesöket hos AB Rundvirke, en Cambio 800 i drift. 
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Figur 9. Barkad stock med tydliga skärmärken efter barkverktygets uppklättring. Detta motsvarar övergången från 

det första till det andra lastfallet. 

3.1.2 Kommunikation med kunder 

För att säkerställa var på verktyget som brottet sker inleddes kommunikation med två av Söderhamn 

Erikssons kunder som använder Cambio 500 och CamTool Solid. Eftersom företaget endast tillverkar och 

inte använder verktyget var det viktigt att få denna information. Kunderna var Sven-Olov Andersson på 

Kinnaredssågen AB [M-1] och Jan Sjödin på Hedlunds Timber AB [M-2]. 

3.1.3 Studie av havererat verktyg 

För fortsatt arbete gällande brottområdet studerades ett verktyg som havererat på Sikås sågverk i 

Hammerdal. Bilder på verktyget återfinns i bilaga 2 och 3. 

3.1.4 Sprickindikering 

Det utfördes även ett sprickindikeringstest på tre komponenter som körts under en längre tid på 

Kinnaredssågen. Analysen utfördes i Söderhamn Erikssons egen verkstad med hjälp av en 

rengöringsspray, en indikatorvätska och ett framkallningspulver, figur 10.  

 

Figur 10. De tre sprayerna som användes under sprickindikeringen. 
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Indikeringen utfördes av Söderhamn Erikssons personal i följande tre steg. 

1. I det första steget rengjordes komponenterna med hjälp av rengöringsmedlet, som sedan torkades 

bort med en trasa. 

2. Efter det användes indikatorsprayen, som har i uppgift att tränga ner i eventuella sprickor, figur 

11. 

 

Figur 11. Komponenterna sprayade med indikeringsvätskan. 

3. Sedan rengjordes komponenterna igen för att till sist spraya på framkallningsmedlet. Finns det 

sprickor i detaljen lyfter framkallaren upp den röda indikatorn, för att användaren ska kunna se 

var sprickorna befinner sig. 

3.1.5 SolidWorks 

Under faktainsamlingen ägnades även mycket tid till att utöka kunskaperna i SolidWorks och FEM-

modulen, i syfte att lära känna programmet och dess funktioner innan analyserna på verktyget påbörjades. 

Detta utfördes genom att applicera olika randvillkor och krafter på enklare detaljer, för att därefter testa de 

olika resultatverktygen som finns i FEM-modulen. SolidWorks egna handbok för simuleringar [L-5] och 

företagshandledarna [M-3, M-4] var till stor hjälp under denna fas. 

3.2 FEM-analys av befintligt verktyg 

3.2.1 Lastfall 

De krafter som verkar på verktyget har delats upp i olika lastfall med utgångspunkt från vart i 

barkningsprocessen man är. Processen börjar med att stocken matas in mot barkverktygen, som sedan skär 

sig upp med hjälp av barkkanten och börjar barka på stockens mantelyta, för att till sist klättra av vid 

stockslutet innan verktygen återgår till sitt ursprungsläge. Verktyget genomgår följande tre faser under 

barkningsprocessen. 

 Uppklättring 

 Barkning 

 Avklättring 
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Under barkningsförloppet utsätts verktyget för fyra olika lastfall, där de tre första ska simuleras.  

Följande avsnitt redogör för de fyra lastfallen som identifierats, figur 12, 13 och 14. De blå pilarna i 

figurerna symboliserar de olika krafternas riktning. 

Första lastfallet - Uppklättringsfasen 

Stocken matas in mot verktyget som böjs ut i rotorns axialriktning. Med hjälp av verktygets rotation och 

uppklättringskanten skär sig sedan verktyget upp från stockens centrum till stockens mantelyta. En mer 

utförlig beskrivning av uppklättringsfasen återfinns i bilaga 1. 

 

Figur 12. Första lastfallet, stocken matas in mot verktyget. 
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Andra lastfallet - Barkningsfasen 

Verktyget pressas mot stockens mantelyta av luftbälgen via hävarm och axel, figur 2 på sida 2, samtidigt 

som det pressas i rotorns axialriktning av stockens rörelse via friktionen mot stocken, figur 13. 

 

Figur 13. Andra lastfallet, verktyget barkar stocken. 

Tredje lastfallet – Barknings- eller avklättringsfasen 

När friktionskraften mellan stocken och verktyget momentant försvinner återfjädrar verktyget, figur 14. 

Till exempel då verktyget passerar kvistar, studsar på ojämnheter på stocken eller i början av 

avklättringsfasen. 

 

Figur 14. Tredje lastfallet, verktyget återfjädrar när friktionskraften momentant försvinner. 

Fjärde lastfallet - Avklättringsfasen 

Vid stockens slut återgår verktyget till sitt ursprungsläge, vilket utgörs av barkkanternas minsta diameter, 

varvid hävarmen slår mot en gummiklädd stoppklack. 
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3.2.2 Uppspänning 

FEM-analyserna utfördes i SolidWorks FEM-modul för statiska laster. Vid uppställning av de befintliga 

3D-modellerna och dess randvillkor gjordes vissa förenklingar för att få simuleringen så lik verktygets 

verkliga arbetssituation som möjligt.  

De lila pilarna på verktygen i figur 15 visar krafternas riktning vid de olika lastfallen som beskrivits i 

teoridelen. I övrigt var uppspänningen av verktyget lika för alla tre lastfallen.  

Verktyget låstes fast i alla riktningar vid snittet på axeln, som de gröna pilarna i figur 15 visar. Egentligen 

är verktygsaxeln längre och den får även stöd av två stycken lager. Vid lagren är axeln näst in till stum, 

därför kapades axelns precis vid det första lagrets slut för att förenkla simuleringarna. Där lagren slutar har 

axeln möjlighet att flexa något, vilket nu även simuleringen tillåter den att göra. 

 

Figur 15. Uppspänning och kraftapplicering av det första, andra samt tredje lastfallet. 

Tryckbrickan och stödfjädern är bockad 1,5 grader in mot barkverktyget, vilket inte gick att simulera i 

SolidWorks. Efter att ha varit i kontakt med SolidWorks supporten PLM group [M-5], applicerades istället 

tryckkrafter som motsvarar bockningar av samma gradtal på brickan och fjäderns nedre delar, vilket de 

röda pilarna i figur 15 illustrerar. Detta gjordes för att få med bockningarnas effekt i simuleringarna. 

Tryckkrafterna togs fram genom att utföra separata simuleringar på brickan och fjädern. Komponenternas 

area vid skruvhålen låstes i alla riktningar, sedan undersöktes vilket tryck som motsvarade en utböjning på 

1,5 grader.  

   Verktygets skruvar applicerades med hjälp av funktionen ”Connectors”, där skruvarnas materialdata och 

åtdragningsmoment fördes in. 

Nere vid barkningskanten sitter det egentligen två stycken fastlödda hårdmetallbitar, figur 4 på sida 3. 

Hårdmetallen togs inte med i simuleringarna på grund av att deras inverkan antogs liten i sammanhanget.  

För att få rätt villkor mellan de fyra komponenternas olika ytor definierades dem med verktyget ’’Contact 

sets’’. Där bestämdes vilken friktionskoefficient som var aktuell samt att komponenterna inte fick 

penetrera in i varandra.  
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3.2.3 Beräkningsnät 

Vid simuleringarna användes SolidWorks standard beräkningsnät (benämns mesh i FEM-sammanhang), 

som grundas på Voronoi-Delaunays metod. En metod som bygger på att generera trianglar med så lika 

vinklar som möjligt, det vill säga samtliga tre vinklar nära 60 grader. [M-6]  

De två areor som är ljusblått markerade har triangulära element med sidmåtten 6 mm medan övriga ytor 

har sidmåtten 9 mm. Anledningen till att ett finare nät valdes på de markerade ytorna var för att 

spänningskoncentrationerna var genererades där. 

   Som tidigare nämndes under rubriken Finita elementmetoden på sida 6, har valet av elementkategori en 

stor betydelse för analysernas resultat. Utifrån verktygets geometri valdes i detta fall elementkategorin till 

solidelement. Konstruktionens slutgiltiga beräkningsnät återfinns i figur 16. 

 

Figur 16. Beräkningsnät för CamTool Solid. Pilen visar läget på det ljusblått markerade området, där ett finare nät 

användes. 

3.2.4 Framtagning av resultat 

I resultatdelen kommer konstruktionernas högsta spänningar och utböjningar att presenteras. Dessa 

resultat har tagits fram med hjälp av SolidWorks resultatverktyg ”Stress” och ”Displacement”, där 

spänningskoncentrationerna har plottats ut med verktyget ”Probe”. De som presenteras är 

effektivspänningen enligt von Mises, en summering av alla spänningar i tre ortogonala riktningar, samt 

utböjningar. 

3.3 Rimlighetskontroll av FEM-analys 

För att kontrollera resultaten behövdes FEM-analyserna kontrolleras mot andra beräkningar. Detta gjordes 

genom enklare elementarfallsberäkningar där verktygets utböjning beräknas. Det havererade verktyget, 

bilaga 2 och 3, samt informationen från kunder användes också för att kontrollera resultatet från FEM-

analyserna.  
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3.4 Konstruktionsarbete 

Olika varianter av det ursprungliga verktyget gjordes utifrån avgränsningarna, kravspecifikationen och 

målen. Många timmar har spenderats med SolidWorks där olika varianter av verktyget har testats, för att 

komma fram till vilka modifieringar som gav positiva resultat. Handledarna har varit till stor hjälp under 

hela projektets gång, speciellt under denna fas då idéer och funderingar hela tiden diskuterats med dem.  

3.5 Utvärdering av omkonstruktioner 

Under denna fas genomfördes ett möte med företagshandledarna [M-3, M-4] och Ulf Ståhl [M-7], som är 

produktionsansvarig på Söderhamn Eriksson. Mötets syfte var att gå igenom alla design idéer och 

säkerställa att dessa är möjliga att utföra utifrån kostnads- och tillverkningssynpunkt. 

3.6 Beräkningar av verktygskraft 

Ett mål var att minska verktygskraften, vilken beräknades både för det befintliga verktyget och jämförs 

med den verktygskraft som erhålls hos det omkonstruerade verktyget. Informationen som krävdes för att 

genomföra dessa beräkningar införskaffades genom mätningar på 3D-modellerna i SolidWorks med hjälp 

av mätfunktion ”Measure” och viktverktyget ’’Mass properties’’. 

Beräkningarna genomfördes för ett valt fall där verktyget barkar en stock med 70 mm i diameter vid 

varvtalet 315 varv/min. Dessa ingångsvärden användes vid beräkning av kraften både för 

originalverktyget samt de omkonstruerade verktyget. Figur 17 innehåller den uppställning som användes 

för att genomföra mätningarna på originalverktyg. Den blå pilen visar var tyngdpunktens läge är, som i sin 

tur illustreras i form av en svart och vit cirkel. 

 

Figur 17. Uppställning för mätning av originalverktyg. Den blå pilen visar var tyngdpunktens läge är. 
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3.7 Tankar kring vidareutveckling 

Avslutningsvis diskuteras tankar kring vidareutveckling av verktyget. Under arbetets gång har olika tankar 

och idéer som ligger utanför detta projekts avgränsningar och kravspecifikation dykt upp, dessa beskrivs 

och diskuteras kort i diskussionsdelen.    

 

3.8 Hjälpmedel 

Vid genomförande av arbetet har huvudsakligen Dassault Systems 3D CAD-program SolidWorks 

Premium 2014 x64 Edition med tillhörande FEM-modul använts.  

Sprayburkar användes vid sprickindikering, figur 10 på sida 11. 

Även utrustning som litteratur (se referenslista) och miniräknare har varit till stor nytta. 
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4 Resultat 

4.1 Resultat av faktainsamling 

Det här avsnittet behandlar resultaten som åstadkoms under faktainsamlingen. Tabell 1 innehåller 

verktygskomponenternas material samt dess sträck- och brottgräns. 

Tabell 1. Verktygskomponenternas material, sträckgräns och brottgräns. 

Komponent Material Sträckgräns (MPa) Brottgräns (MPa) 

Barkverktyg Raex B27 1000 1250 

Stödfjäder Raex B27 1000 1250 

Tryckbricka Raex B27 1000 1250 

Verktygsaxel SS-2541-03 700 1000 

Skruvar SS-2242 45 HRC 1280 1420 

 

Utöver informationen i tabell 1 togs även skruvarnas åtdragningsmoment och friktionskoefficienten för 

stål mot stål fram. Åtdragningsmomentet var 500 Nm och friktionskoefficienten valdes till 0,2. 

Eftersom simuleringarna skulle motsvara barkningsförloppens extremfall valdes friktionskoefficienten 𝜇 

till 1,0 och beräknades sedan enligt ekvation (6). Kraften vid friktionsreturen, det tredje lastfallet, antogs 

vara lika stor som friktionskraften. 

 

𝜇 = 1,0 

N = 3500 N 

𝐹𝑓 =  𝜇𝑁 = 1 ∙  3500 = 3,5 kN      (6)  

Tabell 2 sammanställer de krafter som applicerats på verktyget vid respektive lastfall. 

Tabell 2. Applicerade krafter för de olika lastfallen. 

Lastfall Kraft (kN) 

Lastfall 1 – Stocken matas in 20 

Lastfall 2 – Barkningskraften 3,5 

Lastfall 2 - Friktionskraften 3,5 

Lastfall 3 – Friktionsreturen 3,5 
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4.1.1 Brottområdet 

Enligt informationen från Sven-Olov Andersson på Kinnaredssågen AB [M-1] och Jan Sjödin på 

Hedlunds Timber AB [M-2] samt studie av det havererade verktyget sker majoriteten av verktygsbrotten i 

det orangemarkerade området till vänster i figur 18. Figuren innehåller även en bild på det havererade 

verktyget som använts på Sikås sågverk. Fler bilder på det havererade verktyget återfinns i bilaga 2 och 3. 

 

Figur 18. Till vänster i figuren visas en markering av det område där majoriteten av verktygsbrotten sker. Till höger 

visas en bild på det havererade verktyget. 

Sprickindikeringen gav tyvärr inga utslag. Kunden som använt verktygen trodde att dem hade börjat 

spricka och bytte därför ut dem. Enligt sprickindikeringen som utfördes var det endast nötningar i 

materialet som hade uppstått, genom att barkverktyget glidit mot stödfjädern då verktyg böjs. Den gula 

markeringen i figur 19 visar nötningen. 

 

Figur 19. Nötningar på barkverktyget som uppstått när det har glidit mot stödfjädern då verktyget böjs. Den gula 

markeringen visar nötningen. 
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4.2 FEM-analys av originalverktyget 

Den här delen behandlar FEM-analysernas resultat för originalverktyget. Resultaten presenteras i form av 

bilder där spänningskoncentrationernas värden plottas. Varför och hur koncentrationerna uppstår 

diskuteras sedan i diskussionsdelen. 

4.2.1 Första lastfallet - Uppklättringsfasen 

Figur 20 innehåller tre olika värden, dessa värden är de spänningskoncentrationer som uppstår då stocken 

matas in mot verktyget. De områden där spänningskoncentrationerna uppstår återkommer även för de 

andra två lastfallen och benämns hädanefter: 

 Spänningsområde A - 1056 MPa (Vid stödfjäderns slut). 

 Spänningsområde B - 1015 MPa (Vid tryckbrickans slut).  

 Spänningsområde C - 920 MPa (Vid bockningens radie).  

 

Figur 20. Spänningar i originalverktyget vid det första lastfallet då stockens matas in mot verktyget. I bilden plottas 

de högsta spänningskoncentrationerna. 
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Spänningskoncentrationen vid område A i föregående figur verkar även på barktygets baksida, figur 21. 

 

Figur 21. Spänningskoncentration på originalverktygets baksida vid det första lastfallet. 

4.2.2 Andra lastfallet - Barkningsfasen 

Lastfallet som verktyget utsätts för under barkningen skapar även de tre stycken 

spänningskoncentrationer. Skruvarnas åtdragningsmoment skapar större spänningar inne i skruvhålen 

jämfört med vad de i sammanhanget låga lasterna vid barkningen gör. Av den anledningen har 

resultatbilderna vid detta lastfall missvisande färger. Eftersom spänningskoncentrationerna uppe vid 

skruvfästet inte är intressant i detta fall, bortses de och fokus läggs istället vid området där brottet sker, 

figur 22. 

 

Figur 22. Uppkomna spänningar hos originalverktyget vid det andra lastfallet. 
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Likt det första lastfallet uppstår spänningskoncentrationen vid spänningsområde A på både barkverktygets 

fram- och baksida även vid detta lastfall. Figur 23 visar originalverktygets baksida vid det andra lastfallet. 

 

Figur 23. Spänningskoncentration på originalverktygets baksida vid det andra lastfallet, då verktyget barkar. 

4.2.3 Tredje lastfallet – Barknings- eller avklättringsfasen 

Av samma anledning som i det föregående lastfallet, har även detta lastfall missvisande färger på 

resultatbilen, figur 24. Däremot uppstod det inte några spänningskoncentrationer på verktygets baksida 

denna gång. 

 

Figur 24. Spänningar i originalverktyget vid det tredje lastfallet. 
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4.3 Elementarfallsberäkningar 

För att kontrollera rimligheten i resultaten från FEM-analysen jämfördes dessa mot resultat från 

elementarfallsberäkningar. Vid beräkningarna av utböjningen y vid avståndet x samt tröghetsmomentet I 

för det befintliga verktyget användes formlerna (1) och (2). Resultatet av de mätningar och beräkningar 

som utfördes för tröghetsmomentet I presenteras här.  

 

b = 0,10 m 

h = 0,020 m 

𝐼 =  
𝑏ℎ3

12
 = 

0,10 ∙ 0,0203

12
 = 6,67 ∙ 10−8 𝑚4     (1) 

Med tröghetsmomentet I känt kunde sedan utböjningen y beräknas. 

E = 210 GPa 

F = 20 kN 

x = 0,171 m 

L = 0,209 m 

I = 6,67 ∙ 10−8 𝑚4 

𝑦 =  
𝐹𝐿3

𝐸𝐼
( 

𝑥2

2𝐿2 −
𝑥3

6𝐿3) = 
20000 ∙ 0,2093

210×109 ∙ 6,67×10−8 ( 
0,1712

2 ∙ 0,2092 −
0,1713

6 ∙ 0,2093 
) = 0,00317 m => 3,17 mm (2) 

 

FEM-programmet genererade en utböjning som varierade mellan 1,33 mm och 3,18 mm, en 

medelutböjning på ca 2,25 mm för motsvarade område, figur 25. 

 

Figur 25. FEM-resultatet av utböjningen y vid anståndet x. 
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4.4 Resultat av konstruktionsarbete 

Konstruktionsarbetet resulterade i ny verktygsdesignen med sex stycken modifieringar. I det här avsnittet 

förklaras och motiveras dem. Avsnittet innehåller figurer där befintlig och ny verktygsdesign jämförs, den 

nya visas på figurernas högra sida. 

4.4.1 Modifiering 1 

Längden på stödfjädern förlängdes med 13 mm för att minska barkverktygets utböjning, figur 26. 

Ändringen var även tänkt att förskjuta spänningskoncentrationen vid spänningsområde A längre ifrån den 

vid område B, figur 20, för att förhindra att de koncentrationerna kan samverka med varandra. 

4.4.2 Modifiering 2 

Lättningshål i barkverktyget och stödfjädern gjordes i avsikt att flytta tyngdpunkten närmare 

verktygsaxeln samt för att minska verktygets vikt, figur 26. Syftet med lättningshålen var inte att minska 

varken spänningar eller utböjningar.  

 

Figur 26. Barkverktygets baksidor, originalverktyg (t.v.) och omkonstruerat (t.h.). Figuren visar modifiering 1 och 2, 

förlängningen av stödfjädern samt lättningshålen. 

4.4.3 Modifiering 3 

För att skapa ett större avstånd mellan spänningskoncentrationerna i spänningsområde A och B gjordes en 

designförändring av tryckbrickan, figur 27. I samband med denna omkonstruktion ändrades även brickans 

bockningsvinkel från 1,5 till 0,5 grader. En ändring som inte var tänkt att åstadkomma några 

spänningsförbättringar, utan gjordes för anpassning av tillverkningsprocessen.  

 

Figur 27. Barkverktygets framsidor, originalverktyg (t.v.) och omkonstruerat (t.h.). Figuren visar modifiering 3, 

designförändringen av tryckbrickan. 
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4.4.4 Modifiering 4 

Tjockleken på stödfjädern ökades från 12 mm till 15 mm för att minska barkverktygets utböjning, figur 

28. 15 mm valdes på grund av att plåtarna tillverkas i 12 mm och 15 mm som standard. Skulle ett mått där 

emellan väljas behöver plåten bearbetas till rätt mått, vilket skulle skapa ytterligare ett moment i 

tillverkningsprocessen, med ökad kostnad som följd. 

 

Figur 28. Barkverktygets sidor, originalverktyg (t.v.) och omkonstruerat (t.h.). Figuren visar modifiering 4, 

stödfjäderns tjockleksökning från 12 mm till 15 mm. 

4.4.5 Modifiering 5 

På barkverktygets underkant gjordes en urfräsning av material i syftet att minska verktygets vikt och flytta 

tyngdpunkten närmare verktygsaxeln, figur 29. 

 

Figur 29. Barkverktygets undersidor, originalverktyg (t.v.) och omkonstruerat (t.h.). Figuren visar modifiering 5, 

urfräsningen. 

4.4.6 Modifiering 6 

För att minska nötningarna som upptäcktes i samband med sprickindikeringen (figur 19 på sida 20), 

gjordes 3 mm kantradier på tryckbrickan och stödfjädern, i avsikt att låta dem glida mjukare mot barktyget 

och därigenom minska nötningarna. 
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4.5 FEM-analys av omkonstruerat verktyg 

Samma inställningar, beräkningsnät, randvillkor och krafter som användes vid analysen av 

originalverktyget användes även vid simuleringarna av det omkonstruerade verktyget. I det här avsnittet 

redovisas analysernas resultat på samma sätt som i föregående kapitel. 

4.5.1 Första lastfallet - Uppklättringsfasen 

Figur 30 och 31 visar resultatbilder av det omkonstruerade verktygets fram- och baksida då stocken matas 

in.  

 

Figur 30. Spänningar vid det första lastfallet för det omkonstruerade verktyget. 

 

Figur 31. Spänningskoncentration på det omkonstruerade verktygets baksida vid den första lastfallet. 
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4.5.2 Andra lastfallet - Barkningsfasen 

Av samma anledning som tidigare har även denna konstruktions andra och tredje lastfall missvisande 

färger och endast spänningskoncentrationerna vid brottområdet redovisas. Figur 32 och 33 innehåller 

resultatbilder från verktygets fram- och baksida vid analys av det andra lastfallet. 

 

Figur 32. Spänningar vid det andra lastfallet för det omkonstruerade verktyget. 

 

 

Figur 33. Spänningskoncentration på det omkonstruerade verktyget baksida vid det andra lastfallet. 
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4.5.3 Tredje lastfallet – Barknings- eller avklättringsfasen 

Figur 34 visar det omkonstruerade verktygets spänningar då det till exempel passerar en kvist, alltså det 

tredje lastfallet. 

 

Figur 34. Spänningar vid det tredje lastfallet för det omkonstruerade verktyget. 

4.6 Sammanfattning av FEM-beräkningar 

Tabell 3, 4 och 5 sammanfattar resultaten från samtliga lastfall för båda konstruktionerna. De högsta 

spänningskoncentrationerna och största utböjningarna presenteras i tabellform. I den högra kolumnen 

redovisas procentuella skillnaden mellan befintlig och ny konstruktion avseende spänning och utböjning. 

Tabell 3. Maximala spänningen och utböjningen vid kraftapplicering enligt det första lastfallet. 

Första lastfallet Befintlig konstruktion Ny konstruktion Skillnad (%) 

Max spänning (MPa) 1056 738 - 30,1 

Max utböjning (mm) 7,82 6,92 - 11,5 

 

Tabell 4. Maximala spänningen och utböjningen vid kraftapplicering enligt det andra lastfallet. 

Andra lastfallet Befintlig konstruktion Ny konstruktion Skillnad (%) 

Max spänning (MPa) 201 151 - 24,9 

Max utböjning (mm) 1,79 1,01 - 43,6 
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Tabell 5. Maximala spänningen och utböjningen vid kraftapplicering enligt det tredje lastfallet. 

Tredje lastfallet Befintlig konstruktion Ny konstruktion Skillnad (%) 

Max spänning (MPa) 244 313 + 22,0 

Max utböjning (mm) 1,09 1,75 + 37,7 

4.7 Utvärdering av omkonstruktioner 

Enligt företagshandledarna [M-1, M-2] och företags produktionsansvarige Ulf Ståhl [M-7] ska den nya 

verktygskonstruktionen klara pris- och tillverkningskravet. Med de maskiner som finns tillgängliga 

kommer inte omkonstruktionerna innebära några stora förändringar varken i pris- eller tillverkning. Idag 

sker tillverkningen i fjorton olika steg, de nya omkonstruktionerna skulle inte innebära flera steg utan bara 

fler tempon i stegen. 

   Någon exakt prisökning togs inte fram, men enligt Ulf Ståhl [M-7] kommer inte omkonstruktionerna 

resultera i en prisökning på över 20 procent, som kravet var.  

 

4.8 Beräkning av verktygskrafter 

Det här avsnittet redovisar de mätningar på verktyget som utfördes i SolidWorks, figur 17 på sida 17, samt 

beräkningarna av verktygskraften. 

4.8.1 Originalverktyg 

Massan 𝑚1 = 9,60 kg 

Varvtalet 𝜔1 = 315rpm = 
2𝜋∙315

60
=  33,0 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

Avstånd mellan stockens centrum och tyngdpunktens centrum 𝐷𝑇𝑝𝑉1= 270,6 mm  

Avstånd mellan verktygsaxelns centrum och tyngdpunktens centrum  𝑇𝑡𝑝𝑉1 = 74,1 mm 

Avstånd mellan verktygets barkkant och verktygsaxelns centrum 𝐷𝑣1= 328,7 mm 

𝐹𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑓𝑢𝑔𝑎𝑙1 = 𝑚1 ∙ 𝜔1
2 ∙ 𝐷𝑇𝑝𝑉1 = 9,60 ∙ 33,02 ∙ 0,2706 = 2829 𝑁   (3) 

𝑀𝑉𝑎𝑥𝑒𝑙1 = 𝐹𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑓𝑢𝑔𝑎𝑙1 ∙ 𝑇𝑡𝑝𝑉1 = 2829 ∙ 0,0741 = 210 𝑁𝑚    (4) 

𝐹𝑉𝑒𝑟𝑘𝑡𝑦𝑔1 =
𝑀𝑉𝑎𝑥𝑒𝑙1

𝐷𝑣1
=

210

0,3287
= 638,9𝑁 ≈ 𝟔𝟑𝟗 𝑵     (5) 
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4.8.2 Omkonstruerat verktyg 

Massan 𝑚2  = 9,19 kg 

Varvtalet 𝜔2  315rpm = 
2𝜋∙315

60
=  33,0𝑟𝑎𝑑/𝑠 

Avstånd mellan stockens centrum och tyngdpunktens centrum 𝐷𝑇𝑝𝑉2= 273,1 mm 

Avstånd mellan verktygsaxelns centrum och tyngdpunktens centrum  𝑇𝑡𝑝𝑉2 = 68,9 mm 

Avstånd mellan verktygets barkkant och verktygsaxelns centrum 𝐷𝑣2= 328,7 mm 

𝐹𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑓𝑢𝑔𝑎𝑙2 = 𝑚2 ∙ 𝜔2
2 ∙ 𝐷𝑇𝑝𝑉2 = 9,19 ∙ 33,02 ∙ 0,2731 = 2733 𝑁 

𝑀𝑉𝑎𝑥𝑒𝑙2 = 𝐹𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑓𝑢𝑔𝑎𝑙2 ∙ 𝑇𝑡𝑝𝑉2 = 2733 ∙ 0,0689 = 188 𝑁𝑚  

𝐹𝑉𝑒𝑟𝑘𝑡𝑦𝑔2 =
𝑀𝑉𝑎𝑥𝑒𝑙2

𝐷𝑣2
=

188

0,3287
= 571,9𝑁 ≈ 𝟓𝟕𝟐 𝑵 

 

Tabell 6 sammanställer resultaten av konstruktionernas vikt och beräknad verktygskraft. 

Tabell 6. Jämförelse av vikt och beräknad verktygskraft mellan originalverktyg och omkonstruerat verktyg. 

 Befintligt verktyg Nytt verktyg Skillnad (%) 

Verktygets vikt (kg) 9,60 9,19 - 4,3 

Verktygskraft (N) 639 572 - 10,5 
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5 Diskussion och slutsatser 

5.1 Fakta insamlingen 

Att reda på var brotten sker var en viktig och central del av detta arbete. Efter kommunikation med 

kunderna och undersökt det havererade verktyget kändes det som att jag hade fått en klar bild om inom 

vilket område majoriteten av brotten sker. Vid analys av det havererade verktyget såg man tydligt att det 

var ett utmattningsbrott. Som bilderna i bilaga 3 (figur 1 och 2) visar, passade de två brottytorna ihop, 

vilket betyder att haveriet skett på grund av utmattning som tidigare nämndes under rubriken Utmattning 

på sida 6. 

   Verktyget började spricka strax ovanför spänningsområde C och sedan började sprickbildningen leta sig 

snett uppåt mot spänningsområde B innan restbrottet inträffade, bilaga 2 och 3. 

5.2 Lastfallen 

Anledningen till de att tre första lastfallen analyserades var för att haveriet sker på grund av utmattning. 

Även fast det första lastfallet har överlägset störst kraft, betyder inte det att de andra två lastfallen är 

försumbara. Som jag skrev under rubriken Utmattning på sida 6, kan brott även ske vid belastningar långt 

under den statiska brottgränsen. Förmodligen är det andra lastfallet som har flest cykler under 

barkningsprocessen, därför är den minst lika viktig som det första, även fast kraften inte ens är en 

femtedel. 

Enligt tabell 5 ser det tredje lastfallet ut att ha försämrats rejält, detta är dock medvetet gjort. Det som har 

skapat dessa höga värden är den tredje omkonstruktionen, designförändringen av tryckbrickan. Syftet med 

den ändringen var som tidigare nämns att flytta spänningskoncentrationer längre ifrån varandra, vilket den 

även gjorde. Det resulterande i en högre maximal spänning och större utböjning, men det medförde även 

att det blev lägre spänningar nere vid brottområdet. Som figur 34 visar uppstår den högsta spänningen nere 

vid brottområdet, 179 MPa för det omkonstruerande verktyget, istället för 235 MPa som det är på 

originalverktyget. Egentligen har alltså en spänningsminskning på 23,8 procent åstadkommits. 

   Gällande den ökade utböjningen vid samma lastfall, så anses inte den vara något större problem, 

eftersom det endast är en ökning på 0,66 mm som i sammanhanget är väldigt lite. Speciellt med tanke på 

att extremfallet simulerades. 

De sista lastfallet, då verktyget kommer till stockslutet och hävarmen slår mot en gummiklädd stoppklack 

och verktyget återgår till sitt ursprungsläge, analyserades inte av två orsaker. För det första skulle det bli 

en helt annan FEM-analys med andra randvillkor och krafter. Sen anses det lastfallet inte bidra till haveri 

på samma nivå som de andra tre lastfallen gör. De komponenter som tar mest skada under det sista 

lastfallet är hävarmen och komponenterna inne i rotorn. En omkonstruktion av verktyget skulle alltså inte 

kunna resultera i några större förbättringar, därför togs det ingen hänsyn till det lastfallet. 
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5.3 FEM 

Det tog ganska lång tid innan det slutgiltiga modellen med alla randvillkor var fastställd, bland annat på 

grund av bockningarna av stödfjädern och tryckbrickan inte gick att simulera. Tipset som jag fick av 

kundservicen på PLM-Group [M-5] var användbart och var lätt att få till. Även fast bockningstrycken inte 

gjorde någon stor skillnad i analyserna kändes det ändå bra att få med dem.  

   Åtdragningsmomentet på skruvarna ställde också till det en del. Det hade blivit bättre analysbilder om 

det momentet inte hade varit lika högt. Genom att bortse från området uppe vid skruvarna och plotta 

värdena för spänningarna nere vid brottområdet löste det sig ändå.  

Huvudmålet med FEM-analyserna var inte att få ut exakta värden på spänningskoncentrationer och 

utböjningar. Målet var att få fram ungefärliga värden för att kunna jämföra dagens konstruktion med den 

nya konstruktionen och se de procentuella skillnaderna. Därför var det viktigt att använda alla 

inställningar, randvillkor, krafter samt beräkningsnätet på exakt samma sätt för att kunna utföra dessa 

jämförelser. Målet var alltså att genomföra omkonstruktioner och sedan bevisa att de skulle resultera i en 

verktygskonstruktion med lägre spänningsnivåer. 

   Eftersom extremfallen simulerades för alla lastfallen blev det rätt höga spänningar och utböjningar. Det 

beror så klart på att de var de högsta tänkbara krafterna som applicerades, dessa krafter inträffar 

förmodligen väldigt sällan. 

5.4 Rimlighetskontroll av resultaten 

Enligt FEM-analysen var utböjningen ca 2,25 vid avståndet x och enligt handberäkningarna vid samma 

avstånd var utböjningen 3,17 mm. Handberäkningar blir ofta högre än vad verkligenheten är, därför tycker 

jag att den kontrollen styrker FEM-resultaten. Även fast det skiljer en viss del mellan resultaten visar det 

ändå att simuleringsresultaten är någorlunda rimliga.  

Det som styrker analysernas trovärdighet mest är kommunikationen med kunderna och undersökningen av 

det havererade verktyget, eftersom den informationen visar att spänningskoncentrationerna verkar inom 

brottområdet. Verktyget ser inte ut att ha någon exakt punkt där sprickbildningen alltid börjar, dock tror 

jag att det oftast börjar spricka vid spänningsområde A. Eftersom det området är precis vid slutet av 

stödfjädern och är därför väldigt utsatt. Men även för att det alltid blev höga spänningar där och 

koncentrationen uppstod även på barkverktygets baksida vid det området. 

   Dock började det havererade verktyget som jag studerade spricka strax ovanför spänningsområde C. 

Även fast det är mycket möjligt att många brott ser ut så, tror jag ändå inte att majoriteten sker på de viset. 

Eftersom sprickindikeringen inte gav några utslag gick inte den analysen att använda för att kontrollera 

FEM-resultaten. Dock kunde identifieringen av nötningarna på barkverktyget som gjordes i samband med 

analysen användas vid konstruktionsfasen. Omkonstruktion 6 var tänkt att minska nötningen, men om den 

gjorde det går inte att se i analyserna. Men förmodligen borde det göra en liten skillnad åtminstone. 
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5.5 Resultat 

Dagens verktyg har en livslängd på mellan sex och tolv månader, vad skulle då min konstruktion ha för 

livslängd? Eftersom fallet betraktades som statiskt är det väldigt svårt att säga exakt hur mycket längre det 

skulle hålla. Dock säger man bland erfarna konstruktörer att en spänningsminskning på ca 30 procent 

motsvarar en ökad livslängd på ungefär 100 procent. Självklart finns det inga garantier för det, men det 

ger ändå en uppfattning om hur mycket 30 procent kan göra. Eftersom min konstruktion resulterade i 

spänningsminskningar på mellan 23,8 och 30,1 procent för de olika lastfallen, finns det goda möjligheter 

att den skulle innebära en rejäl livslängdökning. 

Spänningskoncentrationen som uppstod vid spänningsområde B vid det första och andra lastfallet antas 

uppstå på grund av den utböjning som barkverktyget gör när det trycks mot stödfjädern. Barkverktyget får 

ett utseende likt en pilbåge och tryckbrickan vill hindra den utböjningen, vilket gör att det blir en 

koncentration där. Figur 35 visar en grovt förenklad bild hur verktygets ser ut före samt efter det första 

lastfallet. Pilarna i figuren motsvarar kraftens riktning och de snedställda sträcken visar stödfjädern (t.v.) 

samt tryckbrickan (t.h.). Med figuren vill jag visa att det verktyget inte bara böjs bakåt, utan att det även 

får denna pilbågesliknade form på grund av att den trycks mot stödfjädern. 

 

Figur 35. Förenklad förklaring hur spänningskoncentrationen vid spänningsområde B uppstår vid det första 

lastfallet. Pilarna motsvarar kraftens riktning. 

Vid spänningsområde C uppstod det koncentrationer vid alla tre lastfallen. Eftersom det området inte får 

stöd av något och att de har en lång “hävarm” till krafterna, kändes det självklart redan innan analyserna 

genomfördes att det skulle vara ett utsatt område. 

Lättningshålen var den enda omkonstruktionen som resulterade i högre spänningar vid brottområdet. 

Syftet med den ändringen var som sagt inte att minska spänningarna, utan att göra verktyget lättare samt 

flytta tyngdpunkten närmre verktygsaxeln. Spänningarna ökade väldigt lite med tanke på vilka positiva 

resultat de gav gällande vikten och tyngdpunkten. 

Urfräsningen på verktygets underkant gjorde ingen skillnad spänningsmässig. Urfräsningen gjordes på 

verktygets mest kritiska område gällande tyngdpunkten, vilket medförde väldigt positiva resultat angående 

tyngdpunkten och även på vikten. Djupet på urfräsningen är 5 mm, men skulle enligt FEM-analyserna 

kunna vara ännu djupare utan att öka verktygets spänningar. Anledningen till att djupet inte ökades var på 

grund av den lödning som utförs på verktyget när hårdmetallen ska monteras. Enligt Ulf Ståhl [M-7] 

skulle en djupare urfräsning kunna ge negativa konsekvenser vid lödningen då verktyget värms upp och 

kan deformeras om det är för lite material vid det utsatta området.  
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Med tanke på den utrustning som finns tillgänglig och att den del som ska bockas är så pass liten, 

rekommenderade även Ulf [M-7] att minska bockningen från 1,5 till 0,5 grader på den nykonstruerade 

tryckbrickan, vilket jag gjorde. Den ändringen medförde inga större förändringar resultatmässigt. 

5.6 Beräkning av verktygskraft 

Ett centralt ämne under hela arbetets gång har varit hur verktygskraften skulle sänkas. Anledningen till att 

det har varit ett viktigt mål är för att en sänkning av den kraften innebär en skonsammare arbetsmiljö för 

hela barkningsmaskinen. En lägre verktygskraft gör att det inte behövs lika högt tryck i luftbälgarna, vilket 

leder till ökad livslängd hos maskinens lager, axlar, stativ osv. Det medför även ett följsammare verktyg. 

Till exempel då verktyget åker in i hårda kvistar så blir smällen värre om verktyget väger mer och har 

tyngdpunkten långt ifrån verktygsaxeln. 

   Modifiering 3 var en av de större faktorerna till det positiva resultatet för verktygskraften, eftersom den 

både flyttade tyngdpunkten närmre verktygsaxeln och gjorde verktyget lättare. Verktygets vikt och 

tyngdpunktens läge har vart de parametrar som jag har haft möjlighet att påverka för att sänka 

verktygskraften, därför kan man säga att dem tillsammans med kraven har styrt konstruktionsarbetet. 

5.7 Uteblivna omkonstruktioner 

Under konstruktionsarbetet gjordes mängder av olika modifieringar innan slutresultatet fastställdes. 

Eftersom jag först gjorde modifieringar och sedan simulerade konstruktionen för att se om det gav positiva 

resultat, blev det många omkonstruktioner som valdes bort. Alla de uteblivna omkonstruktionerna skulle 

kunna generera en rapport i sig, därför diskuteras bara ett fåtal av dem. 

En konstruktionsändring som blev bortvald var en förändrad form av bockningen. Dagens bockning har en 

konstant radie över hela bocken. Istället konstruerades ett barkverktyg med en konisk formad bockning 

med en större radie vid spänningsområde C, figur 36. Syftet med denna omkonstruktion var att minska 

spänningskoncentrationerna som uppstod vid det området, men det gav tyvärr ytterst små förbättringar. 

Förmodligen hade det gått att tillverka denna koniska bockning, men den bedömdes inte vara värd att 

genomföra med tanke på de tillverkningskostnader den skulle medföra och den lilla skillnad den gjorde.  

 

Figur 36. Konisk bockning av barkverktyget. 
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Tryckbrickan är den komponent som genomgått flest designförändringar under arbetets gång. I början var 

jag helt inställd på att den skulle förlängas och göras större, eftersom det hade minskat utböjningen vid 

friktionsreturen och inte haft någon negativ inverkan på de andra lastfallen, trodde jag. Men sen visade det 

sig att spänningskoncentrationerna sammanföll om stödfjädern och tryckbrickan hade likartad längd, 

därför valdes den modifieringen bort eftersom koncentrationer som befinner sig nära varandra kan 

samverka och snabbare leda till brott.  

5.8 Mål- och kravuppföljning 

Examensarbetets mål och krav lyckades uppfyllas. I denna del förklaras det kort hur de uppfylldes. 

Följande punkter redovisar målens uppföljning.  

 Samla in korrekt information om verktygets arbetssituation samt materialdata för dess ingående 

komponenter. 

 Uppfyllt. Information om verktygets arbetssituation samlades genom studiebesök 

och kommunikation med företagshandledarna. Materialdata hämtades från 

företagets dokumentation. 

 Säkerställa var brottet på verktyget sker. 

 Uppfyllt. Brottområdet säkerställdes genom kommunikation med två av 

Söderhamn Erikssons kunder [M-1, M-2] som använder CamTool Solid i deras 

barkningsmaskiner samt genom studie av havererat verktyg.  

 Skaffa en djupare kunskap i SolidWorks och speciellt den inbyggda FEM-modulen. 

 Uppfyllt. Genom simuleringar av enklare detaljer, handboksstudier [L-5] samt 

kommunikation med företagshandledarna [M-3, M-4] utvecklades kunskaperna 

tillräckligt för att kunna genomföra arbetet. 

 Utföra FEM-analyser av befintligt verktyg som används till Cambio 500.  

 Uppfyllt. Efter att ha uppfyllt de föregående målen lyckades även detta mål att 

uppnås. 

 Jämföra FEM-resultaten med förenklade hållfasthetsberäkningar och undersökningar av 

havererade verktyg. 

 Uppfyllt. Med hjälp av formlerna (1) och (2) beräknades utböjningen på 

verktyget och undersökning av havererat verktyg genomfördes under fakta 

insamlingen. 

 Göra konstruktionsändringar och utföra en ny FEM-analys. 

 Uppfyllt. Sex stycken konstruktionsändringar utfördes och den nya 

verktygsdesignen simulerades i SolidWorks. 

 Analysera omkonstruktionerna utifrån pris- och tillverkningsperspektiv. 

 Uppfyllt. Under mötet med företagets produktionsansvarige [M-7] och 

företagshandledarna [M-3, M-4] analyserades omkonstruktionerna. 

 Beräkna verktygskraften vid ett bestämt varvtal för både den befintliga samt nya 

verktygskonstruktionen. 

 Uppfyllt. Med hjälp av SolidWorks och formlerna (3), (4) och (5) uppfylldes 

detta mål. 
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Uppföljning av arbetets krav: 

 Den nya konstruktionen får max kosta 20 procent mer än de befintliga verktyget.  

 Uppfyllt. Enligt företagets produktionsansvarige [M-7] skulle inte 

omkonstruktionerna innebära en prisökning på över 20 procent. 

 Den nya konstruktionen får max väga 10 procent mer än de befintliga verktyget. 

 Uppfyllt.  Den nya verktygskonstruktionen väger 4,3 procent mindre än dagens 

konstruktion. 

 Tillverkningsprocessen ska ske på likartat sätt som i dagsläget. 

 Uppfyllt. Detta krav uppnåddes på samma sätt som det första kravet. 

 Verktygets skärgeometri får inte ändras.  

 Uppfyllt. Avståndet mellan verktygsaxeln och verktygs barkkant är fortfarande 

328,7mm. 

Innan examensarbetet började skapades en tidplan för de tio veckor som var avsatta för arbetet. Arbetets 

genomförande har ändrats en del under projektets gång, men sett över det stora hela har examensarbetet 

följt tidplanen som det vart tänkt. Den har varit till hjälp för att få en överblick om hur jag låg till med 

arbetet samt visade när det var dags att gå vidare till nästa moment i projektet. 

5.9 Tankar kring vidareutveckling 

CamTool Solid används i dagsläget både under sommaren och vintern. Förhållandena under dessa årstider 

är olika och verktygets arbetssituation förändras. Ett förslag som Söderhamn Eriksson skulle kunna 

undersöka närmre är om det skulle löna sig att ta fram ett sommar- och ett vinterverktyg. Alternativt 

använda dagens verktygsdesign under sommaren och ta fram en ny konstruktion till vinterkörning. 

   Under vintertiden är stockarna hårdare och verktyget måste pressas hårdare mot stocken för att skjuva av 

barken. Ett vintertyg skulle kunna ha en kortare barkningskant, eftersom trycket mot stocken då blir 

hårdare vid samma tryck från luftbälgarna. Nackdelen med en kortare barkningskant är att 

matningshastigheten bör sänkas för att verktyget ska hinna skjuva bort all bark. I dagsläget höjer kunderna 

istället trycket i luftbälgarna och kör med samma matningshastighet. Utifrån maskinen och dess ingående 

delar skulle det vara bättre att minska barkningskanten och matningshastigheten istället. 

Även uppklättringskanten skulle kunna minskas vid framtagning av ett vinterverktyg. Eftersom stockarna 

är hårdare tränger inte verktyget in lika långt i stocken och behöver därför inte ha lika lång 

uppklättringskant som sommarverktyget. En kortare barknings- och uppklättringskant skulle bidra till 

positiva effekter för tyngdpunkten samt vikten, som i sin tur sänker verktygskraften. 

Jag tror att dessa relativt små ändringar kan göra stora skillnader. Det är dessutom ingen komplicerad 

process att byta verktyg i maskinen, så det skulle inte innebära svårt arbete för kunden heller. 

Vid framtida arbete skulle jag även rekommendera att försöka optimera stödfjäderns konstruktion ännu 

mer. En slutsats jag drar från det här arbetet är att i dagsläget känns stödfjäderns funktion väldigt 

underskattad. Den ökning av tjockleken och längden som jag gjorde bidrog till stora förbättringar både 

gällande spänningar och utböjningar. Vid det tredje lastfallet spelade stödfjädern ingen större roll, men vid 

det första och andra lastfallet hade den stor betydelse. Förmodligen bidrar de två första lastfallen mest till 

haveri också, därför bedömer jag att den är värd att lägga ner mer tid på konstruktionsmässigt. 
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Bilaga 1 
Bilder som visar barkverktygets övergång från uppklättringsfasen till barkningsfasen. 
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Bilaga 2 
Bilaga 2 innehåller två bilder på en del av det havererade verktyget. 

Figur 1: 

 

Figur 2: 
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Bilaga 3 
Bilaga 3 innehåller två bilder på det havererade verktyget. 

Figur 1: 

 

Figur 2: 

 


