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Sammanfattning 

Sverige är ett stort och glesbefolkat land med många vägar, vilket leder till att en stor del 

är grusvägar. Dessa grusvägar förbinder glesbygden som den sista förgreningen av 

Sveriges vägnät. Även skogsbruket är väldigt beroende av grusvägar. Jämfört med 

asfalterade vägar är grusvägar mindre motståndskraftiga mot trafik och väderbelastning 

vilket kräver ett mer frekvent underhåll. Vid grusvägsunderhåll återvinns gruset som 

lämnas efter väghyveln. Idag sker återvinningen av gruset med ett separat fordon vilken 

är en både kostsam och tidskrävande process. 

I dagsläget finns det inget automatiserat sätt att återanvända det grus som lämnas efter vid 

väghyvling. Ambitioner att tillverka en grusåtervinningsmaskin som dras direkt efter en 

väghyvel finns, men för detta krävs det bl.a. en ramkonstruktion som hyser de olika 

komponenterna.  

Syftet och målet med detta examensarbete är att utveckla en ramkonstruktion för en 

mobil grusåtervinningsmaskin som ska dras bakom en väghyvel. Ramkonstruktionen ska 

även innehålla hjulupphängning och en höjdjusterbar draganordning. 

Arbetet inleds med en litteraturstudie för att finna relevant teori i form av både 

vetenskapliga artiklar och böcker. Teorin beskriver bl.a. de hållfasthetsberäkningar, 

tillverkningsmetoder och produktutvecklingsprocesser som använts i arbetet. 

Därefter påbörjades arbetets genomförande. Genomförandet inleds med en 

produktutvecklingsprocess för att generera koncept som är potentiella lösningar på 

problemet. En konceptsållning utförs för att finna de koncept som är mest användbara 

vilket resulterar i fyra delkoncept. Vidare väljs lämpligt material och ytbehandling för 

ramkonstruktionen. Slutligen utförs detaljutveckling av delkoncepten vilket innebär 

konstruktion, dimensionering och val av komponenter. 

I resultatet presenteras en sammanställd konstruktion bestående av hjulupphängning, 

ramkonstruktion, dragstång och en höjdjusterbar draganordning. Hjulupphängningen 

består av en axeltapp som svetsas direkt på ramkonstruktionen. Dragstången består av två 

VKR-profiler monterade inuti varandra, vilket möjliggöra att dragstången kan justera 

längden teleskopiskt. För att höja och sänka ramkonstruktionen används en hydraulisk 

cylinder. 

Resultatet och de metoder som använts under arbetets gång diskuteras därefter. 

Författarna diskuterar även vad som kunde gjorts annorlunda samt begränsningar. 

Slutsatsen av arbetet är att konstruktionen som presenteras i resultatet uppfyller de mål 

som fastställts. För vidare arbete rekommenderas testning och prototyptillverkning för att 

verifiera de hållfasthetsberäkningar som utförts.  
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Summary 

Sweden is a large and sparsely populated country with many roads which means that a 

large portion of these roads are gravel roads. Gravel roads connect the sparsely populated 

areas as the last branch of the Swedish road network. The forest industry is also very 

dependent on gravel roads. Gravel roads are less resistant to traffic and the weather when 

compared to paved roads. This means they require more frequent maintenance. Gravel 

road maintenance includes recycling the gravel left behind road graders. Today this 

recycling process is done with a separate vehicle which is both cost and time consuming. 

In the present situation, there is no automated way of recycling the gravel left behind road 

graders. Ambition to create a gravel recycling machine which is towed by a road grader 

exist, but for this to happen a frame is needed which houses the different components.  

The purpose and goal of this thesis is to develop a frame construction for a mobile gravel 

recycling machine which will be towed behind a road grader. The frame construction 

shall also contain a wheel suspension and a height adjustable drawbar.  

The work starts with a literature study to discover relevant theory in the form of scientific 

articles and books. The theory describes among other things the calculation methods, 

manufacturing methods and product development process that were used. 

The application begins with a product development process which generates four 

concepts. Furthermore, a proper material and surface treatment is selected for the frame 

construction. Finally, the detail design phase begins which includes dimensioning, 

construction and selecting components. 

The result presents a construction consisting of wheel suspension, frame construction, 

tow coupling and a height adjustable drawbar. The wheel suspension consists of a stub 

axle which is welded directly onto the frame. The towbar is made up of two hot rolled 

construction pipes mounted inside eachother, which enables it to adjust the length 

telescopically. In order to lower and raise the frame, a hydraulic cylinder is used. 

Thereafter, the result and the methods were discussed. The authors also discuss what 

could’ve been done differently and the limitations that presented themselves during the 

study. 

The conclusion of this study is that the construction, which is presented in the results, 

fulfils the goals that were previously determined. For further work, prototype 

manufacturing and testing is recommended to verify the strength calculations. 
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Abstract 

Sverige är ett stort och glesbefolkat land med många vägar, vilket leder till att en stor del 

är grusvägar. Jämfört med asfalterade vägar kräver grusvägar mer frekvent underhåll. 

Detta underhåll sker vanligtvis med en väghyvel. Syftet och målet med detta 

examensarbete är att utveckla en ramkonstruktion för en mobil grusåtervinningsmaskin 

som ska dras bakom en väghyvel. Arbetet inleds med en produktutvecklingsprocess som 

genererar fyra delkoncept. Vidare väljs lämpligt material och ytbehandling för 

ramkonstruktionen. Slutligen utförs dimensionering av delkoncepten. 

I resultatet presenteras en konstruktion bestående av hjulupphängning, ramkonstruktion, 

dragstång och en höjdjusterbar draganordning. Slutsatsen av arbetet är att konstruktionen 

som presenteras i resultatet uppfyller de mål som fastställts.  

 

Nyckelord: Produktutveckling, hållfasthetsberäkning, ramkonstruktion, 

grusvägsunderhåll, koncept 
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1. Introduktion 

Nedan följer en kort introduktion till arbetet med bakgrund för ämnet samt 

problemformulering med en undersökningsfråga. Mål, syfte och 

avgränsningar tas även upp. 

1.1 Bakgrund  

Sverige är ett stort och glesbefolkat land med många vägar, vilket betyder att 

många av dessa vägar är lågtrafikerade. Lågtrafikerade vägar är ofta inte 

asfalterade och 20 % (19 300 km) av det statliga vägnätet är grusvägar [1]. 

Utöver det statliga vägnätet så finns det ca 74 214 km privatägda grusvägar 

samt ca 210 000 km skogsbilvägar [2]. Dessa grusvägar spelar flera viktiga 

roller i samhället såsom att binda ihop glesbygden som den sista 

förgreningen av Sveriges vägnät men även skogsbruket är väldigt beroende 

av grusvägar. Vissa grusvägar har dessutom stort kulturellt värde som ej får 

förstöras med att t.ex. belägga vägen. Miljökvalitetsmålet Storslagen 

Fjällmiljö konstaterar dessutom att fjällnaturen ska skyddas mot ingrepp och 

andra störningar [3]. Väg 1093 i Dikanäs som är beläget i Lappland är 

exempel på just detta där vägens backiga och kurviga form skall behållas 

samt att vägens unika djurliv inte får störas. 

Kostnader för underhåll och drift av grusvägar är lägre jämfört med belagda 

vägar med 18 kr per längdmeter respektive 43 kr per längdmeter [4]. Dessa 

grusvägar är dessutom mindre kostsamma att anlägga jämfört med 

asfalterade vägar men är dessvärre mindre motståndskraftiga mot trafik samt 

väderbelastning, vilket leder till att de kräver mer frekvent underhåll. 

Förslitningsskador på grusvägar inkluderar bildning av korrugeringar, 

potthål men även otillräckligt tvärfall vilket kan leda till dräneringsproblem. 

På grusvägar som trafikeras av 100 fordon per dag så kan upp till 25 ton 

grusmaterial årligen förloras per kilometer. Dessa förluster beror till stor del 

av dammbildning och kan resultera i en reduktion av tjockleken på vägen 

med 4 mm för en väg som är 7 meter bred [5]. 

Att grusvägarna håller en hög standard är viktigt av flera anledningar. Dåliga 

vägar bidrar bland annat till ökat slitage på de fordon som trafikerar vägen. 

Om ytan på en grusväg har dålig bundenhet så kan bränsleförbrukningen öka 

med 3-5%. En rad samhällsfunktioner är beroende av vägar och deras 

funktion underlättas om vägarna håller en hög standard. Till exempel 

räddningstjänsten som behöver komma fram snabbt i en nödsituation och 

elleverantörer som ska utföra reparationsarbete [6]. 

Underhåll på grusvägar sker traditionellt med väghyvling, återgrusning, 

dammbindning, dikning och röjning [5]. Väghyvlingen utförs med en 

väghyvel, se figur 1, som hyvlar av och jämnar till det översta skiktet på 
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grusvägen. Hyvlingen bör ske på tillräckligt djup för att bli av med 

eventuella potthål och korrugeringar som bildas vid slitage. Väghyveln 

lämnar i sin tur efter sig en sträng med grus som behövs plockas upp och 

sorteras då denna sträng kan innehålla oönskat material, såsom sten och 

grästuvor, som man ej vill ha på vägen. Denna sortering sker idag med ett 

separat fordon, till exempel en hjullastare med gallerskopa, som plockar upp 

gruset och sorterar bort oönskat material för att sedan lägga tillbaka gruset 

på vägen. Sorteringsprocessen är både tidskrävande och kostsam. 

 
Figur 1: CAT Väghyvel 12M3 [7] 

1.2 Problemformulering 

Idag finns det inget automatiserat sätt att återanvända det grus som lämnas 

efter vid väghyvling. Det krävs ofta flera maskiner samt mer än en operatör 

för att återanvända gruset. 

Utsläppen av växthusgaser från arbetsmaskiner utgör 6% av de totala 

utsläppen och 40% av dessa utsläpp kommer från maskiner inom industri 

samt bygg och anläggning [8]. Genom att använda endast en maskin istället 

för två som man traditionellt gör vid grusvägsunderhåll så kan 

klimatpåverkan minskas vilket är i direkt enlighet med miljömålet 

Begränsad Klimatpåverkan [3]. Direkta kostnader och kostnader för 

underhåll kan även minskas då antalet fordon och operatörer blir färre. 

Försök att tillverka en maskin som återvinner gruset efter en väghyvel har 

gjorts av t.ex. Mählers som tillverkade GS2000B, se figur 2. Denna 

konstruktion led dock av många brister såsom ett underdimensionerat 

hydraulsystem, problem med inmatning av material och allmän bristande 

kvalité. På grund av detta togs GS2000B snabbt ur produktion. 
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Figur 2: Mählers GS2000B Grusåtervinnare 

Ambitioner att tillverka en maskin som återanvänder gruset finns dock kvar 

och figur 3 visar en framtagen konceptritning till en grusåtervinningsmaskin 

som ska dras efter en väghyvel. 

 

Figur 3: Konceptritning av grusåtervinningsmaskin 

Upptagaren samt skovelhjulet har som uppgift att plocka upp material som 

väghyveln lämnar efter sig medans sorteringstrumman sedan sorterar bort 

oönskat material, såsom sten och grästuvor, som ej ska återvinnas. 

Transportbandet bortskaffar sedan det oönskade materialet. Transportbandet 

monteras på en vridkrans och ska kunna rotera 90 grader åt vardera riktning. 

Material som återvinns i trumman faller ned på marken för att sedan 

utjämnas med en strängspridare.  

Det finns alltså stora vinster att göra om en enda maskin kan utföra 

grusåtervinningen. Men för detta behövs bland annat en ny ramkonstruktion. 

Ramen till en grusåtervinningsmaskin har som uppgift att bidra strukturell 

styrka och stabilitet men ska även hysa de olika komponenter som 

grusåtervinningsmaskinen består av.  
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Vid konstruktion av en ram så är det viktigt att tänka på att ramen ska ha ett 

högt böj- och vridmotstånd, annars kommer dessa yttre påkänningar tas upp 

av maskinens övriga komponenter vilket kan ge negativa konsekvenser [9]. 

Ramkonstruktionen hos ett fordon utsätts för varierande laster beroende på 

vägens kvalité. Fordon som används för långa transporter färdas ofta på ett 

underlag med få korrugeringar och potthål vilket ger ett väldigt jämnt 

belastningsmönster. För skogsmaskiner och anläggningsmaskiner är det ofta 

tvärtemot där vägen, om en väg ens existerar, är i dåligt skick med många 

ojämnheter. Detta leder till höga belastningstoppar där ramens 

utmattningslivslängd påverkas direkt och bör därför tas i beaktande vid 

konstruktion av en ram [10]. 

Traditionellt sett så används stål, och i vissa fall gjutjärn, i en 

ramkonstruktion. Detta är främst på grund av de goda egenskaper som stål 

bidrar med [10]. Att hålla nere mängden material i ramen utan att 

kompromissa med dess funktionalitet är önskvärt av flera anledningar. En 

lättare ram för fordon leder till minskad bränsleförbrukning, detta i sin tur 

leder till både minskade kostnader och koldioxidutsläpp. Produktionen av 

järn och stål, vilket är det material som de flesta fordonsramar är byggda av, 

står för 4,7% av hela EU:s koldioxidutsläpp. Studier pekar på att år 2050 

kommer hälften av det stål som används vara nytillverkat, orsaken till detta 

väntas vara brist på stålskrot [11], [12]. Därav bör användandet av material 

göras på ett ansvarsfullt sätt där materialets tillgänglighet och 

återvinningsbarhet är i åtanke. 

Detta leder oss till problemformuleringen som lyder: 

Hur konstruerar man en funktionell ram med hjulupphängning samt 

dragkrok åt en grusåtervinningsmaskin utifrån ett 

produktutvecklingsperspektiv?  

1.3 Syfte & Mål 

Syftet är att utveckla en ramkonstruktion för en mobil 

grusåtervinningsmaskin som ska dras bakom en väghyvel. 

Målet är att konstruera och dimensionera en ramkonstruktion för en 

grusåtervinningsmaskin. Denna ram ska konstrueras utifrån den 

konceptritning som finns framtagen. Ramen ska även innefatta följande: 

• Höjdjusterbar dragkoppling 

• Hjulupphängning   

• Anpassning till övriga komponenter för maskinen 
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1.4 Avgränsningar 

Arbetet kommer att fokusera på grusåtervinnarens ram, hjulupphängning 

samt kopplingen mot dragbilen. Övriga delar av grusåtervinningsmaskinen 

kommer inte tas upp i arbetet. 

Valet av material för ramkonstruktionen kommer begränsas till stål. 

Projektet är begränsat till 22,5 högskolepoäng. 

 

Övriga delar av maskinen är avgränsningar då ramen måste anpassas efter 

dessa delar för att kunna fungera optimalt. 
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2. Metodologi 

I detta kapitel beskrivs de vetenskapliga metoder som används i arbetet och 

hur de tillämpas. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Att ha en god överblick över de olika vetenskapliga förhållningssätten är 

viktigt när man utför en vetenskaplig undersökning. Utan en god överblick 

är det svårt att kunna engagera sig och kunna kritisera den kunskap som 

skapas utifrån val av förhållningssätt. De två olika förhållningssätt som 

behandlas i denna rapport är positivism och hermeneutik vilka kan ses som 

varandras motsatser [13]. 

2.1.1 Positivism 

Med positivism menas att vetenskapen ska ägna sig åt sådant som bygger på 

empiri och sådant som är en objektiv sanning. Positivism utgår från att 

observera verkligheten för att sedan dra slutsatser och samband baserat på 

detta. På grund av detta så associeras positivismen gärna med 

naturvetenskapen [14].  Positivismen står ofta för kvantitativa, statistiska 

hårddatametoder och naturvetenskapliga förklaringsmodeller där forskaren i 

fråga ska vara objektiv [13]. 

August Comte, som gav namnet åt positivismen, menade att kunskap är 

positiv om den bidrar till en positiv utveckling i samhället, har hög 

reliabilitet genom iakttagelser som är logiskt prövbara och är organiserad 

genom orsakssamband [13]. 

2.1.2 Hermeneutik 

Hermeneutik går ut på att man studerar, tolkar och försöker få en bättre 

förståelse av ett problem. Till skillnad från positivism så ska forskaren ha en 

roll som är öppen, subjektiv och engagerad. Hermeneutikern har ett 

holistiskt perspektiv vilket betyder att forskaren försöker se helheten i 

problemet. Som hermeneutiker kan man även växla mellan att vara subjektiv 

och objektiv för att få djupare förståelse för alla relationer som kan uppstå 

vid ett problem. Detta gör att hermeneutiken ofta har ett distinkt drag av 

abduktion [13].  

Tolkningen sker i flera steg där det första steget innebär att man genom 

empiriskt material försöker skapa sig en helhetsbild. I det andra steget så 

försöker man finna mönster eller tema för att i det tredje steget jämföra 

dessa tolkningar med mönster som andra forskare kommit fram till. Det sista 
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steget i tolkningen går ut på att med djupare insikt återgå till sina tidigare 

mönster som förhoppningsvis leder till att tolkningarna blir slutsatser [14]. 

Kvalitativa förståelse- och tolkningssystem är exempel som kan innefatta 

hermeneutiken [13]. 

2.1.3 Val av förhållningssätt 

Denna undersökning kommer använda sig av både ett positivistiskt och 

hermeneutiskt förhållningssätt.   

Arbetet påbörjas med ett hermeneutiskt förhållningssätt där observationer, 

diskussioner och intervjuer med handledare utförs för att få en god förståelse 

över problemet. När en god helhetsbild över problemet erhållits så övergår 

undersökningen till ett positivistiskt förhållningssätt där erkända teorier och 

metoder används för beräkningar på hållfasthet och konstruktion.  

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Ett av de största problemen inom vetenskapen är hur man ska relatera teori 

med metod [13]. Ett stort antal frågeställningar ska besvaras och de två 

vanligaste är; vilken teori skall arbetet inrikta sig på samt är den insamlade 

informationens uppgift att testa eller ta fram teori? De metoder som 

vanligtvis används för att besvara dessa frågor är; induktion, deduktion och 

abduktion [15].  

2.2.1 Deduktion 

Deduktivt arbete innebär att man utgår från redan framtagna teorier och 

allmänna principer. Med hjälp av denna information tas hypoteser fram, som 

därefter prövas empiriskt för det fall som studien gäller. Forskning som tas 

fram med hjälp av deduktion får en hög objektivitet eftersom man utgår från 

teori som redan tagits fram. Detta leder till att forskarens egna uppfattningar 

påverkar arbetet i mindre grad jämför med andra metoder [13]. 

2.2.2 Induktion 

Induktion går ut på att nya teorier tas fram med hjälp av observationer och 

undersökningar. Eftersom den framtagna teorin baseras på ett specifikt 

forskningsobjekt så finns risken att teorin som tas fram inte är tillräckligt 

generell. Däremot arbetar man inte helt utan förutsättningar då egna tankar 

och idéer påverkar arbetet [13]. 
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2.2.3 Abduktion 

Abduktion sker i två steg och kan beskrivas som en kombination av de två 

metoderna deduktion och induktion. Abduktion innebär att hypotesen eller 

teorin tas fram ifrån ett specifikt fall, detta är induktivt. Vidare utvecklas den 

tidigare framtagna teorin för att göras mer generell, vilket är deduktivt. Den 

största fördelen med att arbeta abduktivt är att man inte blir låst vid en 

metod. Däremot finns samma nackdel som med induktivt arbete, det vill 

säga att egna erfarenheter och idéer speglar sig i arbetet samt att en del av 

objektiviteten går förlorad [13]. 

2.2.4 Val av angreppssätt 

Teorin kommer att tas fram utifrån ett specifikt fall vilket är induktivt. 

Senare under arbetet kommer väl etablerade metoder att användas för både 

konstruktion och produktutveckling vilket faller under deduktion. Då arbetet 

är induktivt till en början för att därefter övergå till deduktion så kommer 

angreppssättet att vara abduktivt för undersökningen. 

2.3 Vetenskaplig forskningsmetod 

Det finns två inriktningar av forskningsmetoder, kvalitativa och kvantitativa, 

och dessa beskriver hur information ska samlas in, hanteras och analyseras. 

Kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod beskrivs gärna som om de är 

icke kompatibla med varandra men i verkligheten så bedrivs en stor del av 

dagens forskning som en blandning av båda metoder [13].  

En generell beskrivning av skillnaderna mellan de olika metoderna 

presenteras i tabell 1. 

Tabell 1: Skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod [16]. 

 Kvantitativ Kvalitativ 

Data Siffror Termer 

Syfte Bestämda egenskaper Betydelser, mening 

Exempel Genus, Inkomst 
Dilemman, Beslut, 

Värderingar 

Insamling 
Enkät, Register, Intervju, 

Databaser 
Intervju, Observationer, 

Databaser 

Redovisning Tabell, Grafer, Diagram Citat, Berättelser, Fall 

Analys 
Genomsnitt, Spridning, 

Samband 

Dekonstruktion, 
Diskursanalys, Narrativ 
analys, Grundad teori 
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2.3.1 Kvantitativ metod 

Kvantitativ forskningsmetod kan summeras som att det handlar om 

insamling av data vilket ger mätbara resultat, såsom numerisk data, samt att 

den gärna har ett deduktivt angreppssätt mellan teori och forskning. Som 

forskare ska även ett objektivt perspektiv bibehållas på verkligheten under 

arbetets gång [14], [17]. Objektivismen leder till att forskarens eventuella 

partiskhet och åsikter inte påverkar resultatet vilket förhoppningsvis leder 

till att undersökningen kan utföras av en annan forskare med samma resultat. 

Skulle resultaten ej gå att återskapa så kan dess validitet ifrågasättas [15]. 

Inom kvantitativ forskning så finns det en stor benägenhet att förklara de 

olika fenomen som kan uppstå istället för att endast beskriva de. Detta 

medför att fenomen förklaras med kausalitet, eller orsakssamband, där ett 

fenomen är orsaken och det andra är verkan [15]. 

Forskningsresultaten från en kvantitativ metod ska vara så generella som 

möjligt. Vid studier av en population utförs ofta stickprov som sedan 

generaliseras till hela populationen. Detta innebär att alla individer i 

populationen ska ha samma chans att hamna i stickprovet. Detta 

tillvägagångsätt görs för att man ska kunna tillämpa slutsatser och resultat 

till jämförbara undersökningar [13]. 

2.3.2 Kvalitativ metod 

Kvalitativa undersökningar bidrar med en ökad kunskap jämfört med de 

kvantitativa och kan sägas att den fokuserar mer på ord än siffror och på så 

kallad ”mjuk” information. Metoder som är vanliga för detta är bl.a. 

kvalitativa intervjuer och tolkande analysmetoder. Metoden har ofta ett 

induktivt angreppssätt och tar avstånd från naturvetenskapliga metoder, 

såsom positivismen [13], [15], [17]. 

Som kvalitativ forskare ska man gärna om tillfälle ges, uppfatta situationer 

på samma sätt som undersökningspersonerna för att få olika perspektiv på 

fenomenet [15].  

2.3.2 Val av forskningsmetod 

I denna undersökning kommer både kvalitativ och kvantitativ 

forskningsmetod att användas. Den kvalitativa forskningsmetoden används 

via intervjuer och diskussioner med handledare på värdföretaget där 

tillgänglig expertis utnyttjas. Insamling av data som ska användas vid 

beräkningar för hållfasthet kommer att vara av kvantitativ metod.  



10 

Johansson & Ekman 

2.4 Sanningskriterier 

Oavsett vilken metod som används för datainsamling så måste information 

som införskaffas granskas grundligt för att kontrollera om den uppkommit 

på ett trovärdigt tillvägagångssätt [17].  

2.4.1 Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet används för att beskriva hur pålitligt ett mätresultat 

eller observation är. Den största frågan när det kommer till reliabilitet är om 

resultaten blir identiska om undersökningen utfördes en gång till. Man 

undersöker även om resultaten blivit påverkade av slumpmässiga eller 

tillfälliga faktorer [15]. Dessa faktorer kan vara svåra att kontrollera och 

man kan behöva använda flera olika metoder för att öka reliabiliteten i 

undersökningen [13]. 

Reliabilitet är mycket viktigt inom kvantitativ forskning då det är av stor 

betydelse att man får konsekventa och pålitliga resultat [15]. 

2.4.2 Validitet 

Validitet, även kallat för giltighet, är mått på huruvida det som mättes 

verkligen var det som skulle mätas [17]. Det handlar alltså om att mäta på 

rätt sätt för att få ett trovärdigt svar [16]. Man brukar skilja på olika sorters 

validitet och nedan följer en kort beskrivning av några typiska validiteter.  

Mätningsvaliditet, eller begreppsvaliditet som det också kallas, tillämpas 

främst inom kvantitativ forskning. Här kontrolleras om mätningen verkligen 

representerar det tänkta resultatet. 

Intern validitet associeras gärna med kausalitet. Slutsatser som innehåller ett 

kausalt förhållande mellan flera variabler kontrolleras huruvida de är rimliga 

eller ej. 

Extern validitet fokuserar på om en undersökning är generaliserbar för andra 

ändamål än den tänkta. Urvalet spelar en stor roll här då ett representativt 

urval krävs för att kunna generalisera en undersökning. 

Ekologisk validitet handlar om resultat från en undersökning kan tillämpas i 

människors vardagsliv. Att bibehålla en naturlig omgivning när 

undersökningar utförs är viktigt för denna typ av validitet. Enkäter eller 

intervjuer som utförs i en onaturlig omgivning kan ge icke ekologiskt valida 

resultat. Ekologisk validitet tillämpas främst inom samhällsvetenskapliga 

undersökningar [18]. 
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2.4.3 Undersökningens sanningskriterier 

För att uppnå hög reliabilitet kommer arbetet baseras på flera olika källor där 

dessa källor jämförs med varandra samtidigt som författare och utgivare 

granskas. Relevanta och erkända metoder för beräkningar och 

produktutvecklingsprocessen ska även användas för att nå en hög reliabilitet. 

Under arbetets gång så kommer det som görs kontrolleras huruvida det är 

relevant eller ej för undersökningsfrågan och på så vis erhålla en hög 

validitet. 

2.5 Källor 

Insamling av data kan bli både tidskrävande och kostsamt. Effektiv 

informationssökning krävs således för att få så bra källor som möjligt. En 

källa kan definieras som data eller ett textmaterial som har till uppgift att 

öka auktoriteten hos en undersökning [16], [19]. 

Data som samlas in för en undersökning brukar gärna tvåindelas som 

primära och sekundära källor [16].  

2.5.1 Primära och sekundära källor 

Material och data som genereras under arbetets gång kallas för primär källa 

medans en sekundär källa grundas på tolkningar av en primär källa där 

författaren bildar en egen uppfattning [17]. 

Primära källor kan delas upp i avsiktliga och icke avsiktliga källor. En 

avsiktlig källa kan beskrivas som att den skapas för andras nytta i framtida 

arbeten. En oavsiktlig källa är exakt som det låter där källan används i ett 

annat syfte än det som först var tänkt [17].  

Sekundära källor finns ofta redan insamlande vilket gör att de är 

tillgängligare jämfört med primära källor. Detta leder till att de är mindre 

kostsamma och tidskrävande att finna [16]. 

2.5.2 Källkritik 

Att granska sitt källmaterial är en viktig process för att försäkra sig om en 

källa är äkta. Detta betyder att man behöver ha en kritisk förhållning till sitt 

material där man bl.a. ifrågasätter författaren eller om någon slags partiskhet 

är involverad [13]. 

Denna granskning kan delas in i extern och intern granskning. Den externa 

granskningens syfte är att granska källans autenticitet och huruvida den är 
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äkta eller ej. Det är också av vikt att försäkra sig om författaren verkligen är 

upphovsmannen till materialet i fråga [17].  

Den interna granskningen vill i första hand ge svar på frågor som t.ex. 

”Vilka typer av källor handlar det om?” eller ”Vad är syftet med källan?”. 

Upphovsmannen granskas även här men till skillnad från den externa 

granskningen så fokuserar man bl.a. mer på hur noggrann upphovsmannen 

varit eller om det finns någon politisk åsikt som påverkat resultatet [17].  

2.5.3 Val av källor 

Arbetet kommer använda sig av primära och sekundära källor. De primära 

källorna kommer från intervjuer medans de sekundära källorna kommer från 

konstruktionsdata som behövs för ramkonstruktionen. För att uppnå god 

tillförlitlighet på källorna så kommer de främst granskas externt men även 

internt. 

2.6 Datainsamlingsmetod 

Informationen som behövs för att besvara de frågor som man ställs inför 

under arbetet kan samlas in med hjälp av flera olika metoder, t.ex. intervjuer, 

observationer eller studera olika dokument. Var och en av dessa metoder har 

sina respektive för- och nackdelar. Den metod som väljs är den som anses 

kunna ge bäst svar på frågorna utifrån projektets omständigheter och de 

resurser som finns tillgängliga [13]. 

2.6.1 Intervju 

En intervju är en metod för datainsamling som bygger på att det finns två 

eller flera parter. En som ställer frågor (intervjuare) och en som svarar på 

frågor (informant). Intervjuer kan utföras både med och utan direkt kontakt, 

t.ex. som ett personligt möte eller över telefon.  Det finns olika typer av 

intervjuer och de vanligaste är; strukturerad, semistrukturerad och 

ostrukturerad [20]. 

Strukturerad intervju även kallad för standardiserad intervju, innebär att 

informanten svarar på frågor som kommer från ett tidigare framtaget 

intervjuschema. Meningen med denna intervjutyp är att omständigheterna 

ska vara lika för alla så att svaren kan jämföras [15]. 

Semistrukturerad intervju liknar den strukturerade intervjun på så vis att 

man har ett frågeschema, däremot så kan följden på frågorna varieras och de 

är oftast mer allmänna. Följdfrågor är vanligt förekommande och ställs där 

svaren har högre betydelse [15]. 
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Ostrukturerad intervju, vid denna intervjutyp utgår frågeställaren från en så 

kallad intervjuguide. Den kan bestå av allmänna frågeställningar eller teman. 

Sättet som frågorna formuleras på samt ordningen varierar från intervju till 

intervju. Olika frågeställare varierar även utformningen på frågorna [15]. 

2.6.2 Observation 

Det mest använda sättet att ta fram information i vår vardag är genom 

observation av vår omgivning, vilket görs baserat på tidigare erfarenheter, 

förväntningar och även behov. Observation används även som en 

vetenskaplig metod för informationsinsamling, främst för områden som rör 

händelseförlopp och uppförande i olika situationer. När en observation 

används vetenskapligt krävs det att den uppfyller de krav som finns på 

vetenskapliga tekniker och att resultatet inte påverkats av slumpmässiga 

faktorer. Detta innebär systematisk registrering av den insamlade 

informationen samt att observationen är välplanerad.  

Den stora fördelen med använda observation som datainsamlingsmetod är 

att uppförande och händelseförlopp kan studeras i samma tid som de sker. 

Man behöver inte, som vid intervju och enkät, förlita sig på informantens 

minne eller förmåga att förmedla dessa vidare.  

De vanligaste typerna av observation är strukturerad och ostrukturerad. Den 

största skillnaden mellan de två är att vid den strukturerade så utgår man 

ifrån ett observationsschema där man har listat de intressanta 

händelserna/situationerna vartefter dessa bockas av när de uppkommer. Vid 

en ostrukturerad observation så registreras istället allt, vilket är användbart 

när man ska samla in en stor mängd information.  

Observatörens förhållningssätt kan även skilja sig åt oberoende på om 

observationen är strukturerad eller ostrukturerad. Den huvudsakliga 

skillnaden är om observatören deltar som en del av gruppen som observeras 

eller ej [13]. 

2.6.3 Dokument 

Dokument finns i flera olika former det kan vara allt från den traditionella 

tryckta formen till filmer, fotografier, ljudupptagningar och offentliga 

handlingar som diarier och protokoll. Källorna till dessa dokument kan vara 

offentliga men även privata arkiv [13]. Det gäller att vara kritisk när man 

använder dokument som källa. Man ska se till att dokumenten är trovärdiga, 

autentiska, representativa och meningsfulla [15]. 
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2.6.4 Val av datainsamlingsmetod 

Data kommer till största del att samlas in genom en litteratursökning för att 

finna relevanta dokument, främst i form av vetenskapliga artiklar men även 

böcker. Intervjuer kommer även att användas och då mestadels 

semistrukturerade intervjuer av personer med insyn och erfarenhet från 

området som undersökningen gäller. 

2.7 Sammanfattning av metodologi 

Figur 4 visar en sammanfattning av de olika metodval som undersökningen 

använder sig av. 

Figur 4: Sammanfattning av metodval. 

Förhållningssätt
Positivism

Hermeneutik

Angreppssätt Abduktion

Forskningsmetod
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Dokument
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3. Teori 

I detta kapitel presenteras den teori och forskningsmaterial som är relevant 

för arbetet. 

3.1 Produktutveckling  

Då detta arbete grundar sig i att utveckla en ny produkt så behövs en 

produktutvecklingsprocess för att ta fram relevanta koncept på ett 

systematiskt och effektivt tillvägagångssätt. I detta avsnitt presenteras en 

metod från Ulrich & Eppinger som kan ses i figur 5. Denna metod yrkar på 

konstant iterering och reflektion över processen för att nå bästa resultat [21].  

 

Figur 5: Produktutvecklingsprocess från Ulrich & Eppinger. 

Metoden har blivit anpassad för denna undersökning vilket betyder att test 

av koncept och planering av medströmsutveckling ej kommer att tillämpas. 

3.1.1 Identifiera kundbehov 

Att identifiera kundbehoven är en väsentlig del av 

produktutvecklingsprocessen och är tätt sammanknuten med att fastställa 

produktspecifikationer, konceptgenerering samt val av koncept [21]. 

I denna sektion så presenteras en utförlig metod för att identifiera 

kundbehov. Denna metod består av fem steg vilka är: 

Steg 1: Samla data från kunder 

Genom direkt kontakt med kunden samt genom att observera 

användningsmiljön för produkten så kan data med hög kvalitet samlas in. 

Detta görs vanligtvis via intervjuer, fokusgrupper eller genom att observera 

produkten vid användning.  

Resultatet från datainsamlingen är en mängd med rådata, vanligtvis i form 

av kundkommentarer eller observationer, som behöver organiseras och 
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tolkas. Det tolkade behovet tolkas utifrån kundkommentaren och steg 2 

kommer gå djupare in på hur man tolkar kundkommentaren på rätt sätt. 

Steg 2: Tolka data i förhållande till kundbehov 

Att tolka kundkommentarer eller observationer så man får korrekta 

kundbehov kan vara komplicerat. Det är vanligt att flera personer som tolkar 

samma intervjuer kan översätta dessa till olika kundbehov. Därför bör denna 

tolkningsprocess göras av mer än en medlem. Fem riktlinjer presenteras 

nedans för att underlätta denna tolkning. 

➢ Uttryck behovet i form av vad produkten ska göra, inte hur den kan 

göra det.  

➢ Uttryck behovet lika specifikt som rådata. 

➢ Försök använd positiva, inte negativa, fraseringar. 

➢ Uttryck behovet som en produktegenskap. 

➢ Undvik orden måste och borde när behoven uttrycks. 

Steg 3: Organisera behoven hierarkiskt  

Steg 3 går ut på att organisera behoven i en hierarkisk lista. Denna lista 

består vanligtvis av primära behov som i sin tur består av sekundära behov. 

De primära behoven är de mest generella behoven medans de sekundära 

behoven beskriver dessa mer detaljerat. 

Första steget är att kombinera behov som har identisk mening och behandla 

de som ett påstående. Sedan grupperas behov ihop som beskriver liknande 

behov. Varje grupp ska sedan namnges med ett namn som generellt 

beskriver alla behov i gruppen. Det sista steget är att granska och redigera 

den hierarkiska listan man nu skapat för att se om det finns några bättre 

kombinationer. 

Steg 4: Fastställ den relativa vikten av kundbehoven 

Vid produktutveckling måste man konstant göra avvägningar och tilldela 

resurser vid design av en produkt. Den hierarkiska listan ger ingen 

informationen om den relativa betydelsen av varje kundbehov. Därför 

behövs en relativ vikt av varje kundbehov för att kunna utföra dessa 

avvägningar korrekt. Detta kan göras genom att låta medlemmar ur 

utvecklingsavdelningen i samstämmighet bestämma vikterna av behovet 

eller genom att utföra kundundersökningar. De relativa vikterna bör 

uttryckas på en skala från 1 till 5. 

Steg 5: Reflektera över resultatet och processen 

Det sista steget är att reflektera över resultatet och processen. Här undersöks 

till exempel om några eventuella faktorer glömts bort, finns det några gömda 

behov som ej uppstått och om processen kan förbättras för framtida arbeten 

[21]. 
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3.1.2 Fastställa målspecifikationer 

Fastställa målspecifikationer görs efter att kundbehoven har blivit 

identifierade men innan konceptgenereringen. Dessa mål är preliminära 

specifikationer och itereras ytterligare efter val av koncept där konceptets 

avgränsningar tas i åtanke. Att fastställa målspecifikationer görs i fyra steg 

[21]: 

Steg 1: Förbered listan av mätvärden 

I detta steg så förbereds mätvärden som kan uppfylla de olika kundbehoven. 

Att systematiskt gå igenom de olika kundbehoven och överväga vilken 

mätbar enhet är bäst för just detta behov är ett bra tillvägagångssätt. Ett 

kundbehov kan ge upphov till flera olika mätvärden beroende på hur 

komplext det är.  

Steg 2: Samla konkurrenskraftig information 

Såvida inte totalt monopol erhålls av produktutvecklingslaget så är det 

viktigt att jämföra sin produkt genom att samla in information från 

konkurrenters produkter. Denna information används för att bestämma 

målspecifikationerna och är viktigt för att kunna fastställa om produkten blir 

en kommersiell framgång eller ej. 

Steg 3: Fastställ ideala och marginellt acceptabla målvärden 

I detta steg så fastställs målvärden med hjälp av den tillgängliga 

informationen. Två typer av målvärden är användbart att utnyttja: ett idealt 

värde och ett marginellt acceptabelt värde. Det ideala värde är det bästa 

resultat som kan tänkas uppnås medans det marginella värdet är vad som 

krävs för att produkten ska vara användbar. Dessa värden är lämpliga att 

använda som guide i konceptgenereringen och val av koncept för att 

underlätta processen. 

Steg 4: Reflektera över resultatet och processen 

En viss iteration kan vara nödvändig innan alla mål är specificerade. Att 

reflektera efter varje iteration hjälper att försäkra sig om att resultaten 

överensstämmer med målen för projektet. Utvecklingsavdelningen bör även 

överväga om några specifikationer saknas [21].  

3.1.3 Konceptgenerering 

Med kundbehoven och målspecifikationerna fastställda så kan 

konceptgenereringsprocessen påbörjas. Nedan presenteras en metod för detta 

[21]. 

Steg 1: Klargör problemet 

I detta steg så skapas en generell förståelse av problemet med hjälp av 

kundbehoven och målspecifikationerna. Problemet delas sedan in i 

delproblem vid behov om problemet är för komplext att lösa som ett 
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problem. Denna problemindelning kan utföras baserat på funktion, 

användaråtgärder eller kundbehov [21].  

Steg 2: Sök externt 

Genom att söka externt kan man finna redan existerande lösningar på 

problemet. Att använda en existerande lösning är oftast mindre kostsamt och 

tidskrävande jämfört med att utveckla en ny lösning. Det finns minst fem 

sätt att samla information från externa källor: intervjua användare, 

konsultera experter, söka efter patent, litteratursökning och jämföra med 

konkurrenters produkter [21]. 

Steg 3: Sök internt 

Vid intern sökning så används utvecklingsavdelningens egna kunskap för att 

generera koncept. Detta kallas även ofta för brainstorming och är den mest 

kreativa delen inom produktutveckling. Vid brainstorming så uppmuntras 

det att generera så många idéer som möjligt även om de verkar orimliga. Det 

är även viktigt att ha ett öppet sinne under processen där man undviker att 

döma idéer [21]. 

Steg 4: Utforska systematiskt 

Resultatet från den externa och interna sökningen är en mängd med 

konceptfragment som är lösningar till problemen. Genom att systematiskt 

utforska konceptfragmenten med hjälp av konceptklassifikationsträdet och 

konceptkombinationstabellen så kan olika koncept genereras med lätthet 

[21]. Klassifikationsträdet delar in konceptfragment i en trädstrukturerad 

hierarki för att få en god överblick. Kombinationstabellen, även kallad för 

morfologisk låda, organiserar fragmenten via funktion vilket underlättar 

konceptgenereringen [22]. 

Steg 5: Reflektera över lösningarna och processen 

Reflekteringsprocessen bör ske kontinuerligt under hela 

konceptgenereringen. Här kontrolleras om några lösningar inte blivit 

utforskade eller om idéer blivit försummade vid den interna sökningen. 

Frågor ställs om det finns externa källor som inte följts upp och om det finns 

alternativa sätt att utföra problemindelningen [21]. 

3.1.4 Val av koncept 

Vid val av koncept så används en metod kallad Pugh concept selection som 

på ett snabbt och effektivt ska resultera i ett konceptval [21]. 

Steg 1: Förbered urvalsmatrisen 

Urvalsmatrisen förbereds först med att placera de olika koncepten överst i 

matrisen. Urvalskriterier placeras sedan längst till vänster i matrisen. Dessa 

urvalskriterier har alla samma vikt vilket leder till att de måste väljas rättvist 

så att individuella koncept ej drar mer nytta av kriterierna än andra. Till sist 
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så väljs ett referenskoncept som är basen för vilket alla andra koncept 

kommer jämföras med.  

Steg 2: Betygsätt koncepten 

Varje koncept betygsätts nu med ”bättre än” (+), ”samma” (0) eller ”sämre 

än” (-) för varje urvalskriterium. Referenskonceptet får (0) i betyg för varje 

urvalskriterium. Resterande koncept betygsätts beroende på hur de presterar 

jämfört med referenskonceptet. 

Steg 3: Ranka koncepten 

I nästa steg så summeras alla (+), (0) och (-) för varje koncept. Summan av 

(-) subtraheras sedan från summan av (+) vilket ger poängen för konceptet. 

Poängen i sin tur bestämmer rankningen för konceptet. 

Steg 4: Kombinera och förbättra koncepten 

Här övervägs det om några koncept kan kombineras eller förbättras. Finns 

det något koncept som kan få bättre poäng genom att lägga till eller ta bort 

någon funktion? 

Steg 5: Välj ett eller mer koncept 

Slutligen så väljs det mest lovande konceptet för vidare utveckling. Skulle 

den initiala undersökningen inte ge några lovande koncept så krävs en mer 

utvecklad process för val av koncept. 

Steg 6: Reflektera över resultatet och processen 

Alla medlemmar ur utvecklingsavdelning bör vara bekväma med resultatet, 

skulle någon medlem inte vara nöjd över resultatet så krävs vidare iterering. 

Här ställs frågor om det saknas något urvalskriterium eller om någon 

betygsättning är inkorrekt [21]. 

3.1.5 Fastställa slutgiltiga specifikationer 

När ett koncept slutligen är valt så är det dags att fastställa de slutgiltiga 

specifikationerna. Målspecifikationerna som fastställts tidigare beskriver 

målvärdena endast generellt och ska nu förfinas. Här utförs avvägningar 

mellan de olika specifikationerna. Det valda konceptets eventuella 

avgränsningar måste även tas i åtanke [21].  

3.2 Sammanfogningsmetoder 

3.2.1 Svetsning 

Svetsning är en metod för sammanfogning av metaller, som funnits sedan 

1880-talet. Den första metoden för svetsning gick ut på att man höll två 

metallstycken emot varandra och skickade ström igenom dem. Det höga 
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motståndet som då bildas ger upphov till mycket höga temperaturer vilket 

smälter ihop de två metallstyckena vilket är grunden för motståndssvetsning.  

Vid svetsning så går det åt stora mängder värme vilket kräver pålitliga 

värmekällor. Förr användes enbart gas men idag används vanligtvis 

elektriskt alstrad värme. De elektriska metoderna är enklare att använda och 

mer automatiserade jämfört med de gasbaserade.  

Motståndssvetsning används bl.a. när man punktsvetsar ihop 

fordonskarosser eller andra tunna överlappande plåtkonstruktioner. Några 

andra exempel på motståndssvetsning är pressvetsning, stuksvetsning och 

sömsvetsning. 

Gassvetsning använder den mycket höga temperaturen som uppkommer när 

man förbränner gaserna acetylen och oxygen vilket kan ge temperaturer på 

över 3100°C.  

Bågsvetsning fungerar genom att man kopplar ena polen på en strömkälla till 

en kolstav /elektrod och den andra polen till arbetsstycket. En ljusbåge med 

hög energi bildas och smälter ihop det tillsatta materialet och fogytorna. Det 

finns flera olika typer av bågsvetsning: 

Manual Metal Arc (MMA) -svetsning, även kallad pinnsvetsning, är den 

enklaste metoden för bågsvetsning och använder en belagd elektrod där 

beläggningen smälter och ger skydd under svetsförloppet. Elektroden tillförs 

manuellt vilket gör MMA-svetsningen mer komplicerad jämfört med de mer 

automatiserade svetsmetoderna som finns idag. Men trots detta var MMA-

svetsning den dominerande svetsmetoden i den svenska varvsindustrin fram 

till tidigt 80-tal. 

Tungsten Inert Gas (TIG) -svetsning använder en elektrod av volfram och en 

skyddande ädelgas som gör att ljusbågen kan brinna utan att smälta 

elektroden. Eventuellt tillsatts material manuellt. TIG-svetsning används 

främst vid svetsning i rostfritt stål och aluminium.  

Metal Inert Gas/Metal Active Gas (MIG/MAG) -svetsning använder ingen 

fast elektrod utan istället används en tråd som hela tiden matas fram. Tråden 

smälter i samma takt som matningen och bildar tillsattsmaterial i svetsfogen. 

Runt trådmunstycket strömmar en skyddsgas vilken skyddar svetsfogen från 

luftens skadliga påverkan. Skillnaden mellan MIG och MAG-svetsning är 

skyddsgasen som används. MIG-svetsning använder Aragon eller helium. 

MAG-svetsning använder hydrogen, oxygen eller koldioxid [23], [24].  

För att underlätta tillverkningsprocessen vid svetsning bör man välja ett 

material som har hög svetsbarhet. Med svetsbarhet menas materialets 

förmåga att utan förhöjd temperatur under svetsningen och efterbehandling 

behålla sina egenskaper. De material som inte uppfyller dessa krav kallas 

begränsat svetsbara [25].  
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3.2.2 Bultförband 

Bultar och skruvar används i nästan alla konstruktioner och är det mest 

använda maskinelementet. Bultförband kan utgöras av endast en skruv eller 

en bult och en mutter. Figur 6 visar dessa två typer av bultförband. 

Det finns flera olika sorters skruvar och vilken man använder beror på vad 

den ska användas till. Ska man hålla ihop delar så används fästskruvar. 

Ställskruvar är till för att ändra avståndet mellan delar. Rörelseskruvar 

används i exempelvis domkrafter för att mata fram ett maskinelement [24]. 

 

Figur 6: Gängat hål med skruv samt bult och mutter [26]. 

Skruvar och muttrar finns i flera olika material och hållfasthetsklasser.  

Hållfasthetsklassen märks ut med två siffror med en punkt mellan, t.ex. 8.8 

vilket även är den vanligaste hållfasthetsklassen. Den första siffran beskriver 

brottgränsen i 1/100 för bulten och den andra siffran anger förhållandet 

mellan sträckgräns och nominell brottgräns. 

Några faktorer som är viktiga och tänka på när man använder skruvar: 

Skruvar och muttrar ska i möjlig mån alltid vara standardiserade. Skruv och 

mutter är ekonomiskt fördelaktigt och oftast mer ändamålsenligt jämfört 

med skruv och gängat hål. 

Utformningen på konstruktionen skall vara sådan att skruven haverar först 

om konstruktionen överbelastas vilket minimerar risken för skador på övriga 

komponenter. 

Friktionsförband ska användas om förbandet kommer utsättas för 

tvärbelastningar. Det mindre lämpliga alternativet är att använda passkruvar 

[24]. 
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3.3 Hållfasthet 

3.3.1 Moment i balkar 

När en balk belastas med en punktlast eller utbredd last vinkelrätt mot 

balkens yta kommer balken att böjas.  

En punktlast är en last som påverkar balken endast i en punkt, detta är 

däremot en förenkling och används för laster som endast påverkar ett litet 

område. Figur 7 visar hur en centrerad punktlast P [N] påverkar en balk av 

längden L [m] som har två stöd [27]. 

 

Figur 7: Balk med två stöd som påverkas av en centrerad kraft [26]. 

För att beräkna det maximala momentet 𝑀𝑚𝑎𝑥 [Nm] i balken från lasten P [N] 

så används ekvation 1, 𝐿 är balkens längd [m] [27]. 

 
𝑀𝑚𝑎𝑥 =

𝑃𝐿

4
  [𝑁𝑚]  (1) 

En utbredd last 𝑞 [𝑁/𝑚] påverkar balken längs med en längre sträcka som 

kan vara både konstant längs hela sträckan men även variera [27], figur 8 

visar en balk som påverkas av en utbredd last längs hela längden 𝐿 [𝑚]  
[27]. 

 

Figur 8: Utbredd last på en balk med två stöd [26]. 
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För att beräkna maximala momentet 𝑀𝑚𝑎𝑥 [𝑁𝑚] i detta fall används 

ekvation 2 [27]. 

 𝑀𝑚𝑎𝑥 =  
𝑞𝐿2

8
[𝑁𝑚]  (2) 

 

En utbredd last 𝑞 [𝑁/𝑚] som bara verkar på en del av balken visas i figur 9. 

Figur 9: Utbredd last som verkar på en del av balken [26]. 

I de fall där den utbredda lasten inte verkar längs hela balken används 

ekvation 3 för att räkna ut maximala momentet 𝑀𝑚𝑎𝑥 [𝑁𝑚] [27]. 

 

𝑀𝑚𝑎𝑥 =  
𝑞𝑐𝑏2

2𝐿2
(2𝑎1𝐿 + 𝑐𝑏2) [𝑁𝑚] 

(3) 

 

3.3.2 Skjuvspänning i mettaliska material 

Den maximala skjuvspänningen, 𝑆𝑦𝑠, som ett metalliskt material kan ta upp 

fås med hjäp av ekvation 4 där 𝑆𝑦 är materialets sträckgräns i [MPa] [26]. 

 𝑆𝑦𝑠 =  0,58𝑆𝑦 [𝑀𝑝𝑎] (4) 

3.3.3 Böjspänning 

För att finna maximal böjspänning, 𝜎𝑚𝑎𝑥, som påverkar en balk vid 

belastning används ekvation 5. 𝑍 är böjmotstånd [mm3] och 𝑀 är moment 

[Nm] [26]. 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀

𝑍
 [𝑀𝑃𝑎] 

 

(5) 
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3.4 Korrosion 

Korrosion kan definieras som angrepp på material genom kemisk reaktion 

med omgivande medium. Ett materials motståndsförmåga mot korrosion 

kallas för korrosionshärdighet och om ett material har mycket stor 

korrosionshärdighet så kallas det för korrosionsbeständigt [28]. 

Den allmänna korrosionen uppstår när oxidhinnan bryts ned totalt vilket 

resulterar i en jämn korrosion. Några andra typer av korrosionsangrepp är 

gropfrätning, spaltkorrosion, erosionskorrosion, spänningskorrosion och 

galvanisk korrosion [28]. 

3.5 Stål 

Stål är en legering som till största del består av järn men även andra ämnen, 

främst kol. Kolhalten för stål är normalt under 2 %. Det finns dock så 

kromlegerade stål som innehåller över 2 % kol [28]. 

Vid tillverkning av stål används råjärn som framställs till råstål via 

färskning, raffinering och legering. Vid färskningsprocessen reduceras 

kolhalten i järnet för att sedan raffineras där svavel- och fosforhalterna sänks 

till önskad nivå. Vid legeringen tillsätts bl.a. krom och nickel. Stål som inte 

har valsats eller gjutits kallas för råstål. Endast en mindre del av råstålet 

gjuts och den största delen varmvalsas som kan åtföljas av smidning, 

kallvalsning eller kalldragning [28]. 

Stål delas ofta in efter legeringsinnehåll där man skiljer på olegerade och 

legerade stål. Olegerade stål, eller kolstål som det också benämns, har 

huvudsakligen kol som beståndsdel medans legerade stål innehåller 

betydande mängder av andra grundämnen såsom mangan och krom [28]. För 

val av material är det ofta mer användbart att dela in stål efter 

användningsområde [24]. Denna indelning kan ses i figur 10. 



25 

Johansson & Ekman 

 

Figur 10: Indelning av stål efter användningsområde. 

Verktygsstål används, precis som namnet antyder, i verktygstillverkning där 

höga krav ställs på eggskärpa, slitstyrka, hårdhet och seghet. Då kolhalten är 

relativt hög för verktygsstålen, mellan 0,6 och 1,2 %, så lämpar de sig ej för 

svetsning [28]. 

Konstruktionsstål är i sin tur indelad i allmänna konstruktionsstål och 

maskinstål. De allmänna konstruktionsstålen är ämnade för bärande 

konstruktioner såsom maskinstativ, broar och lyftkranar. På grund av sin 

låga kolhalt så används de allmänna konstruktionsstålen vanligen när 

svetsning är involverat i tillverkningsmetoden. Maskinstål är stål som är 

särskilt bra för spånskärande bearbetning men används dessutom vid 

smidning [24], [28]. 

Elektriskt ledande och magnetiska stål är stål som är utmärker sig med 

särskilt god konduktivitet på grund av låga halter av främmande ämnen. Det 

är även möjligt att öka ett ståls magnetiska egenskaper med hjälp av olika 

legeringar och tillverkningsmetoder [24]. 

Rostfria stål ingår egentligen i konstruktionsstål men bildar en egen grupp, 

se figur 10. Dessa stål innehåller vanligtvis mer än 12 % krom. Inom denna 

indelningsgrupp så finner man stål som är rostfria, varmhållfasta, eldhärdiga 

och syrahärdiga. Rostfria stål kan i sin tur delas in efter 

strukturbeståndsdelar i ferritiska, austenitiska och martensitiska stål samt 

kombinationer av dessa [24], [28]. 

3.5.1 Mekaniska egenskaper 

Alla stål har approximativt samma elasticitetsmodul på ca 207 [GPa], 

förutom rostfria stål som har något lägre. Detta leder i sin tur till att stålen 

har samma skjuvmodul på 79 [GPa]. Med en densitet på 7700 [kg/m3] är stål 

en av de tyngre metallerna [26]. 

Stål

Konstruktionsstål

Allmänna 
konstruktionsstål

Maskinstål

Verktygsstål

Elektriskt/
magnetiska stål

Rostfria
stål
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3.5.2 Svetsegenskaper 

För att undvika sprickbildning vid svetsning av stål kan man räkna ut dess 

kolekvivalent som ger en indikation på hur svetsbart ett stål är. 

Kolekvivalenten är beroende av legeringsämnen men det är främst kol som 

påverkar svetsbarheten. Denna metod är dock endast användbar för att 

uppskatta svetsbarheten hos låglegerade konstruktionsstål [28]. 

3.5.3 Korrosionsegenskaper 

Kolstål börjar korrodera i de flesta miljöer när luftfuktigheten överstiger 60 

%. Korrosionshastigheten är beroende på många olika miljöfaktorer men de 

viktigaste är syretillgång, pH-värde och närvaro av aggressiva joner. Högre 

halter av kol, mangan och silikon tenderar till att reducera 

korrosionshastigheten. Även exponeringsytans vinkel påverkar korrosionen, 

en vertikal yta korroderar långsammare än en horisontell yta [29]. Kolstål 

korroderar generellt sett med en hastighet av 0,1 mm per år utomhus [24]. 

Låglegerade stål har likvärdiga korrosionsegenskaper som kolstål dock så 

kan små mängder av koppar eller krom markant öka korrosionshärdigheten 

[29]. 

De rostfria stålen bildar en tunn yta av kromoxid som skyddar mot 

korrosion. Konstant tillgång till syre och minst 11 % krom i stålet är 

nödvändigt för att bibehålla ytan av kromoxid. Kromoxidytan är 

självläkande vid rumstemperatur [29].  

3.5.4 Ytbehandling 

Målning, förutom att bidra med korrosionsskydd ger även ett dekorativt 

utseende. Innan målningen utförs så bör ytan vara väl rengjord. För att få ett 

långvarigt korrosionsskydd bör flera skikt färg appliceras. Det första skiktet 

som appliceras kallas grundfärg och kan vara av två varianter, pigment som 

hämmar korrosionen och pigment som fungerar som offeranod [28]. 

Vid fosfatering så doppas stålet i en varm lösning som innehåller fosfater 

och fosforsyra. Fosfatering i sig ger ett sämre korrosionsskydd än övriga 

metoder och kompletteras därför ofta med efterbehandling såsom målning 

eller inoljning [28]. 

Vid varmförzinkning så doppas stålet i ett flussbad som består av zink-

ammonium-klorid. Efter att godset har torkat så doppas det i smält zink som 

täcker stålet i ett lager av zink [28]. 
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Termisk sprutning inleds med förbehandling av stålet via blästring. Den 

smälta beläggningsmetallen appliceras sedan med hjälp av en sprutpistol 

direkt på ytan [28]. 
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4. Genomförande 

Här beskrivs projektets genomförande, rubrikerna varierar med val av 

projektuppgift. Till exempel mätinstrument, försöksuppställning, beskrivning 

av olika anläggningar och så vidare. 

4.1 Produktutveckling 

Här presenteras de steg som applicerades i produktutvecklingsprocessen för 

att utveckla nya koncept. 

4.1.1 Identifiera kundbehov 

För att identifiera kundbehov med hög kvalité utfördes semistrukturerade 

intervjuer, se bilaga 1, och diskussioner med handledare på värdföretaget. 

Dessa intervjuer och diskussioner gav upphov till kundkommentarer som 

sedan tolkades till kundbehov. Vid tolkningen så försöktes 

kundkommentarerna översättas till produktegenskaper utan att ge antydan 

till hur produkten ska utföra en produktegenskap. Dessa kundkommentarer 

och tolkade kundbehov kan ses i bilaga 2. 

Behoven organiserades sedan i en hierarkisk lista, se tabell 2, där de primära 

kundbehoven är placerade till höger i tabellen och de sekundära behoven till 

vänster. Detta gjordes för att eliminera eventuella behov som beskriver 

samma sak och för att gruppera behov som beskriver liknande behov. 

 

Många av kundbehoven behöll sin ursprungliga form och översattes direkt 

till primära kundbehov. Kundbehov som ansågs vara lämpliga att gruppera 

var de som beskriver hur draganordningen ska höjas vilka fick det 

gemensamma namnet ”Draganordningen ska vara 30 cm höjdjusterbar med 

hjälp av hydraulik”. Kundbehoven som beskriver hjulupphängningens 

utformning grupperades till ”Hjulupphängningen ska vara så enkel som 

möjligt”.  
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Tabell 2: Hierarkisk lista av kundbehoven. 

Ramen ska vara hållfast. Ramen ska vara hållfast. 

Ramen bör vara utformad så att reparationsarbete 

underlättas. 

Ramen bör vara utformad så att 

reparationsarbete underlättas. 

Ramen bör inte vara bredare än 2,55 m Ramen bör inte vara bredare än 2,55 m 

Ramen ska klara drifthastigheter på 2-3 km/h och 

transporthastigheter på 30 km/h. 

Ramen ska klara drifthastigheter på 2-3 km/h 

och transporthastigheter på 30 km/h. 

Dragkroken ska vara hydrauliskt höjdjusterbar 

och kunna lyfta trumman vid transport. Draganordningen ska vara 30 cm 

höjdjusterbar med hjälp av hydraulik. Draganordningen ska kunna justeras 30 cm i 

höjdled. 

Dragkroken ska kunna kopplas med VGB-drag. 
Dragkroken ska kunna kopplas med VBG-

drag. 

Dragstången ska vara ledbart. Dragstången ska vara ledbar. 

Draganordningen ska möjliggöra att ramen följer 

marken vid drift. 

Draganordningen ska möjliggöra att ramen 

följer marken vid drift. 

Hjulupphängningen ska ej vara bromsad eller 

fjädrad Hjulupphängningen ska vara så enkel som 

möjligt. 
Hjulupphängningen ska vara en stel axel. 

Draganordningen ska kunna justeras 1 m i 

längdled. 

Draganordningen ska kunna justeras 1 m i 

längdled. 

Hjulupphängningen ska ha en markfrigång på 

minst 25 cm. 

Hjulupphängningen ska ha en markfrigång på 

minst 25 cm. 

Hjulen bör vara 14-lagrade. Hjulen bör vara 14-lagrade. 

Ramen ska vara utformad på ett säkert sätt. Ramen ska vara utformad på ett säkert sätt. 

För att kunna tilldela resurser på ett logiskt sätt åt de olika kundbehoven så 

fastställdes den relativa vikten av varje kundbehov som kan ses i tabell 3. 

Detta ger en klar bild på var mest arbete och tid bör läggas. En skala på ett 

till fem användes som varierar från oönskad funktion till funktion är kritisk, 

se tabell 4. 

Att ramen ska vara hållbar och att draganordningen ska möjliggöra att 

ramen följer marken vid drift gavs störst vikt då de ansågs vara kritiskta för 

maskinens funktionalitet. Ramens bredd och hjulupphängningens 

uppbyggnad fick låga vikter då dessa behov varken kräver mycket resurser 

att åstadkomma eller är kritiska för maskinens funktionalitet. 
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Tabell 3: Kundbehov med relativ vikt. 

Nr. Kundbehov Relativ Vikt 

1 Ramen ska vara hållfast. 5 

2 Ramen bör vara utformad så att reparationsarbete underlättas. 3 

3 Ramen bör inte vara bredare än 2,55 m 2 

4 
Ramen ska klara drifthastigheter på 2-3 km/h och 

transporthastigheter på 30 km/h. 
3 

5 
Draganordningen ska vara 30 cm höjdjusterbar med hjälp av 

hydraulik. 
4 

6 Dragkroken ska kunna kopplas med VBG-drag. 4 

7 Dragstången ska vara ledbar. 4 

8 
Draganordningen ska möjliggöra att ramen följer marken vid 

drift. 
5 

9 Hjulupphängningen ska vara så enkel som möjligt. 2 

10 Draganordningen ska kunna justeras 1 m i längdled. 3 

11 Hjulupphängningen ska ha en markfrigång på minst 25 cm. 3 

12 Hjulen bör vara 14-lagrade. 2 

13 Ramen ska vara utformad på ett säkert sätt. 4 

 

Tabell 4: Skala för den relativa vikten. 

Beskrivning Relativ vikt 

Oönskad funktion 1 

Inte så viktig funktion 2 

Funktion är önskvärd men inte nödvändig 3 

Funktion är högst önskvärd 4 

Funktion är kritisk  5 

 

4.1.2 Fastställa målspecifikationer 

För att få en uppfattning om hur de olika kundbehoven ska uppfyllas så 

fastställdes målspecifikationer genom att gå igenom varje kundbehov och 

tilldela metriska enheter åt dem som kan ses i tabell 5. Sedan tilldelades 

marginella och ideala värden åt dessa målspecifikationer. De ideala värdena 

kom ofta direkt från kundbehov då många av dessa redan har specificerat ett 

idealt värde. För många kundbehov kunde ej metriska enheter tilldelas utan 

blev av binärform där de antingen uppfylls eller ej. Målspecifikation 1, 7 och 

8 är exempel på just detta.  

Målspecifikation 4 som är kopplat till att göra hjulupphängningen så enkel 

som möjligt översattes till ett metriskt värde där antal delar på 

hjulupphängningen bestämmer hur enkel den är. Sex delar antogs som 
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minimum antal delar som krävs för att få en fungerande hjulupphängning 

medans nio delar sattes som acceptabelt värde. 

Tabell 5: Målspecifikationer. 

Mål-
spec. 

nr. 

Behov 
nr. Metrisk Vikt Enhet 

Marginellt 
värde 

Idealt 
värde 

1 2 

Ramen bör vara utformad 
så att underhåll och service 
av maskinen ej försvåras 

3 Binär Uppfylls Uppfylls 

2 3 Bredd på ram 2 m 2,80  < 2,55 
3 5, 8 Max höjdjustering 4 mm 300 300 

4 9 
Antal delar på 
hjulupphängning 

2 Styck 9 6 

5 10 
Justerbar längd på 
dragstång 

3 m 0,75 1 

6 11 Markfrigång 3 cm 20 25 

7 12 14-lagrat hjullager 2 Binär Uppfylls Uppfylls 
8 13 CE-märkning 4 Binär Uppfylls Uppfylls 

4.1.3 Konceptgenerering 

Genom att dela in problemen i delproblem med hjälp av kundbehoven och 

målspecifikationerna så gavs en generell förståelse över vilka koncept som 

behövdes genereras. Dessa delades in enligt följande: 

➢ Längdjusterbar dragstång 

➢ Hjulupphängning 

➢ Ramkonstruktion 

➢ Hydrauliskt höjdjusterbar draganordning 

Sedan påbörjades en extern sökning och en brainstormingfas för att skapa så 

många konceptfragment som möjligt för de olika delproblemen. Den externa 

sökningen fokuserade på att studera produkter med liknande funktioner för 

att på så vis få inspiration till lösningar. Resultatet från den externa 

sökningen och brainstormingsfasen var en mängd med konceptfragment som 

i sin tur sorterades i konceptklassifikationsträd. Nedan presenteras de olika 

konceptklassifikationsträden för delproblemen. 

De olika konceptfragmenten för hjulupphängning begränsades på grund av 

de snäva kundbehoven vilka var att göra den så enkel som möjligt utan 

bromsning eller fjädring. Att använda sig av en stel axel eller en svetsad 

axeltapp var de enda fragment som upptäcktes.  Konceptklassifikationsträdet 

för hjulupphängningen kan ses i figur 11. 



32 

Johansson & Ekman 

 

Figur 11: Konceptklassifikationsträd för hjulupphängningen. 

Vid ramkonstruktionen så fokuserades sökningen och brainstormingen på 

olika chassikonstruktioner som kan vara användbara vilka kan ses i figur 12. 

Tatra-chassi eliminerades på grund av att denna chassityp är lämpat för 

fordon som har en drivlina och har ingen större användbarhet för fordon som 

saknar egen drivlina. Monocoque-chassi blev även borttaget då denna typ av 

chassi kräver en bärande kaross som bidrar med stabilitet, vilket 

grusåtervinningsmaskinen saknar. 

 

Figur 12: Konceptklassifikationsträd för ramkonstruktionen. 

Den längdjusterbara dragstången delades in i två konceptklassifikationsträd: 

ett för hur längdjustering sker, se figur 13, och ett för vilken energi som 

används för längdjustering, se figur 14. 

Längdjusteringens konceptfragment som upptäcktes var att justera längden 

teleskopiskt, modulbaserat och med hjälp av en skruv. Det modulbaserade 

alternativet togs dock bort från övervägande då detta alternativ ansågs vara 

både kostsamt och onödigt. 
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Figur 13: Konceptklassifikationsträd för längdjustering hos dragstången. 

Figur 14 visar de olika konceptfragment som togs fram för 

energiöverföringen för längdjusteringen. Pneumatiskt och användning av 

elmotor ansågs dock vara onödigt komplicerat för detta och togs bort från 

framtida beaktande. 

 

Figur 14: Konceptklassifikationsträd för energiöverföringen. 

En konceptkombinationstabell, se tabell 6, skapades av de båda 

konceptklassifikationsträden för längdjusteringen av dragstången. Detta 

gjordes för att lättare kunna generera koncept. Resultatet av detta blev tre 

koncept som är märkta med olika färger i tabellen. 

Tabell 6: Konceptkombinationstabell för längdjusterbar dragstång. 

Längdjustering Överföra energi 

Teleskopiskt Handkraft 

Skruv Hydrauliskt 
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Den hydrauliskt höjdjusterbara draganordningen var väldigt begränsad när 

det kommer till konceptgenereringen på grund av kundbehoven. Därför så 

valdes det att inte göra något konceptklassifikationsträd för detta delproblem 

utan låta konceptgenereringen ske intuitivt. 

Framtagna koncept för hjulupphängning 

Här presenteras de koncept som tagits fram för hjulupphängningen med 

hjälp av konceptklassifikationsträdet. 

Koncept: Stel axel 

I detta koncept är hjulupphängning uppbyggd av en rund axeltapp som fästs 

inuti en stel axel, se figur 15. På axeltappen sitter ett hjulnav som i sin tur 

ger plats åt hjulet. För att kunna montera hjulupphängningen så används ett 

U-Fäste som monteras direkt på ramkonstruktionen. 

 

Figur 15: Koncept stel axel. 

Koncept: Svetsad axeltapp 

Detta koncept är något enklare än det föregående med en fyrkantig axeltapp 

som svetsas direkt på ramkonstruktionen, se figur 16. Hjulnavet monteras på 

axeltappen för att sedan ge plats åt hjulet. 
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Figur 16: Koncept svetsad axeltapp. 

Framtagna koncept för ramkonstruktion 

De olika koncept som togs fram för ramkonstruktionen kan ses nedan. Dessa 

koncept fokuserar på hur ramen är uppbyggd och ger en approximation för 

var de olika komponenterna för grusåtervinningsmaskinen ska placeras. 

Koncept: Ladder frame 

Grundprincipen för detta koncept bygger på att efterlikna konstruktionen av 

en stege med två symmetriska balkar och flera tvärsgående balkar för att ge 

stabilitet. Komponenterna som grusåtervinningsmaskinen består av försvårar 

dock placeringen av balkarna. Till exempel ska sorteringstrumman monteras 

i en vinkel vilket gör att infästningspunkterna för denna behöver placeras i 

samma vinkel, se figur 17. Transportbandet monteras med hjälp av en 

svängkrans som kräver en flat yta för att kunna svetsas i ramen. Övriga 

komponenters infästningsplatser kan ses i figur 17. 

 

Figur 17: Koncept ladder frame. 
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Koncept: Fackverk 

Nästa koncept för ramkonstruktionen är baserat på en 

fackverkskonstruktion, se figur 18, där infästningsytor och utrymme åt 

komponenterna är samma som i föregående koncept. Genom att använda sig 

av fackverk så uppnås en god stabilitet och hållbarhet men komplicerar 

tillverkning av ramen då mer komplicerad geometri används och mer 

svetsning krävs. Montering av komponenter blir även mer komplicerat då 

ramen i sig tar större utrymme. 

 

Figur 18: Koncept fackverk. 

Framtagna koncept för längdjusterbar dragstång 

Nedan så presenteras koncepten som tagits fram för dragstången med hjälp 

av konceptkombinationstabellen. På grund av kundbehov så har alla 

koncepten en dragögla av typen VBG. 

Koncept: Teleskopiskt handjusterbar  

Tanken med detta koncept är att dragstången ska justera längden 

teleskopiskt med en innerdel som monteras inuti en överdel, se figur 19. 

Handkraft används för justeringen av längden men detta kan endast göras 

när fordonet är avkopplat. Längdjusteringen sker dock väldigt sällan vilket 

innebär att detta inte bör vara något problem. För att fixera längden används 

en genomgående bult. Innandelen har utborrade hål för bulten som 

möjliggör att längdjusteringen kan ske relativt steglöst.  
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Figur 19: Koncept teleskopiskt handjusterbar dragstång. 

Koncept: Teleskopiskt hydrauliskt 

Detta koncept använder sig av samma princip som föregående med en inner- 

och överdel som möjliggör en teleskopisk längdjustering. En hydraulisk 

kolv används för att justera längden, se figur 20, vilket ger en steglös 

längdjustering som kan utnyttjas även när maskinen är påkopplad. 

 

Figur 20: Koncept teleskopiskt hydraulisk dragstång. 

Koncept: Handjusterbar skruv 

I detta koncept så utförs längdjustering med hjälp av två skruvar som har 

motsatt riktade gängor. Dessa skruvar är sammankopplade med en 

mellandel, se figur 21. En stång används i hålet som är beläget på 

mellandelen för att rotera mellandelen och därigenom förlänga eller dra ihop 

dragstången. Muttrar som finns på varje sida av mellandelen används tillslut 

för att fixera dragstångens längd. 
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Figur 21: Koncept handjusterbar skruv dragstång. 

Framtagna koncept för hydrauliskt höjdjusterbar draganordning 

Här visas de koncept som tagits fram för draganordningen, alla koncept är 

ledade samt hydrauliskt justerbara eftersom de var kundbehov. Skillnaden 

mellan koncepten är relativt liten då kundbehoven var mycket specifika.  

Koncept: Vinklad kolv 

Detta koncept fungerar genom att justeringen av draganordningen sker med 

en hydraulisk kolv som är monterat i en vinkel, se figur 22. Justeringen sker 

genom när kolven dras ihop så minskar vinkeln mellan ramfronten och 

dragstången och maskinens front sänks ner. Det omvända sker om man 

expanderar kolven. Mellan dragstången och ramfronten så sitter en led som 

möjliggör att dragstången kan böja sig uppåt eller nedåt. När maskinen är i 

drift kommer kolven att kunna sättas i flytläge. Detta innebär att kolven rör 

sig fritt och maskinen på så vis följer de ojämnheter i underlaget. Den 

vinklade kolven gör att maskinen följer underlaget bra, samt att hävarmarna 

mellan kolvens fästpunkter och leden gör att belastningen på kolven minskar 

vid höjdjustering av maskinen. 

 

Figur 22: Koncept vinklad kolv. 
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Koncept: Horisontell kolv 

Detta koncept är till stor del likt föregående koncept förutom att den 

hydrauliska kolven sitter horisontellt monterad, se figur 23. Belastningen på 

kolven kommer öka när den ska justera maskinen i höjdled eftersom det blir 

en kortare hävarm mellan kolven och dess fästpunkter på dragstången samt 

ramfronten.  

Figur 23: Koncept horisontell kolv. 

Koncept: Lodrät kolv 

Även i detta koncept så finns skillnaden i hur kolven placeras som monteras 

lodrät, se figur 24. Kolvens placering kommer göra att den följer underlaget 

sämre eftersom kolven sitter rakt över dragstången. 

 

Figur 24: Koncept lodrät kolv. 
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4.1.4 Val av koncept 

I detta steg så väljs ett koncept för varje delproblem med hjälp av Pughs 

urvalsmetod. För att lättare kunna referera till de olika koncepten så gavs 

koncepten nya namn, se tabell 7.  

Tabell 7: Framtagna koncept. 

Stel axel  (Hjulupphängning) 1A 

Svetsad axeltapp  (Hjulupphängning) 1B 

Ladder frame  (Ramkonstruktion) 2A 

Fackverk  (Ramkonstruktion) 2B 

Teleskopisk handjusterbar (Dragstång) 3A 

Teleskopisk hydraulisk  (Dragstång) 3B 

Skruv handjusterbar  (Dragstång) 3C 

Vinklad kolv (Draganordning) 4A 

Horisontell kolv (Draganordning) 4B 

Lodrät kolv (Draganordning) 4C 

För att kunna jämföra de olika koncepten för hjulupphängningen så valdes 

koncept 1A som referenskoncept. De olika urvalskriterierna, se tabell 8, 

grundade sig främst i kundbehoven men även kriterier såsom hållfasthet och 

kostnad ansågs vara relevanta för jämförelseprocessen. Koncept 1A ansågs 

vara mer hållfast på grund av att konstruktionen innefattar en axel som kan 

fördela lasten bättre vilket borde minska stora spänningar. Båda koncept 

bedömdes vara lika lätta att reparera. Urvalskriterierna enkel att montera och 

kostnad översattes till antal delar då en konstruktion med fler delar är 

generellt dyrare och tar längre tid att montera. Koncept 1B ansågs därför 

vara bättre för båda kriterium då det innehåller färre delar. Resultatet blev att 

koncept 1B fick högst rankning och därav det valda konceptet för 

hjulupphängningen.  

Tabell 8: Urvalsmatris för hjulupphängning. 

 Hjulupphängning 

Kriterium 1A (Referens) 1B 
Hållfasthet 0 - 
Lätt att reparera 0 0 
Enkel att montera 0 + 
Kostnad 0 + 

Summa + 0 2 
Summa 0 4 1 
Summa - 0 1 

Poäng 0 1 
Rank 2 1 
                           Fortsätt? Nej Ja 
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Urvalsmatrisen som togs fram för ramkonstruktionen kan ses i tabell 9. 

Urvalskriterierna är väldigt lika föregående urvalsmatris förutom att enkel 

att montera ersattes av enkel att tillverka då tillverkningsmetoden ansågs 

vara mer relevant vid utveckling av en ram. Koncept 2A valdes som 

referens. Koncept 2B med sin fackverkskonstruktion bedömdes vara mer 

hållfast. På grund av sin komplexa konstruktion ansågs dock 2B vara sämre 

än referenskonceptet för kriterierna: lätt att reparera, enkel att tillverka och 

kostnad. Efter summeringen utförts blev 2A det högst rankade konceptet och 

valdes för vidare utveckling. 

Tabell 9: Urvalsmatris för ramkonstruktion. 

 Ramkonstruktion 

Kriterium 2A (Referens) 2B 

Hållfasthet 0 + 

Lätt att reparera 0 - 
Enkel att tillverka 0 - 

Kostnad 0 - 

Summa + 0 1 

Summa 0 4 0 

Summa - 0 3 

Poäng 0 -2 

Rank 1 2 
                           Fortsätt? Ja Nej 

För dragstångens olika koncept så valdes 3A som referenskoncept, se tabell 

10. Urvalskriterierna bestämdes till hur hållbar konstruktionen är, hur lätt 

den är att reparera och tillverka, hur lätt det är att justera höjden samt den 

uppskattade kostnaden. Koncept 3B ansågs vara lika hållfast som referensen 

medans 3C bedömdes vara mindre hållfast på grund av att det finns risk för 

att skruvarnas tänder utsätts för stora skjuvspänningar vilket kan leda till 

brott. Då både 3B och 3C har komplicerade konstruktioner jämfört med 

referensen ansågs de vara svårare att reparera och tillverka. Vidare leder 

detta också vanligtvis till en dyrare konstruktion. 3B med sin hydrauliskt 

styrda kolv och 3C som är baserat på en skruv är både snabbare och lättare 

att justera jämfört med 3A som tar betydligt längre tid för att justera 

längden. Resultatet av urvalsmatrisen blev att koncept 3A valdes för vidare 

utveckling. 
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Tabell 10: Urvalsmatris för dragstång. 

 Dragstång 

Kriterium 3A (Referens) 3B 3C 
Hållfasthet 0 0 - 
Lätt att reparera 0 - - 

Enkel att tillverka 0 - - 

Lätt att justera 0 + + 
Kostnad 0 - - 

Summa + 0 1 1 
Summa 0 4 1 0 
Summa - 0 3 4 

Poäng 0 -2 -3 
Rank 1 2 3 

Forstätt? Ja Nej Nej 

Då koncepten för den höjdjusterbara draganordningen är väldigt begränsade 

av kundbehov och snarlika varandra så valdes det att inte skapa någon 

urvalsmatris för att välja ett koncept. Valet baserades istället på 

handledarens åsikter samt med enkla för- och nackdelar för varje koncept. 

Koncept 4A valdes då det ansågs vara mest lämpat för att möjliggöra att 

ramen följer marken vid drift och för att kunna lyfta ramen vid transport. 

En sammanfattning av de valda koncepten kan ses i figur 25. 

 

Figur 25: Sammanfattning av valda koncept. 
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4.1.5 Fastställa slutgiltiga specifikationer 

Efter att alla koncept valts fastställdes de slutgiltiga specifikationerna, se 

tabell 11. Målspecifikationerna som fastställts tidigare blev nu mer precisa 

och tar hänsyn till de valda koncepten. Dessa specifikationer används senare 

i detaljutveckling för att få en fungerande konstruktion. 

Tabell 11: Slutgiltiga specifikationer. 

Spec. 
nr. 

Behov 
nr. 

Metrisk Vikt Enhet Värde 

1 2 

Ramen bör vara utformad 
så att underhåll och service 
av maskinen ej försvåras 

3 Binär Uppfylls 

2 3 Bredd på ram 2 m < 2,55 

3 5, 8 Max höjdjustering 4 mm 300 

4 9 
Antal delar på 
hjulupphängning 

2 Styck 6 

5 10 
Justerbar längd på 
dragstång 

3 m 1 

6 11 Markfrigång 3 cm 25 

7 12 14-lagrat hjullager 2 Binär Uppfylls 

8 13 CE-märkning 4 Binär Uppfylls 

4.2 Val av material 

För att kunna välja ett stål för ramkonstruktionen påbörjades 

materialvalsprocessen med att undersöka alla typer av stål, indelat enligt 

användningsområde, som kan ses i figur 26.  

Då ramkonstruktionen är en svetsad konstruktion ansågs verktygsstålen 

olämpliga på grund av dess höga kolhalt vilket försvårar svetsning. 

Elektriskt ledande och magnetiska stål togs bort från åtanke då de är 

irrelevanta för en ramkonstruktion. Slutligen valdes konstruktionsstål för 

vidare utforskning då dessa stål är bäst lämpade för bärande konstruktioner 

och svetsning. 

 

Figur 26: Potentiella stål för ramkonstruktionen. 
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Konstruktionsstålen är i sin tur indelade i allmänna konstruktionsstål och 

maskinstål vilket betyder att ytterligare eliminering krävs. Maskinstålen 

stryks på grund av sin relativt höga kolhalt vilket ger en sämre svetsbarhet. 

Kvar är de allmänna konstruktionsstålen. 

För att hitta ett lämpligt allmänt konstruktionsstål så konsulterades Möckeln 

Svenska AB, vilka är tillverkningsföretaget för grusåtervinningsmaskinen. 

Konstruktionsstålet som valdes är S355J2H utformat som ett fyrkantigt 

varmformat konstruktionsrör från BE Group. Materialdata för S355J2H kan 

ses i bilaga 3. 

4.3 Val av ytbehandling 

Vid val av ytbehandling används Boverkets handbok om stålkonstruktioner 

[30]. För att kunna välja en lämplig ytbehandling behövdes först en 

korrosivitetsklass fastställas. Korrosivitetsklassen bestämdes till C3 vilket 

innebär att miljöns korrosivitet bedöms som måttlig, se tabell 12. 

Tabell 12: Korrositvitetsklasser enligt SS-EN ISO 12944-2:1998 [30]. 

 

Därefter bedömdes vilken hållbarhet ytbehandling skulle ha. En hög 

hållbarhet ansågs som rimlig vilket innebär en teoretisk livslängd för 

ytbehandlingen på 15 år. Utifrån dessa parametrar valdes sedan en lämplig 

ytbehandling, se tabell 13. 
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Tabell 13: Exempel på rostskydd för klass C3 [30]. 

 

4.4 Detaljutveckling 

Nedan presenteras genomförandet för detaljutvecklingen som innefattar 

dimensionering och beräkningar.  

4.4.1 Identifiering av vikter 

Innan dimensionering och beräkningar kan utföras så krävs vikter för de 

olika komponenterna. Somliga komponenter av maskinen är endast i 

konceptstadie vilket kräver en approximation av dessa vikter. Med hjälp av 

expertis från Möckeln Svenska AB kunde vikter för transportband, 

sorteringstrumma och skovelhjul upskattas, se tabell 12. Dessa vikter 

inkluderar material vilka uppskattas till 150 kg på transportbandet och 700 

kg i materialbehållare. Baserat på konceptritningen för ramkonstruktionen 

uppskattas ramens vikt till 1000 kg. 
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Tabell 12: Uppskattade vikter. 

Komponent Vikt 

Transportband 700 kg 

Material på 

transportband 
150 kg 

Sorteringstrumma 2000 kg 

Skovelhjul 400 kg 

Vridkrans 150 kg 

Material i behållare  700 kg 

Ramkonstruktion 1000 kg 

Vikt för dieselaggregat och strängspridare är 960 kg respektive 600 kg, se 

bilaga 4. 

4.4.2 Val av säkerhetsfaktor 

En säkerhetsfaktor behövdes fastställas för hållfasthetsberäkningar för att 

försäkra sig om att konstruktionen är stark nog. För att fastställa 

säkerhetsfaktor togs följande faktorer i åtanke: 

➢ Materialet som används i konstruktionen är välkänt. 

➢ Användningsmiljön är relativt konstant med få okända variabler.  

➢ Belastningar samt spänningar kan fastställas utan större problem.  

➢ Vid materialbrott anses det vara liten risk för personskada då inga 

personer vistas i närheten av maskinen vid drift. 

Med dessa faktorer i åtanke sattes en minimum säkerhetsfaktor till 1,75 för 

hållfasthetsberäkningar. Beräkningar som utförs är statiska och tar ej hänsyn 

till eventuella dynamiska laster som uppstår vid transport av 

grusåtervinningsmaskinen. Den valda säkerhetsfaktorn är tänkt att 

kompensera för dessa dynamiska laster och ändock ge en stabil 

konstruktion. 

4.4.3 Detaljutveckling av ram 

En preliminär konstruktion av ramen skapas i detta skede baserat på 

konceptet, se figur 27. Ramkonstruktionen försöker efterlikna en ladder 

frame och består av rektangulära varmformade konstruktionsrör som svetsas 

ihop. Dimensioner på konstruktionsrören antas och fastställs senare i 

hållfasthetsberäkningarna. Hjulupphängningens placering (1) är även 

antagen och fastställs när komponenterna för upphängningen är valda. 
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Figur 27: Preliminär ramkonstruktion 

På grund av projektets tidsram dimensioneras endast utvalda 

konstruktionsrör på ramkonstruktionen. Det mest utsatta området anses vara 

transportbandets infästning vid vridkransen (2). I bilaga 5 utförs 

dimensionering för detta område. Bilaga 6 innehåller specifikationer för 

varmformade konstruktionsrör som används i beräkningar. 

Sorteringstrummans påverkan på ramen beräknas i bilaga 7. 

För att bestämma en lämplig svetsmetod för ramkonstruktionen jämfördes 

de mest kända metoderna. 

Motståndssvetsning är generellt sett inte lämpat för grövre tjocklekar på 

godset, därför stryks metoden då ramkonstruktionen kan ha VKR-profiler 

med upp till 10 mm i godstjocklek. Även gassvetsning tas bort från 

beaktande då denna metod endast stöder godstjocklekar på upp till 6 mm.  

MAG-svetsning och MMA-svetsning anses vara de metoder som är mest 

användbara för ramskonstruktionen. Båda metoder kan med fördel 

sammanfoga gods med grova tjocklekar. MAG-svetsning jämfört med 

MMA-svetsning ger en lägre svetskostnad p.g.a. att den med fördel kan 

halvautomatiseras och mekanisera. MMA-svetsning kräver dessutom en 

operatör med högre kompetens.  

Med ovanstående i åtanke valdes MAG-svetsning som 

sammanfogningsmetod för ramskontruktionen. 

4.4.4 Detaljutveckling av hjulupphängning 

För att kunna välja korrekta axeltappar och hjul åt hjulupphängningen så 

erfodras belastningen för varje hjul. En jämviktsberäkning utfördes, se 

bilaga 8, för att identifiera krafterna som påverkar var hjul. 
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Jämviktsberäkningen resulterade i en maximal belastning på 2 745 kg per 

hjul när transportbandet är i neutralt läge.  

Med maximal belastning beräknad kan hjul och axeltapp väljas. På grund av 

kundbehov bör hjulet vara 14-lagrat. Dimensioner och specifikationer för 

hjul och axeltapp kan ses i bilaga 9. 

4.4.5 Detaljutveckling av dragstång 

En preliminär konstruktion av dragstången skapas innan dimensionering 

utförs, se figur 28. Dragstången är uppbyggd av två rektangulära 

varmformade konstruktionsrör som monteras i varandra.  

 

Figur 28: Preliminär konstruktion av dragstången. 

Konstruktionsrören dimensioneras genom att finna maximal spänning som 

påverkar dragstången. Dragstången påverkas av både drag- och böjspänning 

som med valda dimensioner ger upphov till en total spänning på 163 MPa 

vilket ger en säkerhetsfaktor på 2,18. För utförligare beräkningar se bilaga 

10. 

Beräkningar och dimensionering för den genomgående bulten kan ses i 

bilaga 11. Bulten utsätts för en skjuvspänning på 45 MPa vilket resulterar i 

en säkerhetsfaktor på 8,43.  

Vid val av dragögla användes VBG’s beräkningsprogram för att finna 

lämplig modell, se bilaga 12.  
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4.4.6 Val av hydraulisk cylinder  

Den hydrauliska cylindern som ska lyfta ramkonstruktion samt möjliggöra 

att maskinen följer marken vid drift ska monteras mellan punkt 1 och punkt 

2, se figur 29. Dragstången och ramen sammankopplas med en led i punkt 3. 

Den hydrauliska cylindern bör vara dubbelverkande då cylindern ska kunna 

höja samt sänka ramen. 

 

Figur 29: Monteringsplats för hydraulisk cylinder. 

Kraften som cylindern ska kunna lyfta beräknades i bilaga 10 och blev 

231 552 [N]. När kraften väl är beräknad kan lämplig cylinder väljas. En 

dubbelverkande hydraulisk cylinder från JKB Hyband valdes, se bilaga 13 

för specifikationer och dimensioner.   
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5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet som erhållits av genomförandet. 

5.1 Produktutvecklingsprocess 

Produktutvecklingsprocessen genererade koncept för ramkonstruktionen (1), 

hjulupphängningen (2), dragstången (3) och en höjdjusterbar draganordning 

bestående av en hydraulisk cylinder (4). Figur 30 visar en sammanställning 

av konstruktionen.  

 Figur 30: Sammanställning av konstruktionen. 

Dragstången och ramkonstruktionen sammankopplas med en led medan den 

hydrauliska cylindern monteras på var sida om leden i monteringsöglor. När 

maskinen är i drift befinner sig den hydrauliska cylindern i flytläge. 

Cylindern expanderar för att höja ramfronten och vice versa för att sänka 

ramfronten. 

Hjulupphängningen består av en axeltapp som svetsas direkt på 

ramkonstruktionen. På axeltappen sitter ett hjulnav som i sin tur ger plats åt 

själva hjulet. 

Konstruktionen har en total längd på 9,6 m och en bredd på 2,8 m. 
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5.2 Materialval 

Som material för ramkonstruktionen och dragstången valdes 

konstruktionsstålet SJ355J2H som har en sträckgräns på 355 MPa och en 

brottgräns på 680 MPa. För ytterligare materialspecifikationer, se bilaga 3. 

5.3 Ramkonstruktion 

Ramkonstruktionen består av rektangulära varmformade konstruktionsrör 

som är sammanfogade genom svetsning. Som svetsmetod används MAG-

svetsning. Monteringsytor för komponenter som ska monteras på 

ramkonstruktionen visas i figur 31 och förklaras i tabell 13. 

Hållfasthetsberäkningar utfördes vid vridkransens infästning. Enligt 

beräkningar från bilaga 10 dimensionerades konstruktionsrören under 

vridkransen till 120x80x5,0 och 50x30x3,2. 

Figur 31: Ramkonstruktionen 

Tabell 13: Förklaringar på figur 31. 

Nummer Förklaring 

1 Led som dragstång monteras på 

2 Monteringsögla för hydraulisk cylinder 

3 Monteringsplats för sorteringstrumma 

4 Monteringsplats för upptagare 

5 Monteringsplats för vridkrans 

6 Monteringsplats för hjulupphängning 

7 Monteringsplats för strängspridare 

8 Monteringsplats för dieselaggregat 
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5.4 Hjulupphängning 

Som hjul används T404 400/60x15,5 från Trelleborg AB med ett hjultryck 

på 4 bar. Hjulet har en max belastning på 3950 kg vid 10 km/h och 3150 kg 

vid 40 km/h.  

Axeltappen är en obromsad fyrkantig axeltapp med en max belastning på 

3500 kg.  

För utförligare specifikationer på hjul och axeltapp, se bilaga 9. 

5.5 Dragstång 

Dragstången består av två rektangulära varmformade konstruktionsrör som 

monteras inuti varandra. Figur 32 visar dragstången med dess respektive 

komponenter. För att justera längden används en bult (1) som har flera olika 

justeringshål på innerdelen (3). Längst bak på dragstången finns infästning 

för ramen som är utformat som en led (2).  

Innerdelen (3) och ytterdelen (4) dimensionerades till 200x100x10 

respektive 220x120x8. Bulten dimensionerades till M20 SAE 8.8. 

Hållfasthetsberäkningar för detta utförs i bilaga 10 respektive 11. 

Dragöglan (5) är från tillverkaren VBG och är av modell DBE 173. Enligt 

monteringsanvisningar svetsas dragöglan med minst 4x120 mm längsgående 

svetsar med ett a-mått på 5 mm. För utförligare specifikationer på DBE 173 

se bilaga 12. 

Bygeln (6) ger infästning åt den hydrauliska cylindern. Bygeln monteras på 

ytterdelen genom svetsning och svetsas då endast på ytterdelens sidor. 

 

Figur 32: Slutgiltig konstruktion av dragstången 

Dragstångens längd är justerbar mellan 1,6 till 2,5 meter med fem hål för 

justering som är placerade med 225 mm mellanrum. 
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5.6 Hydraulisk cylinder 

Som hydraulisk cylinder valdes AGB 250 med cylinderdiameter på 140 mm, 

kolvstångsdiameter på 70 mm och slaglängd på 300 mm från JKB Hyband. 

AGB 250 är en dubbelverkande hydraulisk cylinder med ett arbetstryck på 

maximalt 250 bar vilket resulterar i en tryckkraft på 384,8 kN och en 

dragkraft på 288,6 kN. För ytterligare specifikationer se bilaga 13. 

5.7 Ytbehandling 

Ramkonstruktionen kommer att målas med två skikt. Det första är en zinkrik 

tvåkomponents epoxigrundfärg med en tjocklek på 60 µm. Det andra skiktet 

består av en tvåkomponents polyuretanfärg som är 120 µm tjock. Innan 

målning utförs så förbehandlas ramkonstruktionen med Sa 2,5 enligt ISO 

8501-1 vilket är mycket nogrann blästring. Denna ytbehandling resulterar i 

en teoretisk livslängd på 15 år.  



54 

Johansson & Ekman 

6. Analys 

I detta avsnitt analyseras resultatet 

6.1 Produktutvecklingsprocess 

I detta arbete har en produktutvecklingsprocess från ”Product Design and 

Development” av Ulrich & Eppinger använts. Processen har dock 

modifierats då vissa steg inte ansågs bidra med någon ytterligare information 

samt att vissa delmoment var onödigt komplicerade och förenklades för 

detta specifika arbete. 

Denna modifieringen anses inte ha påverkat resultatet nämnvärt och ett 

liknande resultat hade erhållits om alla steg i produktutvecklingsprocessen 

hade applicerats. 

6.2 Materialval 

Avgränsningen att använda stål för ramkonstruktionen begränsade 

materialsökningen markant. Ramkonstruktionen är en bärande konstruktion 

som sammanfogar konstruktionsrören genom svetsning, detta betyder att ett 

konstruktionsstål med fördel kan användas p.g.a. sin låga kolhalt och goda 

hållfasthetsegenskaper. 

6.3 Ramkonstruktion 

Endast utvalda konstruktionsrör dimensionerades på grund av arbetets 

tidsram. Det mest utsatta området ansågs vara infästning för vridkransen 

p.g.a. momentet som transportbandet bidrar med.  

Hållfasthetsberäkningar som utfördes vid vridkransen tar inte hänsyn till alla 

konstruktionsrör p.g.a. den komplicerade geometrin, detta leder till att 

spänningarna i verkligheten är lägre än beräknat. 

Genom att använda MAG-svetsning för ramkonstruktionen kan 

konstruktionsrören sammanfogas relativt snabbt jämfört med andra 

svetsmetoder. Denna metod är dessutom ekonomiskt fördelaktig att använda 

och kan svetsa alla godstjocklekar som uppstår i ramkonstruktionen. 

6.4 Hjulupphängning 

Hjulen belastas i två olika fall: när maskinen transporteras vid 40 km/h med 

transportbandet i netutralt läge och när maskinen är drift vid 3 km/h med 

transportbandet roterat 90 grader. Det valda hjulets max belastning 
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överstiger båda dessa lastfall men transporteras maskinen vid 40 km/h med 

transportbandet roterat 90 grader överskrider dock belastningen hjulets 

styrka. Det sistnämnda lastfallet anses dock vara användarfel och bör ej 

hända i verkligheten. 

Den stora diametern på hjulet gör att hjulupphängningen måste placeras 

längre bak än vad som var initialt önskat. Bredden på hjulet påverkar även 

bredden på ramkonstruktionen. Den totala bredden på 2,8 m med hjulen 

överskrider målspecifikationen som beskriver en maximal bredd på 2,55 m. 

6.5 Dragstång 

Den största spänningen som uppstår på dragstången är vid infästningen av 

bygeln. För att undvika spänningskoncentrationer på grund av svetsning så 

svetsas bygeln endast på ytterdelens sidor.  

Värdföretaget uttryckte en åsikt om att använda en dragögla från VBG. 

Genom att använda en standardiserad VBG-dragögla kan maskinen med 

fördel transporteras med en mängd olika dragfordon. 

Genom att ha en längdjusterbar dragstång kan ramkonstruktionen dras 

bakom olika dragfordon utan att problem uppstår. Dragstångens 

längdjustering sker i steg om 225 mm vilket anses vara tillräckligt för att 

tillgodose de flesta dragfordon. 

6.6 Hydraulisk cylinder 

Genom att använda en dubbelverkande cylinder kan ramkonstruktionen både 

höjas och sänkas. Vid drift av grusåtervinningmaskinen befinner sig 

cylindern i flytläge vilket betyder att cylindern kan röra sig fritt. Detta 

möjliggör att ramkonstruktionen följer marken även på kuperad terräng. 

6.7 Ytbehandling 

Blästringen utförs för att eliminera så mycket föroreningar som möjligt 

vilket resulterar i en bättre grund för ytbehandlingen. Skulle blästringen inte 

vara korrekt utförd enligt ISO 8501-1 kan detta påverka slutresultatet av 

ytbehandlingen negativt vilket i sin tur kan påverka hållfasthetsegenskaperna 

hos materialet. 

Zinket i grundfägen fungerar som skydd om det uppstår skador på det 

yttersta färglagret. Eftersom maskinen under större delen av sin livslängd 

kommer användas på grusvägar kan detta höja maskinens korrosionsskydd 

avsevärt. 
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Skulle maskinen vara i drift efter ytbehandlingens teoretiska livslängd krävs 

en förnyad ytbehandling för att försäkra sig om ett fullgott korrosionsskydd. 

Kontinuerlig kontroll av ytbehandlingen samt rengöring av ytor som kan 

samla föroreningar uppmuntras även. 
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7. Diskussion  

Nedan diskuteras de olika metoder som använts samt resultaten som 

tidigare presenterats. 

7.1 Metoddiskussion 

Inledningsvis utfördes litteraturstudier i form av vetenskapliga artiklar och 

böcker för att förstå problemet och dess bakgrund. Det blev snabbt 

uppenbart att litteratur som handlar om grusåtervinning är begränsat varvid 

sökningen utökades till maskiner med liknande syfte, såsom 

grussorteringsverk och stensorterare. 

För att få en djupare förståelse för problemet utfördes intervjuer och 

diskussioner med handledare på värdföretaget vilka har mångårig erfarenhet 

av grusvägsunderhåll. Detta gav en bred förståelse för hur 

grusåtervinningsprocessen går till i dagsläget men hjälpte även till att 

identifiera vilka problem som uppstod hos den tidigare 

grusåtervinningsmaskinen. Resultatet av intervjun kan ha påverkats av 

författarnas oerfarenhet av att leda en intervju, vissa frågor hade kunnat 

omformulerats samt fler personer hade kunnat intervjuas. 

Fler datainsamlingsmetoder hade med fördel kunnat utnyttjas om 

undersökningen gjorts om. En obeservation av en pågående 

grusvägsrenovering hade hjälpt att identifiera eventuella problem som endast 

varit möjliga att finna vid observation och på så vis minska bortfall av data. 

En allmänt erkänd produktutvecklingsprocess från Ulrich & Eppinger 

användes för att generera koncept som stundtals kompletterades med 

litteratur från andra erkända metoder vilket höjer reliabiliten av arbetet. 

Liknande tankesätt genomsyrade arbetet vid litteratursökningen för 

beräkningsmetoder och allmän teori med användning av flera olika källor för 

att höja reliabiliteten. 

Författarna anser att arbetet har en hög extern validitet då arbetet kan 

generaliseras för liknande ändamål som involverar produktutveckling eller 

snarlika ramkonstruktioner.  

En tidsplan skapades i början av arbetet för att få en översikt för vad som 

behövde göras för att nå de mål som fastställts utan att överskrida satta 

deadlines. När arbetet väl påbörjades blev det uppenbart att tidsplanen var 

svår att följa då vissa faser blivit grovt underskattade tidsmässigt samt att 

delmoment uppstod under genomförandet som inte fanns med i 

tidsplaneringen. 
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7.2 Resultatdiskussion 

Transportbandet och sorteringstrumman är de komponenter som har 

påverkat ramkonstruktionens utforming mest. Då båda dessa komponenter är 

i konceptstadie hade en modifiering av dessa gjort att ramkonstruktionen 

kunnat konstrueras effektivare. Genom att göra transportbandet smalare 

samt att förminska behållaren för material hade ramens total bredd kunnat 

minskas och gett en högre markfrigång. Hjulupphängningens placering blev 

dessutom längre bak än vad som var initialt önskat p.g.a. transportbandets 

bredd. 

Många vikter som har använts för hållfasthetsberäkningar är endast 

uppskattade då de flesta komponter som grusåtervinningsmaskinen består av 

befinner sig i konceptstadie. Skulle dessa upskattningar visa sig vara 

felaktiga eller om komponenterna förändras markant skulle det leda till att 

hållfasthetsberäkningar får utföras igen. Viktuppskattningen inkluderar inte 

mindre komponenter, såsom täckplåtar och elskåp, men dessa komponenters 

vikt ansågs vara såpass liten att de inte påverkade hållfasthetsberäkningarna 

nämnvärt. 

Sorteringstrummans påverkan på ramkonstruktion beräknades men ingen 

dimensionering utfördes baserat på dessa krafter. Detta gjordes då 

sorteringstrumman och dess stödhjul befinner sig i konceptstadie med få 

detaljer om hur de ska monteras vilket medför svårigheter att bestämma hur 

krafterna påverkar konstruktionsrören. Författarna anses dock att 

beräkningar som gjorts kan användas för framtida arbete när 

sorteringstrumman och dess stödhjul väl vidareutvecklats. 

Ytbehandlingen valdes med hjälp av boverkets handbok för 

stålkonstruktioner vilken är ämnad främst för fasta stålkonstruktioner såsom 

byggnader och broar. Då grusåtervinnaren är ett släpfordon så är det möjligt 

att den kommer utsättas för andra påfrestningar jämfört med en byggnad 

vilket kan leda till att den valda ytbehanlingen inte är tillräcklig. Då någon 

standard för rostskydd av fordon inte uppkom under litteratursökningen 

ansågs boverkets handbok som en lämplig guide för val av ytbehandling. 

Dragstången består av två VKR-profiler som ger upphov till ökade 

spänningskoncentrationer vid överdelens ytterkant vilket är något som 

beräkningarna ej tar hänsyn till. Författarna anser dock att detta område inte 

hade gett upphov till störst spänning och bygelns infästning är det korrekta 

området att dimensionera dragstången efter.  

Vid ett skruvförband är det önskvärt att friktionen mellan de klämda 

komponenterna tar upp större delen av krafterna som uppstår för att minska 

påfrestningar på bulten. Dragstångens VKR-profiler har dock ett spelrum 

mellan sig vilket gör det omöjligt att klämma profilerna vilket leder till att 

bulten påverkas av skjuvspänning för att hålla samman dragstången. Detta 

anses som en riskzon då en oaktsam förare med hårda inbromsningar och 
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hastig acceleration kan leda till materialbrott hos bulten. För att försöka 

förhindra detta gavs bulten en ovanligt hög säkerhetsfaktor.  

I efterhand anser författarna att användning av en bult för längdjusteringen 

på dragstången är onödigt komplicerat. Genom att använda en låsbar sprint 

istället för en bult hade längdjustering skett både snabbare och inte krävt 

något verktyg.  

Den största begränsningen som fanns under arbetets gång var tidsmässig. 

Detta kombinerat med ett relativt stort arbete krävde konstanta avvägningar 

om vart resurser skulle allokeras. Resultatet av detta var att endast område 

som ansågs som kritiska har dimensionerats, mer tid hade medfört en 

utförligare detaljutveckling samt att en FEM-analys hade utförts på 

ramkonstruktionen. 

För vidare arbete anser författarna att en FEM-analys bör utföras på 

ramkonstruktionen när grusåtervinningsmaskinens komponenter väl 

vidareutvecklats. En FEM-analys bör underlätta dimensionering av 

resterande konstruktionsrör då manuell dimensionering är både tidskrävande 

och komplicerat. När grusåtervinningmaskinens komponenter väl 

vidareutvecklas bör de utformas på ett sätt som gynnar ramkonstruktionen. I 

deras nuvarande utforming är de långt ifrån optimala och som nämnts 

tidigare kan små modifieringar ge stora fördelar. 
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8. Slutsatser 

I detta avsnitt presenteras slutsatserna av arbetets resultat. 

Arbetet hade som mål och syfte att utveckla en ramkonstruktion som 

innefattar hjulupphängning och en höjdjusterbar draganordning. 

Konstruktionen som presenteras i resultatet innehåller hjulupphängning, 

ramkonstruktion, längdjusterbar dragstång och en hydraulisk cylinder som 

tillsammans uppfyller de mål som fastställts tidigare. Ramkonstruktionen är 

uppbyggd av rektangulära VKR-profiler som sammanfogas med hjälp av 

svetsning. Endast utvalda område har dimensionerats p.g.a. tidsbrist. 

Genomförandet är baserat på ett koncept som innehåller många okända 

faktorer vilket innebär att dimensioner som fastställts kan behövas anpassas 

när konceptet väl vidareutvecklas. 

För vidare arbete rekommenderas prototyptillverkning och testning för att 

verifiera hållfasthetsberäkningar samt för att upptäcka eventuella problem 

som annars är svåra att identifiera vid ett teoretiskt arbete. En FEM-analys 

på ramkonstruktionen bör även utföras för att dimensionera resterande 

konstruktionsrör på ramkonstruktionen. 



61 

Johansson & Ekman 

Referenser 

[1] Sveriges Vägnät,Trafikverket, Juni 2016. [Online] Tillgänglig: 

http://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/vag/Sveriges-vagnat/, [Hämtad: 

2017-01-22 kl 15:20] 

[2] H. Alzubaidi, Drift och underhåll av grusvägar, Litteraturstudie, Väg- 

och transportforskningsinstitutet, 1999 

[3] Naturvårdsverket, Miljömålen: Årlig uppföljning av Sveriges 

miljökvalitetsmål och etappmål 2016, 2016 

[4] Trafikverket, Trafikverkets årsredovisning 2015, publikation 2016:054 

[5] K. Edvardsson, “Gravel Roads and Dust Suppression” , International 

Journal on Road Materials and Pavement Design, Vol. 10, nr 3, s.439-469, 

September 2011 [Online] Tillgänglig: Taylor & Francis Online, 

http://www.tandfonline.com/. [Hämtad: 2017-02-09 kl 15:00] 

[6] K. Edvardsson, Lågtrafikerad Vägar: litteraturstudie, väg- och 

transportforskningsinstitutet, 2013 

 

[7] CAT, Februari 2017 [Online] Tillgänglig: 

http://www.cat.com/en_US/products/new/equipment/motor-graders/m-

series-motor-graders/18552888.html [Hämtad: 2017-02-23] 

[8] Statistiska Centralbyrån, 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0107/

TotaltUtslappN/table/tableViewLayout1/?rxid=4ad8f7f8-bde7-4efb-b8a3-

5c063f56af16,  [Hämtad: 2017-02-07 kl 15:00] 

[9] V. A. W. Hillier, P. Coombes, Hillier's Fundamentals of Motor Vehicle 

Technology, Upplaga 5, Vol. 1. Cheltenham: Nelson Thornes; 2004. S. 19-

20. 

[10] L. E. Svensson , L. Karlsson & R. Söder, “Problems in the Welding of 

Automotive Alloys” , Welding enabling light weight design of heavy vehicle 

chassis, Vol. 20, nr. 6, s. 473-482, Augusti 2015 

 [11] J. S, Nagaraju, U. H, Babu, “Design and structural analysis of heavy 

vehicle chassis frame made of composite material by varying reinforcement 

angles of layers”, IJAERS, Vol. 1, Issue 2, s.70-75, Mars 2012 [Online] 

Tillgänglig: Technical Journals Online, 

http://www.technicaljournalsonline.com. [Hämtad: 2017-02-23 kl 15:00] 

 

 

 

http://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/vag/Sveriges-vagnat/
http://www.tandfonline.com/
http://www.cat.com/en_US/products/new/equipment/motor-graders/m-series-motor-graders/18552888.html
http://www.cat.com/en_US/products/new/equipment/motor-graders/m-series-motor-graders/18552888.html
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0107/TotaltUtslappN/table/tableViewLayout1/?rxid=4ad8f7f8-bde7-4efb-b8a3-5c063f56af16
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0107/TotaltUtslappN/table/tableViewLayout1/?rxid=4ad8f7f8-bde7-4efb-b8a3-5c063f56af16
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0107/TotaltUtslappN/table/tableViewLayout1/?rxid=4ad8f7f8-bde7-4efb-b8a3-5c063f56af16
http://www.technicaljournalsonline.com/


62 

Johansson & Ekman 

[12] J. Morfeldt, W. Nijs, S. Silveira, “The impact of climate targets on 

future steel production – an analysis based on a global energy system 

model”, Journal Of Cleaner Production, Vol. 103, s 469-482, Februari 2015 

[Online] Tillgänglighet: ScienceDirect, http://www.sciencedirect.com. 

[Hämtad: 2017-02-23 kl 14:30] 

[13] R. Patel & B. Davidsson, Forskningsmetodikens grunder: att planera 

genomföra och rapportera en undersökning, fjärde upplaga, Lund: 

Studentlitteratur AB, 2011 

[14] M. M. Rosenqvist & M.Andrén, Uppsatsens mystik: om konsten att 

skriva uppsats och examensarbete, Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2006 

[15] A. Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, andra upplaga, Stockholm: 

Liber AB, 2011 

[16] L. Torsten Eriksson & F. Wiedersheim-Paul, Att utreda forska och 

rapportera, tionde upplaga, Stockholm: Liber AB, 2014 

[17] J. Bell, Introduktion till forskningsmetodik, femte upplaga, Lund: 

Studentlitteratur AB, 2016 

[18] A. Bryman & E. Bell, Business research methods, fjärde upplaga, 

Oxford: Oxford University Press, 2015 

[19] I. Magne Holme & B. Krohn Solvang, Forksningsmetodik:om 

kvalitativa och kvantitativa metoder, andra upplaga, Lund: Studentlitteratur 

AB, 1997 

[20] E. Brefing, Forskningsmetodik och statistik, tionde upplaga, Lund: 

Studentlitteratur AB, 1994 

[21] K. T. Ulrich & S. D. Eppinger, Product Design and Development, 

femte upplaga, New York: McGraw-Hill Education, 2012 

[22] P. L. Jackson, Getting Design Right: A Systems Approach, Boca Raton: 

CRC Press, 2010 

[23] K. Weman. Karlebo Svetshandbok, Sjätte upplaga, Stockholm: Liber 

AB, 2016 

[24] E. Bonde-Wiiburg, mfl. Karlebo Handbok, Femtonde upplaga, 

Stockholm: Liber AB, 2000  

[25] I. Rask & S. Sunnersjö, Konceptkonstruktion: val av material och 

tillverkningsmetoder, Mölndal: Institutet för verkstadsteknisk forskning, 

1998 

 

http://www.sciencedirect.com/


63 

Johansson & Ekman 

[26] R. C. Juvinall & K. M. Marshek, Machine Component Design, femte 

upplaga, Hoboken: John Wiley & Sons Inc, 2012 

[27] S. Heyden, O. Dahlblom, A. Olsson & G. Sandberg, Introduktion till 

Strukturmekaniken, fjärde upplaga, Lund: Studentlitteratur AB, 2008 

[28] E. Ullman, Materiallära, fjortonde upplaga, Stockholm: Liber, 2003 

[29] K. R. Trethewey & J. Chamberlain, Corrosion: for Science and 

Engineering, andra upplaga, Harlow: Longman Group Limited, 1995 

[30] Boverket. Boverkets handbok om stålkonstruktioner, BSK 07, Fjärde 

upplaga, Karlskrona: Boverket, November 2007 

[31] Stahlkontor Hahn, [Online] Tillgänglig: http://www.s-k-

h.com/en/material-data-sheet.htm. [Hämtad: 10 april, 2017] 

[32] “Grussträngspridare”, Mählers, [Online] Tillgänglig: 

http://mahlers.se/sv/produkter/grusstrangsspridare.html. [Hämtad: 15 april, 

2017] 

[33] ”Yanmar 1500 rpm generator”, Green Power Generators, [Online] 

Tillgänglig: http://www.greenpowergen.com/en/products/generator-

generators-diesel-petrol-1500-rpm/yanmar/. [Hämtad:15 april, 2017] 

[34] BE Group, [Online] Tillgänglig: http://www.begroup.com/sv/BE-

Group-sverige/Produkter/Stal_ror/BEs-Lilla-Roda-PDF/. [Hämtad: 17 april, 

2017] 

[35] ”Trelleborg Tire Book”, Trelleborg, [Online] Tillgänglig: 

http://www.trelleborgtirebook.com/. [Hämtad: 27 april, 2017] 

[36] ”Obromsad fyrkant”, Broson Wheels, [Online] Tillgänglig: 

http://www.brosonwheels.se/produkter/sortiment/axlaraxeltappar/axeltapp/o

mbromsad-fyrkant. [Hämtad: 27 april, 2017] 

[37] ”Beräkning av D- och V-värde”, VBG, [Online] Tillgänglig: 

http://www.vbg.se/sv/support/be/berakning/. [Hämtad: 21 april, 2017] 

[38] ”Svetsbara dragöglor”, VBG, [Online] Tillgänglig: 

http://www.vbg.se/sv/products/dragoglor/svetsbara_dragoglor/. [Hämtad: 21 

april, 2017] 

[39] ”Hydraulcylinder”, JKB Hyband AB, [Online] Tillgänglig: 

http://hyband.se/hydraulcylinder/. [Hämtad: 4 maj, 2017] 

 

http://www.s-k-h.com/en/material-data-sheet.htm
http://www.s-k-h.com/en/material-data-sheet.htm
http://mahlers.se/sv/produkter/grusstrangsspridare.html
http://www.greenpowergen.com/en/products/generator-generators-diesel-petrol-1500-rpm/yanmar/
http://www.greenpowergen.com/en/products/generator-generators-diesel-petrol-1500-rpm/yanmar/
http://www.begroup.com/sv/BE-Group-sverige/Produkter/Stal_ror/BEs-Lilla-Roda-PDF/
http://www.begroup.com/sv/BE-Group-sverige/Produkter/Stal_ror/BEs-Lilla-Roda-PDF/
http://www.trelleborgtirebook.com/
http://www.brosonwheels.se/produkter/sortiment/axlaraxeltappar/axeltapp/ombromsad-fyrkant
http://www.brosonwheels.se/produkter/sortiment/axlaraxeltappar/axeltapp/ombromsad-fyrkant
http://www.vbg.se/sv/support/be/berakning/
http://www.vbg.se/sv/products/dragoglor/svetsbara_dragoglor/
http://hyband.se/hydraulcylinder/


64 

Johansson & Ekman 

Bilagor 

Bilaga 1: Intervju med handledare på värdföretaget 

Bilaga 2: Tolkade kundbehov 

Bilaga 3: Materialdata för S355J2H 

Bilaga 4: Vikt för dieselaggregat och strängspridare 

Bilaga 5: Beräkning av stödbalkar för transportband 

Bilaga 6: Specifikationer för VKR 

Bilaga 7: Beräkning av sorteringstrummans påverkan 

Bilaga 8: Jämviktsberäkning för hjulupphängning 

Bilaga 9: Specifikationer för hjul och axeltapp 

Bilaga 10: Beräkningar för dragstångens konstruktionsrör 

Bilaga 11: Beräkning av bult till dragstång 

Bilaga 12: Val av dragögla 

Bilaga 13: Specifikationer för hydraulisk cylinder 



Bilaga 1: sid1: (2) 

Johansson, Ekman 

Bilaga 1: Intervju med handledare på värdföretaget. 

1. Berätta gärna lite om processen hur det går till vid grusåtervinning idag. 

- Processen går till idag på sätt att en hjullastare med gallerskopa åker 

bakom väghyveln och plockar upp materialet som lämnas efter 

väghyveln. Alternativt så kan en stenplockningsmaskin användas. Båda 

dessa processer kräver mer än en operatör och mer än ett fordon. 

 

2. Hur uppkom behovet av en grusåtervinningsmaskin? 

- Grusvägarna slits och man vill ta till vara på materialet vid väghyvling. 

 

3. Vad har du för krav på denna nya ramkonstruktion, vilka funktioner vill 

du att den ska ha? 

- Den ska vara hållbar och klara av alla påfrestningar. Den ska vara lätt 

att reparera, inga balkar ska vara i vägen för underhållsarbete. 

 

4. Vad för yttre dimensioner kan ramen maximalt ha? 

- Den kan egentligen vara hur stor som helst då den går som 

arbetsredskap men den bör inte vara bredare än 2,55 m. 

 

5. Vilka slags hastigheter kommer ramen utsättas för?  

- I drift så körs i maskinen i ca 2-3 km/h. Vid transport är det maximalt 

30 km/ då det är ett långsamt gående fordon. 

 

6. Vad vill du att dragkroken ska utföra? Hur mycket ska den vara 

höjdjusterbar? 

- Dragkroken ska vara hydrauliskt justerbar och ska kunna lyfta 

trumman från marken så den kan transporteras. Dragkroken ska kunna 

kopplas med VBG-drag vilket underlättar koppling med andra fordon 

som lastbil t.ex. Draget ska kunna vara ledbart där den lyfts. När 

maskinen är i drift ska dragkroken och dess lyftanordning vara i 

”flytläge” så att maskinen kan med lätthet ta sig över kullar och andra 

hinder. Dragkroken ska kunna lyftas ca 30 cm. 

 

7. Vad har du för krav på hjulupphängningen? 

- Så enkel som möjligt, axeln stumt skruvat på ramen. Inga bromsar eller 

fjädring. 
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8. Vad tyckte du var fel med Mählers konstruktion, mer specifikt vad var fel 

på ramkonstruktionen?  

- Fälgarna var för klena och fälgramar ramla lätt bort. 

 

9. Vad hade du förbättrat på Mählers ramkonstruktion? 

- De hade en rätt så bra ram så egentligen har jag inga större problem 

med den. Dock så var ramen ihopbyggt med transportbandet vilket gav 

problem. 

 

10. Har du några särskilda krav på säkerheten? 

- Jag vill ha en säker maskin där det inte finns risk klämrisk osv. 

Nödstopp ska finnas där det behövs.  
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Bilaga 2: Tolkade kundbehov 

Fråga Kundkommentar Tolkat behov 

Vad har du för krav på denna 

nya ramkonstruktion, vilka 

funktioner vill du att den ska 

ha? 

Den ska vara hållbar och 

klara av alla påfrestningar.  

Ramen ska vara hållfast. 

Den ska vara lätt att 

reparera, inga balkar ska 

vara i vägen för 

underhållsarbete. 

Ramen bör vara utformad så 

att reparationsarbete 

underlättas. 

Vad för yttre dimensioner 

kan ramen maximalt ha? 

Den kan egentligen vara hur 

stor som helst då den går som 

arbetsredskap men den bör 

inte vara bredare än 2,55 m. 

Ramen bör inte vara bredare 

än 2,55 m 

Vilka slags hastigheter 

kommer ramen utsättas för? 

I drift så körs i maskinen i ca 

2-3 km/h. Vid transport är det 

maximalt 30 km/h. 

Ramen ska klara 

drifthastigheter på 2-3 km/h 

och transporthastigheter på 

30 km/h. 

Vad vill du att dragkroken 

ska utföra? Hur mycket ska 

den vara höjdjusterbar? 

Dragkroken ska vara 

hydraulisk justerbarh och ska 

kunna lyfta trumman från 

marken så den kan 

transporteras. 

Dragkroken ska vara 

hydrauliskt höjdjusterbar och 

kunna lyfta trumman vid 

transport. 

Dragkroken ska kunna 

kopplas med VBG-drag vilket 

underlättar koppling med 

andra fordon som lastbil. 

Dragkroken ska kunna 

kopplas med VGB-drag. 

Draget ska vara ledbar. Dragstången ska vara 

ledbart. 

När maskinen är i drift ska 

dragkroken och dess 

lyftanordning vara i 

”flytläge” så att maskinen 

kan med lätthet ta sig över 

kullar och andra hinder. 

Draganordningen ska 

möjliggöra att ramen följer 

marken vid drift. 

Justerbarheten i höjdled ska 

vara 30 cm. 

Draganordningen ska kunna 

justeras 30 cm i höjdled. 

Längden på draget ska kunna 

justeras med en 1 meter. 

Draganordningen ska kunna 

justeras 1 m i längdled . 

Vad har du för krav på 

hjulupphängningen? 

Så enkel som möjligt, axeln 

stumt skruvat på ramen.  

Hjulupphängningen ska vara 

en stel axel. 

Inga bromsar eller fjädring. Hjulupphängningen ska ej 

vara bromsad eller fjädrad. 

25 cm är en bra frigång att 

ha under axeln. 

Hjulupphängningen ska ha 

en markfrigång på minst 25 

cm. 

Förra maskinen hade dåliga 

hjul med dåliga hjullager. 

Hade gärna sett att 14-

lagriga hjul använts. 

Hjulen bör vara 14-lagrade. 

Har du några särskilda krav 

på säkerheten? 

Jag vill ha en säker maskin 

där det inte finns risk 

klämrisk. 

Ramen ska vara utformad på 

ett säkert sätt. 



Bilaga 3: sid1: (1) 

Johansson, Ekman 

Bilaga 3: Materialdata för S355J2H [31] 
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Bilaga 4: Vikt för dieselaggregat och strängspridare 

Strängspridare [32]: 

 

Dieselaggregat [33]: 
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Bilaga 5: Beräkning av stödbalkar för transportband. 

Transportbandet sitter fäst i ramen med fyra balkar. Figur 1 visar 

transportbandet sett från sidan, samt de vikter som finns. Tabell 1 visar 

nomenklaturen för denna bilaga. 

Figur 1: Transportbandet riktat rakt bakåt, sett från sidan. 

Tabell 1: Nomenklatur 

Förkortning Förklaring Värde [enhet] 

RSB1 Resultantkraften från stödbalk 1 - [N] 

RSB2 Resultantkraften från stödbalk 2 - [N] 

mmb Massan av materialet på bandet 150 [Kg] 

mvk Massan av vridkransen 150 [Kg] 

mmu Massan av materialet i uppsamlaren 700 [Kg] 

mtb Transportbandets massa 700 [Kg] 

q Utbredda lasten från transportbandet - [N/m] 

a1 = b1 
Avstådet mellan balkens ände & 

stödplattan 
0,8165 [m] 

a2 = b2 
Avstådet mellan kanten & mitten på 

balken 
1,1365 [m] 

c Stödplattans längd 0,64 [m] 

g Tyngdacceleration 9,81[m/s2] 

SFmin Minsta säkerhetsfaktor 1,75 

SF Säkerhetsfaktor - 

mvk 
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Uträkningen börjar med att göra en lodrät jämnviktsberäkning för att få reda 

på summan av de två balkarnas reaktionskrafter. 

↑ : 𝑅𝑆𝐵1 + 𝑅𝑆𝐵2 − 𝑔(𝑚𝑚𝑏 + 𝑚𝑣𝑘 +  𝑚𝑚𝑢 +  𝑚𝑡𝑏) = 0 

⇒: 𝑅𝑆𝐵1 + 𝑅𝑆𝐵2  = 9,81(150 +  150 +  700 +  700) 

⇒: 𝑅𝑆𝐵1 + 𝑅𝑆𝐵2 =  16 677 [𝑁] 

För att beräkna storleken på de två reaktionskrafterna i stödbalkarna så 

gjordes en momentberäkning kring 𝑅𝑆𝐵2 

↷ 𝑅𝑆𝐵2: 0,64 ∗ 𝑔 ∗ 𝑅𝑆𝐵1 − 0,32 ∗ 𝑔(𝑚𝑣𝑘 + 𝑚𝑚𝑢) − 1,92153 ∗ 𝑔 ∗ 𝑚𝑡𝑏 − 2,37718 ∗ 𝑔 ∗  𝑚𝑚𝑏 = 0  

⇒ 𝑅𝑆𝐵1:
0,32 ∗ 9,81 ∗ (150 + 700) + (1,92153 ∗  700 ∗ 9,81) + 2,37718 ∗  150 ∗ 9,81  

0,64
 

𝑅𝑆𝐵1 = 30252,32325 [𝑁] 

När 𝑅𝑆𝐵1 väl är beräknat så kan 𝑅𝑆𝐵2 beräknas. 

RSB2 = 16 677 − RSB1 [𝑁] 

RSB2 = 16 677 −  30252,32325 [𝑁] 

RSB2 =  −13 575,32325 [𝑁] 

Eftersom RSB1 är den större kraften som uppstår kommer balkarna 

dimensioneras utifrån den.  

Figur 2 visar transportbandet infästning. Under stödplattan sitter 4 balkar. 

De två balkar som beräknas är utmärkta i figuren, motsvarande balk på 

andra sidan får samma dimension. 

Figur 2: Transportbandets infästning. 



Bilaga 5: sid3: (6) 

Johansson, Ekman 

Figur 3 visar maskinen sedd bakifrån med transportbandet riktat bakåt. För 

att beräkna momentet som uppstår i balk 1 i figur 3 så behövs först den 

utbredda lasten, 𝑞, beräknas. Den utbredda lasten beräknas i ekvation 6 med 

hjälp av RSB1 som beräknats tidigare och längden på stödplattan, 0,64 [m]. 

Figur 4 visar en förenklad bild av maskinen sett bakifrån. 

 

Figur 3: Maskinen sedd bakifrån. 

 

 𝑞 =  
RSB1

𝐿
=  

 30252,32325 

0,64
= 47269,25508 [𝑁/𝑚]  (6) 

 

Figur 4: Förenklad bild av maskinen sedd bakifrån. 
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Med hjälp av ekvation 3 beräknas det maximala momentet i balken. 

 

𝑀𝑚𝑎𝑥 =  
𝑞𝑐𝑏2

2𝐿2
(2𝑎1𝐿 + 𝑐𝑏2) [𝑁𝑚] (3) 

𝑀𝑚𝑎𝑥 =  
47269,25508 ∗ 0,64 ∗ 1,1365 

2 ∗ 2,2732
(2 ∗ 0,8165 ∗ 2,273 + 0,64 ∗ 1,1365) 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 14770,69683 [𝑁𝑚] = 14770696,83 [𝑁𝑚𝑚]  

En VKR 120x80x5,0 profil med tvärsnitts arean 𝑍 = 74,6 ∗ 103[𝑚𝑚2] väljs 

från bilaga 6. Med ekvation 5 kontrolleras det så att den uppkomna 

spänningen, 𝜎𝑚𝑎𝑥, inte överskrider materialets sträckgräns 𝑆𝑦 som är 355 

MPa. 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀

𝑍
 [𝑀𝑃𝑎] 

 

 

(5) 

 𝜎𝑚𝑎𝑥 =
14770696,83   

74,6∗103  197,998617[𝑀𝑃𝑎] 

Sedan beräknas säkerhetsfaktorn i ekvation 7 

 𝑆𝐹 =
𝑆𝑦

𝜎𝑚𝑎𝑥 
                       (7) 

𝑆𝐹 =
355

197,998617
  

⇒ 𝑆𝐹 = 1,79 

Spänningen som uppstår i balken är lägre än materialets sträckgräns, och 

säkerhetsfaktorn ≈ 1,79 vilket överstiger den minimala som är 1,75. 

Figuren 5 visar maskinen från höger sida med transportbandet riktat åt 

höger. De två balkarna som sitter under stödplattan i längdriktningen, balk 2 

i figur 5, beräknas med liknande metod som föregående balk men här 

används ekvation 2 där den utbredda lasten går längs med hela balken. 
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Figur 5: Maskinen sedd från höger sida, med transportbandet riktat åt höger. 

 

 

Figur 6:  Förenklad bild av maskinen sedd från höger. 

 

Längden kommer i detta fall och bli 0,48 [m] 
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Det maximala momentet i detta fall beräknas med ekvation 2 

 𝑀𝑚𝑎𝑥 =  
𝑞𝐿2

8
[𝑁𝑚]      (2) 

 𝑀𝑚𝑎𝑥 =  
𝑞𝐿2

8
=  

47269,25508∗0,482

8
= 1361,35 [𝑁𝑚] 

En VKR 50x30x3,2 profil väljs och med ekvation 5 kontrolleras det så att 

den uppkomna spänningen inte överskrider materialets sträckgräns som är 

355 MPa. 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀

𝑍
 [𝑀𝑃𝑎] 

 

 

(5) 

 𝜎𝑚𝑎𝑥 =
1361350

7,25∗103  187,77[𝑀𝑃𝑎] 

Därefter beräknas säkerhetsfaktorn med ekvation 7. 

 𝑆𝐹 =
𝑆𝑦

𝜎𝑚𝑎𝑥 
                       (7) 

      

 𝑆𝐹 =
355

187,77
 

 ⇒ 𝑆𝐹 = 1,89 

En säkerhetsfaktor på 1,89 är tillräckligt och VKR 50x30x3,2 väljs för balk 

2. 
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Bilaga 6: Specifikationer för VKR [34] 
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Bilaga 7: Beräkning av sorteringstrummans påverkan 

Sorteringstrumman monteras med hjälp av fyra stödhjul som tar upp krafter 

radialt och 2 stödhjul som tar upp krafter axialt. Figur 1 visar två av de 

radiala stödhjulen och ett av de axiala stödhjulen. Resterande stödhjul är 

belägna på motsatt sida av sorteringstrumman. 

 

Figur 1: Sorteringstrumma sidvy 

För att finna krafterna som påverkar vardera stödhjul utförs en förenklad 

jämviktsberäkning av sorteringstrumman med stödhjulen placerade direkt 

under sorteringstrumman. Trumman är placerad i en vinkel, 𝛼, på 20 grader. 

Tabell 1 visar förklaring på symboler samt deras värde. 
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Tabell 1: Nomenklatur 

 

För att beräkna kraften som påverkar de axiala stödhjulen,  
𝐹𝒙, utförs en horisontell jämviktsberäkning.  

← : 𝐹𝒙 − m ∗ g ∗ sin (𝛼) = 0  

⇒ 𝐹𝒙 = m ∗ g ∗ sin(𝛼) 

Förkortning Förklaring 
Värde 

[enhet] 

𝑭𝒚𝟏 Kraft som påverkar övre radiala stödhjul -[N] 

𝑭𝒚𝟐 Kraft som påverkar nedre radiala stödhjul - [N] 

𝑭𝒙 Kraft som påverkar axiala stödhjul - [N] 

𝒎 Sorteringstrummans massa 2000 [kg] 

𝜶 Sorteringstrummans vinkel 20 ° 

𝜷 Radiala stödhjulens vinkel 44,03 ° 

𝑭𝒗𝟏 
Kraft som påverkar övre vänster radiala 

stödhjul 
- [N] 

𝑭𝒉𝟏 
Kraft som påverkar övre högre radiala 

stödhjul 
- [N] 

𝑭𝒗𝟐 
Kraft som påverkar nedre vänster radiala 

stödhjul 
- [N] 

𝑭𝒉𝟐 
Kraft som påverkar nedre höger radiala 

stödhjul 
- [N] 
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⇒ 𝐹𝒙 = 6710,4 [𝑁] 

Kraften som påverkar de axiala stödhjulen delas sedan på två då det finns 

två axiala stödhjul. 

6710,4

2
= 3355,2 [𝑁] 

Varje axialt stödhjul belastas med 3355,2  [𝑁] från sorteringstrumman. 

För att beräkna 𝐹𝑦1 utförs momentberäkning kring 𝐹𝑦2. 

↷ : 𝐹𝑦1 ∗ (0,492 + 0,380) − 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ cos(20) ∗ 0,380 = 0  

⇒ 𝐹𝑦1 =
𝑚 ∗ 𝑔 ∗ cos (20) ∗ 0,380

(0,492 + 0,380)
 

⇒ 𝐹𝑦1 = 8 034,4 [𝑁] 

För att beräkna 𝐹𝑦2 utförs en vertikal jämviktsberäkning. 

↑: 𝐹𝑦1 + 𝐹𝑦2 − 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ cos(20) = 0 

⇒ 𝐹𝑦2 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ cos(20) − 𝐹𝑦1 

⇒ 𝐹𝑦2 = 10 402,4 [𝑁] 

𝐹𝑦1 och 𝐹𝑦2 måste sedan delas upp på höger och vänster radiala stödhjul. De 

radiala stödhjulen är placerade med en vinkel, 𝛽, på 44,03 grader. 
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För att beräkna de övre radiala stödhjulens kraftuppdelning på vänster, 𝐹𝑣1, 

och höger, 𝐹ℎ1,  stödhjul utförs en lodrät jämviktsberäkning. 

 𝐹𝑣1 = 𝐹ℎ1  

 ↑: 2 ∗ (𝐹𝑣1 ∗ sin(𝛽)) − 𝐹𝑦1 = 0  

 ⇒ 𝐹𝑣1 =
𝐹𝑦1

2∗sin(𝛽)
 

 ⇒ 𝐹𝑣1 = 5 799,8 [𝑁] 

De övre radiala stödhjulen belastas med 5 799,8 [N] vardera. 
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För att beräkna de nedre radiala stödhjulens kraftuppdelning på vänster, 𝐹𝑣2, 

och höger, 𝐹ℎ2,  stödhjul utförs en lodrät jämviktsberäkning. 

 𝐹𝑣2 = 𝐹ℎ2  

 ↑: 2 ∗ (𝐹𝑣2 ∗ sin(𝛽)) − 𝐹𝑦2 = 0  

 ⇒ 𝐹𝑣2 =
𝐹𝑦2

2∗sin(𝛽)
 

 ⇒ 𝐹𝑣2 = 7 483,4 [𝑁] 

De nedre radiala stödhjulen belastas med 7 483,4 [N] vardera. 
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Bilaga 8: Jämviktsberäkning för hjulupphängning. 

För att finna belastningen på hjulupphängningen så utförs två 

jämviktsberäkningar: en beräkning när transportbandet är i sitt neutrala läge 

vid transport med ramkonstruktionens front upphöjd och en beräkning när 

den är vriden 90 grader vid drift med ramkonstruktionens front nedsänkt. 

Tabell 1 visar förklaringar och värden för förkortningar som används i 

jämviktsberäkningen.  

 Tabell 1: Nomenklatur för jämviktsberäkning. 

 

Figur 1 visar grusåtervinningsmaskinen från en sidvy då transportbandet är i 

neutralt läge med respektive komponenters placering. Ramens vikt 

uppskattas till 1000 kg vilken är jämnt fördelat.  

 

Figur 1: Grusåtervinningsmaskin sidvy med transportband i neutralt läge. 

 För att räkna ut RH så beräknas moment kring dragkroken, RD. 

↶: (𝑚𝑠ℎ ∗ 3,3 + 𝑚𝑠𝑡 ∗ 4,3 + 𝑚𝑚 ∗ 6,2 + 𝑚𝑟 ∗ 4,75 + 𝑚𝑡𝑏 ∗ 8 + 𝑚𝑠𝑝 ∗ 8 + 𝑚𝑑𝑎 ∗ 8,9) ∗ 𝑔) − 𝑅𝐻 ∗ 7,3 = 0 

Förkortning Förklaring Värde [enhet] 

mda massa dieselaggregat 960 [kg] 

msp massa strängspridare 600 [kg] 

mtb massa transportband + material 850 [kg] 

mm massa material + vridkrans 850 [kg] 

mst massa sorteringstrumma 2000 [kg] 

msh massa skovelhjul 400 [kg] 

mr massa ram 1000 [kg] 

RH Upplagskraft hjulupphängning - [N] 

RD Upplagskraft dragkrok - [N] 

RU Upplagskraft upptagare - [N] 

RHH Upplagskraft hjul höger - [N] 

RHV Upplagskraft hjul vänster - [N] 

g tyngdacceleration 9,81 [m/s2] 
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⇒ 𝑅𝐻 =
(𝑚𝑠ℎ ∗ 3,3 + 𝑚𝑠𝑡 ∗ 4,3 + 𝑚𝑚 ∗ 6,2 + 𝑚𝑟 ∗ 4,75 + 𝑚𝑡𝑏 ∗ 8 + 𝑚𝑠𝑝 ∗ 8 + 𝑚𝑑𝑎 ∗ 8,9) ∗ 𝑔)

7,3
 

⇒ 𝑅𝐻 = 53 866,3 [𝑁] 

När RH är beräknat så görs en vertikal jämviktsberäkning för att räkna ut RD. 

↑ : 𝑅𝐷 + 𝑅𝐻 − 𝑔(𝑚𝑑𝑎 + 𝑚𝑠𝑝 + 𝑚𝑡𝑏 + 𝑚𝑚 + 𝑚𝑠𝑡 + 𝑚𝑠ℎ + 𝑚𝑟) = 0 

⇒ : 𝑅𝐷 = 𝑔(𝑚𝑑𝑎 + 𝑚𝑠𝑝 + 𝑚𝑡𝑏 + 𝑚𝑚 + 𝑚𝑠𝑡 + 𝑚𝑠ℎ + 𝑚𝑟) − 𝑅𝐻 

⇒ : 𝑅𝐷 = 11 468,3 [𝑁] 

Hjulupphängningen belastas med 53 543,8 N vilket delas på två hjul. 

53 866,3 

2
= 26 933,2 [𝑁] 

 Sedan beräknas belastningen i kg. 

26 933,2

9,81
= 2745 [𝑘𝑔]  

Var hjul belastas med 2745 kg när transportbandet är i neutralt läge. 

Figur 2 visar grusåtervinningsmaskinen då transportbandet är vridet 90 grader vid 

drift. I detta fallet tar dragkroken inte upp några vertikala krafter, hjulen för 

upptagaren, RU, tar upp krafterna istället som nu är i kontakt med marken. I övrigt 

är komponenterna placering och vikt samma som i föregående beräkning. 

 

 

Figur 2: Grusåtervinningsmaskin sidvy med transportbandet vridet 90 grader. 

För att beräkna RH så beräknas moment kring upptagaren, RU. 

↶: (𝑚𝑠𝑡 ∗ 1 + 𝑚𝑚 ∗ 2,9 + 𝑚𝑟 ∗ 1,45 + 𝑚𝑡𝑏 ∗ 2,9 + 𝑚𝑠𝑝 ∗ 4,7 + 𝑚𝑑𝑎 ∗ 5,6) ∗ 𝑔) − 𝑅𝐻 ∗ 4 = 0 
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⇒ 𝑅𝐻 =
(𝑚𝑠𝑡 ∗ 1 + 𝑚𝑚 ∗ 2,9 + 𝑚𝑟 ∗ 1,45 + 𝑚𝑡𝑏 ∗ 2,9 + 𝑚𝑠𝑝 ∗ 4,7 + 𝑚𝑑𝑎 ∗ 5,6) ∗ 𝑔)

4
 

⇒ 𝑅𝐻 = 40 652,64 [𝑁] 

När RH är beräknat så görs en vertikal jämviktsberäkning för att räkna ut RU. 

↑ : 𝑅𝑈 + 𝑅𝐻 − 𝑔(𝑚𝑑𝑎 + 𝑚𝑠𝑝 + 𝑚𝑡𝑏 + 𝑚𝑚 + 𝑚𝑠𝑡 + 𝑚𝑠ℎ + 𝑚𝑟) = 0 

⇒ : 𝑅𝑈 = 𝑔(𝑚𝑑𝑎 + 𝑚𝑠𝑝 + 𝑚𝑡𝑏 + 𝑚𝑚 + 𝑚𝑠𝑡 + 𝑚𝑠ℎ + 𝑚𝑟) − 𝑅𝐻 

⇒ : 𝑅𝑈 = 24 681,96 [𝑁] 

Hjulupphängningen belastas med 40 652,64 [N]. För att kunna beräkna vad 

varje hjul belastas med när transportbandet är vridet så måste 

transportbandets belastning på hjulupphängningen subtraheras temporärt för 

att sedan adderas när viktfördelningen för varje hjul är bestämt. 

Nedan beräknas vad transportbandet belastar hjulupphängningen med hjälp 

av moment kring upptagaren: 

↶ : 𝑚𝑡𝑏 ∗ 𝑔 ∗ 2,9 − 4 ∗ 𝑅𝐻 = 0 

⇒   𝑅𝐻 =
𝑚𝑡𝑏 ∗ 𝑔 ∗ 2,9

4
 

⇒   𝑅𝐻 = 6 045,4 [𝑁] 

När belastning är beräknad vad transportbandet belastar hjulupphängningen 

med så måste den delas upp på var hjul. För att beräkna vad var hjul belastas 

med så krävs ännu en jämviktsberäkning sett bakifrån, se figur 3.  

 

Figur 3: Grusåtervinningsmaskin bakifrån med transportband vridet 90 grader. 

6 045,4 [N] 
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För att beräkna 𝑅𝐻𝐻 så beräknas moment kring 𝑅𝐻𝑉. 

↶ : 𝑅𝐻𝐻 ∗ 2,3 − 6045,4 ∗ 3,05 = 0 

⇒  𝑅𝐻𝐻 =
6045,4 ∗ 3,05

2,3
 

⇒  𝑅𝐻𝐻 = 8 016,7 [𝑁] 

När RHH är beräknat så görs en vertikal jämviktsberäkning för att räkna ut RHV. 

↑: 𝑅𝐻𝐻 + 𝑅𝐻𝑉 − 8 016,7 = 0  

⇒ 𝑅𝐻𝑉 = 6 045,4 − 𝑅𝐻𝐻 

⇒ 𝑅𝐻𝑉 = −1 971,3 [𝑁]  

Hjulupphängningen belastas med 40 652,64 [N] som subtraheras med 

transportbandets belastning på hjulupphängningen,  6 045,4 [𝑁]. 

40 652,64 − 6 045,4 = 34 607,2 [𝑁] 

Detta värde delas med två för att sedan addera respektives hjuls belastning. 

34 607,2

2
= 17 303,6 [𝑁] 

Belastning för vänster hjul: 

𝑅𝐻𝑉 + 17 303,6 = 15 332,3 [𝑁] 

Belastning för höger hjul: 

 

𝑅𝐻𝐻 + 17 303,6 = 25 320,4 [𝑁] 

Högst belastning är i höger hjul när transportbandet är roterat 90 grader åt 

höger.  

Denna belastning i [kg] beräknas nedan: 

25 320,4

9,81
= 2581 [𝑘𝑔] 

Högst belastning på hjulen sker när transportbandet är placerat i neutralt 

läge, 2745 [𝑘𝑔]. 
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Bilaga 9: Specifikationer för hjul och axeltapp 

 
Hjul [35]: 
 

 
Axeltapp [36]:  

 

70 
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Bilaga 10: Beräkningar för dragstångens konstruktionsrör. 

För att identifiera högsta moment som påverkar dragstången så utförs en 

förenklad jämviktsberäkning där hela dragstången antas vara en homogen 

balk, d.v.s. inte teleskopisk. Tabell 1 förklarar symboler som används och 

deras värden. Upplagskraften i dragöglan har beräknats i bilaga 8. 

Tabell 1: Nomenklatur. 

 

Moment kring leden utförs för att beräkna  kraften i hydraulcylindern, 𝐹ℎ. 

↷: 𝐹ℎ ∗ sin (26,5) ∗ 0,2775 − 𝑅𝐷 ∗ 2,5 = 0 

⇒: 𝐹ℎ =
𝑅𝐷 ∗ 2,5 

sin(26,5) ∗ 0,2775
 

⇒: 𝐹ℎ = 231 552 [𝑁] 

Sedan utförs en vertikal jämviktsberäkning för att beräkna 𝑅𝐿𝑦. 

↑ : 𝑅𝐿𝑦 − 𝐹ℎ ∗ sin (26,5)  +  𝑅𝐷 = 0 

Förkortning Förklaring Värde [enhet] 

RLy Upplagskraft i led, y-led -[N] 
RLx Upplagskraft i led, x-led - [N] 

RD Upplagskraft i dragögla 11 468,3 [N] 

Fh Kraft från hydraulcylinder - [N] 

V(x) Tvärsnittskraft vid x - [N] 

M(x) Moment vid x - [Nm] 

Mmax Maximalt moment - [Nm] 

Vmax Maximal tvärsnittskraft - [N] 

Z Böjmotstånd - [mm3] 

𝝈 Spänning i material - [MPa] 

ReH Sträckgräns 355 [MPa] 

SF Säkerhetsfaktor - 



Bilaga 10: sid2: (7) 

Johansson, Ekman 

⇒ : 𝑅𝐿𝑦 = 𝐹ℎ ∗ sin (26,5) − 𝑅𝐷 

⇒ : 𝑅𝐿𝑦 = 91 849,7 [𝑁] 

En horisontell jämviktsberäkning utförs för att beräkna 𝑅𝐿𝑥. 

→ : 𝐹ℎ ∗ cos(26,5) + 𝑅𝐿𝑥 = 0 

⇒: 𝑅𝐿𝑥 = −𝐹ℎ ∗ cos (26,5)  

⇒: 𝑅𝐿𝑥 = −207 223,9 [𝑁] 

Två snittberäkningar utförs för att finna maximalt moment och tvärkraft. 

 

 

Snitt 1:  0 < 𝑥 < 0,2775 [𝑚] 

 

Vertikal jämviktsberäkning för snitt 1: 

↑: 𝑅𝐿𝑦 + 𝑉(𝑥) = 0 

⇒: 𝑉(𝑥) = −𝑅𝐿𝑦 

⇒: 𝑉(𝑥) = −91 849,7 [𝑁] 
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Horisontell jämviktsberäkning för snitt 1: 

→: 𝑅𝐿𝑥 + 𝑁(𝑥) = 0 

⇒: 𝑁(𝑥) = −𝑅𝐿𝑥 

⇒: 𝑁(𝑥) = 207 223,9 [𝑁] 

 

Moment kring snitt 1: 

↶: 𝑀(𝑥) − 𝑅𝐿𝑦 ∗ 𝑥 = 0 

⇒: 𝑀(𝑥) = 𝑅𝐿𝑦 ∗ 𝑥 

⇒: 𝑀(𝑥) = 91 849,7 ∗ 𝑥 [𝑁𝑚] 

 

Snitt 2:  0,2775 < 𝑥 < 2,5 [𝑚] 

 

Vertikal jämviktsberäkning för snitt 2: 

↑: 𝑅𝐿𝑦 + 𝑉(𝑥)  −  𝐹ℎ ∗ sin (26,5) = 0 

⟹ : 𝑉(𝑥) = 𝐹ℎ ∗ sin (26,5) − 𝑅𝐿𝑦 

⟹ : 𝑉(𝑥) = 11 468,3 [𝑁]   

Horisontell jämviktsberäkning för snitt 2: 

→: 𝑅𝐿𝑥 + 𝑁(𝑥)  +  𝐹ℎ ∗ cos(26,5) = 0 

⇒: 𝑁(𝑥) = −𝑅𝐿𝑥 − 𝐹ℎ ∗ cos(26,5) 

⇒: 𝑁(𝑥) = 0 [𝑁] 



Bilaga 10: sid4: (7) 

Johansson, Ekman 

 

Moment kring snitt 2: 

↶: 𝑀(𝑥) − 𝑅𝐿𝑦 ∗ 𝑥 +  𝐹ℎ ∗ sin(26,5) ∗ (𝑥 − 0,2775) = 0 

⟹: 𝑀(𝑥) = 𝑅𝐿𝑦 ∗ 𝑥 −  𝐹ℎ ∗ sin(26,5) ∗ (𝑥 − 0,2775) 

⟹: 𝑀(𝑥) = −11 468,3 ∗ 𝑥 +  28 670,75 [𝑁𝑚] 

Diagrammen nedan visar diagram för tvärsnittskraft och moment. Maximal 

tvärsnittskraft och moment kan avläsas från respektive diagram. 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Normalkraftdiagram

Nmax = 207 223,9 [N]  

[m] 
[N] 
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Maximalt moment i dragstången är 25 488,3 Nm. När maximalt moment har 

beräknats så kan dimensioneringen påbörjas av dragstången. Då 

jämviktsberäkningen är utförd som en homogen balk och inte teleskopisk så 

beräknas böjspänningen för den inre balken. 

 
 

-100000

-80000

-60000

-40000

-20000

0

20000

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Tvärsnittsdiagram

[m]

[N]

Vmax = −91 849,7 [N]

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Momentdiagram[Nm] [m]

Mmax = 25 488,3 [Nm] 
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Ekvation 5 används för att beräkna böjspänningen, 𝜎𝑏 [𝑀𝑃𝑎], i materialet. 

Moment, 𝑀 [Nmm], har beräknats tidigare. En dimension på VKR måste 

antas för att bestämma spänningen och 200x100x10 används för 

beräkningen. Böjmotstånd, 𝑍 [𝑚𝑚3] , kan ses i bilaga 6 tillsammans med 

övriga VKR-dimensioner.  

𝜎𝑏 =
𝑀

𝑍
    (5) 

        𝜎𝑏 =
25 488 300  

206∗103 
  

         ⇒  𝜎𝑏 = 123,13 [𝑀𝑃𝑎] 

För att beräkna dragspänning som uppkommer i dragstången när maskinen 

accelerar till full hastighet används ekvation 9 där 𝑚 är massa i kg på 

grusåtervinningsmaskinen och 𝑎 är accelerationen i m/s2. 

 𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑎 [𝑁] (9) 

För att beräkna accelerationen används ekvation 10 där 𝑣 är hastighet i m/s 

och 𝑡 är tid i sekunder. Hastigheten är 30 km/h enligt kundbehov och tiden 

för att nå hastigheten uppskattas till 5 sekunder. 

 𝑎 =  
𝑣

𝑡
   [m/s2]   (10) 

 𝑎 =
30

5∗3,6
 

 ⇒ 𝑎 = 1,67 [𝑚/𝑠2] 

Maskinens totalvikt, 𝑚, i kg räknas ut med ekvation 11. Vikter på maskinens 

komponenter kan ses i tabell X. 

 𝑚 = 𝑚𝑑𝑎 + 𝑚𝑠𝑝 + 𝑚𝑡𝑏 + 𝑚𝑚 + 𝑚𝑠𝑡 + 𝑚𝑠ℎ + 𝑚𝑟  (11) 

 ⇒ 𝑚 = 6660 [𝑘𝑔] 

När massan och accelerationen är beräknat kan dragkraften beräknas enligt 

ekvation 12. 

 𝐹 = 6660 ∗ 1,67   (12) 

 ⟹ 𝐹 = 11 100 [𝑁] 

Ekvation 13 används för att beräkna dragspänningen som uppstår. Samma 

dimensioner används på konstruktionsröret som vid beräkningen för 

böjspänning. Tvärsnittsarean, A, för konstruktionsröret kan ses i bilaga 8.  

 𝜎𝑑  =
𝐹

𝐴
  [𝑀𝑃𝑎]   (13) 
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Tvärsnittsarean förminskas dock på grund av den genomgående bulten. 

Hålen för bulten har en diameter på 22 mm och VKR-profilens tjocklek är 8 

mm. Tvärsnittsarean blir således enligt ekvation 14. 

 𝐴 = 5490 − (22 ∗ 8) ∗ 2 [𝑚𝑚2]  (14) 

 ⇒ 𝐴 = 5138 [𝑚𝑚2] 

Dragspänning kan nu beräknas med korrekt area. 

 𝜎𝑑1  =
11100

5138
  

 ⇒ 𝜎𝑑1  = 2,16 [𝑀𝑃𝑎] 

Normalspänningen som uppstår enligt normalkraftdiagrammet beräknas nu. 

Där normalkraften är som maximal finns det inga bulthål och därför används 

hela tvärsnittarean. 

 𝜎𝑑2  =
207 223,9  

5490
  

 ⇒ 𝜎𝑑2  = 37,75[𝑀𝑃𝑎] 

Böjspänningen och dragspänningen adderas nu för att få total 

spänning,  𝜎𝑡𝑜𝑡 , enligt ekvation 15. 

 𝜎𝑡𝑜𝑡 =  𝜎𝑑1 + 𝜎𝑑2 + 𝜎𝑏  [𝑀𝑃𝑎]   (15) 

 𝜎𝑡𝑜𝑡 = 163,04 [𝑀𝑃𝑎] 

Den totala spänningen måste kontrolleras mot materialets sträckgräns, 𝑅𝑒𝐻, 

vilken är 355 MPa. En säkerhetsfaktor, SF, på 1,75 antas som minimum. I 

ekvation 7 beräknas den verkliga säkerhetsfaktorn.  

 
𝑅𝑒𝐻

𝜎𝑡𝑜𝑡
= 𝑆𝐹    (7) 

 𝑆𝐹 =
355

163,04
 

 ⇒ 𝑆𝐹 = 2,18 

En säkerhetsfaktor på 2,18 är tillräcklig och 200x100x10 används som 

innerdel för dragstången. Ytterdelen för dragstången dimensioneras efter 

passform då den ska monteras över innerdelen. 220x120x8 anses vara bäst 

lämpad och väljs som ytterdel. 
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Bilaga 11: Beräkning av bult till dragstång 

 

För att välja en lämplig bultstorlek som ska klara av belastningen med 

hänsyn till den uppkomna skjuvspänningen som blir i dragstången så 

utfördes följande beräkningar.  

En bult av hållfasthetsklass 8.8 väljs, denna bult har enligt tabell 1 en 

sträckgräns, Sy, på 660 MPa. 

Tabell 1: Hållfasthetsklasser för bultar [26]. 

 

Högsta tillåtna skjuvspänning för ett metalliskt material fås med ekvation 4. 

 𝑆𝑦𝑠 =  0,58𝑆𝑦 = 0,58 ∗ 660 = 382 [𝑀𝑃𝑎] (4) 

Den största dragkraften, 𝐹𝑎, i dragstången uppkommer vid start från 0 och 

acceleration upp till 30 km/h, denna hämtas från bilaga 10. Det är även 

denna dragkraft som ger upphov till skjuvspänningen i bulten. 

𝐹𝑎 = 11 100 [𝑁] 

Skjuvspänningen, 𝜎, i bulten beräknas med hjälp av ekvation 13 där kraften 

är accelarationskraften , Fa. 

 
𝜎 =

𝐹𝑎  

𝐴
 [𝑃𝑎] (13) 

En M20 bult väljs från tabell 2 och med hjälp av ekvation 13 beräknas 

spänningen i bulten. 

 
𝜎 =

𝐹𝑎

𝐴𝑡
=  

11 100

245
= 45,31 [𝑀𝑃𝑎] (13) 

 

 



Bilaga 11: sid2: (2) 

Johansson, Ekman 

Tabell 2: Dimensioner på bultar [26]. 

 

Därefter så räknas den verkliga säkerhetsfaktorn ut med hjälp av ekvation 7. 

 
𝑆𝐹 =

𝑆𝑦𝑠

𝜎𝑡𝑜𝑡
 (7) 

 
𝑆𝐹 =

382

45,31
 

 

 ⇒ 𝑆𝐹 = 8,43 

 

En säkerhetsfaktor på 8,43 bedöms som tillräcklig. 
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Bilaga 12: Val av dragögla 

Tillverkarens beräkningsprogram används för att välja lämplig dragögla. 

Programmet är anpassat för lastbilar men anses vara användbart för detta 

projekt. För att kunna välja dragögla krävs ett referensvärde för den 

horisontella kraften, 𝐷𝐶 , och ett referensvärde för den vertikala kraften, 𝑉.  

Teknisk tillåten total vikt, 𝑇 i ton, för dragfordonet räknas ut med hjälp av 

väghyvelns vikt vilken är ca 20 ton och stödlasten på dragkroken, 𝑅𝐷, vilken 

är beräknad i bilaga 8. 𝑇 beräknas i ekvation 16. 

𝑇 = 20 + 1,15 [ton]   (16) 

 

⇒ 𝑇 = 21,15 [ton] 

Tekniskt tillåtet axeltryck, 𝐶, på grusåtervinningsmaskinen antas vara 

hjulens maximala belastning vilken är totalt 6,7 ton. 

Figur 1 visar resultatet av beräkningsprogrammet vilket är ett 𝐷𝐶-värde på 

47,62 kN och ett 𝑉-värde på 15,12 kN. Den vertikala kraften tar hänsyn till 

fjädringen på släpfordonet men då grusåtervinningsmaskinen är ofjädrad så 

är 𝑉-värdet missledande. Detta värde anses dock vara så lågt att det ej 

påverkar val av dragögla. 

Med referensvärdena i åtanke väljs slutligen DBE 173 som dragögla, se 

figur 2. DBE 173 är en svetsbar dragögla som enligt monteringsanvisningar 

kräver 4 x 120 mm svetsar i längdriktningen. 
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Figur 1: Beräkningsprogram för dragögla [37]. 
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Figur 2: DBE 173 dragögla [38]. 
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Bilaga 13: Specifikationer för hydraulisk cylinder [39]
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