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Förord 

Denna rapport redogör för vårt examensarbete på Högskolan i Halmstad (HH), 

sektionen för ekonomi och teknik (SET). Examensarbetet avslutar våra studier på 

maskiningenjörsutbildningen med inriktningarna datorstödd produktframtagning 

och teknisk design. Arbetet har utförts mellan januari och maj 2011 och har 

motsvarat 15 högskolepoäng. Vår handledare på skolan var Håkan Petersson och 

examinator var Aron Chibba. Uppdragsgivare var Gremo AB, beläget i Ätran. 

Handledare på Gremo var Martin Bredenfeldt, Platschef och Christer Bengtsson, 

Konstruktör. 

 

Arbetet har varit ett kombinerat konstruktion och beräkningsprojekt av en 

förarhytt till en skogsmaskin av modell skördare. Förutsättningarna för arbetet var 

ett tidigare framtaget designkoncept som vi använde som grund för uppbyggnad 

av vår egen konstruktion. Våra målsättningar har varit att ta fram en konstruktion 

som uppfyller de krav som ställs på hyttkonstruktioner enligt standarderna, FOPS 

(Falling objekt protective structures) och ROPS (Roll over protective structures) 

samt att uppfylla önskemål om en förbättrad möjlighet att se omgivningen med så 

lite skymmande balkar som möjligt i konstruktionen. 

 

Vi vill tacka de som varit inblandade i genomförandet av vårt examensarbete och 

bidraget med hjälp, stöd och rådgivning. Våra handledare Håkan Peterson, HH 

och Martin Bredenfeldt, Gremo, samt Christer Bengtsson Gremo, som försett oss 

med relevant litteratur och andra underlag för genomförandet av vårt arbete. 
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Sammanfattning 

Vi tog kontakt med Gremo AB, som vi kände till från tidigare examensarbeten 

inom maskiningenjörsprogrammet, i förfrågan om tillgängligt examensarbete. De 

gav ett förslag på att vidareutveckla föregående års examensarbete som var ett 

designkoncept på en förarhytt till en skogsmaskin. Projektet innebar att utföra 

strukturberäkningar enligt standarderna FOPS (Falling objekt protective 

structures) och ROPS (Roll over protective structures). 

 

Vi utförde en djupare litteraturstudie där vi fann att det inte fanns någon metod 

som uppfyllde de behov vi hade för genomförandet av vårt examensarbete, detta 

för att projektet involverar både principkonstruktion och beräkningar. Vi blev 

därför tvungna att ta fram en ny metod, som består av kopplade processer mellan 

produktutveckling och datorbaserad konstruktionsanalys. 

 

Efter att ha studerat designkonceptet fann vi ett behov för en omkonstruktion för 

att hytten skulle klara standarderna. Gremo såg då tillfälle att komma med 

ytterligare krav och önskemål på konstruktionen. 

 

Arbetsgången på vårt examensarbete fortlöpte enligt processtegen i vår metod. 

Förarhytten är konstruerad enligt principkonstruktion, uppbyggd i Catia V5 och 

beräknad i Abaqus. Vid utvärdering av våra resultat kollade vi på hur mycket 

hytten hade deformerats och avstämde sedan dessa resultat med standarden ISO 

3411:2007 Earth-moving machinery – Physical dimensions of operators and 

minimum operator space envelope. 

 

Resultatet av examensarbetet blev ett förslag på en konstruktion som uppfyller de 

krav som ställdes. 

 

 



 

 

Abstract 

We contacted Gremo AB, which we knew from previous theses in the mechanical 

engineering program, in request about available subjects for theses. They gave a 

suggestion to further develop the previous year's thesis which was a design 

concept for a cab to a forestry machine. This project is meant to carry out 

structural calculations in accordance with standards FOPS (Falling Object 

Protective Structure) and ROPS (Roll-over protective structures). 

 

We performed an in-depth literature review and found that there was no method 

we were able to apply for our thesis, this project is to involves both primary 

structure and calculations. We were therefore obliged to develop a new method, 

which consists of interconnected processes between product development and 

computer-based design analysis. 

 

After studying the design concept, we found a need for a redesign of the cab to 

meet the requirements of the standards. Gremo then saw the opportunity to make 

additional demands and requirements on the construction. 

 

The process of our thesis proceeded according to the processes of our method. 

The cab is designed according to principle design, built in Catia V5 and calculated 

in Abaqus. When assessing our results we checked on how much the cab had been 

deformed and then compared these results with the ISO 3411:2007 Earth-moving 

machinery - Physical Dimensions of Operators and minimum operator space 

envelope. 
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1. Introduktion 

1.1 Företagspresentation 

Gremo AB arbetar med skog och människor och deras utmaning är att få 

människan att trivas i deras maskiner men också utveckla, tillverka och sälja 

skogsmaskiner som gör så lite påverkan på miljön som möjligt utan avkall på 

effektivitet och prestanda.  

Gremo AB grundades i Danmark på tidigt 1960-tal av en entreprenör i 

Fredrikshamn. Till en början tillverkades dumperskärror och huggarvagnar till 

traktorer. För att utveckla företaget köptes år 1968 den svenska 

skogsmaskinstillverkaren TimmerVille, belägt i Huskvarna. TimmerVille var 

baserad på ett traktorchassi från Ford och var en midjestyrd rulldriven skotare. 

Efter 20 år såldes Gremo AB till en svensk familj som startade tillverkningen i 

Ätran, där fabriken fortfarande är belägen. Snabbt utvecklades nya skotare, men 

även skördare började tillverkas. Gremo AB är nu en av tidens marknadsledare 

inom skogsmaskinindustrin med sitt unika 8-hjulskoncept, vilket bidrar till 

mycket god bärighet kombinerat med en utmärkt stabilitet. Företaget är en 

innovativ föregångare vilket påvisas i att man på tidigt 90-tal var först att 

standardmontera katalysatorer som avsevärt förbättrade förarens arbetssituation 

framför allt i gallringsbestånd. De var även först med att ha miljöoljor och 

Powershift-växellådor som standard. År 2002 köptes Gremo AB av företaget 

Weland, vilket medförde nya förbättringar och framförallt nya maskiner. 

(Gremo AB, Historia) 

1.2 Problemformulering 

Vårt projekt är en vidareutveckling av ett designkoncept på en hytt till en 

skogsmaskin. I vårt projekt kommer vi utveckla hyttens ramkonstruktion som ska 

ritas upp i Catia, för att sedan utföra beräkningar i Abaqus. Dessa beräkningar 

baseras på de tester som de två standarderna FOPS (Falling objekt protective 

structures)[1] och ROPS (Roll over protective structures)[2] kräver.  

FOPS-testet går ut på att man släpper en vikt på 227 kg från en höjd på 5190 mm 

på hyttens så kallade Seat Index Point (SIP) som är motsvarigheten till där föraren 

kommer att sitta. Detta simulerar i vårt fall ett träd som trillar på hytten. För att 

klara testen måste ”taket” ovanför SIP hålla för vikten. 
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ROPS-testet går ut på att man trycker med olika kraft på olika delar av ramen. 

Detta simulerar i vårt fall om hyttens skulle välta. Mer detaljinformation om 

testerna kommer beskrivas under beräkningarna. 

Se bilaga 2, Kravspecifikation, som innehåller tydliga krav och önskemål för 

projektet. 

1.2.1 Syfte 

Projektet är en vidareutveckling av ett designkoncept på en förarhytt till en 

skogsmaskin. Vi har till uppgift att konstruera och utföra beräkningar på hytten så 

den klarar säkerhetstester enligt standarderna. Med hjälp av beräkningarna 

kommer vi att utföra ändringar i konstruktionen för att uppfylla hållfasthetskraven 

på ramkonstruktionen. 

1.2.2 Mål 

Målet är att ta fram en ramkonstruktion för en förarhytt som ska sitta på en ny 

modell av skördare åt företaget Gremo AB. Ramkonstruktionen ska klara av 

testerna FOPS och ROPS. 

1.3 Avgränsningar 

Projektet avgränsas till att bara konstruera och beräkna ramen för 

skogsmaskinshytten. I projektet görs beräkningar för två olika standarder FOPS 

och ROPS men inte beräkningar för OPS testet, Operator Protective Structure for 

forestry machinery, detta gör företaget själva eftersom det involverar fönsterrutor 

som inte är monterade då de två andra testerna utförs. 

I vår konstruktion kommer vi inte ta med detaljer som lampfästen och infästningar 

för rutor. Den kommer bestå endast av de balkar och plåtar som är relevanta för 

beräkningarna.  

Enligt överenskommelse med uppdragsgivaren ska inga konstruktionsritningar 

göras. Företaget får tillgång till digitala dokument och därifrån skapar de sina 

egna konstruktionsdokument.  
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2. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt tas de olika stegen upp, som kommer att användas inom metod. 

2.1 Produktutvecklingsmetod 

Vi använder oss av boken Principkonstruktion av Fredy Olsson[3] eftersom vi har 

gjort andra projekt med denna metod och väl känner till alla stegen. Med 

principkonstruktion avses det inledande konstruktionsarbetet, då det utgår ifrån ett 

behov eller en typ av produkter, för att till slut komma fram till en lösning på 

problemet. 

2.1.1 Produktdefinition 

Första steget i metodiken är att definiera produkten och då skall följande 

klarläggas: 

• Produktens användningsområden, behovsområden, 

användningssammanhang, benämning, produktens omfattning (de enheter 

som ingår i produkten samt de samband som råder mellan dem). 

• Processen, produktens huvuduppgift, deluppgift och bakomvarande 

anledning. 

• Omgivning, de miljöer produkten skall användas 

• Människan, vem eller vilka blir användare eller berörda av produktens 

användning, människans relationer till produkten och samspelet 

människa–produkt 

• Ekonomin, ekonomiska villkor och beroenden för produkten (eller 

behovslösningen) 

(Olsson F., Principkonstruktion, 1995) 

2.1.2 Produktundersökning och kriterieuppställning 

Det skall upprättas en produktundersökning som består av flera delar, samt en 

kriterieuppställning. 

Produktundersökningen påbörjas med en konstruktionsbakgrund angående given 

produkt, då speciellt fokus bör läggas på den tekniska utveckling och de tekniska 

brister som finns i tidigare konstruktioner inom samma produktområde. 

 Historik, över vilka förändringar och hur behovet såg ut som gav upphov 

till de aktuella förändringarna i konstruktionen. 
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 Erfarenheter och brister på gammal produkt. 

 Upplysningar om produktens framställning, produktionsbakgrund från 

tidigare produkterfarenhet samt produktionssätt, svårigheter och 

olämpligheter vid produktion. 

 Marknadsbakgrund, hur den föregående produkten var konkurrenskraftig. 

Vad var det som var eftertraktat i produkten? 

 Ekonomisk bakgrund, innefattar både pris och kostnadsutveckling från 

beslut om ny produkt till försäljning. 

 

I en kriterieuppställning, även kallat kravspecifikation, ställs alla krav och 

önskemål upp som rör projektet och konstruktionen. Kraven ska utformas på så 

sätt att de inte misstolkas, alltså ska de vara mätbara och det ska vara enkelt att 

fastställa om de uppfyllts. [3] 

2.1.3 Framtagning av produktförslag 

”Ett komplett principiellt produktförslag ska visa produktens verkningssätt, 

uppbyggnadsätt och totalutformning.” Olsson F., Principkonstruktion, 1995 

2.1.4 Utvärdering av produktförslag 

Utvärdering av projekt görs i flera omgångar genom metoder som exempelvis 

viktning. Med hjälp av viktningen och kravspecifikationen sållas produktförslag 

ut. Ju mer detaljerade viktningar, desto närmare kommer man de produktförslag 

som är lämpligast att gå vidare med. 

Syftet med utvärdering av beräkningar är att bedöma och rapportera resultatet. 

Dessa resultat ska stämma överens med kravspecifikationen. [3] 

2.2 Beräkning- och analysmetoder 

Efter att ha läst om olika tillvägagångsätt för beräkning och analys bestämde vi 

oss för att använda oss av bokserien Nafems, referenser [9],[10],[11] till 

nedanstående avsnitt 2.2.1-2.2.7. I bilaga 3, Typiska steg i en Finita Element 

Analys, finns två exempel på vilka steg man kan följa. Vi har valt att följa några 

av dessa stegen och valt att ta bort de steg som inte är relevanta eller som är 

uppenbara, till exempel gränssnitt eftersom vi kommer jobba i CatiaV5 som för 

oss är välkänt. 
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2.2.1 Utarbetande och överenskommelse om specificering 

Specificeringen kan vara färdig redan innan projektet startar, detta om 

uppdragsgivaren redan gjort den innan den lämnas över till konstruktören. Det 

vanligaste är att kunden och leverantören tillsammas diskuterar och kommer 

överens om specificeringen. Innehållet i specifikationen bör godkännas innan 

arbetet med analysen börjar. [9] 

2.2.2 Preliminära beräkningar 

Kvaliteten på en modell som ska användas till datorbaserad konstruktionsanalys 

(DBKA), Petersson[13], är bättre när resultaten kan förutsägas. När det är möjligt 

bör preliminära beräkningar göras och användas för att bestämma påfrestningar 

och förskjutningar. Preliminärberäkningarna används även för: 

 Visa vilken analystyp som är lämplig, t.ex. att spänningarna befinner 

sig inom det linjära intervallet. 

 Att förutsäga belastningsstegets storlek för olinjära analyser. 

 Att ange områden av hög stress. 

 Att fastställa graden av spänning, töjning och därmed meshdensitet. 

 Att ange den noggrannhet som krävs. 

2.2.3 Resursuppskattning och resursfördelning 

De resurser som krävs för DBKA är: 

 Arbetskraft av modellskapande 

 Databehandling och kringutrustning 

 Arbetskraft för resultattolkning 

 Arbetskraft för analyskontroll 

 Arbetskraft för rapportering 

Den enklaste metoden för uppskattning av resurser är att jämföra med tidigare 

liknande analyser. För detta ändamål är det lämpligt att upprätthålla anteckningar 

med analyser där de viktigaste modellparametrarna redovisas. Utan dessa 

uppgifter är det mycket svårt att förutsäga hur mycket databehandling och 

arbetskraft som behövs. [9] 

2.2.4 Modellförberedelse 

Under modelluppbyggnaden bör det regelbundet utföras kontroller på modellen 

för att minimera bortkastad tid. Ett steg kan vara att kontrollberäkna modellen för 
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att upptäcka fel. Det kan ta flera kontrollberäkningar och ändringar på modellen 

innan man får en helt felfri körning. Vid denna process kan en checklista vara ett 

bra hjälpmedel, se bilaga 18 Checklista. Detta för att ha ett detaljerat register över 

kontroller eller relevanta uppgifter samt att listan kan kontrolleras av de analytiker 

som jobbar med modellen samt av oberoende besiktningsmän. 

Många inslag i modellen kan kontrolleras effektivt genom att undersöka det 

grafiska resultatet efter en beräkning. Vissa uppgifter, till exempel egenskaperna 

hos balkelement, kan bara kontrolleras genom noggrann kontroll av ingångs eller 

tolkad data av resultatet av beräkningen. 

Det finns tre vanliga fallgropar vid kontrollering av data: 

 Att gå vidare till lösningssteget i tron att uppgifterna är korrekta eftersom 

alla de diagnostiska varningarna i den senaste kontrollen har åtgärdats, 

korrigeringar leder ofta till nya fel. Därför ska det kontrolleras igen så man 

får en felfri körning innan man går vidare till nästa steg. 

 Att utföra en ofullständig kontroll eftersom andra objekt kontrolleras i en 

tidigare version av modellen. Detta kan medföra att ojusterade delar av 

modellen blir osammanhängande.  

 Misslyckande att finna stelkroppsrörelser och mekanismer som inte kan 

upptäckas av programmets kontroll. 

[9] 

2.2.5 Randvillkor 

Randvillkoren i en modell är de villkor som simulerar de krafter, 

sammansättningar och fastlåsningar som modellen kommer utsättas för i 

verkligheten. För olinjära beräkningar måste specifik materialdata matas in, 

värdena hämtas ifrån från ett töjnings- och spänningsdiagram för de material som 

används i modellen. Detta för att få materialets sträckgräns och brottgräns vid de 

olika beräkningarna.[9],[10] 

2.2.6 Beräkning 

Lösningen är oftast entydig och behöver inte mycket bearbetning då datorn utför 

beräkningarna och genererar resultat. [9] 

2.2.7 Validering 

En modell kan klara kraven även om det förekommer avvikelser från maximal 

töjning och spänning. Orsaken till detta kan ha flera förklaringar, bland annat 
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Bild 2.2.8 Reultat:  

Practical stress analysis with finite elements,  

Bryan J Mac Donald 

meshstorlek, skarpa kanter och för små radieövergångar. En individuell tolkning 

av de områden där det förekommer stora töjningar och spänningar bör utföras. 

En modell kan ha förenklingar i sig av många anledningar därför är det viktigt att 

validera. [9] 

2.2.8 Resultat 

Det är viktigt att noggrant 

kontrollera att laster och övrig data 

stämmer, då en liten avvikelse på 

data kan ge stora fel i resultatet. 

Första steget är alltid att kolla den 

deformerade formen av modellen. 

Detta säger oss direkt om lasten är 

rätt placerad och övriga randvillkor 

stämmer.  

Nästa steg är att kolla hur stor 

deformationen är. Om 

deformationen är för stor eller för 

liten säger det oss att vi har fel 

kraft, fel material eller fel 

dimensioner på modellen.  

Nästa steg är att undersöka 

spänningsresultatet. Genom att 

kolla på spänningskalans 

utbredning på elementet kan vi snabbt se hur bra meshstorlek vi använt. Om 

oacceptabla diskontinuiteter i spänningsskalan upptäcks krävs det att modellen 

meshas om med en mer passande mesh. När spänningsutbredningen på elementen 

ser bra ut är resultatet godkänt och kan utvärderas. [6] 

2.3 Sammankopplade processer 

Datorernas användning har sedan 1990-talet ökat inom produktutveckling, främst 

då kapaciteten av 3D CAD modellering vuxit fram[6]. Efter att ha undersökt 

relevant litteratur om produktutvecklingsmetoder, Dieter & Schmidt[7], Otto & 

Wood[12], Ulrich & Eppinger[5] och Olsson[8], fann vi inget samband mellan 

produktutveckling och DBKA som var tillräckligt genomarbetat för att vi skulle 

kunna använda detta i vårt examensarbete. Detta var även slutsatsen när vi 
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Bild 2.3.1. Typiska steg i en FEA projekt:  

Practical stress analysis with finite elements,  

Bryan J Mac Donald 

studerade litteratur inom Computer-aided engineering (CAE) metoder, Cook[14], 

[13]. Tillvägagångsätt inom DBKA hämtades från literatur Nafems[9,10,11], 

Donald[6], Adams & Askenazi[15]samt Petersson[13]. 

I Nafems tas produktutveckling upp som ett delmoment av DBKA, men inte i den 

utsträckning som vi behöver. 

 För att kunna utveckla den metod vi behöver var det nödvändigt att ta 

fram: 

 En produktutvecklingsprocessmodell som stödjer samspelet mellan 

processtegen i både produktutveckling och DBKA. 

 Ett tillvägagångssätt som tydligt förklarar hur den upprättade 

produktspecifikationen och dess kriterier omvandlas till fungerade 

processer som är passande för senare DBKA, och hur resultaten från 

DBKA kan användas vidare i fortsatt produktutveckling. 

 

Bild 2.3.1 visar stegen i en typisk 

DBKA och Bild 2.3.2 visar stegen i 

en typisk produktframtagning. Det 

finns inget steg för bara 

beräkningar utan här görs 

prototyper som sedan testas, 

problemet med att inte beräkna 

innan man gör en prototyp är att 

hållfastheten och konstruktionen är 

oförutsägbar[6].  

I nedanstående kapitel kommer vi 

förklara de två olika metoderna och 

sedan förklara den metoden vi har tänkt använda oss av. 

 

Bild 2.3.2 The product development process 

Engineering Design, George E. Dieter & Linda C. 

Schmidt   
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3. Metod  

3.1 Principkonstruktion 

Principkonstruktion anses vara det tidiga utvecklingsarbetet där man utgår ifrån 

behovslösningar eller produkttyp för att få fram en principiell produktlösning, 

principlösning eller lösningskoncept. 

3.1.1 Produktdefinition                

Förarhytten kommer sitta på en skördare vars främsta uppgift är att fälla och kapa 

träd. Det kommer vara en nivellerande hytt vilket innebär att den kommer vara 

svängbar och stolen inne i hytten kommer vara fast. Dess huvudfunktion är att 

skydda föraren som arbetar i hytten. Under skördarens arbete i skogen kan olika 

situationer inträffa till exempel kan ett träd falla på maskinen och skördaren kan 

välta. Vårt projekt går ut på att ta fram en ramkonstruktion som skyddar föraren 

från personskador i dessa situationer. I vårt projekt har vi inga ekonomiska villkor 

eftersom vi kommer ta fram ett produktförslag på en ramkonstruktion, det 

företaget vill att vi ska tänka på är att använda balkprofiler som de kan tillverka 

eller redan har underleverantörer som tillverkar för att minimera kostnaden om de 

går vidare med vårt produktförslag.  

3.1.2 Produktundersökning och kriterieuppställning 

Vårt projekt är en vidareutveckling av ett designkoncept för en ny skördarhytt 

som gjorts för Gremo. Bristerna i designkoncept är att det inte utförts några 

beräkningar, så dess ramkonstruktion kommer ha stora risker att inte klara de 

tester hytten utsätts för enligt standarderna. 

I vårt konstruktionsuppdrag ska vi utgå från designkonceptets kravspecifikation 

med vissa undantag samt nya krav och önskemål som diskuterades fram 

tillsammans med Krister Bengtsson, konstruktör på Gremo. Nedan visas 

kravspecifikationen: 

Mekaniska krav på ramkonstruktionen 

 Framrutans radie  max 3600 mm 

 Vinkel synfält  110° 

 Max höjd  2010 mm 

 Max bredd  1510 mm 
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 Max längd  1710 mm 

Hytten allmänt 

 Svängbar, nivellerande hytt 

 Samma balkprofil på framruta som Gremos förra modell 

 Större framruta, ca 10 cm längre 

 Ruta i taket för bättre syn uppåt 

 Ett fönster ska vara öppningsbart, nödutgång 

 Bärande balk baktill 

Säkerhet  

 SS-ISO 8082: 2009, Skogsmaskiner – Roll-over protective structures 

(ROPS) – provning och krav 

 SS-ISO 8083: 2006, Skogsmaskiner – Falling objekt protective structures 

(FOPS) – provning och krav 

 ISO 3411:2007 Earth-moving machinery – Physical dimensions of 

operators and minimum operator space envelope[3 

Kravspecifikationen finns även i bilaga 2, Kravspecifikation. 

 

När kraven var uppställda gjordes en parvis jämförelse för att se vilka krav som 

var viktigast. Se bilaga 4, Parvis jämförelse. Det viktigaste kravet är 

personsäkerheten för föraren och därför blev de två standarderna samt 

nödutgången de viktigaste kraven för projektet.  

3.1.3 Framtagning av produktförslag 

Som start utvärderade vi designkonceptets uppbyggnad och det första vi ändrade 

på var utformningen och placeringen av balkar. För bilder från designkonceptet se 

bilaga 5, Designkoncept. Förarstolen är fast vilket gör att föraren inte behöver ha 

ett öppet synfält bak, för att kunna se bakåt roteras hytten. Detta utnyttjade vi 

genom att ersätta de två c-stolparna till en grövre centrerad balk där bak. Sedan 

flyttade vi på b-stolparna för att se hur hyttens utformning ändrades. Se bilaga 6, 

Balkkonstruktion. 

Gremos krav att ha en ruta i taket gjorde att vi fick rita om taket på hytten. Rutan 

måste ha en lutning så regnvattnen kan rinna av samt ska en vindrutetorkare få 

plats mellan rutan och skyddande galler. För att klara av FOPS-testen måste rutan 

vara väldigt böjd så vikten ”glider av” eller ett skyddsgaller som tar upp kraften. 

Tillsammans med Gremo uteslöt vi den böjda rutan då det skulle kosta för 
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mycket, de skulle få byta leverantör för framrutan och deras standardbalkar skulle 

behöva konstrueras om. Därför har vi tagit fram skissförslag för olika storlekar på 

rutor med olika utformning på skyddsgaller, se bilaga 7, Takruta och 

Skyddsgaller. När vi skissade skyddsgaller tog vi hänsyn till att gallret måste 

deformeras utan att krossa glaset eller skada föraren. Därför måste det finnas en 

säkerhetsmarginal mellan galler och takruta.  

3.1.4 Utvärdering av produktförslag 

Vid utvärdering av produktförslag började vi med att utvärdera 

balkkonstruktionen, sedan takrutan och till sist skyddsgallret. Av de valda 

förslagen kommer det komma ytterligare mindre utvärderingar allt eftersom 

modell byggs upp i Catia och beräkningar utförs. 

 

Utvärdering av balkkonstruktion 

Eftersom hytten är svängbar vill man ha en smidig 

utformning på hytten nedtill men ändå så stor volym som 

möjligt inne i hytten för föraren. I bilaga 8, Utvärdering 

av balkkonstruktion, ställs de relevanta kraven mot de 

olika förslagen för att se vilket förslag som klarar kraven 

bäst. Resultatet av utvärderingen visade att Förslag 2 

stämde bäst överens med kraven och därför kommer vi 

arbeta vidare med det. Vi anser att denna hytt har störst 

potential att klara av ROPS-testet med anledning av dess 

symmetriska form som ger en större anläggningsyta för 

krafter. Dess utformning lämpar sig bra för hinder under 

rotation. 

 

Utvärdering av takruta 

Denna utvärdering utfördes tillsammans med Christer 

Bengtsson, konstruktör på Gremo. Eftersom rutans 

positionering och utformning inte påverkar 

säkerhetstesterna på grund av skyddsgallret så kom vi 

överens om förslag 3. Detta förlag ger möjlighet att ha 

sidolampor samt att det ger bra sikt uppåt.  

Se bilaga 7, Takruta och skyddsgaller. 

 

Bild 3.1.4.1 Förslag 2 

Balkkonstruktion 

Bild 3.1.4.2 Förslag 3 

Takruta 
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Utvärdering av skyddsgaller 

Eftersom Gremo inte gett oss några direkta krav på 

skyddsgallret förutom att det ska klara av FOPS-testet 

görs utvärderingarna på skyddsgallren tillsammans 

med Christer Bengtsson. Utvärderingen görs på 

gallrens utformning och möjligheten att se igenom 

det. Utformningen av Förslag 3 medför täckande 

galler både vertikal och horisontellt vilket medför att 

sikten försämras. Efter ett enkelt test med 

pappersprototyper kom vi fram till att det är bättre att 

ha vertikala galler eftersom föraren kan följa 

stammen på ett träd från marken till trädtopparna, 

alltså förslag 1. Dess utformning med vertikala galler 

är tilltalande då gallret har samma riktning som färdriktningen. Se bilaga 9, 

Gallerprototyp, för bilder på testet. 

 

Färdigt produktförslag 

Det färdiga produktförslaget är en sammanställning av de produktförslag som 

valdes i utvärderingarna. 

3.2 Beräkning av valt produktförslag 

3.2.1 Utarbetande och överenskommelse om specificering 

Våra specifikationer för analysen är de två ISO standarderna. I dessa standarder 

står det vilken kraft, vikt och vilka avstånd som ska användas. 

3.2.2 Preliminära beräkningar 

Eftersom vi kommer använda oss av Abaqus för beräkningarna från standarderna 

gör vi inga egna preliminära handberäkningar på hytten. Dessa beräkningar skulle 

bli för stora och svåra att lösa. Däremot kommer vi utföra beräkningar på hur 

stora krafter vi ska använda oss av, dessa formler är tagna ur standarderna 

ROPS[1] och FOPS[2]. 

 

ROPS 

Minsta kraft vid lateralbelastning: 

F= 60000 (m/10000)
1,2 

   (3.2.2-1) 

Bild 3.1.4.3 Förslag 1 

Skyddsgaller 
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Minsta kraft vid longitudbelastning: 

F= 48000 (m/10000)
1,2

   (3.2.2-2) 

F är kraft och m är massan. Eftersom vår skogsmaskin bara är i konceptidé 

uppskattas den att väga lika mycket som den befintliga, alltså är massan 18 000kg. 

Minsta kraft enligt standarden: 

 Lateralbelsatning: 121,5 kN 

 Longitudbelasting: 97,2 kN 

Det tillkommer även en vertikal belastning på 360 kN, detta värde har vi fått från 

Gremo[4]. 

 

FOPS 

 Kraften då vikten slår i gallret beräknas med en förenkling av impulslagen: 

Ft=m(v1-v0)    (3.2.2-3) 

v1=√2gh    (3.2.2-4) 

För att räkna ut medelkraften använder vi oss av följande uträkning: 

 

F är kraft, m är massan på vikt (227 kg), v1 är hastigheten vid krock, v0 är 

starthastigheten, h är höjden (5,19 m) och g är gravitation, t är den tiden då 

kraften påverkar gallret under krocken. Eftersom vi inte vet hur lång tid krocken 

varar, t, måste vi anta dess värde. Vi har valt att se hur kraften förändras mellan 

0,1-0,01 sekunder, detta för att det inte går att säkerställa hur länge den inverkar i 

det vi antar som en krock [17],[21]. 

 

Med t på 0,1 fås: F=22 904 N 

Med t på 0,01 fås: F=229 182 N 

Den största tillåtna kraften för att gallret inte ska deformeras mer än 50 mm är: 

F=681 N 
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3.2.3 Resursuppskattning och resursfördelning 

Den arbetskraft som kommer att behövas under analysens gång kommer vi göra 

gemensamt så vi får full förståelse hur modellen är uppbyggd samt förståelse för 

analysen. 

Modellen för analysen kommer att konstrueras av ytor i CATIAV5R19 och det 

kommer även göras kontrollberäkningar i CATIA för att se om modellen går att 

beräkna på. För analysberäkningarna kommer vi använda oss av Nonlinear 

Structural Analysis och Abacqs. Modellen ska vara helt färdig innan 

beräkningarna påbörjas i dessa program. 

3.2.4 Modellförberedelse  

Modellen är uppbyggd av ytor med anledning av att modellen är en tunnväggig 

konstruktion. Vid uppbyggnad var det viktigt att redan i början göra parametrar 

och strategiska plan för att kunna göra ändringar på bredd, höjd och storlek på alla 

balkarna. Det uppfördes en guide som hjälpmedel för modellföreberedelse, se 

bilaga 19, Guide för ytberäkningar. 

Balkkonstruktionen var det första som byggdes upp i modellen, detta gjordes 

utifrån den balkkonstruktion som valdes samt kravspecifikationen. När alla 

balkarna var klara kapade vi dem emot varandra, för detta användes kommandot 

Split. Efter splitarna hade vi cirka 100 stycken delytor och varje yta tilldelades 

element, mesh. För att få så bra resultat som möjligt valdes kvadratiska element, 

detta för att det ger bäst resultat när man jobbar med ytor. De första beräkningarna 

var preliminära så meshstorlek var relativt stor för att minska beräkningstiden. 

Innan beräkningen tilldelades alla ytorna en tjocklek, för detta användes 

kommandot 2D property som matematiskt simulerar en materialtjocklek[11],[16]. 

 

När vi ansåg att vi hade en stabil balkkonstruktion och körningen var felfri gick vi 

vidare med att bygga upp taket. Med taket gick vi igenom samma steg som för 

balkarna och gjorde beräkningar på hyttens helhet samt ändringar tills vi fick en 

felfri körning. Det sista som behövdes innan vi hade en färdig hytt var 

sidoplåtarna och dessa gick igenom samma steg som de andra delarna. 

Modelluppbyggnad samt preliminära beräkningar finns i bilaga 10, 

Modellförberedelse och kontroll. 

Förberedande beräkningar gjordes på hela hytten i Generative Structural Analysis 

(GSA) för att se var våra svaga punkter på hytten låg. Vi gjorde några 

förstärkningar och beräknade om tills vi var nöjda med resultatet och redo för att 
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gå över till Nonlinear Structural Analysis i Abaqus för Catia (AFC). I AFC kan vi 

mata in töjning- och brottgräns för materialet stål, S355, som ska användas. Vi får 

mer information om materialet i de olika situationerna då kraften trycker på. I 

AFC kan vi göra alla de beräkningar som behövs för att klara de krav som finns i 

standarden ROPS. Innan vi gör de slutliga beräkningar måste vi göra 

lösningsbearbetning och kontroll, se avsnittet nedan. 

För att göra beräkningarna i FOPS så förenklar vi modellen och utför beräkning 

endast på gallret. Detta görs främst för att få ner beräkningstider. Att bara beräkna 

på gallret påverkar inte slutresultatet för det viktigaste i denna beräkning är att 

gallret inte får deformeras för mycket eller gå sönder så att föraren skadas. 

3.2.5 Randvillkor 

Innan vi kan beräkna ROPS-testerna i AFC måste vi mata in rätt material för de 

stål som ska användas, refererat till [19], [20]. Från en traditionell dagprovskurva 

över materialet får man ut den så kallade nominella töjningen och spänningen 

(engineering strain, engineering stress). Vid beräkningar i AFC används en 

omskrivning av denna kurva som kallas verklig töjnings- och spänningskurva 

(true strain, true stress). Verklig töjning och spänning räknas ut med följande 

formler: 

 

 (3.2.5-1)       

 (3.2.5-2)       

 

Verklig töjning och spänning redovisar ändringar i tvärsnittsarea genom att 

använda momentana värden för området, vilket ger mer noggranna mätningar för 

bland annat dragprovstest. I tabellerna nedan visas värden för nominell töjning 

och spänning tagna ur ett dragprovstest. Utifrån de värdena räknade vi ut de 

verkliga töjningarna och spänningarna med formlerna ovan och gjorde diagram, 

sedan skrevs datan in i AFC.   
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3.2.6 Beräkning 

Vid ROPS-beräkningarna trycker vi på ett antal olika punkter. Dessa är: 

 På båda sidorna av hytten på takprofilen ovanför B-stolparna med 

kraften 121,5 kN 

 Bakifrån på takprofilen ovanför vår C-stolpe med kraften 97,2 kN 

 Uppifrån på takprofilen över de båda B-stolparna med kraften 360 kN 

Vi har valt att inte utföra verifierande handberäkningar på ROPS då dessa 

beräkningar skulle bli för svåra att genomföra. 

 

Vid FOPS-beräkningen släpper man en vikt från 5,19 meters höjd. Det kommer 

utföras beräkningar mellan intervallet 0,1 till 0,01 sekunder och handberäkningar 

kommer att utföras för att verifiera några av dessa beräkningar, se bilaga 17. I 

detta tidsintervall ligger krafterna mellan 22,9kN till 681kN. Denna kraft kommer 

träffar gallret enligt SIP.  

3.2.7 Validering  

När vi validerade modellen efter beräkningarna insåg vi att det fanns höga 

spänningar i hörnen, som bild 3.2.7.1. Spänningarna ligger på 1050 MPa vilket är 

över brottgränsen för materialet. Detta kan bero på att meshstorleken är för stor 
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samt att modellen har skarpa kanter och saknar radieövergångar. Eftersom vi 

jobbar i ytor är det svårt att få till radieövergångar, dessa måste ersättas med 

separata ytor vilket försvårar uppbyggnaden och hopsättningen av modellen. För 

att minska spänningen testade vi att förstärka ett hörn och detta gjorde att 

resultatet blev cirka 500 MPa, detta resultat ligger under materialets brottgräns.   

 

I vår modell har vi gjort vissa förenklingar, detta främst för att få en enklare 

konstruktion vid beräkningarna. Bland annat så är gallerpinnarna raka i modellen 

och detta hjälper meshelementen att enklare passa mot varandra utan att förvrida 

sig. Även så kommer detta inte att påverka FOPS testet då tyngden under detta 

test endast kommer att träffa de fem mellersta gallerpinnarna som kommer vara 

raka. Övriga gallerpinnar är tänkta att ha en lutning som stegvis ökas med 5° från 

mitten. FOPS beräkningarna vi utför kommer endast göras på berörda gallerpinnar 

och inte på hela hytten, detta för att få ner beräkningstiderna då gallerinfästningen 

inte kommer att vara den kritiska punkten för deformation och spänning.  

Ytterligare förenklingar som gjorts är att inte ta med infästningar för rutor i 

hytten. Rutinfästningar görs med hjälp av plattjärn som svetsas fast på balkarna 

och dessa uteslöts eftersom dess inverkan på beräkningarna är minimala. 

I vår kravspecifikation så står det att vi skall använda oss av befintliga A-stolpar, 

vi har dock uteslutit dessa i beräkningsmodellen på grund av dess utformning med 

spetsiga hörn som gav oss problem under lösningsbearbetningen. Dess utformning 

har rätats ut i beräkningsmodellen men den behåller samma dimensioner i bredd, 

längd och höjd. Vid tillverkning så kommer man kunna använda de befintliga A-

stolpar utan att resultatet påverkas avsevärt. 

Bild 3.2.7.1 Före och efter förstärkning i hörn med hög spänningskoncentration 
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3.3 Kopplade processer 

Metoden vi kommer använda oss av består av kopplade processer och den första 

processen är principkonstruktion. Efter att ha tagit fram, utvärderat och valt 

produktförslag är nästa process modellföreberedelse, här är första övergången från 

produktutvecklingsmetoden till DBKA, Petersson[13]. 

Vidare arbete sker enligt bild 3.3.1. Under beräkningar kan problem uppstå, 

främst på grund av feldefinierad meshning, och då återgår man till processteget 

modellförberedelse. En beräkning kan avslutas med felaktig utdata därför är det 

viktigt att validera modellen. Bland annat kan det förekomma att modellen inte 

sitter ihop, även kallat singularities. Även i detta fall återgår man till processteget 

modellförberedelse. Det är inte alltid nödvändigt att ändra randvillkoren men man 

bör kontrollera att det inte är villkoren som orsakar felen. Bilderna i detta avsnitt 

är gjorda för att öka förståelsen, bild 3.3.1 – 3.3.3.  

 

 

 

Då valideringen genomförts och om modellen anses vara korrekt följer resultatet. 

I resultatet görs justeringar på modellförberedelse och randvillkor för att få bort 

felaktigheter, bland annat felaktig meshstorlek som kan orsaka 

spänningskoncentrationer. 

Då önskat resultat uppnåtts utvärderas detta mot kravspecifikationen för att se om 

kraven uppfylls. Om resultatet inte stämmer överens med kraven så återgår arbetet 

till primärkonstruktion där modellen konstrueras om. Vilket processteg arbetet 

återgår till beror på vilka justeringar av modellen som gjorts. I vissa fall har 

Bild 3.3.1 Kopplade processer för Produktutveckling och DBKA 
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detaljer lagts till, dessa kommer då behöva modellförberedelse, alternativt görs 

mindre justeringar som automatiskt uppdateras vid beräkning.  

 

 

Dessa steg upprepas tills kraven är uppfyllda, ”OK”. Beroende på typ av 

modell/konstruktion behövs olika efterarbete, antingen så börjar processen 

primärkonstruktion eller så börjar man med tillverkningskonstruktion.  

 

 

Det önskade resultatet av dessa metoder förmodas bli en produkt som är strategisk 

framtagen med hjälp av beräkningar och analyser. 

 

 

 

Bild 3.3.2 Kopplade processer för Produktutveckling och DBKA 

Bild 3.3.3 Kopplade processer för Produktutveckling och DBKA 
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4. Resultat  

4.1 Resultat från ROPS-test 

Våra krav för ROPS-testerna är att operatören inte bli skadad eller påverkas efter 

deformationerna. Vi har använt oss av ISO 3411:2007 “Earth-moving machinery 

– Physical dimensions of operators and minimum operator space envelope” för 

att få fram fysiska dimensioner av operatörer. Vi har valt den största operatören på 

grund av säkerheten. Mått från standarden finns i bilaga 11 Figur från ISO 

3411:2007 och denna person är uppritad och inplacerad i vår hytt i bilaga 12, 

Person i hytt samt mått. 

Bilder på spänningarna som uppstår i hytten finns i bilaga 13 till bilaga 16. Det 

blir inte mycket spänningar på hytten och de största spänningskoncentrationerna 

finns i hörnen och i avsnitt 3.2.7 Validering tar vi upp hur vi löser detta problem. 

4.1.1 Resultat av kraft från vänster 

Deformationen vi fick av att trycka med kraften 121,5 kN på vänstersidan av taket 

var 236 mm. Denna deformation kommer inte att skada föraren då personen sitter 

287 mm från närmaste hyttvägg, se bild 5.2.1. Ytterligare deformationsbilder på 

hytten finns i Bilaga 14, Resultat från kraft vänster.  

 

4.1.2 Resultat av kraft från höger 

Deformationen vi fick av att trycka med kraften 121,5 kN på högersidan av taket 

var 259 mm. Denna deformation är större än den på vänstersidan på grund av 

öppningen för dörren. Deformationen kommer ändå inte att skada föraren då 

Bild 4.1.1.1 Resultat från vänster 
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personen sitter 287 mm från närmaste hyttvägg se bild 5.2.1. För ytterligare 

deformationsbilder på hytten se bilaga 15, Resultat från kraft höger.  

 

4.1.3 Resultat av kraft ovanifrån 

Deformationen vi fick från att trycka med 360 kN över B-stolparna var 36,3 mm. 

Från förarens huvud till den lägsta nivån i hyttens tak är det 201 mm innan 

deformation. Utifrån bilaga 13 finner vi att det inte finns någon risk att 

konstruktionen skulle skada föraren i hytten. 

Bild 4.1.2.1 Resultat från höger 
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4.1.4 Resultat av kraft bakifrån 

Deformationen vi fick av att trycka med kraften 97,2 kN på taket bakifrån var 272 

mm. Denna deformation kommer inte att skada föraren då personen sitter 315 mm 

från C-stolpen, se bilaga 12 för mått på föraren och hytten. För ytterligare 

deformationsbilder på hytten se bilaga 16, Resultat från kraft bakifrån.  

 

 

Bild 4.1.3.1 Resultat ovanifrån 

Bild 4.1.4.1 Resultat bakifrån 
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4.5 Resultat från FOPS-test 

Kraven som ställs enligt FOPS-standarden är att taket skall tåla vikten som släpps 

på det, eller i vårt fall är det gallret som ligger som skydd över SIP som ska klara 

det. Även här har vi använt oss av ISO 3411:2007 “Earth-moving machinery – 

Physical dimensions of operators and minimum operator space envelope” för att 

få fram fysiska dimensioner av operatörer. Den vikt på 227 kg som släpps på 

gallret har en diameter på 255 mm och kommer därför träffa fem stycken av de 

gallerpinnar som skyddar SIP med en kraft enligt tidigare beräkningar i avsnitt 

2.2.2 Preliminära beräkningar. Den högsta spänningen i materialet ligger på ca 

640 kN vilket är lägre än materialets brottgräns på 680 kN. Deformationen är som 

max ca 50 mm vilket inte utgör någon risk för operatören, den underliggande 

glasruta kommer inte heller påverkas då det är 60 mm från galler till glas. 

Handberäkning utfördes för att säkerställa att resultatet är rimligt se bilaga 17, 

Handberäkningar på gallret. Dessa resultat skiljer något, detta beror främst på att 

förenklingar gjordes för att utföra handberäkningar. 

 

 

 

 

 

Bild 4.5.1 Resultat av gallerberäkning med kraft på 34,4kN 
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Med kraften 681 kN fick vi omkonstruera gallret för att deformationen inte skulle 

överstiga max deformationen på 50 mm. Gallerpinnarna är 40 mm höga och 14 

mm berda vilket är en ökning på 10 mm på höjden och 4 mm på bredden. 

Deformationen blev 43 mm. 

 

Bild 4.5.2 Resultat av gallerberäkning med kraft på 229kN 
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5. Slutsatser 

5.1 Utvärdering mot kravspecifikation 

De krav på säkerhet som ställs på vår hytt uppfylldes enligt standarderna. 

ROPS: 

 Av kraften från vänster blev den största deformationen 236 mm 

 Av kraften från höger blev den största deformationen 259 mm 

 Av kraften uppifrån över B-stolparna blev den största deformation på 36,3 

mm 

 Av kraften bakifrån ovanför C-stolpen blev den största deformation på 272 

mm 

FOPS: 

Deformation under detta test, där en kraft påverkar gallret, gav ett max resultat på 

50 mm och för omkonstruerat galler med en kraft med säkerhetsfaktor på tre gav 

det 43 mm. Om större deformationer skulle inträffa finns även en glasruta gjord 

av skyddsglas på 18mm för att skydda operatören. 

 

Utöver deformationerna har vi även betraktat spänningsfördelningarna på hytten 

och uppfyllt kravet på att materialets brottgräns (680 MPa) inte överstigs.  

 

De mekaniska kraven på ramkonstruktionen uppfylldes med en god marginal, se 

bilaga 2 för kravspecifikationen: 

 Framrutans radie blev enligt tidigare modell 3600 mm 

 Vinkel synfält överstiger 110° både horisontellt och vertikalt mätt från SIP 

 Höjden på hytten blev 1 880 mm 

 Bredden på hytten blev 1 450 mm 

 Längden på hytten blev 1 640 mm 

Hytten allmänt: 

 Hytten utformades med så lite utstickande detaljer som möjligt och gavs 

en lutning inåt nertill för att hytten under rotation skall ha största möjlighet 

att klara av grenar och andra saker som återfinns i skogen. 

 Balkprofilen på framrutan behölls samt att vi uppfyllde kravet på rutans 

radie. 
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 Kravet på en större framruta ändrades under arbetets gång med utökade 

önskemål på en bättre sikt genom en ruta som placerades i taket. Detta 

bidrog till att rutan blev mindre, men kravet på en bättre sikt uppfylldes 

genom denna förändring. 

 Det blev en rektangulär ruta i taket som är infäst så att lampor får plats på 

båda sidorna av hytten. Rutan uppfyller kraven på taket enligt FOPS-testet 

med hjälp av ett galler bestående av stående plattjärn med tvärsnittsytan 

som klarar säkerhetsfaktor tre: 14x40mm. Rutan fick en lutning för att 

regnvatten skall kunna rinna av och även ett avstånd mellan ruta och galler 

lämnades för en eventuell vindrutetorkare. 

 Kravet på en nödutgång i en sidoruta uppfylldes med en öppning på rutan 

på motsatt sida av dörren mellan B och C-stolpen. 

 Hytten gavs en bärande balk baktill då vi inte behövde ha en god sikt bakåt 

eftersom hytten roteras, istället för stolen inuti hytten. Denna balk gav 

möjligheten att minska ner dimensionerna på övriga balkar för ett ökat 

synfält framåt. 

 

 Bild 5.1 Bilder på slutlig konstruktionslösning 
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5.2 Redovisning för företag 

Resultatet från beräkningarna på den nya konstruktionen redovisades för vår 

handledare på Gremo. Vi redovisade alla beräkningar, krafter, spänningar och 

deformationer samt den slutliga konstruktionen. Martin Bredenfelt godkände 

arbetet och rapport samt övrigt datorbaserat material skickas in till Gremo efter 

kursens slut för vidare arbete. 

5.3 Förslag på fortsatt arbete 

Efter detta examensarbete återstår vissa mindre justeringar på modellen. Bland 

annat så uppkom det ett önskemål om en svängd bakruta för att ge utökat 

utrymme bakom förarsätet. Detta är relativt enkelt genomförbart om så önskas och 

påverkar inte avsevärt resultaten vi fått under de beräkningar vi gjort. Även 

infästningar för rutor och en dörr skall ritas dit. På insidan av hytten kommer det 

att behövas ny inredning och utrustning som passar den nya utformningen på 

hytten 

 

Vidare arbete som följer går direkt in på primärkonstruktion för detaljkonstruktion 

och uppförande av detaljritningar för att senare kunna ta fram en prototyp som 

kan skickas iväg för labbtester. 
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6. Kritisk granskning 

Projektet startades som ett rent beräkningsarbete, men efter att ha granskat 

tidigare modell insåg vi att vi var tvungna att även göra en ny konstruktion av 

hytten. Detta medförde att nya krav och önskemål tillkom från Gremo och 

projektet övergick till ett konstruktions- och beräkningsarbete. Efter en djupare 

litteraturstudie fann vi att det inte fanns någon metod vi kunde tillämpa för vårt 

examensarbete. Vi blev därför tvungna att ta fram en ny metod, detta med stöd 

från Håkan Petersson på Högskolan i Halmstad. 

Detta medförde en oväntad tidsbrist och vi var tvungna att avgränsa projektet 

vilket tas upp i avsnitt 1.3 Avgränsningar. 

 

På grund av omkonstruktion och en större arbetsuppgift beslöt vi tillsammans med 

företaget att fokusera arbetet på principkonstruktion samt ROPS och FOPS 

standarderna och uteslöt detaljkonstruktion och OPS standarden.  

 

Vi har haft bra relation till våra handledare på både högskolan och Gremo. Detta 

har medfört att vi fått bra instruktioner och stöd då vi stött på problem.  

  

Vi är nöjda med resultatet av vår konstruktion och tillhörande beräkningar. 

Examensarbetet har även blivit godkänt av vår handledare Martin Bredenfeldt, 

Gremo. 
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Abaqus 

 

Startdatum: 

(YYYYMMDD)__________________Sign. HH Handl.:____________________ 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 Kravprofil 

 

Målet är att ta fram en ramkonstruktion för en ny skördarhytt åt företaget Gremo 

AB, denna hytt skall ersätta den befintliga på skördaren 1050H. Denna 

kravspecifikation är gjord tillsammans med Gremo utifrån en tidigare 

kravspecifikation från tidigare examensarbete, vi har lagt till och tagit bort krav 

och önskemål för att gemensamt komma fram till en önskad produkt. För 

ytterligare krav på förarhytten se nedan. 

 

Mekaniska krav på ramkonstruktionen 

 Framrutans radie  max 3600 mm 

 Vinkel synfält  110° 

 Max höjd  2010 mm 

 Max bredd  1510 mm 

 Max längd  1710 mm 

Hytten allmänt 

 Svängbar, nivellerande hytt 

 Samma balkprofil på framruta som Gremos förra modell 

 Större framruta, ca 10 cm längre 

 Ruta i taket för bättre syn uppåt 

 Ett fönster ska vara öppningsbart, nödutgång 

 Bärande balk baktill 

Säkerhet  

 SS-ISO 8082: 2009, Skogsmaskiner – Roll-over protective structures 

(ROPS) – provning och krav 

 SS-ISO 8083: 2006, Skogsmaskiner – Falling objekt protective structures 

(FOPS) – provning och krav 

 ISO 3411:2007 Earth-moving machinery – Physical dimensions of 

operators and minimum operator space envelope 

 



 

 

 

Bilaga 3 Typiska steg för Finita Element Analyser 

Som grund för vår metod har vi valt att studera dessa olika steg för att använda 

oss av de som passar bäst för att skapa våra sammankopplade processer. 

 

Bild 1Typiska steg i en FEA projekt: 

 Nafems, 

 How to Plan a Finite Element Analysis  

 

Bild 2 Typiska steg i en FEA projekt:  

Practical stress analysis with finite elements,  

Bryan J Mac Donald 



 

 

 

Bilaga 4 Parvis Jämförelse 

En parvis jämförelse görs genom att vikta kraven emot varandra för att se vilket 

krav som är viktigast under projektets gång. När det står + är vänster kravet 

viktigare än det i taket och om det står – är kravet i taket viktigare än de till 

vänster. 

Krav för hytten 

K1 = Framrutans radie (max 3600 mm) 

K2 = Vinkel synfält (minst110°) 

K3 = Max höjd (2010 mm) 

K4 = Max bredd (1510 mm) 

K5 = Max längd (1710 mm) 

K6 = Svängbar, nivellerande hytt 

K7 = Samma balkprofil på framruta som 

Gremos förra modell 

K8 = Större framruta (ca 10 cm längre) 

 

K9 = Ruta i taket 

K10 = Ett fönster ska vara öppningsbart, 

nödutgång 

K11 = Bärande balk baktill 

K12 = Säkerhetstest (ROPS) 

K13 = Säkerhetstest (FOPS) 

 

  K
ra

v1
 

K
ra

v2
 

K
ra

v3
 

K
ra

v4
 

K
ra

v5
 

K
ra

v6
 

K
ra

v7
 

K
ra

v8
 

K
ra

v9
 

K
ra

v1
0

 

K
ra

v1
1

 

K
ra

v1
2

 

K
ra

v 
1

3
 

"+
 p

lu
s"

 

To
ta

l 
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Krav3    + + - - - - - + - - 3 3 

Krav4     - - - - - - + - - 1 1 

Krav5      - - - - - + - - 1 2 

Krav6       + + + - + - - 4 9 

Krav7        - - - + - - 1 5 

Krav8         - - + - - 1 6 

Krav9          - + - - 1 8 

Krav10           + - - 1 10 

Krav11            - - 0 1 

Krav12             X1 0 11 

Krav13              0 11 

"- 
minus" 0 1 0 0 1 5 4 5 7 9 1 11 11    

 
1
Eftersom de båda säkerhetstesterna är standarder och måste följas kan de inte 

viktas emot varandra därför står det ett X. 



 

 

 

Bilaga 5 Designkoncept 

Designkonceptet är ett tidigare examensarbete för Maskiningenjörer på Högskolan 

i Halmstad, 2010. 

 

 

   

 

Färdig Designkoncept Balkkonstruktion 

3D vyer 



 

 

 

Bilaga 6 Balkkonstruktion 

 

Gammal balkkonstruktion samt förklarande text av stolparna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag på ny balkkonstruktion samt förklarande text (de tilldelas ett nummer): 

   

Gammal balkkonstruktion 

C-stolpe 

B-stolpe 

A-stolpe 

Grövre centrerad balk 

B-stolpe 

A-stolpe 

Förslag 3)B-stolparna är 
förflyttade inåt 

Förslag 1) B-stolparna är 
förflyttade långt bak 

Förslag 2)B-stolparna är 
centrerad mellan A-

stolparna och bakre balk 

Förslag 4)B-stolparna är 
förflyttade utåt 

Förslag 5)B-stolparna är 
förflyttade långt fram 

Förslag 6)Hel grövre balk 
där bak, B-stolpar är 

centrerade  



 

 

 

Bilaga 7 Takruta och skyddsgaller 

Takruta med förklarande text: 

                                       

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skyddsgaller passar alla ovanstående förslag på takrutor: 

      

Förslag 1) Hel ruta i taket för optimal 

sikt 

Förslag 2) Fyrkantig ruta så man kan få 

plats för lampor både nedanför och på 

sidorna 

Förslag 3) Ruta i mitten så det finns plats för 

lampor på sidorna, siktvinkeln i taket blir stor i 

höjdled 

Förslag 4) Liggande ruta som ger plats för 

lampor nedtill, synvinkeln blir stor i sidled 

Förslag 1) Vertikala galler  Förslag 2) Horisontella galler Förslag 3) Rutgaller 



 

 

 

Bilaga 8 Utvärdering av balkkonstruktionsförslag 

Underlag för utvärderingen finns i bilaga 6 Balkkonstruktion och bilaga 4 Parvis 

jämförelse. Alla krav är inte med för utvärderingen av balkkonstruktionen utan 

bara de som är relevanta. Eftersom vi har få förslag kommer vi fortsätta med det 

förslag som får högst total poäng. 

 

Uppfyllelsebedömning 

3 Förslaget uppfyller säkert kravet 

2 Förslaget uppfyller troligen kravet 

1 Förslaget uppfyller knappast kravet 

0 Förslaget uppfyller inte kravet 
 

Förslag: Krav: 

Nr Balkkonstruktion K2 K4 K5 K6 K7 K10 K11 K12 Total 

1 Förslag 1 3 3 3 1 3 1 2 2 18 

2 Förslag 2 3 2 3 3 3 3 2 2 21 

3 Förslag 3 3 1 3 3 3 1 2 0 16 

4 Förslag 4 3 0* 3 1 3 2 2 1 15 

5 Förslag 5 1 1 3 3 3 3 2 2 18 

6 Förslag 6 3 3 3 1 3 1 3 2 19 

*Förslag 4 överstiger kravet på maximal bredd. 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Bilaga 9 Gallerprototyp 

Detta enkla test gjordes med en enkel prototyp av papper. I vår modell kommer 

gallret vara smalare och högre. 

 

 

Vertikalt galler 

 

Horisontellt galler 



 

 

 

Bilaga 10 Modellförberedelse 

 

 

 

                        

 

 

 

 

                  

Uppbyggnad av balkprofil 

Split kommandot används för att kapa 

balkarna emot varandra 

Galler, tak samt plåtar görs, nu är modellen 

färdig för att göra de första preliminära 

beräkningarna 



 

 

 

Bilaga 11 Figur från ISO 3411:2007 

 



 

 

 

Bilaga 12 Person i hytt samt mått 

 

 



 

 

 

Bilaga 13 Resultat från kraft uppifrån 

Kraften uppifrån är 360 000N och trycker över B-stolparna. 

 

Belastning, de röda belastningspunkterna finner man i hörn, så kallade 

spänningskoncentrationer. 



 

 

 

Deformationen är 36.3 mm där den deformeras mest, se skalan nere till vänster. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 14 Resultat från kraft ifrån vänster 

Kraften från vänster är 121 500N och trycker över B-stolpen på taket. 

 

Belastning, de röda belastningspunkterna finner man i hörn, så kallade 

spänningskoncentrationer.



 

 

 

Deformationen är 236 mm där den deformeras mest och detta syns på bilden som 

är tagen uppifrån. Se skalan nere till vänster. 

 



 

 

 

Bilaga 15 Resultat från kraft ifrån höger 

Kraften från höger är 121 500N och trycker över B-stolpen på taket. 

 

Belastning, de röda belastningspunkterna finner man i hörn, så kallade 

spänningskoncentrationer. 

 

 



 

 

 

Deformationen är 259 mm där den deformeras mest och detta syns på bilden som 

är tagen framifrån. Se skalan nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 16 Resultat från kraft bakifrån 

Kraften bakifrån är 92 700N och trycker på baksidan av taket. 

 

Belastning, de röda belastningspunkterna finner man i hörn, så kallade 

spänningskoncentrationer. 

 

 



 

 

 

Deformationen är 272 mm där den deformeras mest och detta syns på bilderna 

nedan. Se skalan nedan. 



 

 

 

Bilaga 17 Handberäkningar på galler 

För att verifiera våra beräkningar på gallret har vi gjort handberäkningar på 

deformation[18]. 

För att kunna göra dessa beräkningar blev vi tvungna att göra vissa förenklingar. 

Gallret vi räknar på är inte böjt utan fast inspänt mellan två ”väggar” samt kraften 

trycker på en punkt mitt på gallret, se figur nedan. 

                 

För att räkna ut deformationen delas vårt fall upp till två olika elementarfall. 

Dessa två deformationer,m och p, summeras för att få den totala deformationen, 

. 

Kraften fick vi genom att ta 34.4 kN genom antalet gallerpinnar den träffar, fem 

st. Vi fick att kraften som påverkar en gallerpinne till 6880N.  

 

 



 

 

 

Beräkningar: 

 

Den totala deformationen blir 6.4 mm. 

 

Kraften fick vi genom att ta 250 kN genom antalet gallerpinnar den träffar, fem st. 

Vi fick att kraften som påverkar en gallerpinne till 50 000N.  

Den totala deformationen blir 46 mm. 



 

 

 

Bilaga 18 Checklista 

Checklistan är en omarbetad version av checklistan hämtad ur How to plan Finite 

Element Analysis, Nafems, 1994, sidan 22. 

 

 

Finita element analys Checklista 
  

Analys titel: 

Filnamn: 

  Kommentarer Del Författare Kontrollant 

Analys typ         

Enheter         

Omfattning av model         

Material data         

Koordinatsystem         

Viktiga dimentioner         

Elementtyp         

Verkliga konstanter         

Mesh densitet         

Element tomter         

Element former         

Inre kanter         

Element saknas         

Element dupliceras         

Konsikvent normaler         

Begränsnings ekvation         

Symetri begränsningar         

Referensgeometrier         

Belastningsfall         

Total massa         

 



 

 

 

Bilaga 19 Guide för ytberäkningar 

 

1. Modell för beräkning ritas upp i 

Generative Shape Design (GSD). 

Viktigt att tänka på är alla ytor som 

skall vara med under beräkningarna 

ligger som egna splits som möter 

varandra. Efter att split-operationerna 

är utförda så läggs valt material på 

varje yta som kommer att vara med i 

beräkningen alternativt under ett 

geometrical set. (Se bild nedan) 

 

 

2. Nästa steg blir att lägga Mesh på ytorna, detta görs i arbetsbänken Advanced 

Meshing Tool (AMT)under Fliken Analysis and Simulations. 

I AMT finner vi verktyget Advanced Surface mesher, vilket kommer att användas 

för att mesha splitytorna. 

 

Mesh Type: Kvadratiska element 

används för ytor 

Element type: Parabolic används 

Under fliken Mesh: 

Mesh Size: Börja med grov mesh, ändra 

utefter behov vid kontrollberäkning. 

Minimize triangles: Kryssad. 

Automatic mesh capture: Väldigt viktig 

att kryssa i denna annars släpper ytorna 

från varandra under beräkning. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Under fliken Geometry: 

Constraint Sag: Här väljs sag. 

Min holes size: Tar bort hål från 

meshen om man så önskar. Minska 

onödiga spänningskoncentrationer 

mm. 

Klicka sedan OK. 

 

 

 

 

 

 

Nu befinner du dig i advanced surface mesher och det återstår att skapa 

meshen. Detta görs med verktyget Mesh the part. 

 

 

3. Upprepa dessa steg för Advanced Surface Mesher för alla ytor som skall vara 

med i beräkningen. 

 

4. Gå över till Generative Structural Analysis under Analysis and Simulations. 

Det första steget blir att lägga på tjocklek på meshen. Detta görs med verktyget 

2D Property. Som suppurt väljer man sin tidigare skapade mesh. Thickness ger en 

matematisk tjocklek som simulerar godstjockleken på materialet. 

Detta upprepas för alla delmeshar. 

 



 

 

 

 

 

Nu är modellen färdig för att beräknas på, Vi sätter ut en last och en låsning i bild 

nedan 

 

Sista momentet är att trycka på compute och vänta medan datorn arbetar på med 

att lösa problemet. 

 

 



 

 

 

Resultat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide uppförd av: Johan Bolmstam & Cathrin Hedlund 

 


