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Sammanfattning
Titel: Nivellerande hyttinfästning
Författare: Daniel Viktorsson, Niklas Wilhelmsson
Examinator: Zlate Dimkovski
Handledare: Håkan Petersson, Martin Bredenfeldt
Syfte: Detta examensarbete syftar till att ta fram ett förslag för en nivellerande hyttinfästning
för skogsmaskiner. Två av fördelarna med nivellerande hytt är produktionsökning i skogen
samtidigt som det bidrar till en bättre arbetsmiljö. Utöver nivellering undersöks även
möjligheten till implementering av aktiv stötdämpning, då detta dels identifieras som ett
problem för maskinförarna samt att en stor del av stötarna teoretiskt sett kan elimineras.
Metod: Metoden som projektarbetet är uppbyggt på delas in i två olika moment. Där det
första och inledande momentet syftar till att samla in information genom en kvalitativ
intervjuundersökning hos olika skogsmaskinförare samt att undersöka forskningsfronten
genom artikelstudier. Resultatet av informationsinsamlingen används i det andra momentet
vilket är det praktiska genomförandet. Momentet förklarar hur den slutliga produkten tas fram
från den framtagna bakgrundsteorin.
Slutresultat: Slutprodukten som arbetet kommer fram till är en lösning som kombinerar
nivellering med möjlighet till både stötdämpning och rotering av hytten.
Nyckelord:
Nivellering, Stötdämpning, Rotering , Arbetsmiljö, ,Vibrationer, Förare, Operatörer,
Förarkomfort, Belastningsskador, Skogsmaskiner, Skog, Terrängfordon, Skördare,
Produktivitet
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Abstract
Titel: A self-leveling cab suspension
Author: Daniel Viktorsson, Niklas Wilhelmsson
Examiner : Zlate Dimkovski
Mentors: Håkan Petersson, Martin Bredenfeldt
Purpose: The purpose of this study is to create a basis for a self-leveling cab suspension for
forest machines. Many of the competitors have already implemented similar solutions.
Among the advantages with self-leveling machine cabs is a production increase and at the
same time a contributor to a better working environment. Besides the self-leveling cab
suspension, the possibility to implement an active shock absorption have been investigated.
This have been identified as a problem for the machine operators, and theoretically most of
the shocks can be eliminated.
Method: The method that has been used is divided up in to two different parts. The first and
initial part aims to collect information through qualitative interviews with different machine
operators as well as study research-articles. The result of the information gathering is used in
the second part which is the practical implementation. Part two explains how the final product
develops from the background theory.
Results: The final product is a solution that combines self-leveling with the possibility to both
shock absorption and rotation of the cab.
Key words:
Self-leveling, Shock absorption, rotation, working environment, vibrations, drivers, operators,
driver comfort, MSD, forestry, forest, terrain, harvesters, productivity
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1. Projektintroduktion
Skogsbruket har i många år utgjort en stor del av Sveriges industri och ekonomi. Inledningsvis
bedrevs skogsproduktionen av hand- och hästkraft för att sedan runt 1950-talet utvecklas allt
mer mot en maskinell produktion. Allteftersom utvecklingen framskred ökade kraven på
effektivitet och lönsamhet (Gellerstedt, 2000). I början av mekaniseringen var det framförallt
maskintekniska hinder som begränsade produktionen. I takt med att maskinutvecklingen blev
allt bättre upptäcktes efterhand att människan var en begränsande faktor. Detta ledde till en ny
typ av utveckling av maskinerna för att öka produktionen och uthålligheten hos förarna (John
Deere, 2017). Det gällde då att förbättra arbetsmiljön och gränssnittet mellan människa och
maskin. Lösningar som klimatanläggningar, bullerdämpning, vibrationsdämpning samt
förenklad maskinstyrning utvecklades (Holmberg, 2005).
Under de senaste åren har hyttkomfort och maskinförarnas förmåga att producera virke fått en
allt viktigare roll för skogsentreprenörer. Följden av detta är att flertalet maskintillverkare
erbjuder produkter med nivellerande och roterande hytter för att förbättra både
arbetsförhållandena och komforten. Detta medför att maskinförarna kan sitta horisontellt
samtidigt som deras arbetsvy blir koncentrerad till arbetsområdet (John Deere, 2017; Ponsse,
2017; Rottne, 2017). Utöver nivellering och rotering erbjuds även separata funktioner som
stötdämpar hytter för att minska de vibrationer som maskinförarna utsätts för under
terrängkörningen i skogen (Rottne, 2017). Vibrationer är en av de vanligaste orsakerna till
belastningsskador för maskinförare (Caffaro, Cremasco, Preti, & Cavallo, 2016). Även
skogsbrukets egna forskningsinstitut SkogForsk har belyst vibrationer som ett stort problem för
skogsbruket och då framför allt för maskinförarna (Jonsson, Löfroth, & Thor, 2006; Jönsson &
Löfroth, 2007). I dessa rapporter kan även en annan anledning till att maskintillverkare har
uppmärksammat problemet med vibrationer utläsas. Denna anledning är att det finns lagar som
reglerar hur mycket vibrationer som en person får utsättas för på arbetsplatsen. De tillåtna
vibrationsgränserna ges ut av Arbetsmiljöverket i AFS 2005:15 där gränserna för
helkroppsvibrationer är 1.1m/s2 och instansvärde 0.5m/s2, vilket är ett genomsnitt för en åtta
timmars arbetsdag (Arbetsmiljöverket, 2005). I och med att dessa värden är lagkrav måste
vibrationerna ligga under dessa nivåer. Jonsson et al (2006) och Jönsson & Löfrot (2007) menar
att vibrationerna ligger under dessa lagkrav men endast om vissa begränsningar införs
exempelvis hastigheten. Om ett test skulle utföras mer realistiskt menar dessa rapporter att de
lagförda nivåerna skulle överstigas.
I föreskriften AFS 2008:3 tas det upp vilka krav som nya maskiner ska uppnå innan de släpps
på marknaden (Arbetsmiljöverket, 2008). Här behandlas olika aspekter som säkerhet och
hantering i olika led som till exempel tillverkning, montering, nyttjandet och återvinning, samt
ergonomi och förarhälsa. Enligt föreskriften ska:
”Obehag, trötthet och fysisk och psykisk påverkan som operatören
kan utsättas för under avsedda användningsförhållanden ska
reduceras till ett minimum…”
(Arbetsmiljöverket, 2008)
Även detta är en bidragande orsak till att flera maskintillverkare arbetar mot att förbättra
arbetsförhållandena för maskinförarna.
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1.1 Företagspresentation
Gremo är beläget i Ätran, Falkenbergs kommun, där både konstruktion och produktion belagts.
Företaget är en minde aktör på marknaden med cirka 35 tillverkade maskiner om året. I många
år har Gremo varit marknadsledande i Sverige inom skotarklassen 8 till 10 tons lastkapacitet.
Bra kvalité, miljön och människan som har skogen som arbetsplats viktiga aspekter för
företaget. Utmaningen är att kunderna ska vara tillfreds med maskinerna samtidigt som miljön
påverkas på minsta möjliga vis. Detta har lett till att hela 95% av de som äger en Gremo-maskin
även köper en Gremo-maskin andra gången (Gremo, 2017).
I dagsläget tillverkar företaget skotarmodellerna 1050F och 1250F, men har förhoppningar om
att få igång produktionen av en ny skördare inom kort. För att tillfredsställa marknaden och
framförallt kunderna undersöks möjligheten att implementera en mer ergonomisk hytt.

1.2 Mål
Målet med projektet är att ta fram ett underlag med förslag för nivellering och rotering av hytten
till Gremos nya skördare. Vidare är målet att undersöka om det även är möjligt att implementera
stötdämpning av hytten.

1.3 Syfte
Syftet är att ta fram ett förslag för att nivellera, rotera och stötdämpa en skogsmaskinhytt så att
skogsmaskinister får en bättre arbetsmiljö, och därmed öka både lönsamhet för maskinägare
och att minska skadorna på maskinförare.

1.4 Förarbete
Inför projektstarten genomfördes två studiebesök, ett hos Gremo i Ätran och ett hos en
skogsmaskinentreprenör där två skördare studerades.
På Gremo presenterade företagets VD Martin Bredenfeldt projektet och visade upp deras
monteringshall där montering av nya maskiner genomfördes. Detta gav en bra förståelse för
maskinerna och en inblick i maskinernas uppbyggnad och tillverkning. Eftersom Gremo för
tillfället inte tillverkade några skördare var det tillverkningen av skotare som studerades. Dessa
maskinerna var i olika stadier av tillverkningen vilket gav ett utmärkt tillfälle att studera olika
delar och lösningar som dessa maskiner innehar.
Studiebesöket hos entreprenören kunde två olika maskiner studeras i dess verksamma miljö.
Den första maskinen som studerades var en konkurrent till Gremo som redan har implementerat
nivellerande och roterande hytter. Detta gav en uppfattning om vilken roll en nivellerande och
roterande hytt kan ha för det praktiska arbetet samt vilken förbättring av arbetssituationen det
kan medföra. Terrängen som maskinen framfördes i var något kuperad vilket innebar att den
nivellerande hyttupphängningens funktion kom till sin fulla rätt. Den roterande delen av
upphängningen kunde också studeras i sin verksamma miljö vilket visade dess fördelar för
maskinföraren. Den andra maskinen som besöktes var en skördare från Gremo. Detta gav en
uppskattning av storleken på de maskiner som Gremo bygger samt aktuella dimensioner, det
vill säga godstjocklekar, storlek på huvudchassi, plats för hyttupphängningen, hjulavstånd med
mera. Maskinen som studerades saknade de roterande och nivellerande funktionerna som detta
projekt har som mål att ta fram ett förslag till.
Efter studiebesöken upprättades ett Gantschema (Bilaga 1) för att kunna uppskatta de olika
moment som projektet skulle innefatta. Detta för att få en överblick över projektet arbetsgång
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samt att väsentliga delar berörs och bli klara i tid. Mycket tid planerades att läggas på förstudier
och teoretiska efterforskningar för att underlätta i slutet av projektet.

1.5 Avgränsningar
Vid första kontakten med Gremo presenterades förväntningarna på projektet och det blev tydligt
att vissa avgränsningar var tvungna att implementeras för att genomförandet av projektet skulle
vara realistiskt inom dess tidsram. Detta ledde till en dialog kring vad projektet skulle omfatta
och vilka begränsningar som kunde göras. Diskussionerna ledde fram till följande punkter:
•

•
•

•

Konstruktionen skulle begränsas till två tydliga gränssnitt varav den ena representerades
av en slät platta som symboliserar maskinchassit. Eftersom den slutliga konstruktionen
och måtten av maskinchassit inte var klar ännu. Det andra gränssnittet var infästningarna
till en redan färdig hytt vars geometri vi fick genom en 3D-fil från Gremo. I 3D-filen
som erhölls från Gremo fanns även det rotationslager som de hade konstruerat hytten
till. Detta skulle användas till den roterande delen av arbetet.
Konstruktionen skulle tillverkas av stål då stora delar av den resterande maskinen var
konstruerat av detta material.
Styrningen av det nivellerande och roterande fragmentet av hytten togs inte med i
projektet. Detta beroende på att Gremo ville implementera sina egna system och
projektets deltagare hade begränsad kunskap om detta.
Viss avgränsning gjordes mot produktens hydraulsystem beroende på vilka
möjligheter det fanns på basmaskinen.

1.5 Uppdelning av projektarbetet
Detta projekt utfördes till stor del tillsammans dock bestämdes det efter en överenskommelse
att projektet skulle delas in i olika ansvarsområden. Indelning innebar att Daniel tog ett större
ansvar för beräkningar och geometrioptimeringar och Niklas tog ett större ansvar för ritningar
och renderingar av den slutliga produkten. Utöver denna indelning fördelades projektet så likt
som möjligt mellan projektdeltagarna.
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2. Teoretiska referensramar
Den teoretiska referensramen har delats in i olika underkategorier som presenteras under de
underliggande rubrikerna. Detta för att få en enklare och klarare bild av projektets teoretiska
litteratur samt de forskningsresultat som har hittats inom området. Förutom den förbättrade
arbetspositioneringen av hytten har även en mindre studie utförts kring vibrationer och stötar
som maskinförarna utsätts för under arbetet. Vilken genomfördes för att möjliggöra en eventuell
implementering av en stötdämpande funktion.

2.1 Nevillering och rotering av arbetspositionen
Efter den inledande projektgenomgången påbörjades en undersökning av projektbakgrunden
och befintlig forskning inom området. Undersökningen inleddes med att försöka förstå
vardagen för maskinförarna. För att skapa denna förståelse genomfördes en förundersökning
där maskiner i drift besöktes, varefter en grundläggande utgångspunkt kunde etableras. Nästa
steg i projektet var teoretiska undersökningar gällande olika för- och nackdelar som kunde
beröra projektet. Undersökningarna ledde fram till skogens egna forskningsinstitut SkogForsk
som publicerat olika artiklar och rapporter inom olika skogsbruksområden. En av dessa
rapporter som hittades handlade om en nivellerande stol där det framkom att produktiviteten
ökade med 5% i allmänhet och upp till 11% i terräng med 3-5 graders marklutning (Nordén &
Granlund, 2003). Liknande resultat hittades i artikeln ” A self-leveling and swiveling forestry
machine cab” där effekterna av en ny nivellerande och roterande hytt jämfördes med en
fastmonterad hytt. Artikeln kom farm till att produktionen ökade med 5-10 % med den nya
hytten, dock bör nämnas att den rotaterande delen av hytten styrdes manuellt och följde inte
med kranen automatiskt. Men även om denna automatik saknades kunde en reduktion av
huvudrotationen över 22,5 grader uppmätas till 10 minuter mindre i timmen efter två veckor
och 28 minuter mindre i timmen efter 4 månader sedan hytten monterats (Gellerstedt, 1998).
Vinkeln 22.5 grader var lägre än EgroWood och EC riktlinjer på 30 grader men används även
i artikeln ”Operator work-related musculoskeletal disorders during forwarding operations in
South Africa: an ergonomic assessment” som menar att desto lägre vinkel som används desto
lägre risk för skador (Kudakwashe, Michal, Paxie, & Andrew, 2016). Artikeln studerarde olika
skogsmaskinisters arbetsmiljö i Sydafrika där olika arbetssituationer i korrelation till arbetstider
analyserades. Studien genomfördes då det hade upptäckts att allt fler förare upplevde värk i
rygg, axlar, nacke och handleder (Kudakwashe et al., 2016). Liknande åkommor har även
kunnat identifierats under längre stillasittande i obekväma ställningar hos
långtidsflygsresenärer där benutrymmets påverkan studerades. Studien visade att personens
positionering hade stor påverkan på sittkomforten och på de uppkomna åkommorna. Testtiden
som försökspersonerna satt ner var tre timmar i olika sittsituationer och då främst med olika
benutrymmen. Det visade sig att personer med minde utrymme upplevde betydligt snabbare
och fler åkommor än de som hade mer utrymme. Detta tros bero på att de som hade mer
utrymme kunde ändra sittposition och ändra belastningen på både under- och överkroppen (Li,
Yu, Yang, Pei, & Zhao, 2017).
Utöver den Sydafrikanska undersökningen på ergonomi och arbetsförhållanden har liknande
undersökningar genomförts både i Ryssland och Sverige. Den ryska undersökningen jämförde
de olika maskiner som fanns ute på marknaden för att kunna värdera hur de ergonomiska
situationerna såg ut i Ryssland (Gerasimov & Sokolov, 2014). Den svenska artikeln tog upp
olika sätt att minska den psykiska och fysiska ohälsan i skogen. Ett exempel som denna artikeln
tog upp för att minska ohälsan var att förändra upplägget av arbetsdagen, rotering av
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arbetssysslor mellan markarbete, skotning och skördning. Rotering av arbetet syftades till att
skifta mellan att skota i tre timmar, manuellt arbete i tre och skördning i tre. Denna rotering
föreslogs för att motverka trenden att maskintiden som spenderades i hytten hade ökat med
50-60% de senaste 25 åren och krantiden hade ökat från 80% till 90% av den spenderade tiden
i hytten. Detta var troligen en av anledningarna till att 40-60% av maskinförarna uppgav att de
hade känt av smärtor i nacke eller skuldror de senaste 12 månaderna (Synwoldt & Gellerstedt,
2003). En annan orsak till att allt fler uppgav problem med värkar var att raster och mikropauser
inte togs (Häggström, 2017). Detta kunde i vissa fall vara en följd av den förlorade produktionen
under reperationstider och underhålltider försöktes köras in på rasterna (Kudakwashe et al.,
2016).
SkogForsk har tagit fram riktlinjer som maskinergonomi för skogsmaskiner och dess förare.
Dessa riktlinjer tar upp allt från hur förarna ska ställa in stolen till vad maskintillverkare bör
tänka på när de ska ta fram nya produkter. Här finns inte bara tankar kring stötdämpning och
nivellering utan även hur lätt det bör vara för föraren att komma in och ut ur maskinen,
underhålla maskinen samt att sikten och ljuset är tillräckligt bra (Skogforsk, 2017). Problemet
med att kunna komma in och ur en nivellerande och roterande hytt framkommer även i artikeln
”A self-leveling and swiveling forestry machine cab”. Artikeln menar även på att stötar och
vibrationer var mindre påfrestande när maskinen kunde nivellera, samt att en roterande hytt
medför att bländning kunde undvikas (Gellerstedt, 1998).

2.2 Vibrationer
En faktor som ofta framkommer när ergonomi och hyttkomfort undersöks är vibrationer. Då
det finns flera olika definitioner vad vibrationer är kommer vibrationer att definieras i detta
arbete enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:15:
”Mekanisk svängningsrörelse hos fasta föremål. Vibrationens storlek
anges vanligen som vibrationsrörelsens accelerationsamplitud,
uttryckt i enheten m/s2. I dessa föreskrifter ingår i begreppet
vibrationer även transienta vibrationer, såsom stötar.”
(Arbetsmiljöverket, 2005)
I de artiklar och rapporter som har tagits del av under undersökningen inför detta projekt har
det ofta framkommit att vibrationer inte är bra för föraren. Caffaro et al.,(2016) menar att den
största orsaken till värk (eng. musculoskeletal disorders. författarnas anmärkning) för
maskinförare är helkroppsvibrationer. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:15 som
reglerar vilka vibrationer som är tillåtna under arbete är gränsvärdet för helkroppsvibrationer
1.1 m/s2 och instansvärdet 0.5 m/s2 vilket är ett tidsmedelvärde för en åtta timmars arbetsdag.
Då föreskriften är väldigt omfattade med olika typers vibrationer med olika gränsvärden har
denna analys begränsats till helkroppsvibrationer. Vibrationer som uppkommer under
produktionen har uppmätts till värden som ligger under denna nivå. Men då körde maskinerna
endast i 35 m/min men uppmätningar visar att medelhastigheter för skotare ligger mellan 6093 m/min (Häggström, 2017). Med dessa hastigheter kommer troligtvis instansvärdet på
0.5m/s2 att överskridas. Dock är det svårt att utvärdera dessa vibrationsvärden på grund av
avsaknaden av en teststandard. Det finns flera olika faktorer som kan påverka resultatet av en
vibrationsmätning som hastighet, terrängförhållanden, maskinkonstruktion, stol, däck och
lufttryck för att nämna några (Jonsson et al., 2006). Fördelen med att implementera aktiv
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stötdämpning i maskinerna är att 85-90% av helkroppsvibrationerna teoretiskt sätt kan
elimineras (Jönsson, Löfgren, & Thor, 2010).

2.3 Konkurrenter
Flertalet konkurrenter som idag erbjuder produkter för att nivellera och rotera hytten har kunnat
identifierats på marknaden. Utöver de nivellerande och roterande hytterna har även produkter
som minskar vibrationerna identifierats. Nedan nämns några av Gremos konkurrenter som har
implementerat dessa funktioner på sina produkter:
John Deere: Tillverkarens lösning bygger på en fast infästning mot maskinchassit som
hyttchassit nivellerar kring med två bakställda hydraulkolvar som sköter
nivelleringen. Denna lösning roterar hytten och kranen separat från varandra
(John Deere, 2017).
Rottne:

Maskintillverkarens lösning för skördarna är att sätta hytten på ett vinkelkors (två
axlar som ligger i kors) samt två kolvar. Detta medför att hytten kan nivellera och
hålla sig horisontell. Genom en vridplatta kan hytten roteras så att arbetsvyn blir
koncentrerad till arbetsområdet. Till skotarna finns det applikationer att välja till
som gör att hytten kan bli stötdämpande genom att lyfta upp hytten med kolvar.
Detta förekommer ej kombinerat med nivellering och rotering (Rottne, 2017).

Komatsu:

Komatsu har valt en annan lösning på problemet med nivelleringen. De har satt
kranen och hytten på samma svängkrans och nivellerande kropp. Detta gör att
kranen och hytten alltid är i horisontell nivå samtidigt som arbetssikten alltid är
koncentrerad till arbetsområdet. Tillverkaren har börjat erbjuda stötdämpande
hyttupphängning till deras skotare, dock även här utan kombination med
nivellering och rotering (Komatsu, 2017).

Ponsse:

Den finska tillverkaren har löst problemet på ett något annorlunda sätt jämfört
med sina konkurrenter. De har delat in maskinchassit i tre delar istället för den
mer traditionella tvådelade. Den mellersta av dessa delar håller sig alltid rakt kring
en axel som går utmed maskinen. Tilltningen framåt och bakåt sker genom en axel
som ligger tvärsöver maskinen. På den horisontella plattan ligger svängkransen
som hytten sitter på. Runt hytten genom en båge sitter kranen detta gör att
arbetsvyn alltid är mot skördaraggregatet. I och med att kranen sitter i denna båge
är sikten från hytten är i stort sett obehindrad från vänster till höger om
maskinföraren (Ponsse, 2017).

2.4 Patentundersökning
Inför projektstarten genomfördes en mindre omfattande patentundersökning för att kontrollera
att inga större intrång på något patent sker. Denna undersökning utfördes efter bästa förmåga
av författarna samt att patentägarna gagnas av att vara något diffus i dess framställning av
patenten, garanteras det inte att projektlösningen omfattas av ett patent. Då det har hittats patent
som ej är i kraft och som skulle ha berört projektet, exempel på dessa är SE 9002771-5, Hytt
avsedd för framförallt terränggående fordon och SE 8304292-9, Terränggående fordon eller
maskin (PRV, 2017).

2.5 Standarder för hytten och dess infästning
De standarder som har hittats som påverkar denna produkt är framförallt standarder som berör
olika belastningar på hytten. Produkten som projektet syftar till att ta fram berör inte den
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skyddande delen av föraren utan hyttens upphängning från maskinchassit. Det är av stor vikt
att produkten klarar vissa standarder så hytten inte lämnar maskinchassit. Därför kommer
hyttstandarder att räknas med under framtagningen av projektkonstruktionen. De olika
standarderna skiljer sig något åt och kommer att presenteras i punktform.
• FOPS ISO 8083:2006
FOPS (Falling-object protective structures) är en standard som strävar efter att skydda
skogsmaskinsföraren från fallande objekt. I standarden finns det angivelser om hur
denna ska testas och vilka krav som måste uppnås. I korthet genomförs testet genom att
en massa med en specifik vikt och geometri tillverkas. Efter det höjs vikten över hytten
tills en viss beräknad potentialenergi innehas. När denna höjd har uppnåtts släpps vikten
mot hytten. Inbucklingen som sker får inte komma in i en zon som definieras som
approximation av en förare som sitter i förarsätet (SIS, 2006).
• ROPS ISO 8083-1:2009
ROPS (Roll-over protective structures) är en standard för överrullningsskydd vars syfte
är att skydda föraren om maskinen välter. Enligt denna standarden ska hytten klara av
tre olika tester som sker efter varandra utan möjlighet till några reparationer eller
inverkan emellan testerna. Innan testen börjar definieras en zon genom en plåtkropp
som kommer att representera en normal manlig förare med kläder på och en
skyddshjälm. Plåtkroppen kommer sedan placeras i förarstolen. Utöver denna
förberedelse måste alla rutor och annan inredning tas bort från hytten. När dessa åtgärder
är klara kan det första testet inledas. Detta test sker genom en sidokraft som appliceras
högst upp på hytten. Kraft som ska appliceras på hytten är definierat av en ekvation i
standarden och beror på maskinvikten. Utöver den givna kraften ska hytten även kunna
ta emot en viss energi som uppstår när kraften påverkar hytten. När detta är gjort
kommer hytten att utsättas för en tryckande kraft uppifrån. Denna kraften är också given
av standarden och även denna beror på maskinvikten. När kraften har uppnåtts kommer
denna att hållas kvar i fem min för att säkerställa att all deformation har stannat. Den
sista delen av testet sker med en statisk kraft som också beror på maskinvikten. Kraften
appliceras framifrån eller bakifrån, vilket bestäms av vilken punkt som är närmst
plåtkroppen. Testet kommer att avslutas om någon detalj kommer mot plåtkroppen eller
om hytten lossnar från dess fäste alternativt att alla krafter och energier har uppnåtts och
testet klarats (SIS, 2009).

2.6 Intervjuer
En intervju kan antingen vara kvalitativ och kvantitativ. Den kvantitativa metoden använder
matematik, statistik och mätningar som mynnar ut i numeriska observationer eller låter sig
omvandlas till numeriska värden. Hit hör bland annat tester, prov, enkäter med frågeformulär
och intervjuer som kan användas matematiskt. Den kvalitativa metodiken kännetecknas av att
inte använda sig av matematiska eller numeriska svar (Backman, 2008). En kvalitativ intervju
ger personen i fråga möjlighet att med egna ord dela med sig av erfarenheter, tankar och känslor
vilket oftast sker verbalt (Dalen, 2008).

2.7 Metodundersökning
Av den orsak att det finns olika metoder för att genomföra ett projektarbete har en mindre
undersökning om några olika metoder som finns för metoduppbyggnad genomförts. Det som
generellt kan sägas om de olika metoder som har undersökts inför detta projekt är att stor vikt
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bör läggas på undersökning och informationsinsamlande. Detta för att få en bra grund att bygga
arbetet på (Mattalla & Karlsson, 2001). Hur senare delar av metodiken ska fortskrida skiljer sig
dock en del från metod till metod. Vissa metoder delar endast upp arbetet i två större delar
(Olsson, 1995a, 1995b; Pugh, 1990). Andra metoder är mer indelade och innehar tolv steg där
varje steg genomförs tills dess att samtliga av stegen ska dokumenteras och presenteras
(Dhillton, 1996). I dessa olika metoder återfinns olika verktyg som hjälper till att analysera
kraven eller att utvärdera dessa mot annan fakta. Exempel på verktyg är parvisjämförelse som
hjälper till att prioritera de olika kraven och QFD-hus (Quality Function Deployment). Ett QFDhus summerar och viktar kriterierna, översätter kraven till produktegenskaper, anger vilket krav
som harmoniserar mest med de andra kraven, konkurrentundersökning som presenteras både
numeriskt och grafiskt samt uppskattar hur svårt produktegenskaperna kommer vara att nå.
(Bergman & Klefsjö, 2012).

2.8 Beräkningsmetoden FEM (Finita Element Metoden)
FEM eller som den kalls på engelska FEA (Finite Element Analysis) är en matematisk modell
som används till att modellera olika scenarion med olika storheter. För en ingenjör är dessa
storheter ofta styvhet, krafter och förflyttningar. Metoden genomförs genom att en angiven
geometri byggs upp med olika mindre element (linjer) och dess ändpunkter (noder) som de
delar med andra element. Dessa element kan både gå med ytan och in i geometrin, med detta
kan elementen bygga upp hela geometrin. Det nätliknande mönstret som elementen med dess
noder skapar över utgångsgeometrin kallas mesh. Desto mindre dessa element görs desto bättre
följer de ursprungsgeometrin vilket kommer att ge ett bättre slutresultat när resultatet av
beräkningen sedan erhålls. Dessa beräkningar sker genom att elementen tilldelas egenskaper
som transformerar storheten från en nod till en annan. I beräkningar som ingenjörer ofta
använder vid hållfasthetsberäkningar är egenskapen e-modulen, det vill säga ett materials
elastiska egenskap. Vid varje nod kommer storheterna att summeras för att skapa ett resultat av
storheterna vid just den noden. Detta kommer att göras för samtliga noder i meshen. För att
skapa olika belastningar i mesh-systemet sätts det därför ut randvillkor, dessa randvillkor kan
delas in i två huvudkategorier; inverkan och fasta punkter. Där inverkan är förändringen på
systemet, för en ingenjör kan det exempelvis vara en kraft. De fasta punkterna är villkor som
håller fast meshen i rymden och som krafterna trycker emot genom meshen (Adams, 2008).
Utöver analys och beräkningar av specifika geometrier kan FEM även behandla olika kroppar
som påverkar varandra. Överföringen av storheterna mellan de olika noderna på de respektive
kropparna sker med speciella element som delar elasticiteten med de omkringliggande
elementen. Kontakten mellan de olika kropparna kallas vanligen för kontaktvillkor (eng
Contact Conditions) i analysprogrammen där elementstorheterna oftast skapas automatiskt
mellan dessa kroppar. Vid kontakterna kan spänningsförhöjningar, så kallade
spänningskoncentrationer förekomma. Dessa koncentrationer av spänningar kan bero på att en
skarp kant bildas vid de olika kropparnas beröringsytor. Spänningskoncentrationer kan även
förekomma inne i en geometri, exempelvis där det förekommer skarpa kanter eller om
elementstorlekarna inte är tillräckligt små (Adams, 2008).
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3. Metod
Metodavsnittet har delats in i två olika huvudkategorier under två huvudrubriker. Den första
delen behandlar hur informationen och teorin har samlats in till detta projektarbete. Den andra
delen berör det praktiska genomförandet av projektet, vilka moment som har använts samt vilka
teorier som är kopplad till dessa. Här kommer även den valda beräkningsmetodiken att
presenteras samt vilka datorprogram som kommer att användas. För att få en överblick och visa
hur dessa delarna tillsammans bildar en röd tråd genom arbetet har ett flödesschema skapats.
Ur flödesschemat kan ett tydligt flöde betraktas av hur arbetet kommer att löpa och att de

Bild 3.1 Flödesschema över metoden

praktiska delarna kommer att ha sin grund i det introducerande arbetet med
informationsinsamlande.

3.1 Informationsinsamlandet
Den inledande delen till projektet är att ta fram relevant fakta och få kunskap om aktuell
forskning inom området. Detta för att kontrollera behovet av produktutveckling och skapa en
uppfattning av vad som kommer att förväntas av projektlösningen. Denna undersökning
kommer att ske på två olika sätt. Den första metoden för informationsinsamlandet kommer att
ske genom en teoretisk undersökning med sökning av vetenskapliga artiklar vid Högskolan i
Halmstads bibliotek samt på Google scholar. Utöver denna undersökning kommer granskning
av konkurrenter till Gremo att genomföras genom deras hemsidor och genom att titta på filmer
på Youtube. Förutom detta kommer även SkogForsks databas med rapporter att användas då
denna institution har specialiserat sig mot skogsbranschen.
Den andra delen av informationsinsamlandet kommer att ske genom kvalitativa intervjuer med
skogsmaskinförare. Förhoppningarna på detta är att de tänkta brukarna till projektlösningen ska
ge sin syn på projektet. Samtidigt som en större förståelse kan bildas beträffande de olika
arbetsmiljöerna som maskinen ska hantera och maskinförarnas arbetssituation. En annan
möjlighet som kommer med att åka ut till arbetsplatser istället för att bara skicka ut materialet
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är de tankar och funderingar som eventuellt florerar i branschen om lösningar och idéer kring
projekt.

3.2 Det praktiska projektgenomförandet
Den praktiska metoden som projektet kommer att byggas på är i huvudsak från Fredy Olssons
”Principkonstruktion” och ”Primärkonstruktion” (Olsson, 1995a, 1995b). Uppställningen som
dessa böcker redogör kommer att bilda en huvudstomme där viss influens från boken, ”Kvalitet
från behov till användning” (Bergman & Klefsjö, 2012) kommer att implementeras.
3.2.1 Principkonstruktion
Den inledande delen av det praktiska projektgenomförandet kan delas in i fem arbetsmoment
för att finna en lösning till konstruktionsproblemet (Olsson, 1995b). Under dessa arbetsmoment
som presenteras nedan i Bild 3.2 kan olika syften hittas. Förklaring till arbetsmomenten och
dess syfte kommer kortfattat förklaras nedan:
• Produktdefinition:
Inom denna punkt kommer huvuduppgiften till projektet
att identifieras samt de underliggande deluppgifter som
lösningen ska uppfylla.
• Produktundersökning och kriterieuppställning:
Denna del av principkonstruktionen har valts att delas in
i tre olika delar för att få en lättare översikt av momentet.
De olika momenten är Produktundersökning,
Kriterieuppställning
och
Sammanvägning.
Produktundersökningen kommer att sammanfatta den
redan genomförda undersökningen i teoretiska
referensramen med de mest relevanta delarna ifrån
informationsundersökningen genom intervjuerna. Medan
Bild 3.2 Principkonstruktion
kriterieuppställningen kommer att vikta de uppställda
kraven och de funna delarna i produktundersökningen.
Sammanvägningen är en avslutande del för detta arbetsmoment, här kommer
produktundersökningen och kriterieuppställningen att vägas samman genom ett QFD-hus.
•

Framtagning av produktförslag:
För att kunna ta fram så många lösningar till projektet som möjligt delas huvudkonstruktionen
upp i fyra huvuddelar. Dessa fyra delarna är nivellering, rotering, stötdämpning och chassi.
Där olika lösningar till huvuddelarna försökte hittas oberoende av de andra delarna. Detta för
att sedan kombinera ihop dessa till olika helhetslösningar som kan utvärderas och ställas emot
varandra. Efter utvärderingen kombinerades dessa med varandra för att kunna hitta nya
lösningar till projektet tills dess att ett produktförslag kan presenteras.
• Utvärdering av produktförslag:
De framtagna produktförslagen bedöms och ställs mot de ställda kriterierna. Detta genomförs
så att en principkonstruktion kan väljas.
• Presentation av valt produktförslag:
Här presenteras projektförslaget och underliggande beräkningar genomförs. Förslagets föroch nackdelar samt kriterieuppfyllelse kommenteras. Beräkningarna kommer att bestå av två
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delar, en handberäkning och en FEM-analys, som kommer att utföras av CATIA-V5 på den
uppritade geometrin.
Genom det sista huvudmomentet i principkonstruktionen (presentation av valt produktförslag)
har tillräckligt med underlag skapats för att kunna gå vidare med projektet till
primärkonstruktionen.
3.2.2 Primärkonstruktion
Under projektets andra praktiska del kommer Fredy Olssons ”Primärkonstruktion” att
användas. Enligt Fredy Olsson syftar primärkonstruktionen till att ”åstadkomma en primär,
preliminär användningsriktig produkt”(Olsson, 1995a). Delen är utformad för att ta efter där
principkonstruktionen slutar och bygga vidare på dess resultat. Primärkonstruktionen är indelad
i fyra olika huvuddelar. Dessa olika delar presenteras likt principkonstruktionen genom en bild
samt en kortare sammanfattning till berörd del.
• Produktutkast
Det
inkommande
materialet
från
principkonstruktionen analyseras för att sedan
delas upp i olika delar. Detta för att kunna
identifiera redan färdiga delar och/eller unika
delar. Efter uppdelningen av unika- samt
färdiga delar ses samtliga över ännu en gång
för att kunna konstatera om de är
rutinbehandling eller om de behöver
specialbehandling.
Med
detta
menas
exempelvis om en redan färdig del kan
beställas direkt från grossist eller om den
behöver modifieras.
• Komponentval
Här presenteras de olika färdiga delarna mer i
detalj med dess tekniskspecifikation.
• Detaljkonstruktion:
De unika delarna tas upp, presenteras samt tilldelas
material och ritningar produceras.

Bild3.1.3 Primärkonstruktion

• Produktsammanställning:
Den slutliga produkten slutsammanställs och produktens slutliga egenskaper presenteras och
ställs mot kriterierna samt kommenteras.
Utöver de 3D-uppritade detaljerna genom CATIA-V5 kommer även ritningsmaterial att skapas
för att kunna användas som presentation och underlag till företaget.

3.3 Analys och beräkningar
Beräkningarna som kommer att genomföras i detta projekt kommer att ske med två olika
programvaror. Den ena är CATIA-V5 som kommer att genomföra FEM-beräkningar på
uppritad geometri. Analysdelen i CATIA-V5 analyserar endast det linjära förhållanden mellan
11

noderna och därför kommer resultatet från dessa analyser endast bli approximativa om
spänningarna går in i det plastiska materielområdet (Dassault Systémes, 2009). Utöver detta
kommer matematikprogrammet Wolfram Mathematica att användas för övriga beräkningar.
Programmen kommer i huvudsak att användas i principkonstruktionen där de beräknar
standarderna på två olika sätt. De olika resultaten från dessa beräkningar kommer att jämföras
med varandra för att validera beräkningarna. De olika formlerna som kommer att användas i
detta arbete presenteras i Bilaga 2.

12

4. Resultat
Resultatet kommer följa samma uppställning som metodavsnittet med liknande rubriker, där de
inledande rubrikerna informationsinsamlandet med dess underrubriker kommer behandlas.
Därefter kommer det praktiska projektgenomförandet med den inledande
principkonstruktionen bearbetas. Primärkonstruktionen kommer att avsluta avsnittet och
presentera det slutliga förslaget för detta projekt.

4.1 Informationsinsamling
I enlighet med metodens uppställning kommer denna del att delas upp i två huvudrubriker.
Denna del har till stora delar redan tagits upp under teoretisk referensram så endast de mest
relevanta delarna kommer att lyftas fram här. Den andra delen kommer att behandla den
undersökning som har gjorts genom interjuver av maskinförare som projektlösningen kommer
att syfta till.
4.1.1 Teoretisk undersökning
Från litteraturundersökningen som genomfördes under teoretisk referensram har det
framkommit att stora produktionsfördelar finns att hämta med en nivellerande hytt.
Produktionsökning är beroende på vilken terräng maskinen framförs i, dock har bevis på att
produktionen kan öka med upp till 10-11% jämfört med fasta hytter (Gellerstedt, 1998; Nordén
& Granlund, 2003). Vilka förbättrade hälsoeffekter som kommer med en nivellerande hytt har
inte kunnat bevisas, emellertid har flera maskinförare uppgett att det är lättare att ta stötar när
de sitter horisontellt (Gellerstedt, 1998). En annan del av arbetet är den roterande delen av
projektet där inga större dokumenterande hälsoeffekter har funnits däremot finns det bevis att
huvudrotationerna över 22,5 grader minskar. Det bör då läggas till att den utförda
undersökningen skedde med en icke automatiserad hyttsvängning (Gellerstedt, 1998). Hur
mycket minskning av huvudvridningar ett automatiserat system bidrar till har inte kunnat
finnas. Utöver de nivellerande och roterande delarna av projektet har ett vibrationsproblem
identifierats. Dessa vibrationer tros vara en av de största orsakerna till belastningsskador hos
maskinförare (Caffaro et al., 2016). Det har även påträffats artiklar som visar att teoretiskt sätt
kan vibrationerna minska med 85-90 % om aktiv stötdämpning implementeras på maskinerna
(Jönsson et al., 2010). Vissa konkurrenter har börjat erbjuda stötdämpande lösningar men dessa
är ofta särställda från de nivellerade och roterande delarna (John Deere, 2017; Ponsse, 2017;
Rottne, 2017).
4.1.2 Undersökning med intervju
Ett frågeformulär togs fram där nivellerande, roterande och stötdämpande hytt var i fokus med
hänsyn till både funktion och hälsa. Efter att de 17 frågorna valts ut besöktes olika maskinförare
med diverse maskinmärken för att få kvalitativ uppfattning av problemet. Trots att
projektlösningen riktar sig mot skördare har skotarförare involverats i undersökningen där
förarna hade en chans att säga sin mening om systemet. Frågorna bidrog till en insyn i
maskinförarnas vardag som kan vara behjälpliga vid framtagning av olika principlösningar.
Intervjusvaren kopplas sedan samman med den framtagna teoriundersökningen.
Frågeformuläret som skapades och användes återfinns i Bilaga 3
Resultatet från intervjuerna visar att samtliga maskinförare uppskattar en nivellerande och
roterande hytt. De intervjuade förarna menar att den rörliga hytten medför både fysiska och
psykiska förbättringar. De nackdelar som förarna identifierat är att de upplever att de inte har
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samma känsla som tidigare avseende maskinens lutning eller när maskinen håller på att fastna.
Orörligheten hos föraren som en rörlig hytt medför är också en upplevd nackdel då detta kan
frambringa trötthet och stelhet då kroppen inte behöver användas i lika stor utsträckning. Dock
är förarna eniga om att slitageskador skulle minska med en rörlig hytt jämfört med en fast.
Anledningen till att skadorna minskar är enligt de intervjuade förarna att de sitter horisontellt
och slipper spänna kroppen. Vidare menar förarna att om man sitter horisontellt kan kroppen ta
upp stötar från maskinen bättre, vilket överensstämmer med artikeln ”A self-leveling and
swiveling forestry machine cab” (Gellerstedt, 1998).
Intervjudeltagarna anser att även den psykiska hälsan förbättras av en rörlig hytt eftersom de
upplever att de har mer ork och att arbetspassen blir mindre påfrestande.
En annan intressant aspekt som framkom under intervjun var att förarna vägde in både service
och maskinens tyngd i sina omdömen av de rörliga hytterna. De menade att ju fler rörliga delar
en maskin har desto större risk är det att maskinen behöver genomgå reparationer och annan
service. Med fler rörliga delar anses maskinen bli tyngre vilket är något som samtliga förare är
överens om att de inte vill ha.
För samtliga intervjusvar se Bilaga 4.

4.2. Principkonstruktion
Under denna rubrik kommer den inledande praktiska delen av projektgenomförandet att
framföras. Principkonstruktionen kommer följa de arbetsmoment som presenterades i
metodavsnittet.
4.2.1 Produktdefinition
Vid Gremos projektpresentationen framkom det en önskning om en nivellerande och roterande
hytt. Där erhölls även den hyttgeometri som utgör det ena gränssnittet för projektet. När denna
geometri studerades upptäcktes att en vridkrans med tillhörande rotationsmotor redan var given.
Efter samtal med Gremo fastslogs att projektet kunde utgå från denna vridkrans och motor.
Därav kommer resterande arbete i huvudsak syfta till att konstruera den nivellerande delen.
4.2.2 Produktundersökning och kriterieuppställning
Som angetts under metoden kommer detta moment delas in i tre olika delar, under varje del
kommer relevant fakta samt resultat att presenteras.
4.2.2.1 Produktundersökning
En analys av olika lösningar som konkurrenterna erbjuder har tillsammans med de delar som
framkommit under informationsinsamlingen skapat en god grund till projektet. Resultatet av
analysen är att det finns ett antal olika lösningar att nivellera och rotera hytten samt lösningar
som dämpar stötarna i hytten. Dock har det inte hittats en lösning som kombinerar dessa
egenskaper i samma produkt. Fördelarna med att nivellera och rotera arbetsplatsen ses väldigt
positivt från de intervjuade maskinförarna. Även aspekten av en lösning som kan kombinera
detta med en stötdämpande förmåga ansågs väldigt positivt. Utöver detta var det en punkt som
samtliga intervjuade var överens om och det var vikten, de ville inte ha tyngre maskiner.
4.2.2.2 Kriterieuppställning
Den erhållna kravlistan från Gremo jämfördes med det insamlade informationsmaterialet.
Jämförelsen visade att flertalet av de angivna kraven överensstämde med de synpunkter som
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framkommit vid intervjuundersökningen. Dock var det en punkt som inte fanns med i den
erhållna kravlistan nämligen möjligheten till stötdämpning. Efter diskussion med Gremo där
resultatet av intervjumaterialet presenterades bestämdes det att denna punkt ska läggas till i
kravlistan. Den uppdaterade kravlistan återfinns i Bilaga 5.
De olika kraven fördes in i en parvisjämförelse för att analysera vilka krav och önskemål som
har störst betydelse för projektet.

Bild 4.1 Parvisjämförelse av krav och önskemål

Den parvisa jämförelsen visar att ROPS (7) och FOPS (6) är de viktigaste kraven. Dessa är som
tidigare nämnts standarder som måste uppfyllas. Utöver dessa krav visar den parvisa
jämförelsen att nivellerande (5) och roterande (4) anses som viktiga krav medan höjd (0) och
stötdämpande (1) anses vara av mindre vikt.
Materialvalet för konstruktionen var fastställt i kravlistan, detta för att samma material skulle
användas som för maskinens resterande delar. Eftersom materialet redan var bestämt var det
svårare att prioritera ner materialkravet mot de andra kraven.
4.2.2.3 Sammanvägning
Ett QFD-hus har använts för att analysera de olika kraven mot varandra och för att specificera
kraven till produktegenskaper, kravens motstridighet eller sammanfallenhet kommer också att
analyseras. Samtidigt kommer QFD-huset att analysera konkurrenternas förmåga att uppfylla
projektets kravlista. Då lösningarna varierar och de olika konkurrenterna har andra egenskaper
med nivellering och rotering har en uppskattning gjorts utifrån hur dessa klarar de uppsatta
projektkraven. Uppskattningarna grundas på de besök som genomfördes under intervjuerna
samt bilder och filmer som studerats på konkurrenternas hemsidor. Övrig information som har
använts kommer även dessa ifrån konkurrenternas hemsidor.
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Bild 4.2 QFD-hus med en jämförelse av olika delar från den framtagna informationen

Ur OFD-huset kan de krav och den parvisa jämförelsens viktning av dessa beskådas längst till
vänster i bilden ovan. Vidare kan i taket på huset de olika korrelerande produktegenskaperna
utläsas samt i takets spetsiga del korrelationerna mellan dessa. Den färgade delen av huset syftar
till att visa hur bra de olika kraven korrelerar med de olika produktegenskaperna.
Högerdelen av huset visar en konkurrentjämförelse av de uppsatta kraven och nedtill jämförs
de mot produktegenskaperna. En jämförelse mot konkurrenterna ger en anvisning om hur den
tänkta produkten kan komma att hävda sig mot konkurrenterna samtidigt som det kan användas
som säljargument vid marknadsföringen.
Delen längst ned i QFD-huset visar den uppskattade svårigheten att nå de uppsatta
produktegenskaperna samt resultatet av jämförelsen mellan kraven och produktegenskaperna.
Siffran kommer från en summering av en multiplicering mellan vikten och hur stark korrelation
det finns mellan kraven och produktegenskaperna. Denna summering presenteras både igenom
en numerisk siffra samt dess procentuella vikt av samtliga produktegenskaper.
Ur detta kan tydas att fokus bör läggas på att uppfylla produktegenskapen vikt och efter det
ROPS-kravet då dessa har störst korrelation med de andra kraven. Utöver detta kan det uttydas
ur konkurrentjämförelsen att den slutliga produktens starka sidor kommer vara stötdämpning
och nivelleringsvinkeln. Det kan även utläsas att produkten kommer ha liknande egenskaper
avseende vikt och höjd.
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4.2.3 Framtagning av produktförslag
De framtagna principlösningarna finns i Bilaga 6, dessa ligger till grund för de olika
produktförslag som redovisas i tabellform nedan. De presenterande produktförslagen är en
kombination av de underliggande principlösningarna. De tagna delarna kan vara chassit från en
och hela funktionslösningen från en annan principlösning.
Tabell 4.1 Produktförslag 1 ”Axelnivellering

Tabell 4.2 Produktförslag 2 ”Nosfäste”
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Tabell 4.3 Produktförslag 3”Trippelkolvar”

Då produktförslagen Trippelkolvar och Nosfäste är ”fritt upphängda”, det vill säga de kan ledas
i höjdled, kan dessa förslag stötdämpas. Detta genom att kolvarna kopplas till ackumulatorer
som kan hantera övertrycket som uppstår när kolvarna returnerar (blir kortare). Denna del
kommer inte att behandlas mer i detta projekt då annan eventuell hydraulik på maskinen kan
komma att användas.
Axelnivellering har inte samma förmåga att stötdämpa men har större möjlighet att klara av
standardernas kraftkrav.
4.2.4 Utvärdering av produktförslag
För att kunna genomföra jämförelsen så rättvist som möjlig har ett antal punkter tagits fram
som kommer ligga till grund för utvärderingen:
•
•

•

För att kunna jämföra och utvärdera alla produktförslag mot varandra har kraven
stötdämpning, vikt, höjd, roterande och nivellerande beaktats.
Kraven om ROPS och FOPS har senarelagts till Presentation av principförslag då dessa
handlar om att klara av krafter åt olika håll. Denna utvärdering kommer att ske med
friläggning och jämnviktsekvationer. Det kommer dessutom genomföras grundligare
beräkningar genom FEM-beräkningar i CATIA-V5.
Utöver de grundläggande kraven har även övriga aspekter som rörliga delar, service och
montering implementerats för att få ett helhetsperspektiv på produktens livslängd.

Den sistnämnda punkten är ett försök att motverka monterings- och underhållsproblem som
exempelvis kan uppstå genom stötar till följd av slitage eller misskött underhåll. Då vid
bibehållet underhåll minskar driftstörningarna och ökar livslängden för produkten (SKF, 2017).
Genom att försöka skapa en konstruktion som förebygger detta skapas en förutsättning till att
produkten kommer att fungera längre och bibehålla de egenskaper som den är konstruerad att
uppfylla.
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Tabell 4.4 Summering av kraven mot produktförslagen

Stötdämpning
möjlighet
Axelnivellering
Nej
Nosfäste
Ja
Trippelkolvar
Ja

Vikt
(kg)
143.5
217
168

Höjd
(mm)
372
372
538

Roterande
(270o)
Ja
Ja
Ja

Nivellerande
(20o)
Ja
Ja
Ja

För att få en rättvis bild över samtliga förslag bör det nämnas att Axelnivellering och Nosfäste
är konstruerade för att använda sidorna på maskinchassit för att minska höjden på dessa förslag.
Om detta inte är möjligt blir dessa förslag betydligt mycket högre. Detta kommer även att
påverka vikten då olika påbyggnader kommer att behöva göras för att få koncepten att fungera
korrekt.
Utöver detta har samtliga projektförslag flera delar som kommer behöva underhåll. Dock ses
Nosfäste som något svårare då den främre kolven är innesluten och kommer bli besvärligare att
både serva och montera. Motsatsen kan sägas om produktförslaget Trippelkolvar då denna är
en mer öppen lösning där kolvarna även kan höjas om reparationer och underhåll behöver
genomföras.
4.2.5 Presentation av produktförslag
Produktförslaget som har valts till detta projekt är Trippelkolvar då denna har få delar samtidigt
som den uppfyllde kravet på stötdämpning som flera av konkurrenterna saknade. Utöver detta
är inte lösningen beroende av att kunna ha dess kolvar på sidan av maskinchassit och är då inte
beroende av maskingränssnittet lika mycket. Detta ligger även i linje med den information som
har mottagits från Gremo med ett gränssnitt som består av en platta. Fördelarna att kunna höja
och sänka hytten vid behov för att underhålla och reparera under denna vägs också in vid val
av produktförslag.
Ur tillverkningssynpunkt kan den tänkta geometrin även få positiva effekter då mycket av
konstruktionen bygger på symmetri. Detta gör att många delar är lika och förenklar
tillverkningen samtidigt som de reducerar antalet artiklar som behöver lagerföras.
4.2.5.1 FOPS och ROPS beräkningar
Beräkningarna som kommer att beröra standarderna har genomförts i matematikprogrammet
Wolfram Mathematica och kommer att redovisas i bilagor. Detta för att kunna använda hela
programmets uppställning samt dess förmåga att skapa rapporter. Dock kommer resultaten att
presenteras i en sammanfattande text här nedan.
➢ FOPS
Denna standard syftar till att reglera och skydda maskinförare från fallande objekt på
hytten. Detta genom att en specifik kropp vars vikt är känd kommer att lyftas över hytten
till dess att en uppnådd energi uppstår i kroppen som släpps ned på hytten.
Efter beräkningar enligt standarden framkom det att krafterna från denna energi som
FOPS ställer kommer att vara lägre än det statiska testet som ROPS utsätter hytten för.
Då kraften blir mindre vid FOPS än den som ställs vid ROPS-testet görs antagandet att
om konstruktionen klara ROPS kommer även FOPS-testet att klaras, därav kommer inte
mer arbete att läggas på FOPS. Uträkningarna kan ses i sin helhet i Bilaga 7
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➢ ROPS
Då detta test sker genom tre olika deltester som sker efter varandra har vissa antaganden
om förloppet behövt göras. I och med att den framtagna lösningen är komplex i dess
utförande finns det många olika startpositioner för testet. Till dessa olika startpositioner
finns både mer gynnsamma och ogynnsamma positioner vilket har stor betydelse för
utgången av testet. Då detta är en inledande analys för förslaget antas att hytten börjar
med kolvarna i den tänkta arbetsställningen 50 mm från dess bottenläge. Varefter den
inledande sidokraften verkar och ställer hytten på sned. Det efterföljande testet som är
crushing-delen kommer att trycka tillbaka hytten och kolvarna till utgångsläget, där de
kommer att stanna tills denna delen av testet är avklarat. Detta ger utgångspunkten för
det sista testet då en kraft kommer att appliceras framifrån eller bakifrån på hytten.
Hytten kommer då tiltas bakåt tills dess att kolvarna når sitt ändläge varefter kraften
kommer att byggas upp till det angivna värdet. Då det beskrivna förloppet och startläge
endast är ett av flera lägen och förlopp bör fler simuleringar och beräkningar utföras. På
grund av begränsad tid och resurser kommer endast startposition med kolvarna ute med
50 mm samt testförlopp att behandlas i denna projektrapport. De detaljerade
uträkningarna med alla antaganden och utförligare beskrivning av förloppet ligger i
Bilaga 8
Efter att beräkningarna slutförts framkom att smärre geometriförändringar var tvungna att
genomföras för att klara ROPS-standarden. I och med att dessa geometriförändringar var
relativt små valdes det att fortsätta med projektförslaget och genomföra beräkningar med FEMverktyg.
➢ FEM- beräkningar mot ROPS
Efter de inledande beräkningarna kommer sex olika FEM-beräkningar att genomföras. De två
första beräkningarna kommer beröra sidokraften. Den första beräkningen sker med vinklad
platta med ena kolven längst ute och den motstående i bottenläget och utan att vajern har sträcks
(Bilaga 9). Den andra beräkningen kommer att vara med vajern sträckt och med maximal kraft
som standarden uppger att hytten måste klara (Bilaga 10). Vajerns syfte är att ta upp den
vridande kraft som kolvarna utsätts för och som riskerar att vrida av kolvstången. När kolven
nästan är i sitt yttersta läge ska vajern börja sträckas och när den väl är i sitt yttersta läge ska
vajern var försträckt. Med största sannolikhet kommer kolven att böjas men det är godkänt så
länge inte kolven brister. Efter att krafter i storleksordningen som för testet applicerar kommer
många eller samtliga delar att behövas bytas ut.
Den tredje delen består av ett crushing-test genom applicering av den statiska kraften som
uppges i standarden. Detta kommer att genomföras med kolvarna i bottenläge, beroende på
antagandet som angavs ovan (Bilaga 11). Vidare kommer den fjärde och femte beräkningen
genomföras där den ena kraften kommer framifrån eller bakifrån (Bilaga 12). Dessa olika tester
kommer att simulera standarderna så bra som det är möjligt med CATIA FEM-verktyg. Dock
kommer det även här vara nödvändigt med vissa förenklingar. Den första förenklingen innebär
att hytten kommer representeras av en uppritad balk som går rakt uppåt. Detta för att få ner
beräkningstider och underlätta att mesha upp kroppen. Den andra förenklingen innebär att en
axel med en sfär mitt på denna kommer att representera alla frihetsgrader som ett ledlager har.
Axeln kommer dessutom att integreras med hyttchassit för att minska kontaktvillkor på den
beräknande kroppen. Förenklingen kommer dock medföra att den sjätte och sista beräkningen
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På grund av begränsningar i FEM-analysprogrammet och geometrins komplexitet har samtliga
delar valts att analyseras samtidigt. Begränsningarna i programmet beror på de ”sensorer” som
finns i FEM-programmet summerar nodkrafterna på ytan vilket gör det är svårt att överföra
krafterna på ett bra sätt till nästa part. Utöver svårigheterna med att överföra krafterna från en
part till en annan tillkommer geometrins komplexitet. Då krafterna skapar vissa deformationer
kommer avstånd och ändringar av kolvpositioneringen att ske. Exempelvis om en av kolvarna
ändras kommer en eller båda av de andra kolvarna också ändras och därmed kraftfördelningen
mellan kolvarna. Bild 4.3 försöker illustrera ett annat exempel när en kraft är tillräckligt stor
och böjer balken mellan kolvinfästningarna vilket leder till att kolvarna drar sig inåt.

Bild 4.3 Avståndsändring då infästningsringen till vändkransen belastas.

Detta är endast två exempel på olika förändringar som kan förekomma till följd av olika krafter.
Då ROPS syftar till att skydda maskinföraren vid en olycka kommer stålmaterialet gå in i det
plastiska området. Därför kommer brottgränsen att användas som den absoluta maxspänningen.
Detta för att kunna utnyttja materialet maximalt i och med att produkten behöver bytas ut om
produkten utsätts för krafter i ROPS-test storlek. Detta leder dock till ett problem när FEMberäkningarna i CATIA ska genomföras och utvärderas då CATIA bara behandlar det elastiska
området. FEM-beräkningarna kommer då endast ge en antydan om projektet kommer att klara
ett verkligt test. För att säkerställa att produkten kommer klara testerna behövs verkliga tester
eller simuleringar med ett mer avancerat simulationsprogram som Abaqus genomförs.
Brottgränsen för materialet som kommer att presenteras mer i primärkonstruktionen är 950 MPa
för konstruktionsstålet och 900 MPa för kolvstängerna (SSAB, 2017; Stacke, 2017).
Med beräkningarna som återfinns i Bilagorna 9-13 synliggörs de största
spänningsansamlingarna som har identifierats. Dock förekommer det större enskilda
spänningar som kan ses på spänningsaxlarna. Dessa har identifierats som nodfel det vill säga
att det är en eller två noder som får väldigt höga värden medan noder runt om denna punkt har
mycket lägre värden (300-500 MPa mindre). Förklaringen till detta kan bland annat vara skarpa
kanter eller att flera olika ytor möts i ett skarpt hörn.
Som analyserna visar befinner spänningarna sig flera gånger inom det plastiska området dock
inte över de angivna brottgränserna.

4.3 Primärkonstruktion
Under den andra praktiska delen av projektet kommer produktförslaget tas isär och de olika
delarna som bygger upp produktförslaget kommer identifieras. När detta är gjort delas dessa in
i olika kategorier och dimensioneras.
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4.3.1 Produktutkast
Identifieringen av produktförslagets olika delar inleds genom att konstatera att geometrin under
kolvarnas infästning till maskinchassit inte kommer att tas med i komponentindelningen. Detta
för att dimensioner och annan geometri mot maskinchassit inte har erhållits och därmed inte
kunnat konstruerats korrekt. Då delarna ändå inte kunde användas utan modifieringar, beslöts
det att utesluta dessa från denna rapport.
För övriga delar som berör produktförslaget kommer dessa att identifieras och delas in i olika
kategorier som kommer att presenteras i tabell 4.5. Delarna kommer först delas in i ”Färdiga
delar” och ”Unika delar” därefter om delarna kan behandlas standardmässigt eller om viss
specialbehandling av delarna behövs (Olsson, 1995a). Exempel på detta är om en produkt kan
beställas direkt från en grossist eller den beställda delen behöver modifieras. När det gäller de
unika delarna kan det vara att den kan ritas direkt på ritning eller om delen behöver delas in i
komponenter. Till exempel en sammansvetsad del som består av ett flertal plåtar.
Tabell 4.5 Indelning av delar
Unika delar
Benämning
Antal
Hyttchassi
1
Kolvinfästning
6
Axel till kolv
3

Färdiga delar
Benämning
Antal
Kolvar
3
Bussningar
6
Ledlager
3
Vajer
2
Bultar
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Färdiga delar
Rutinbehandling
Benämning
Antal
Kolvar
3
Bussningar
6
Ledlager
3
Vajer
2
Bultar
24

Unika delar
Specialbehandling
Benämning
Antal
Hyttchassi
1
Kolvinfästning
6
Axel till kolv
3
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4.3.2 Komponentval
De olika färdiga delarna kommer behandlas under detta moment. Detta kommer att ske i
punktform där en kortare sammanfattning till valet av komponenter kommer att presenteras, för
en mer detaljerad framställning hänvisas till respektive bilaga.
➢ Kolv DA0301
Kolvarna som valts kommer från Stacke-hydraulik och är av modellen Ok-fäste. Med
detta menas att kolven sitter fast i ena änden som en vanlig kolv med ett ledlager medan
den andra änden (den mot kolvröret) sitter fast med ett Ok-fäste. Ok-fästet sitter klämt
runt kolvröret vid kolvmuttern och gör att kolven endast kan leda sig runt en axel. Efter
undersökningar med geometrin i CATIA fastställdes slaglängden på kolvarna till
270mm på grund av begränsningar i ledlagren. Från övriga beräkningar fastlades en
kolvstångsdiameter på 63mm samt en kolvstorlek på 125 mm i diameter (Stacke, 2017).
För mer detaljer se Bilaga 14
➢ Bussningar PWM 607040
Bussningar som har valts kommer från SKF och är av klassen fiberbussning.
Bussningarna är tillverkade av harts och fiber som lindats i flera lager. Dessa har
utvecklats för att klara av stora belastningar, vibrationer och miljöer som riskerar rost.
Bussningarna ska implementeras i kolvinfästningen för att kolven ska kunna ledas i en
riktning. För att vara garanterad en lång livslängd möjliggör bussningen låg friktion och
en underhållsfri drift. De har även en låg känslighet för snedbelastning och
kantbelastning (SKF, 2017). Se mer specifikationer i Bilaga 15.
➢ Ledlager GEH 40 ES-2RS

Efter att dimensionen på axeln till kolven har fastställts kunde ledlagret också
bestämmas. För att kunna tilta produkten så mycket som möjligt genomfördes
eftersökningar innan ett lager valdes som hade ett maximalt vinkelutslag på 17° (SKF,
2017). Detta lager kommer ifrån SKF och är mer presenterat i Bilaga 17.
➢ Vajer 6x36WS-IWRC
I och med att vajern kommer fungera som en säkerhetslina när kolvarna är i dess yttersta
läge har en vajer valts som klarar den dubbla dragkraften som den antas behöva. Detta
för att vara säker på att den kommer att hålla. Valet föll på en vajer som är 22 mm i
diameter och består av 265 trådar (Certex, 2017). För vidare detaljer se Bilaga 18.
➢ Bult M8x50 12.9 insex
Bultarna som håller samman kolvinfästningarna är av hållfastheten 12.9 samt med en
längd och gängning på M8x50. Hållfastheten 12.9 menas att materialet har en
sträckgräns på 1080N/mm2 (Björk, 2013). Bulthuvudet är av insexutförande för att
motstå slitage och kunna fällas in i kolvfästet. Se ytterligare specifikationer i Bilaga 19.
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4.3.3 Detaljkonstruktion
Delarna som tas upp i detta moment är hyttchassit, kolvinfästningar samt axlar som fäster
kolven i chassit. Gällande hyttchassit och kolvinfästningarna har material tilldelats av Gremo
då de redan använder samma material till många av deras komponenter. Gremo köper sina
material från SSAB och de material som är avseende till detta projekt är Domex 355MC och
Strenx 700MC. Med sin höga sträck- och brottgräns har Strenx 700MC använts till hyttschassit
vilket behövs för att klara av ROPS-testet. Stålets egenskaper kan ses i Tabell 4.6. Axlarna som
förbinder kolvarna med hyttchassit kräver också ett material med hög hållfasthet. Då materialen
som tilldelades från Gremo inte inkluderade rundstångsmaterial har ett material från Stena-Stål
används på grund av dess höga sträck- och brottgräns (Stena, 2017) vars specifikationer kan ses
i Bilaga 16.

Tabell 4.6 Materialegenskaper Strenx 700 MC (SSAB, 2017)

Hyttchassits uppbyggnad med dess olika komponenter kommer presenteras i Bilaga 21 i form
av 2D-ritningar. I denna bilaga kommer en sammanställningsritning samt de olika plåtarnas
detaljritningar att presenteras. I Bilaga 21 blad 13 kan även axlarna som förbinder kolvarna med
hytchassit återfinnas som ritning.
Kolvinfästningen som ser till att kolvarna är fästa mot maskinchassit presenteras i Bilaga 22.
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4.3.3 Produktsammanställning
Det slutliga produktförslaget med tilldelat material och dess standardkomponenter bildar den
slutliga produkten. Resultatet visas i bild 4.5 med alla detaljer monterade.

Bild 4.5 Resultatbild av projektet

Den slutliga produkten är en nivellerande upphängning som klarar av att implementeras med
stötdämpning genom ackumulatorer som kopplas till kolvarnas hydraulsystem. Detta är möjligt
då produkten är ”fritt upphängd” med detta menas att den nivellerande plattan inte sitter fast
mot maskinchassit via en fast punkt utan endast i de rörliga kolvarna. Vajrarna har adderats till
produkten för att säkerställa att produkten kan klara ROPS-testerna och då även en eventuell
olycka. Hur väl produkten överensstämmer med de initialt uppsatta kraven beskrivs först i tabell
4.7 sedan i punktform där dessa kommenteras.
Tabell 4.7 kravöverenstämmelse

Krav\Enhet
Vikt
Höjd
Roterande
ROPS
FOPS
Material
Nivellerande
Möjlighet till
stötdämpande

Krav
250 kg
300mm
270 grader
Enligt standard
Enligt standard
Stål
+/- 20 grader
+/-50mm

Produkt
265 kg (240kg)
661mm
Ja troligtvis
Ja
Ja
Stål
Max 19o /16.5o
Ja

➢ Vikt
Beroende på hur vikterna summeras och räknas kan olika resultat presenteras. I detta
projekt har två olika vikter angivits. Den ena är när kolvarna befinner sig i sitt bottenläge
och ingen olja finns i dessa (240 kg). Denna representation av vikten kan vara något
missvisande på grund av att det inte går att använda produkten i detta läge. Därför har
en ytterligare uppskattning gjorts som representerar när produkten är i dess
huvudsakliga tänkta arbetsställning, 50 mm från bottenläget och med olja. Den
uppskattade vikten är då 265kg vilket är något högre än kravet.
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➢ Höjd
Den uppmätta minimalhöjden på den färdiga produkten blev 661mm vilket är mer än
dubbelt så högt jämfört med vad som angavs i kravet. Dock fanns det även här en
kommentar till kravet, vilket säger att höjden är sekundär till att klara nivelleringen på
20o.
➢ Roterande
Inledningsvis ställdes krav på att en roterande del skulle skapas i projektet men efter
undersökning av hytten visade det sig att denna egenskap redan var implementerad. Det
kan dock nämnas att i produktlösningen finns det inga direkta begränsningar av hur
mycket hytten kan rotera, det är endast slangar, elkablar och dylikt som begränsar hur
mycket rotation som kan åstadkommas.
➢ ROPS
De beräkningar och FEM-tester som har utförts på projektets geometri visar att
produkten borde uppfylla de uppsatta kraven i standarden. Det bör dock tilläggas att den
deformation som uppkommer under testerna inte har tagits med då det är svårt att
förutsäga dessa. Förutom detta är FEM-beräkningarna endast antydningar av det slutliga
resultatet då analysen enbart räknar med linjära förhållanden. Då plastisk deformation
sker behöver ytterligare analyser genomföras.
➢ FOPS
I och med att ROPS uppfylls kommer även FOPS att uppfyllas.
➢ Material
Projektet har utgått från det material som Gremo inledningsvis angett och som används
på flertalet andra maskindelar.
➢ Nivellerande
Ett av de viktigare produktkraven var att produkten skulle kunna nivellera +/- 20°. Den
största vinklingsförmåga som kunde uppmätas med de valda ledlagerna och slaglängd
på kolvarna blev 19°. Detta ledde till att vid vissa tiltningsvinklar kunde endast en
nivelleringsförmåga på 16.5o uppnås på grund av geometrins uppbyggnad. För en mer
ingående förklaring hänvisas till Bilaga 8 ekvation (8-8).
Då dessa värden inte uppfyllde det uppställda kravet kontaktades projektföretaget där
överenskommelse träffades om att dessa vinklar var tillräckliga för produkten.
➢ Möjlighet till stötdämpning
Stötdämpning är den punkt som skiljer projektprodukten från konkurrenternas
produkter. Produkten uppfyller denna punkt då det finns möjlighet att få produkten
stötdämpande genom dess fritt upphängda lösning och hydrauliska system.
Efter denna genomgång där produktens egenskaper ställs mot de uppsatta kraven avslutas den
praktiska delen av projektarbetet. Efter en genomgång av projektlösningen med dess
produktegenskaper har Gremo godtagit projektets brister gentemot kraven och funnit projektet
tillfredställande.
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5. Diskussion
Diskussionen har delats in i tre delar; resultat-, metoddiskussion och kritisk granskning av
projektet. Detta för att kunna reflektera och lämna synpunkter som uppkommit under arbetet.
Vidare diskuteras vilka begränsningar som upptäckts under genomförandet samt möjlig
vidareutveckling.

5.1 Resultatdiskussion
Produkten som detta projekt mynnar ut i kan anses nytänkande då den erbjuder nivellering,
rotering samt stötdämpning i samma produkt. Den angivna hyttgeometrin som erhållits har haft
stor betydelse för konstruktionen av upphängningen samt hur de olika belastningarna påverkar
upphängningen. Under arbetets gång har vissa funderingar och förbättringsförslag av
hyttgeometrin kunnat framställas.
En av funderingarna kring geometrin är hyttens placering på vridkransen. Från den mottagna
geometrin var hyttens huvudstolpar samt stolens position placerade bakom svängkranen och
dess rotationscentrum. Detta kommer medföra att föraren kan känna av centrifugalkrafter då
hytten roterar. Det medför även att belastningarna kommer fel på upphängningen under
standardtesterna. Förbättringsförslaget för hyttgeometrin blir då att flytta infästningen till
svängkransen bakåt så att stolen
kommer
så
nära
rotationcentrumet som möjligt
samtidigt som huvudstolparna
kommer närmre svängkransen.
Förändringen leder till att
centrifugalkrafterna inte blir lika
stora för föraren i och med att
avståndet till rotationscentrum
minskar. Det bör dock tilläggas
att det tros vara bättre att en viss
kraft verkar på föraren så denne
trycks tillbaka mot stolen istället
Bild 5.1 Förbättringsförslag
för att föraren sitter på fel sida av
rotationsaxeln och upplever
utslungning ur stolen. Att
huvudstolparna kommer närmre svängkransen gör att hävarmen under crushingtestet blir
mindre. Detta innebär att dragkraften reduceras eller elimineras i den främre kolven beroende
på hur långt fram hytten kan flyttas. Samtidigt minskar de onaturliga krafterna i kolvarna från
sidotestet då hävarmen även här blir kortare.
Om en framflyttning av hytten kan genomföras kan upphängningsgeometrin ses över och
eventuellt minskas. Detta kommer att göra att kolvarna kan åstadkomma samma nivellering
med kortare slaglängder vilket medför en lägre upphängning. Resultat av en minskad slaglängd
på kolvarna och kortare upphängning kommer troligtvis bli att vikten minskar. Framflyttningen
av hytten kommer att föra slutresultatet närmre de krav som från början ställdes på projektet.
Dock kommer det inte påverka nivelleringsmöjligheterna då det är ledlagernas
vinklingsförmåga som begränsar nivelleringen. Det bör dock tilläggas att ledlager med högre
vinklingsförmåga har hittats men uteslutits då dessa avsågs för en klenare axel. Om vidare
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undersökning görs kan det eventuellt finnas ledlager eller lösningar som ökar ledlagernas
vinklingsförmåga med rätt axelstorlek.
En fundering kring effekterna med att representera maskinchassit som en rak platta på projektet
har medfört att höjden inte har blivit optimal. Om korrekt maskinchassi hade varit känt hade
det varit möjligt att implementera projektresultatet emot denna. Höjden hade blivit reducerad
om exempelvis kolvarna hade kunnat fällas in i och monteras vid sidan om chassit.
Vidare studier behöver genomföras av kolvarna som nivellerar plattan. Det antas i detta projekt
att med de förstärkningar som sker med Ok-fästet kring cylinderrörets topp kommer kolvarna
att klara dessa påfrestningar. Dock behövs vidare studier genomföras för att kontrollera detta.
Då mer avancerad simulering inte kunde genomföras på grund av bristande kompetens inom
projektgruppen samt en begränsad tidsram är endast simuleringen i projektet approximativ. För
att kunna få en mer korrekt lösning behöver vidare simulering genomföras i form av
beräkningar i Abaqus som har möjlighet att beräkna med icke linjära förhållanden. De icke
linjära förhållandena råder när plastisk deformation sker i materialet.
Utöver de mer avancerade simuleringarna behövs mer ingående beräkningar på
svetssammanfogningarna mellan de olika komponenterna att genomföras. Då
sammanfogningarna i CATIA är helt felfria och ingen värmepåverkan har skett i materialen
vilket kan påverka resultatet. Beräkningarna bör delvis syfta till hållfastheten men även
undersöka om värmepåverkningen vid svetsning förändrar distansplåtens rakhet så montering
av vridkransen är möjlig.

5.2 Metoddiskussion
I huvudsak har metoden för detta projekt följt Fredy Olssons Princip- och Primärkonstruktion.
Denna metod har skapats 1995 vilket har inverkat på implementeringen till detta projekt.
Olssons uppställning tar inte hänsyn till olika moderna verktyg och hjälpmedel som finns idag.
Exempel på detta är beräkning av geometri med hjälp av FEM-beräkningar genom uppritad 3Dgeometri. Detta blir mest tydligt då beräkningar till projektet sker i Principkonstruktionen
medans materialvalet inte kommer in förrän i den avslutande delen i Primärkonstruktionen.
Detta kan bli något komplicerat uppställningsmässigt då FEM-beräkningar behöver viss
materialinformation. Lösningen till detta blev att välja material innan beräkningarna
genomfördes. Detta underlättades då materialet begränsades till två olika sorters stål från
Gremos kravspecifikation. Dock hade det varit betydligt svårare om flera andra material skulle
övervägas och väljas emellan.

5.3 Kritiskt granskning
Lösningen som framkommer i detta projekt är inte en optimal produkt i avseende mot ergonomi,
hyttkomfort eller miljö. Trots att projektrapporten inte har nämnt olika miljöaspekter har olika
miljövänligare alternativ övervägts. Detta främst genom att den hydrauliska delen till projektet
kunde bytas ut mot luftkuddar. Detta skulle innebära att den i många fall miljöfarliga
hydrauloljan som finns i kolvarna skulle bytas ut mot luft. Det fanns framförallt två anledningar
till att detta förslag inte valdes. Den produktiva miljön i skogen innefattar ofta pinnar och andra
vassa föremål som riskerar att punktera luftkuddarna som då blir tvungna att bytas ut. Den andra
aspekten var luftkuddens oförmåga att ta upp dragande last vilket skulle bli komplicerat vid de
olika ROPS-testerna.
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Materialet som har valts till projekt är av samma stål som flera andra maskindetaljer är
tillverkade av vilket kan vara fördelaktigt vid slutet av produktens livscykel. Dock kunde vikten
reduceras om andra material varit aktuella. Nya material som exempelvis kompositmaterial
skulle kunna minska vikten samtidigt som kraftupptagningsförmågan bibehålls.
Miljöförbättringar som erhålls genom en lättare maskin är en reducerad energiåtgång för att
framföra maskinen. Maskinens naturpåverkan i form av spår och markpackning skulle också
kunna minskas med en lättare maskin.
Försök har även gjorts för att underlätta för underhåll och reparationer under och runt
hyttupphängningen. Detta har dock lett till att det finns många tillkomna risker för klämskador
och fallskador. Detta är något som behöver beaktas när implementeringen av
projektkonstruktionen genomförs.
En annan egenskap som produkten är tänkt att fylla är stötdämpning. Hur detta kommer att ske
rent praktiskt har endast behandlats i löpande text genom ett förslag, så vidareutveckling
behöver utföras. Människor är olika och de upplever komfort på olika sätt vilket bör beaktas
när stötdämpningen ska implementeras. Att kunna variera styvheten i stötdämpningen efter den
personliga preferensen skulle förbättra förarnas arbetsmiljö.
Utöver de olika praktiska delarna av projektet har det även framkommit att viss ohälsa för
maskinförarna skulle kunna undvikas om regelbundna raster togs eller med ett roterande
arbetsschema. Då detta är något som går utanför detta projekt har det valts att endast
kommenteras här. Rastfrämjande produkter kan var bra att implementera i hytten för att göra
rasterna mer attraktiva. Exempel på teknik som kan främja att raster tas är matvärmare, kyl,
avställningsbord för måltider, digitala system som indikerar när att rast bör tas. Exempel på
teknik som används idag är det som finns i moderna personbilar som indikerar när responstiden
blir långsammare eller föraren börjar göra fler rattrörelser än normalt. Denna indikeringen bör
göras med viss försiktighet samt på ett sådant sätt att det inte stör föraren, då vissa moment som
maskinförarna utför eventuellt behöver genomföras innan rast kan tas.
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6. Slutsats
De slutsatser som har dragits är att utvecklingen av att ta fram olika förbättringar för
maskinförare och dess arbetsplats behövs. Detta projekt kan bidra till denna utveckling då det
har lyckats presentera en produkt som kombinerar nivellering och rotering med stötdämpning.
Det har visat sig genom teoriundersökningen samt under de utförda intervjuerna att det är lättare
att ta emot en stöt med en horisontell arbetsställning. Samtidigt som stötdämpningen bidrar till
att minska vibrationsproblemen ytterligare. Vilket tillsammans med de roterade egenskaperna
förhoppningsvis förbättrar både den fysiska och psykiska arbetsmiljön.
Det bör dock betonas att det som framkommit under detta projektarbete endast ska betraktas
som målet anger nämligen att vara ett underlag med ett tillhörande förslag. Resultatet ska under
inga omständigheter ses som en komplett lösning. Detta förslag bör genomgå vidare studier och
analyser på de olika komponenterna då dessa endast är skapade för att få en estimation om att
lösningen kan genomföras. Till de områden som behöver studeras närmre är bland andra:
Kolvarna – för att studera om dessa klarar de olika påfrestningarna i kolvarnas olika lägen.
Vajrarna – studera dess totala påverkan på plattformen och kolvarna men kräver tyngre
analysprogram för att klara de dynamiska händelserna.
Analyserna – då dessa endast har skett med linjära förhållanden mellan noderna och materialet
går in i det plastiska området behövs en mer avancerad analys. Samt att vissa antaganden om
hur geometrin beter sig har fåtts göras för att kunna genomföra dessa lättare antaganden.
Sammanfogningarna – när de olika plåtarna som bildar hyttchassit ska sammanfogas kommer
det att bildas värmepåverkan av plåtarna vars egenskaper kan komma att förändras.
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! : Inlämning projektbeskrivning
!! : Halvtidsredovisning

Bilaga 2 Formler
I denna bilagan kommer de olika formler som används i de olika avsnitten benämnas och förklaras.
Dock kommer inte vanliga jämnviktsekvationer att tas upp då dessa är specifika till de olika
beräkningsmomenten. Beräkningarna kommer att numreras med bilagans nummer först vartefter
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Taget Ifrån
SS-ISO 8082-1 2009

Sidokrafttestet
Kraften

(2-1)

𝑚𝑡 1,2
𝐹 = 60000 (
)
10000
F = kraften som behövs uppnås i sidled (N)
mt = maskinvikten (kg)
Energi
U= 12 500

(2-2)
𝑚𝑡
(10000)1,25

U = energin som hytten måste ta upp (J)
mt = maskinvikten (kg)

Crushing-testet
Kraften
F = 20 mt

(2-3)

F = maskinvikten (N)
mt = maskinvikten (kg)

Longitud-testet
Kraften
F

𝑚𝑡
=48000(10000)1,2

F = Kraften som ska klaras (N)
mt = maskinvikten (kg)

(2-4)

Bilaga 3

Frågeformulär

1 Hur upplever du effekten med tröttheten av vibrationer/stötar?

2 Har du kört utan/med nivellerande/roterande hytt?

3 Vilka största fördelar ser du med nivellerande/roterande hytt?

4 Vilka största nackdelar upplever du med nivellerande/roterande hytt?

5 Hur upplever du arbetsmiljön nivellerande/roterande?
5.1 Fysiskt
Mycket sämre

Lika

1

3

2

Mycket bättre
4

5

5.2 Psykiskt
Mycket Sämre

Lika

1

3

2

Mycket bättre
4

5

6 Hur upplevs vibrationer/Stötar (med/utan nivellerande) (hälsa)?

7 Hur påverkas arbetet med nivellerande hytt?
Mycket sämre

Lika

1

3

2

Mycket bättre
4

5

8 Hur påverkas arbetet av en roterande hytt?
Mycket sämre

Lika

1

3

2

Mycket bättre
4

5

9 Har din arbetsteknik ändrats med roterande hytt?

10 Känslan är för hur maskinen beter sig eller var maskinen är?

11 Är man effektiv längre med koncentrerad arbetsvy?

12 Trötthet mot slutet av dagen (skillnad)?

13 Har du kört utan/med aktivt vibrations-/stötdämpande hytt?

13.1 Hur upplever du arbetsmiljön?
13.1.1 Fysiskt
Mycket sämre

Lika

1

3

2

Mycket bättre
4

5

13.1.2 Psykiskt
Mycket sämre

Lika

1

3

2

Mycket bättre
4

5

14 Trötthet mot slutet av dagen?

15 Hur ser du på transportmöjligheterna för maskinen (riktning, vy och säkerhet)?

16 Hur ser du på att flytta med ett alternativt styrsystem?

17 Hur nöjd är du med din maskin?

Bilaga 4
1.

2.

Har du kört utan/med
nivellerande hytt?

3.

Vilka största fördelar ser du
med nivellerande &
Sikten och nacken
roterande hytt?

4.

Vilka största nackdelar ser
du med nivellerande &
roterande hytt?

5.

6.

Hur upplever du
arbetsmiljön med
nivellerande/roterande
hytt? (1-5 skala)
Hur upplevs
vibrationer/stötar
(med/utan nivellerande)
(hälsa)?

Betydande skillnad
beroende på terräng.

John Deere 1170 E
Till viss del beror trötthet
pga stötar/vibrationer

Ja

ja

Sikten, nacken och man
slipper spänna sig.

John Deere 1170 E

Ponsse Scorpion

Komatsu 910Ti

Minskad påverkan med
Upplever skillnad, tröttare i
nivellering. Upplever ingen Nej inget speciellt.
fast hytt.
större skillnad egentligen.

Ja

Ja

Avslappnad stil, behöver
Ur ergonomisk syn väldigt
inte anstränga och spänna
bra. Sen är sikten den bästa.
sig.

John Deere 810E skotare

Rothne H20 (07)

Gremo 1050 H

Betydligt piggare, orkar lite Funkar bra. Tränar sidan om Öm i kroppen av mestadels
längre.
som upplevs göra skillnad. stötar och slag

Ja

Ja

Sitter plant och behöver ej
Sparar på kroppen och blir
spänna sig med tanke på
effektivare.
nacken samt ger bättre sikt.

Ja

Har sikt över arbetet med
aggregatet hela tiden
framför sig.

Nej, bara provat nivellerande
Sit right (stol)
Roterande ger god sikt.
Nivellerande inga större
fördelar.

John Deere 1170 E (16)

John Deere 1110 E (10)

Känner av effekter av
Ja upplever viss trötthet pga
stötar/vibrationer men
vibrationer/stötar blivit
också ljud man blir tröttare bättre med nivellerande

Ja

Sikten sliter mindre på
kroppen. Stötupptagning
något bättre.

Ja med och utan flera olika

Man sitter emot kranen
(roterande) Slipper att sitta
mycket i sidolut.

Ingen kondition. Fler rörliga Fler rörliga delar bidrar till
delar bidrar till mer tyngd ökad tyngd.

Fler rörligadelar bidrar till
mer service och tyngre
maskin.

Tar upp stötar mer då kran
Suvvande ljud från kuggarna
Risk för glapp i leder. Om
sitter på samma platta som
Till en början ovan
från svängkransen. Ljud
man ej har mjuk hydraulik
hytt. (gäller Ponsse och
körkänsla. Handlar om vana
högre från vänster.
kan det bli ryckigt.
Komatsu)

Känner inte riktigt var
maskinen är med nivellerande Lite tyngre vilket överlag är Små vibrationer, glapp i
(ramlar ur stolen, ej
sämre
leder, upphängning.
nivellerar)

5.1 Fysiskt = 4
5.2 Psykiskt = 3

5.1 Fysiskt = 4
5.2 Psykiskt = 3

5.1 Fysiskt = 4
5.2 Psykiskt = 3

5.1 Fysiskt = 4
5.2 Psykiskt = 3

5.1 Fysiskt = 4
5.2 Psykiskt = 4

5.1 Fysiskt = 5
5.2 Psykiskt = 5

5.1 Fysiskt = 5
5.2 Psykiskt = 4

5.1 Fysiskt = 4
5.2 Psykiskt = 4

Kan bli stel

Kan bli stel

Med nivellerande: Kan bli
stel, stillasittande. Fast:
Trött, obekväm ställning

Ergonomi med stolar och
atmosfär kan förhindra
slitskador.

Mer vibrationer & stötar
från kranen då den sitter
ihop med hytt.

Ingen större skillnad.

Tar hellre en stöt med
Upplever att det tar upp en Känner små vibrationer på
Ingen fara med stötar. Ingen nivellerande än utan. Spänner
del stötar. Mycket bättre
ett annat vis både stötar och
skillnad.
sig också mindre, är mer
med nivellerande
vibrationer.
avspänd.

7.

Hur påverkas arbetet med
vivellerande hytt? (1-5
skala)

3

3

4

8.

Hur påverkas arbetet av
roterande hytt? (1-5 skala)

3

4

4

9.

Har din arbetsteknik ändrats
Ingen större skillnad.
med rörlig hytt?

Kräver mer terrängplanering

Måste mer planera
terrängen. Annars nej.

10.

Känslan är för hur maskinen
beter sig eller var maskinen
är?

Blir sämmre med
nivellerande hytt. Svårt att
känna om maskinen lutar
eller går ner sig.

11.

Är man effektiv längre med
Ja, än att låsa stolen.
koncentrerad arbetsvy?

Ja, skärpt längre.

12.

Trötthet mot slutet av
dagen (skillnad)?

Minskar p.g.a. mindre
kroppsspänningar.

Den minskar med mindre
Ja, lättare att jobba över om
kroppsspänningar. Den
så krävs.
fysiska formen spelar roll.

13.

Har du kört utan eller med
aktiv vibrations/stötdämpande hytt?

Ja, Rottne F10

Ja, Rottne F10

13.1

Hur upplever du
arbetsmiljön? (1-5 skala)

Fysiskt = 5
Psykiskt = 4

14.

Trötthet mot slutet av
dagen?

Mindre trött.

15.

Hur ser du på
transportmöjligheterna för
Ja, det vill de ha
maskinen (riktning, vy och
säkerhet)?

16.

Hur ser du på att flytta med
Vill gärna ha någon ratt (ska
ett alternativt styrsystem?
vill ha något (ratt).
ha ratt).
(ratt)

17.

Hur nöjd är du med din
maskin (1-5 skala)?

d

Bilaga 4

GREMO Skotare

Hur upplever du effekten
med trötthet av
vibrationer/stötar?

-

4

4 Beror på terräng,
maskintyp och om det är
gallring eller
slutavverkning.
3

5.1 Fysiskt = 5
5.2 Psykiskt = 5

5.1 Fysiskt = 4
5.2 Psykiskt = 4

4

5

5

4 (stol)

5

4

4

4

5

-

5

5

Ja, i gallring. Tack vare
Ja, distans fram till kranen.
sikten och maskinen är till
Är mer avslappnad.
hjälp för att hitta dolda träd.

Ja, kräver nu lite mer
planering. Får ligga ett steg Kör på samma sätt.
före.

-

Nej inte mycket, kanske
gallrar lite mer mot sig

Läroprocess, vana att lära
Känslan försvinner. Allmänt
känna maskinen vid nergång Liten nackdel, vet inte var
hur maskinen beter sig i
eller lutning. Mer planering baken är, kranen är i vägen.
terräng.
och markkännedom.

Man blir duktig på att läsa av
Eventuellt vid övergång från
maskinens lutning med
fast hytt till rörlig. Mest
riktningspunkter. Svårt i
vana.
början.

-

Känns följsammare, bättre
I början var det ett problem.
koll hur den är mot
Men man lär sig
terrängen, känns smidigare

Ja, blir mindre trött och
koncentrerad längre.

Ja

-

Ja, på grund av att man tittar
i arbetsvyn hela tiden

Ja, sikten är så aktuell.

Ja

Mer effektiv!

Beror på vad du kör,
Fysiskt är man piggare med Lättare att ta ett lite extra
maskintyp och gallring eller
psykiskt ungefär samma.
pass vid behov.
slutavverkning.

Mer trött med icke
nivellerande stol

Positivt.

Mycket piggare, klarare i
huvudet kan sitta längre i
maskinen.

Nej, inte nämnvärt

Ja

Man är inte lika trött med
nivellerande/roterande
hytt.

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Fysiskt = 4
Psykiskt = 4

-

-

-

-

-

-

-

-

Mindre trött.

-

-

-

-

-

-

-

-

Vill ha det.

5

Det hade varit bra.

Önskvärt med 180° rotering.

Bra att kunna hänga upp
kranen. Hade varit fördel att
Skotare, inget problem.
flytta den åt andra hållet
(backa).

Bättre känsla med ratt.
Fördel.

Önskvärt.

Ja, helst ratt.

5

5

Inte fel men vanan har
betydelse. Ej nödvändigt.

4

5

Nej

Hade välkomnat det men
inget nödvändigt.

3

Gamla Gremo är den bra p.g.a.
Sikten framåt
(transportriktning över
motorhuv)
Något roterande är bra.
1. ratt
2. styrkrycka
3. Ponsse system (liten el ratt)
4 (anledning till ingen 5 är
stötar)

Dålig borde bli bättre
Gremos lösning betydligt
bättre, Fri sikt

Likvärdig mot andra
maskiner, annars bra

Skulle vilja ha ratt istället
för spak

Längre transporter kan det
vara bra med ratt.

5 (jättenöjd)

4 (Nöjd med maskinen)

Bilaga 5

Krav och önskemåls specifikation
Önskemål
•
•

Lätthet
Höjd

•
•

Roterande
Nivellerande

Så lätt som möjligt, max 250kg
Så låg som möjligt, ca 300mm men det är slagen på cylindrarna
som styr detta. Ska klar att nivellera +/- 20deg
Ca 270 deg
+/- 20 deg

Krav
•
•
•

Material Stål Dormax 350/700
Max 10 mm tjocklek
Hytten ska tåla kraven 2st ROPS och FOPS

Övrig info/ att tänka på
•
•
•
•

Given vändkrans
Ej tänka på svängmotor
”Navelsträng” ca 10 - 15 cm
Hytt vikt 1200kg

Kontakter
•

Tommy Johansson SSAB
+46706230792
Tommy.johansson@SSAB.com

•

Martin Bredenfeldt Gremo
0734425221
martin.bredenfeldt@gremo.se

Bilaga 6
Principlösningar.

Bilaga 7

Beräkning FOPS
För att uppnå kravet från FOPS (ISO 8083:2006) skall konstruktionen klara av att ta upp en energi på
11 600J som faller ner på hytten. Potentialenergi definieras som kraft gånger sträcka i kraftens riktning
med enheten J (Joule). Energin kommer att fås genom att en massa höjs över hytten tills att dess
potentialenergi har uppnått den energi som krävs från standarden som sedan släpps ner på hytten. För
att kunna genomföra beräkningen har följande antaganden gjorts.
1. Massa är estimerad till 250 kg efter vägledning av standarden.
2. Träffpunkten kommer att ske enligt bilderna nedan.
3. Kolvarna kommer att ta upp all energi, det vill säga att hytten och plattan kommer vara stela.
4. Utgångsläget för kolvar är 50 mm från bottenläge (huvudarbetsläget).
5. Inga fördröjningar på grund av olika oljeflöde i kolvarna.
Bilderna nedan illustrerar det antagna utgångsläget för testet och anger information till kommande
beräkningar.

Bild 7.1 Måttangivelser

Bild 7.2 Kraftorientering
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Beräkning av testet

(7-1)

ekvationer = 
Ep ⩵ m g h, (*Potentialenergi, Dimensioner: J = kg ms2 m *)
Fb + Fc + Fa - kraft ⩵ 0, (*Jämnvikt i z-led*)
kraft (0.485 - 0.275) + Fa (0.55 + 0.275) ⩵ 0, (*Rotation kring R*)
Fb ⩵ Fc, (*Symmetri*)
Fb ⩵ tryckBeg r2 π, (*Motståndskraft i bakre kolvar Fb & Fc*)
Ep
kraft

⩵ kolvsträcka (*Kolvarna Fb;s & Fc;s rörelse*)

;
Solvekv = Solve[ekvationer, {h, kolvsträcka, kraft, Fa, Fb, Fc}] /.
Ep → 11 600, m → 250, g → 9.82, tryckBeg → 11 * 106 , r → 0.0625  // N
{{h → 4.72505, kolvsträcka → 0.0539029,
kraft → 215 202., Fa → - 54 778.7, Fb → 134 990., Fc → 134 990.}}

Ep
g

= Potentialenergi i Joule (J)
= Gravitation ms2 

h
tryckBeg
r
kolvsträcka
kraft
Fa
Fb
Fc
R

= Höjd (m)
= Tryckbegränsning för kolvar (Pa)
= Innerradie på kolvcylinder (m)
= Sträckan kolven dämpar (m)
= Kraften som uppstår vid inslag (N)
= Kraft i kolv A (N)
= Kraft i kolv B (N)
= Kraft i kolv C (N)
= Rotationspunkt

Beräkningen visar att det krävs en höjd på cirka 4,7 m för att uppnå den eftersträvade energin som
standarden kräver. Vid kraftpåkänning kommer de bakre kolvarna (B & C) sjunka ihop (stötdämpas) till
dess bottenläge.
Den uträknade kolvkomparationen blev ca 54 mm vilket menas med 4 mm längre än vad kolv B och C
kan komprimeras. Detta antas dock inte innebära några större problem då kraften är relativt liten kontra
crushingtestet och övrig geometri tros ta upp denna lilla reducerade energi då det förekommer många
komponenter och lång sträcka mellan kolvarna och anslagspunkten. Kraften är inte tillräckligt stor för
att kunna dra ut kolv A då det behövs en kraft på ca 132 742 N enligt Bilaga 8 ekvation (8-7).
Enligt beräkningarna kommer den totala kraften att bli ca 215 kN vilket är mindre än vad som ansätts i
ROPS (500 kN, Bilaga 8 ekvation (8-3)). Tryckbegränsningsventilens värde på 11 MPa (för kolvarnas
plussida) används efter beräkningar i Bilaga 8 ekvation (8-6). I och med att ROPS-testet kommer att
belasta geometrin med en större kraft än detta test, antas att FOPS testet kommer att uppfyllas när
ROPS klaras.
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Beräkning & friläggning enligt ROPS
Introduktion
Denna bilaga kommer ta upp de grunläggande beräkningarna för projektet. Vilket kommer ske
genom att definiera en tydlig startposition samt det efterföljande händelseförloppet då de tre ROPStesterna genomförs. Den inledande delen tar upp geometrins startposition och det uppskattade
händelseförloppet då testerna utförs. Vidare kommer olika beräkningsavsnitt att beröras;Startposition och händelseförlopp, Kolvberäkning, Sidotest, Crushingtest och Longitudtest.

◼ 1. Startposition och händelseförlopp

I och med att kolvarna kan utgå från flera olika startpositioner där det finns både gynnsamma och
ogynnsamma positioner kan flera olika senarion behövas analyseras. Då detta projekt har både
begränsad tid och resurser kommer kolvarna endast att utgå från en huvudarbetsställning, det vill
säga 50 mm från kolvarnas bottenläge. Detta för att få en estimation av att konceptet kan klara
testerna, dock bör vidare analyser och undersökningar genomföras för att kunna garantera att det
föreslaga konceptet klarar samtliga tester.
På grund av uppbyggnadens komplexitet samt hur de olika delarna kommar att påverkas under de
olika testerna har flera antaganden behövt att göras:
1. Startpositionen kommer att vara 50 mm över bottenläget.
2. Kroppen kommer flyttas enligt nedanstående händelseförlopp.
Det tänkta händelseförloppet:
Sidotestet

Bild 1.1 Utgångsläget 50 mm

Bild 1.2 Påläggning av kraft

från bottenläget

Bild 1.3 Kolvarna går i botten
och varjern sträcks
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Crushingtestet

Bild 1.4 Crushingtestet inleds

Bild 1.5 Kraften trycker tillbaka

direkt från sidotestet

hytten innan maxkraft uppnås

Longitudtestet

Bild 1.6 Från Crushingtestet
inleds longitudtestet

Bild 1.7 Longitudtestet slutförs
med den främre kolven sträckt

Detta avslutar testen och det tänkta händelseförlppet. Det är dock svårt att veta om förloppet kommer att kunna ske på exakt detta sätt då olika deformationer kommer att uppstå. De olika delarna
kan böjas och deformeras under förutsättning att de inte går av. Efter de belastningar som dessa
tester innebär måste samtliga delar bytas ut.
Den angivna maskinvikten som krafterna beräknas ifrån är:
mt := 25 000

mt

= Maskinvikt (kg)

◼ 2. Kolvberäkning

Under testerna kommer kolvarna ta upp olika krafter, en av dessa kraftpåkänningar är drag och
tryck som kommer att öka oljetrycket i kolvarna. Först kommer motståndet i kolvarna på grund av
oljan att vara någorlunda lågt innan ackumulatorer fylls, vartefter kommer motståndet och oljetrycket
att öka tills tryckventilen öppnar. Då detta sker kommer motståndet vara någorlunda konstant tills
dess att kolvarna når sitt ändläge.
För att kunna beräkna detta har följande antagande gjorts:
1. Användandet av en standardkolv vars dimension som uppskatas klara av de krafter som kommer
att behövas.
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Kolven kommer tas från Stacke Hydraulik och har följande dimensioner:

Bild 2.1 Specifikation från Stacke Hydraulik

Kolvarea
Denna del kommer att behandla beräkningar som berör kolvarnas area, som senare kommer
användas för vidare uträkningar. Den valda kolvstångens diameter är 63mm B-mått enligt Bild 2.1
och den tillhörande cylinderns diameter är 125mm enligt A-mått i samma bild.
r :=

0.063

Sr :=

r
Sr

2
0.125
2

= Radie på kolvstång (m)
= Radie på cylinder (m)
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Arean på båda sidor om kolven

Bild 2.2 Kolv area förklaring

Den stora arean på kolven, “plussida”
A1 = Sr2 * π // N
0.0122718

Sr
A1

(*m2 *)

= Area på kolvens “plussida” m2 

= Radie på kolven (m)

Den lilla arean på kolven, “minussida”
A2 = Sr2 - r2  * π // N
0.0091546

Sr
r
A2

(8-1)

(*m2 *)

= Radie på kolv (m)
= Radie på kolvstång (m)

= Area på kolvens “Minussida” m2 
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Beräkning av inställningsvärde av tryckbegränsningsventil
Här visas beräkningen av vilket tryck tryckbegränsningsventilen minst måste vara inställd på för att
klara den största statiska kraften (crushingtestet).

BIld 2.3 mått

Bild 2.4 jämnvikt

Med jämvikt rotationspunkt kring R.

Kraften från crushingtest

k = 20 mt (*kraft från Bilaga 2 2-2*)

(8-3)

500 000

k
mt

= Kraften som påverkar hytten (N)
= Maskinvikten (kg)

Jämviktsekvation till tryckbegränsningsventil

(8-4)

Jämviktsekvationer med mått tagna från bild 2.3 för att få fram tryckbegränsningsventilen instälninsvärde för att klara stå emot kraften.
dataKolvMinus = Solve

Fa == begränsningMinus A2 , (*kraft i kolv A*)

- Fa * 0.55 + 0.275 + k * 0.485 - 0.275  0 (*Moment kring punkt R *)

 // First

begränsningMinus  1.39026× 107 , Fa  127 273.

Fa
A2

k
begränsningMinus

= Kraft i kolven (N)
= Area på kolvens “Minussida” m2 

= Kraft från test (N)
= Inställning på tryckbegränsningsventil (Pa)
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Beräkning för att få samma kraft på “plussidan”

(8-5)

För att förenkla beräkningarna förutsätts att ungefär samma kraft som krävs för att dra ut kolvarna
krävs för att trycka in dem igen. I och med att arean skiljer kommer här att behövas ytterligare en
tryckbegränsningsventil som kommer att ha ett inställningsvärde på:

dataKolvPlus = Solve[Fa  A1 begränsningPlus /. dataKolvMinus] // First
begränsningPlus  1.03711× 107 

Fa
A1
begränsningPlus

= Kraft i kolven (N)
= Area på “plusssidan” m2 
= Inställning på tryckbegränsningsventil (Pa)

Tryckvärden i MPa

(8-6)

Då flera tryck ofta mäts i MPa kommer värdena att räknas om:
begränsningMinus 10-6 /. dataKolvMinus (*MPa*)
begränsningPlus 10-6 /. dataKolvPlus (*MPa*)
13.9026
10.3711

Dessa värden kommer att avrundas uppåt till 11 och 14.5 för att ha marginal till crushingtestet.

Kraften i kolvarna
Kolvkraften på både plus- och minussida vid ett visst tryck med hjälp av tryckbegränsningsventilen:

Beräkning av krafter i kolvarna

kolvKraftPlus = A1 * 1.1 × 107 (*Dimensionsanalys m2 * mN2 (Pa) *)

(8-7)

kolvKraftMinus = A2 * 1.45 × 107 (*Dimensionsanalys m2 * mN2 (Pa) *)
134 990.
132 742.

A1
A2

= Area på kolvens “plussida” m2 
= Area på kolvens “minussida” m2 

Eftersom dessa värde är relativt lika väljs här en variabel som kommer att representera vilken kraft
kolvarna kan ta upp innan de når ändläget i fortsatta beräkningar.
kraftIKolvar := kolvKraftMinus

Slaglängd på kolvarna
I och med lösningens komplexitet där många förhållanden förändras samtidigt om en variabel
ändras är det svårt att beräkna en exakt slaglängd. Exempel på detta är när kolven dras ut och
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trycks in så ändras vinkelförhållandena och ledlagren vilka har vissa begränsningar. Utöver detta
kan kolvarna vrida sig runt sin infästning mot maskinen och då få ett annat höjdläge vilket påverkar
tiltningsvinkeln. Därför kommer här endast att ske en överslagsberäkning och senare med hjälp av
CATIA undersöka den faktiska behövda slaglängden.
I och med geometrins komplexitet kan olika förhållanden råda då slaglängden ska beräknas. Då det
framförallt finns olika avstånd mellan olika vridningsaxlar som lösningen kan vrida sig kring är det
svårt att bestämma en slaglängd som kommer att kunna tillgodose exakt 20° tiltning överallt. Utöver
de olika avstånden kommer kolvarna att vrida sig när de andra kolvarna rör sig vilket också kommer
att påverka tiltningsresultatet. De inledande beräkningar kommer att ta upp två olika vridaxelavstånd
dels för att kunna estimera vilken slaglängd som kommer att behövas och dels för att förklara varför
det blir olika tiltningsvinklar med samma slaglängd på kolvarna.
De två olika tiltningssituationerna kommer att benämnas som situation A och B. Där A kommer
behandla sidotiltning medans B kommer att ta upp när tiltning sker longitunellt.
Situation A med tiltning mot sidan.

Bild 2.5 Beräkning av avstånd
mellan de bakre kolvarna.

Bild 2.6 Beräkning av slaglängd

Bild 2.7 Situation A

bakifrån.

tiltad

XavA = Cos[30°] * 0.55
kolvavstånd = XavA *2
SavA = Sin[20°] kolvavstånd
XavA
kolvavstånd
SavA

= Halva sträckan mellan kolvarna i situation A (m)
= Avståndet mellan två kolvar (m)
= Den behövda slaglängden i situation A (m)

Den önskade tiltningsvinkeln är 20°.
Situation B med tiltning longitunellt

Bild 2.8 Beräkning av triangelns
höjd
°

Bild 2.9 Beräkning av slaglängd
sett från sidan
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YavB = Sin[30°] 0.55
höjd = YavB +0.55
SavB = Sin[20°] höjd
YavB = Sträckan från kanten till triangelns mitt (m)
höjd = Höjden på triangeln (m)
SavB = Den behövda slaglängden i situation B (m)
Den önskade tiltningsvinkeln är 20°.

Slaglängdsuträkning

(8-8)

(* Situation A*)

Solve[{

XavA == Cos[30 °] * 0.55,

kolvavstånd == XavA * 2,

SavA == Sin[20 °] kolvavstånd,
(*Situation B*)

YavB == Sin[30 °] 0.55,

höjd == YavB + 0.55,

SavB == Sin[20 °] höjd
}]

{SavA, SavB} /. % // First

{{höjd  0.825, kolvavstånd  0.952628, SavA  0.325818, SavB  0.282167, XavA  0.476314, YavB  0.275}}
{0.325818, 0.282167}

XavA
kolvavstånd

= Halva sträckan mellan kolvarna i situation A (m)
= Avståndet mellan två kolvar (m)

SavA
YavB
höjd

= Den behövda slaglängden i situation A (m)
= Sträckan från kanten till triangelns mitt (m)
= Höjden på triangeln (m)

SavB

= Den behövda slaglängden i situation B (m)

Med det framräknade resultatet kan det tydas att det skulle behövas två olika slaglängder för att
kunna nivellera trangelen 20° runt om. Detta beror på att triangelns sida inte är lika lång som triangelns höjd. Detta kommer att leda till att geometrin kommer att kunna vinklas olika mycket beroende
på vilket håll nivelleringen ska ske. Exempelvis om slaglängden 0.326 m väljs kommer nivelleringen
i sidled kunna uppnå 20° medans om nivelleringen sker longitunellt kommer vinkeln vara mer än 20°
då det endast behövs en slaglängd på 0.282 m för att åstadkomma detta. Då endast en slaglängd
på kolvarna kommer att väljas kommer nivelleringsförmågan variera beroende viken håll tiangelen
tiltas åt.
För de vidare undersökningarna om vilken slaglängd som kommer att användas har värdet 0.326 m
valts som utgångsläge då detta skulle möjliggöra 20° lutning runt om. Vidare undersökning kommer
att ske med uppritad geometri i CATIA för att kunna fastställa den korrekta slaglängden på kolvarna,
0.326 m ska alltså inte ses som den slutliga slaglängden utan kan komma att ändras efter undersökningen i CATIA.
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◼ 3. Sidokraft

För att klara denna del av testet gäller det att hytten och hyttinfästningen kan ta upp en viss mängd
energi och en statisk kraft. Där av kommer olika beräkningar att genomföras. Den första kommer att
behandla energiupptagningen och den andra kraftupptagningen.
Vissa antaganden har gjorts för att beräkningarna ska kunna genomföras:
* Hytten anses för beräkningarnas skull vara helt stel.
* Hyttupphängningen antas också vara helt stel.
* Inledningsvis är alla kolvar i sitt normala arbetsläge/startläge.
Dessa antaganden ligger till grund för att kunna genomföra beräkningarna. Resultatet av dessa
beräkningar kommer sedan att valideras mot beräkningar som CATIA gör i dess FEM-beräkningsprogram.

Friläggning
För att kunna frilägga problemet har det från principkonstruktionen tolkats att geometrin i dess
enklaste form kan representeras som en liksidig triangel. Där kolvarna verkar i triangelns hörn och
där masscentrum är vridlagrens gemensamma mittpunkt. Det är hit som kraften P flyttas genom att
lägga på vridmoment först kring x-axeln för att kunna flytta ned kraften till samma plan som triangeln
sedan med vridmoment kring z-axeln så att kraften P kan flyttas till masscentrum. Detta illustreras i
bilden nedan där masscentrum ligger i punkten T.

Bild 3.1 Friläggning av problemet
Namnsättning av krafterna:
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Bild 3.2 Friläggning med namn
Egenvikten har försummats då denna kraftpåverkan kommer att vara liten mot de krafter som ROPStestet kommer att påverka geometrin.
I och med komplexiten med dessa beräkningar har det beslutas att ta hjälp av FEM-beräkningar.
Dock för att dessa beräkningar ska vara möjliga måste kraften som behövs för att trycka in kolvarna
beräknas.

Del 1: Energiupptagning

Bild 3.3 Hytt från sidan

Bild 3.4 Hytt framifrån
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Bild 3.5 Avstånd till vridaxel

Bild 3.6 Kraftpåverkan och reaktioner

Kraftuträkning
För att uppskatta vilken kraft som behövs för att ändra kolvarna kan det utydas ur friläggningen i
Bild 3.5 att vridmomentet kring x beräknas med följande nedomstående jämnviktsekvation. Avstånden som kommer användas är:
Från kolvarna till vridaxeln Bild 3.5, ( Cos[30°] 0.55) m
Från kraftpåläggning till vridaxeln Bild 3.3, 1.9 m
P 1.9 - 2 (Cos[30°] 0.55) kraftIKolvar = 0
P
kraftIKolvar

= Kraften som ansätts på hytten (N)
= Maxkraft som kolvarna kan motstå (från (8-7)) (N)

Kraft för att ändra på kolvarna

värde = SolveP 1.9 - 2 Cos[30 °] 0.55 kraftIKolvar  0 // First
{P  66 554.5}

P

= Kraft som ansätts på hytten (N)

kraftIKolvar

= Maxkraft som kolvarna kan motstå (från (8-7)) (N)

(8-9)

Kraften P är den kraft som behövs för att ändra kolvarna. För att bekräfta dessa beräkningar har en
FEM-beräkning också genomförts för att jämföra denna estimation. FEM-beräkningen som genomfördes visas i bilden (3.7) nedan och har påverkats av kraften 67000 N. För att överföra kraften till
plattan har moment pålagts. De krafter och moment som belastar geometrin nedan är:
kraft
M1

= En kraft på 67000 N
= Moment för att föra till mitten av plattan 67000* 0.485 = 32495 Nm

M2

= Moment för att föra ned till plattan 67000* 1.9 = 127300 Nm
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Bild 3.7 Resultat från CATIA FEM-beräkningar
Resultatet visar att kolv B har en kraft på 139931 N i z-led som överenstämmer med aproximationen
på kolvkrafterna på 132742 N. Ur detta drogs slutsatsen att estimationen var korrekta och attdessa
kan användas vid beräkning av energiuptagningen.

Energiupptagningen av kolvarna
För att klara testet ska en viss mängd energi kunna tas upp av geometrin. För att ta reda på hur
mycket av denna energi som kolvarna kan ta upp räknades det först ut vilken energi som behövs för
testet varterfter kolvarnas energi dras ifrån. Utöver detta kommer det att räknas ut vilken ytterligare
deformation som behövdes innan energinivåerna överstiger de satta enligt standarden.

Energin enligt standard

(8-10)

Energin för att klara testet från Bilaga 2 (2-2):
U = 12 500

mt

1.25

10 000

39 294.8

mt
U

= Maskinvikt (kg)
= Energikrav (J)
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Beräkning av resterande energi

Bild 3.8 Händelse förkalring

(8-11)

BIld 3.9 Mått angivelser

eVärde = Solve[Sin[20 °] hHöjd P + e  U, e] /. värde /. hHöjd  1.9 // First
{e  -3954.84}

U

= Energikrav (J)

P
= Kraften vid testet (N)
hHöjd = Höjd på hytten (m)
e
= Kvarvarande energi (J)
Utifrån resultatet antas det att energin är uppnådd innan kolvarna går i botten.

Beräkning av hur långt innan energin är uppnådd
e
P

/. värde /. eVärde

-0.0594226

e
P

= Kvarvarande energi (J)
= Kraften vid testet (N)

Detta menas att energin kommer att tas upp av kolvarna innan de går i botten.
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Del 2: Kraftupptagning
Denna del kommer att behandla den kraft som måste uppnås i sidotestet. I och med att denna del
av sidotestet är en fortsättning av föregående test kommer hytten nu vara tiltad på sidan medan
kraften byggs upp.

Bild 3.10 Kraft sidtest

Bild 3.11 Mått angivelser

Kraften som kroppen måste ta upp i sidled kommer från Bilaga 2 (2-1)

Kraftekvation
kraft = 60 000

(8-13)
mt

1.2

10 000

180 169.

mt
kraft

= Maskinvikt (kg)
= Kraft som ska uppnås (N)

Denna kraft kommer att knäcka kolvarna om inte den vridande kraften upptas av något annat och
avlastar kolvarna, till exempel en vajer som fästs vid ena kolvfästet och har förspänts något innan
kolven når dess yttersta läge. Detta skulle motverka den onaturliga belastningen som kolven utsätts
för.

Vridkraftsupptagning minimum

(8-14)

Kraften som annan geometri behöver ta upp för att minska vridning. Då ej riktig maskingeometri har
fåtts till förfogande för detta projekt är det svårt att bedömma vilka möjligheter det finns att fästa en
vajer på maskingeometrin. Därför kommer beräkningen för upptagning av vridkraften att ske med en
horisontell kraft för att ge ett minimumvärde till vad vajern behöver klara av. När det sedan kan
fastställas vilken fästpunkt som är möjlig för vajern på maskingeometrin bör nogare beräkningar
genomföras.
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Bild 3.12 Motverka vridande förmåga

Solve[kMått kraft - v h  0 /. {kMått  0.485, h  0.55}] // First
{v  158 876.}

kMått = Avstånd från kraft ansättning till vridcentrum (m)
h
= Avstånd från infästning till vridcentrum (m)
kraft = Kravställda kraften (N)
v

= Kraften som motverkar rotation (N)

◼ 4. Crushingtest

Syftet med testet är att simulera om maskinen välter och lägger sig på taket med en statisk kraft k.

BIld 4.1 Mått till friläggning

Bild 4.2 Friläggning
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Bild 4.3 Friläggning från sidan
Jämnvikts ekvationer:

I z - led
Pga symetri
Moment kring R (medurs)

Fa + Fb + Fc - k == 0
Fb = Fc
- Fa * (0.55 + 0.275) - k * (0.485 - 0.275)  0

Kraftberäkningar

(8-15)

Den statiska kraft som kommer påverka hytten och dess infästning kommer från en ekvation i Bilaga
2 (2-3)
k = 20 mt
500 000

mt

= Maskinvikten (kg)

Jämviktsekvationer

(8-16)

Jämviktsekvationer med mått från bild 4.1.

SolveFa + Fb + Fc - k  0, Fb  Fc, - Fa 0.55 + 0.275 - k 0.485 - 0.275  0,
{Fa, Fb, Fc} // First

{Fa  -127 273., Fb  313 636., Fc  313 636.}

Fa

= Kraft i punkt A (N)

Fb
Fc
k

= Kraft i punkt B (N)
= Kraft i punkt C (N)
= Kraft på hytten (N)

Detta visar de krafter som kolvarna kommer att utsättas för. Då kolvarna är i sitt bottenläge kommer
trycket inte att öka i oljan och problemet blir statiskt. Den utdragande kraften som verkar i kolv A
kommer inte räcka till för att dra ut kolven utan kommer klara av att motstå det vridmoment som
kraften k skapar genom geometrin.
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För att förtydliga detta kommer en FEM-beräkning att genomföras för att kontrollera om dessa
värdena är korrekta.
De krafter som har använts i beräkningen i CATIA är:
Kraften
M1

= 500 000 N
= Moment för att flytta kraften till centrum 500 000 *0.485 = 242 500 Nm

Bild 4.4 FEM beräkning av CATIA
Vid jämförelse mellan resultaten som har framkommit från jämviktsekvationerna kan det konstateras
att dessa överensstämmer med de framberäknade resultaten från CATIA.

◼ 5. Longitudtest

Detta test kommer att verka längs med hytten och kan ske både framifrån och bakifrån. Då det är
två kolvar bak och en fram anses en kraft framifrån vara det värsta tänkta senariot, detta eftersom
en kolv kommer att hålla emot det momentet som kraften skapar. Utifrån detta resonemang kommer
endast senariot med kraft framifrån att beräknas.
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Bild 5.1 Mått från sidan av hytten

Bild 5.2 Mått framifrån

Bild 5.3 Friläggning

Kraftberäkning

(8-17)

Kraften räknas ut enligt följande från Bilaga 2 (2-4):
H = 48 000

mt

1.2

10 000

144 135.

mt

= Maskinvikten (kg)

Jämviktsekvation

(8-18)

Jämviktsekvationen utgår från rotation kring R samt med reaktionskrafter i de båda bakre
kolvfästena. Utöver dessa finns en dragande kraft i kolv A enligt bild 5.3. Detta är en förenkling av
problemet då de bakre kolvarna inte direkt tar upp någon kraft i x-led utan via en komposant till
kraften. Den andra komopsanten som kommer att bildas och går i y-led kommer troligtvis vara lika
stora i både kolv B och C men dock ha motatt riktning.
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Faz 0.275 + 0.55 + H 1.9  0, (*Moment kring R*)

Solve

H  Fbx + Fcx,
Fcx  Fbx,

Faz + Fbz + Fcz  0,
Fbz  Fcz



(*Jämnvikt i x-led*)

(*på grund av symetri*)

(*Jämnvikt i z-led*)

(*på grund av symetri*)

{{Faz  -331 947., Fbx  72 067.5, Fbz  165 974., Fcx  72 067.5, Fcz  165 974.}}

Fa

= Kraft i kolv A (N)

H

= Kraft på hytt (N)

Kraften som kolv A utsätts i negativ riktning är något förhöjd och går över den kraft som maxoljetrycket skulle påverka kolven. Dock kommer kolven vara i dess ändläge och OK-fästet kommer att
klämma runt cylinderröret så det antas att kolven kommer att klara denna kraft. Det bör dock tilläggas att vidare studier bör utföras kring om kolvarna klarar dessa krafter. Detta har inte gjorts vidare i
projektet då projekttid inte finnes till detta.
Även detta test kommer att jämföras med en FEM-beräkning utförd i CATIA.
kraft
M1

= 144 135 N
= Moment 144 135 * 1.9 = 273857 Nm

Bild 5.4 FEM-uträkningen av reaktionskrafter
Med dessa värden från FEM kan värdena i kolv A anses överensstämma med de estimerade
värdena från beräkningen -331 947 N (-349 390 N CATIA).
Utöver detta kan det ses i kolv B och C att värdena överensstämmer med de framräknade värdena
72 067 N (72069 N CATIA). Utöver detta tillkommer det en kraftkomponent i y-led som är lika stora
men med motsatt riktning i kolvarna B och C. Utöver dessa finns det reaktionskrafter i de bakre
kolvarna som kommer att pressa in de bakre kolvarna.
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Bilaga 9. FEM-beräkning, sidotest del 1

Bild 9.1. Visar utgångsläget där testerna tar vid samt orientering på kolvar.

Som nämns i rapporten är utgångsläget 50 mm från kolvens bottenläge. Detta är antaget på
grund av det är det tänkta arbetsläget som maskinen normalt ska verka vid och är startposition
för testerna. Utöver utgångsläget har det via undersökningar i CATIA framkommit att
maximal slaglängd som kolvarna kan ha på grund av begränsningar i ledlagren är 270 mm.
Därav kommer 270 mm användas under de kommande analyserna som kolvens yttersta läge
det vill säga kolvens längsta förlängning.

Bild 9.2 Visar hur belastningen sker vid sidotestet.

Vid första testet utsätts konstruktionen för en sidokraft enligt Bild 9.2. Kraften kommer att
öka tills dess att trycket i kolvarna blir så högt att tryckbegränsningsventilen öppnas och
släpper ut oljan ur kolvarna. Detta kommer att avstanna kraftökningen tills dessa att läget i
Bild 9.2 uppnås. Ju längre ut kolvarna är desto svårare har kolvarna att klara större krafter.
därför kommer testet att utföras som bild 9.2 visar när kolv B är i ändläge. Vajern kommer då
vara sträckt men för analysens skull har denna inte tagits med då testet är till för att testa att
konstruktionen ska klara vägen dit. Kraften som behövs för att flytta kolvarna är 67000 N
enligt Bilaga 8 ekvation (8-9)

Den första bilden är för att se att den
största belastningen på kroppen var på
kolv B vilket ses i Bild 9.3. Det kan
också uttydas att spänningarna inte
kommer över brottgränsen på
kolvstängerna på 900 MPa eller 950
MPa för resterande konstruktion.
Anledningen till att analysen är gjord
på hela konstruktionen är beror på dess
komplexitet och att små deformationer
ändrar andra förhållanden. I och med
att dessa analyser endas sker med
linjära samband och spänningarna
kommer in i det plastiska området bör
mer avancerande analyser genomföras.

Bild 9.3 Helhetsbild på 67 000 N testet

Bild 9.4 visar en närbild av kolv B och att
spänningskoncentrationerna är belagda
nära övergången mellan kolvstången och
cylindermuttern. Att spänningarna är
koncentrerande är att vänta då kolven
befinner sig i dess ändläge. Dock bör det
tilläggas att spänningarna är något högre
då det förekommer en skarp kant mellan
kolvstången och cylindermuttern och
bildar
spänningskoncentrationer.
Samtidigt kommer vajern ha sträckts
innan kolven har gått i dess ändläge och
motverka den del av den kraft som skapar
den höga spänningen. Dock är
spänningarna under brottgränsen på
kolvarna på 900 MPa

Bild 9.4 Spänningar i kolv B

Bild 9.5 Undersidan av plattan

De andra mindre spänningskoncentrationerna som förekommer på plattan kan ses i Bild 9.5 då
dessa är lägre anses detta inte utgöra några problem.

Bilaga 10. Beräkning sidotest del 2
Denna del av testet kommer att fortsätta där del 1 (Bilaga 9) slutade. Detta test testar att
maxsidokraftskravet kan uppnås. Kraften som ska uppnås och som kommer att används under
testet är 180169 N från Bilaga 8 ekvation (8-13). Detta kommer att ske med en simulerad
vajer som kommer att minska snedbelastningen på kroppen och framförallt på den utsträckta
kolven.

Bild 10.1 Orientering kolvar

Bild 10.1 benämner de olika
kolvarna och visar dess orientering
så de kan beskrivas i text. Vidare
visar bild 10.2 en helhetsbild på
testet. Till vänster ses den
simulerade vajern med grönsvart
linje. Infästnings positionen av
vajer på maskinchassit är endast
estimerad då maskingeometrin ej
fåtts tas del av. Skalan som visas
på höger sidan av bilden är
begränsad till 900 MPa då det
förekommer olika förhöja värden
på vissa ställen på kroppen. Dessa
värden beror på att avrundningar
inte förekommer överallt på
kroppen vilket skapar
spänningssamlingar i FEManalysen.

Bild 10.2 Helhetsbild

Bild 10.3 visar den utsträckta kolven
C med den hjälpande vajern. Likt
analysen i Bilaga 9 är spänningarna
förhöjda där kolvstången möter
cylindermuttern. Då det även här är
en skarp kant blir dessa värden något
förhöjda. I bilden kan även vajern ses
som hjälper kolven att klara krafterna.
Spänningarna kring botten av
kolvstången ligger nära brottgränsen
på 900 MPa men dock under den.
Vidare studier behövs genomföras för
att kunna garantera att kolven inte går
av. Då dessa analyser bara behandlar
linjära förhållanden kommer dessa
analyser inte att genomföras i detta
projekt. Då resultatet ligger under
brottgränsen kommer det antas att
kolven kommer att klara testet.

Bild 10.3 Kolv C med vajern

Bild 10.4 Bild underifrån

Bild 10.4 visar plattan underifrån och de störst spänningsansamlingarna på plattan och
geometrin. Dessa spänningar är något förhöjda men ligger under brottgränsen på 950 MPa för
konstruktionsstålet.

Bild 10.5 är en bild av
spänningarna som
återfinns i kolv C. Då
dessa är långt under
brottgränsen anses dessa
inte som något problem

Bild 10.5 Kolv C

Bild 10.6 är en bild på de
förhöjda spaningarna i
kolv A. Men när även
dessa värden ligger långt
under brottgränsen anses
dessa inte heller utgöra
några problem.

Bild 10.6 Kolv A

Bilaga 11. Beräkning crushingtest

Bild 11.1 Orientering av kolvar samt var kraften verkar

Vid analys av crushingtestet utsätts konstruktionen för en kraft på 500 000 N enligt direktiv
från standarden ROPS genom uträkningar i Bilaga 8 ekvation (8-15). Orienteringen på
kolvarna är den samma som tidigare bilagor. Kraften ansätts vertikalt och på
hyttsimuleringens topp, se Bild 11.1.
Det som antas hända med kraftens position är att kraften är så pass stor att de bakre kolvarna
pressas ner i sina bottnar. Den främre kolven får inte samma kraftpåkänning då kraften ansätts
bakom de bakre kolvarna.

Bild 11.2 visar en helhetsbild av testet med
den tillhörande spänningsstapeln. Denna
har begränsats till 900 MPa för att få en
bra färgkodning på kroppen. De förhöjda
värdena som förekommer är vid skarpa
hörn där det förekommer
spänningskoncentrationer. Kolvarna
belastas mer naturligt i detta test och
kolvarna är i indraget läge. Därav blir
spänningskoncentrationerna runt
kolvstängerna mindre än föregående tester.

Bild 11.2 Helhetsbild

Bilden 11. 3 visar
spänningskoncentrationen på plattan
underifrån och där de största
sammanhängande spänningarna har
identifierats. Dessa spänningar runt
700 MPa är långt under brottgränsen
och anses inte utgöra några problem.

Bild 11.3 Bild underifrån

Bilaga 12. Beräkning longitudtest
Detta sista test kan genomföras på två sätt, antingen framifrån eller bakifrån. Därav har det
genomförsts två olika tester. Dock är det kraften framifrån som antas vara den mest allvarliga
av de två. Anledningen samt kraften förklaras och beräknas i Bilaga 8. Kraften som kommer
att påverka kroppen är 144 135 N från Bilaga 8 ekvation (8-17).

Bild 12.1 Orientering kolvar

Bild 12.2 är en helhetsbild som
visar det första scenariot av
testerna och visar kraften
framifrån med pålagda
randvillkoren. Till höger är
stapeln med de olika
spänningarna. Spänningarna har
även här begränsas till 900 MPa
för att kunna få en bra
representation på kroppen. De
högre värdena som förekommer
är skarpa kanter där det bildas
spänningspikar.

Bild 12.2 Helbild

Bild 12.3 Bild underifrån
I Bild 12.3 har en spänningskoncentration markerats för att visa var dessa
spänningskoncentrationer kan återfinnas som beror på skarpa kanter. Utöver detta kan
färgkodningen runt hålet på undersidan visa att det finns vissa förhöjda spänningsområden
men kommer inte upp nära brottgränsen.
Bild 12.2 Visar en helhetsbild av den andra
varianten av testet då kraften kommer bakifrån.
Även här har spänningsintervallet på färgskalan
begränsats för att underlätta och skapa en
tydligare bild av spänningssituationen.

Bild 12.2 Helbild

Bild 12.3 Bild underifrån mellan
kolv B och kolv C
Bild 12.3 visar spänningsområdena på plattan dock närmar sig inget av spänningsområden sig
brotsspänningen och därav uppskattas det att detta testet även kommer att klars.

Bilaga 13. Beräkning kolvöra
För att kunna göra de olika analyserna har vissa förenklingar behövts göras, bland annat
axlarna och hålet vid kolvinfästningarna. Därför har det valts att göra en analys för att
kontrollera att hålen till plattan ska klara krafterna.
Den första analysen är belastningarna under crushingtestet och har gjorts enligt bild 13.1 med
en kraft på 500 000 N.

Bild 13.1 Randvillkor för testet
Resultatet av FEM-analysen visar att kolvörat kommer att klara krafterna och resultaten ligger
långt från brottgränsen. Detta gör att kolvöronen kommer att klara av testerna.

Bild 13.2 Resultatet av kolvöronen, kolvöra C

Det andra testet kommer att ske med en kraft från longitudtestet från Bilaga 8 ekvation 8-18.
Utöver detta har kraften som lagts på ökats något för att få en säkerhetsmarginal. Det krafter
som har lagts på till detta test är 360 000 N.

Bild 13.2 Testningsutförande

Resultatet av testet återfinns i
Bild 13.3 där spänningarna är
relativt låga i kolvöronen
förhållande till brottgränsen och
anses därmed inte utgöra något
problem.

Bild 13.3 Resultatsbild av kolvöronstest

Bilaga 14
Kolvar
Valet av kolvar var en utmaning då det existerar olika modeller och kvalifikationer. Valet föll
på en kolv med så kallat OK infästning. Det med att menas kolven enbart kan leda sig i en
riktning vid infästningen i maskinens huvudchassi. Med tre kolvar som är utplacerade med en
viss vinkel hjälps dessa åt att ta upp vridningar och krafter från sidan. Med ett ledlager i
kolvstångshuvudet finns det möjligheter till att leva upp till produktens nivelleringsförmåga.
Tabellerna nedan visar produktens specifikationer.
Kolven som har valts kommer från Stacke Hydraulik, med produktnumer DA0301.
(Stacke, 2017)

Bild 14.1 Kolv ritning (Stacke, 2017)

Tabell 14.1 Dimensionstabell (Stacke, 2017)

Tabell 14.2 Materialegenskaper (Stacke, 2017)

Bilaga 15
Fiberbussning SKF PWM 607040
Vid OKet behövs det bussningar för att minimera slitage och förlänga livslängden på
funktionen. Valet föll på fiberbussningar efter deras specifikationer som passar bra in på
produktens funktionalitet. Specifikationen nedan speglar de funktioner som författarna anser
vara till fördel för produkten. Så som självsmörjande med rätt montering med monteringsfett
bidrar till att slitage och friktion blir lågt och det i sin tur genererar lång livslängd. Även
stötbelastningen/vibrationen värdesätts då terräng i skogen kan vara tuff samt att arbetet med
kranen genererar stötar och vibrationer som bussningarna måste stå emot.
Annan anledning att ha bussningar i leden är även en service aspekt. Det är billigare och
lättare att byta ut bussningar istället för att byta OKet eller i värsta fall hela kolven.
Tabell 15.1 Specifikationer (SKF, 2017)

Tabell 15.2 Dimensioner (SKF, 2017)

Bild 15.1Ritning (SKF, 2017)

Bilaga 16 Kolvinfästning i chassit

Bild 16.1 Utsvarvad axel

För att sammanbinda kolvarna med hyttchssit krävs det en axel som inte bara kan klara
krafterna utan även centrera kolven till mitten av kolvöronen. Detta kommer att uppfyllas
genom en nedsvarvad axel enligt Bild 16.1 där (förklarat från vänster i bild) det finns en
bricka för att hindra axiell förflyttning. Efter brickan kommer den tjockare delen av axeln på
44 mm, detta för att kunna stödja ledlagret som kommer vara trätt på den smalare delen av
axeln på 40 mm. När ledlagret har trätts på den smalare delen kommer en distanshylsa att träs
på och låsa ledlageret och därmed är kolven i mitt mellan kolvöronen. Den sista delen är även
detta en grövre hylsa som sitter fastsvetsat på utsidan av kolvörat. På hylsan finns ett mindre
hål som kommer att passa med ett liknande hål på axeln. När hålen är i linje med varandra kan
ett stift slås i och låsa konstruktionen.
Axelmaterialet är från Stena Stål med material specifikation 34CrNiMo6+QT (IM) (Stena,
2017). Dess mekaniska egenskaper kan beskådas i tabell. Ritning på axeln och hylsor kan
beskådas i Bilaga 15 Ritningar.
Tabell 16.1 Mekaniska egenskaper (Stena, 2017)

Bild 16.2 Var kraften är ansatt

Bild 16.2 visar hur axeln belastas och precis som tidigare utgår resultaten från brottgränsen
som är enligt Tabell 16.1och är 1000-1200 MPa.
För att få en rättvis analys har en svär lagts till i mitten som kommer att representera ledlagret
som kommer att sprida kraften på axeln. Utöver sfären har två olika kolvöron skapats för att
kunna simulera belastningsfallet så bra som möjligt. Det röda området på kulan kommer inte
att behandlas i denna analys utan enbart axeln. De högsta spänningarna som har uppmätts på
axeln är 895 MPa. Denna spänning ligger vid en skarp övergång mellan axeln och kolvörat
vilket kan förklara det något förhöjda värdet.
Den belastade kraften kommer ifrån Bilaga 8 ekvation (8-16) som ger ett kraftvärde på
331947 N. Dock har det valts att öka denna kraft något för att få en säkerhetsmarginal, därför
kommer belastningen att vara 360000 N under detta test.

Bild 16.3 Överblick på FEM-beräkning av axeln

Bild 16.4 Var högsta spänningen är

Bild 16.5 Monteringsvisualisering

Bild 16.4 visar mer exakt hur sprinten ska monteras med dess tillbehör. Den blå stödhylsan
håller kolven på plats i sidled och tillsammans med kanten på sprinten är nu kolven centrerad.
Hylsan på utsidan av infästningen är svetsad i chassit och med hålet ska en rörsprint slås i som
i sin tur går igenom hålet i axeln och monteringen är fulländad.

Bilaga 17
Ledlager SKF GEH 40 ES-2RS
Med en kraftupptagningsförmåga med vinkel 17° på lagret skapas den maximalt möjliga
lutningen på hytten. Enligt de standardprodukter som har undersökts finns den storleken som
kan implementeras till en kolv. Med en viss geometri på expanderbulltar säkerställs att lagren
är centrerade på axeln och ej har möjlighet att glida i sidled. Detta förklaras att vid glidning
sker det slitage som kortar ner livslängden på funktionen och kan leda till en onödig utgift i
form av service och stillestånd.
Tabell 17-1 Ledlagerdata (SKF,2017)

Bilaga 18
Vajer Cartex 6x36WS-IWRC
Vajern hjälper kolvarna att ta upp vridande kraft från chassit. Den ena vajern är spänd när en
av de bakre kolvarna är i sitt yttersta läge och minskar den onaturliga kraften på kolvarna.
Vajrarnas absoluta uppgift är att vid en incident om maskinen välter och hytten belastas med
en stor sidokraft är att se till att hytten inte vrids av. Enligt beräkning (18-1) samt en
säkerhetsmarginal på 2 har en vajer med diameter på 22 mm och 223- trådar valts från tabell
18.1, se nedan.
Tabell 18.1 Vajerdata (Certex, 2017)

Bild 18.1 Vajer geometri

Beräkningarna som kommer att ligga till grund för dimensionering av vajern kommer anta
följande:
1. vajern tar upp hela vridmomentet som sidokraften P skapar
2. ett vinkelrätt förhållande mellan vajerkraften v och en tänkt hävarm som skär både
kolvfästet och vridcentrum
Avståndet kommer att minskas något från kolvavståndets för att få en säkerhetsmarginal till
vad som behövs. Avståndet från vridcentrum till vajerkraftens angreppspunkt har sats till 0.5
m (från kolvfästets på 0.55m). Utöver detta kommer en säkerhetsmarginal men faktor 2 att
adderas till vajerkraften för att säkerställa att denna kommer att hålla för testet. För som kan
beskådas i Bilaga 10 Bild 10-3 kan vajern monteras så att den även hjälper kolven att ta upp
viss dragande kraft. Även om dess huvudsakliga uppgift är att motverka den vridande kraften.
Anledningen till att ingen vidare beräkning och analyser har genomförts är att maskinchassit
inte är känt och sålunda inte heller hur och var vajern kan monteras på maskinchassit. Vilket
har stor inverkan på hur mycket vajern belastas.
Avsaknaden av maskinchassi och därmed positioneringen av vajern har det beslutats att
dimensionera vajern efter dess huvudsakliga uppgift att minska vridning av hyttchassit. Vad
analyserna beträffar kommer dessa troligtvis behövas göras om då vajern flyttas för att

garantera ett godkänt resultat. Dock kommer detta ändå behövas göras då plastisk deformation
inträffar.

Bilaga 19
Bultar M8x50 insex 12.9
Vid kolvinfästningen kommer bultar att behövas och där skall sitta M8 med invändig
sexkantnyckel (insex) samt med en 12.9 klassificering. Det menas med att skruvens
sträckgräns är 1080 N/mm2.

Tabell 19-1 Bultdimentioner

Dimension gänga
Dimension skruvskalle
Gänga
Höjd skruvskalle
Storlek insex nyckel
Djup insex
Stigning gänga
Längd

d1
d2
b
k
s
t min
L

M8
13
28
8
6
4
1,25
50

Bilaga 20
Tabell 20-1 Kolvmaterialdata (Stacke,2017)
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Bilaga 21
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Isometric view
Scale: 1:15

Detalj Antal 1st

Material: -

Konstruerad av
NW & DW

Godkänd av

Ägare
GREMO AB

Bill of Material: Nivellerande plattform
Number Name
Quantity
1
Huvudplatta
1
2
Örondel yttre
3
3
Chassibit stor
3
4
Chassibit liten
3
5
Örondel förstärkning inner
6
6
Förstärkning öron yttre
3
7
Distansplatta
1
8
Vajerfäste
2
9
Örondel yttre stort hal (r 22) 3
10
Underplatta
1
11
Förstärkningsplatta bak
1
12
Låsshylsa Sprint
3
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För ej toleranssatta mått gäller ISO 2768-m
Detalj Antal 1st

Material: Strenx 700 MC

Konstruerad av
NW & DW

Godkänd av

Ägare
GREMO AB
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För ej toleranssatta mått gäller ISO 2768-m

Detalj Antal 3 st

Material: Strenx 700 MC

Konstruerad av
NW & DW

Godkänd av

Ägare
GREMO AB
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Left view
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För ej toleranssatta mått gäller ISO 2768-m
Front view
Scale: 1:4

Detalj Antal 3 st

Material: Strenx 700 MC

Konstruerad av
NW & DW

Godkänd av

Ägare
GREMO AB
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Left view
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Front view
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För ej toleranssatta mått gäller ISO 2768-m
Detalj Antal 3st

Material: Strenx 700 MC

Konstruerad av
NW & DW

Godkänd av

Ägare
GREMO AB
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Left view
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För ej toleranssatta mått gäller ISO 2768-m
Detalj Antal: 3 st Material: Strenx 700 MC
Konstruerad av
NW & DW
Ägare
GREMO AB

Godkänd av
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Left view
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För ej toleranssatta mått gäller ISO 2768-m
Detalj Antal 3 st

Material: Strenx 700 MC

Konstruerad av
NW & DW

Godkänd av

Ägare
GREMO AB
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Left view
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Front view
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För ej toleranssatta mått gäller ISO 2768-m
Detalj Antal: 3 st Material: Strenx 700 MC
Konstruerad av
NW & DW
Ägare
GEMO AB

Godkänd av
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Isometric view
Scale: 1:2
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Left view
Scale: 1:2
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Front view
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För ej toleranssatta mått gäller ISO 2768-m
Detalj Antal: 3 st Material: Strenx 700 MC
Konstruerad av
NW & DW
Ägare
GREMO AB

Godkänd av
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Left view
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För ej toleranssatta mått gäller ISO 2768-m
Detalj Antal 1 st

Material: Strenx 700 MC

Konstruerad av
NW & DW

Godkänd av

Ägare
GREMO AB
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Left view
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Front view
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För ej toleranssatta mått gäller ISO 2768-m

Detalj Antal 1 st

Material: Strenx 700 MC

Konstruerad av
NW & DW

Godkänd av

Ägare
GREMO AB
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Tjocklek 10mm
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För ej toleranssatta mått gäller ISO 2768-m
Front view
Scale: 1:5

Detalj Antal 1 st

Material: Strenx 700 MC

Konstruerad av
NW & DW

Godkänd av

Ägare
GREMO AB
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Left view
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Front view
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För ej toleranssatta mått gäller ISO 2768-m

Detalj Antal 2st

Material: Strenx 700 MC

Konstruerad av
NW & DW

Godkänd av

Ägare
GREMO AB
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Front view
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För ej toleranssatta mått gäller ISO 2768-m
Detalj Antal 3st

Material: 34CrNiMo6+QT (IM)

Konstruerad av
NW & DW

Godkänd av

Ägare
GREMO AB
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För ej toleranssatta mått gäller ISO 2768-m
Detalj Antal 3st

Material: S355J2H

Konstruerad av
NW & DW

Godkänd av

Ägare
GREMO AB
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Detalj Antal 3st

Material: S355J2H
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NW & DW

Godkänd av

Ägare
GREMO AB
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Bilaga 22

1

Bill of Material: Klump kolvinfästning
Number
Name
1
kolvinfästning undre
2
Kolvinfästning övre
3
Bussning
4
Bultar kolvinfästning M8x50_AllCATPart.1
Detalj Antal 6st

Material: Strenx 700 MC

Konstruerad av
NW & DW

Godkänd av

Ägare
GREMO AB

Quantity
1
1
1
1

Type
Part
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Part
Part
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Detalj Antal 6st

Material: -
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NW & DW
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Ägare
GREMO AB

Artikel Nr./Referens
Reviderad - datum
Kolvinfästning Övre
Ritningsnummer: 2

Filnamn

Datum 27/4 - 17

Skala 1:2
Vyplacering

Utgåva 1:1 Blad 1

5

40

70

55

40

110
Front view
Scale: 1:2

Signatur

Kontrol.

R 0,5 Runt om

Datum

25 x4

RevNr Revision notering

Left view
Scale: 1:2

12 x4

x4

10 x4

M8

Isometric view
Scale: 1:2
Top view
Scale: 1:2

Detalj Antal 6st

Material: -

Konstruerad av
NW & DW

Godkänd av

Ägare
GREMO AB

Artikel Nr./Referens
Reviderad - datum
Kolvinfästning undre
Ritningsnummer: 3

Filnamn

Datum 27/4 - 17

Skala 1:2
Vyplacering

Utgåva 1:1 Blad 2

Niklas Wilhelmsson
n.wilhelmsson@outlook.com

Daniel Viktorsson
daniel_kimbo@hotmail.com

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

