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Sammanfattning 

Naturkatastrofer och krig har tvingat folk att fly från sina hem för att bo i tillfälliga 

boendeanläggningar där nödvändig utrustning och hygien saknas. Folksamlingen vid 

dessa boendeanläggningar har svårt med att tvätta sina kläder. Klädtvättning sker 

oftast för hand vilket kan medföra bland annat smittsjukdomar. Att bygga tvättstugor 

i dessa områden kräver både tid och pengar. En av möjligheterna som kan vara mer 

praktiskt och snabbare är en mobiltvättanläggning. En mobiltvättanläggning består av 

tvättmaskiner monterade på en släpvagn som kan snabbt transporteras till sådana 

områden. Tvättmaskinerna som är lämpliga att använda i detta fall är professionella 

tvättmaskiner. Dessa tvättmaskiner har höga centrifugeringskrafter. Krafterna uppstår 

vid användning av tvättmaskiner. Dessa krafter kan bli stora vilket kan skada 

underlaget på släpvagnen. Vid installation av dessa tvättmaskiner på släpvagnen 

krävs någon typ av infästning i golvet som håller fast tvättmaskinerna på plats och 

dämpa krafterna som uppstår vid användningen. 

Genom att utveckla och dimensionera ett fäste som innehåller dämpningselement kan 

man både hålla fast tvättmaskinerna på plats och dämpa krafterna som går ner i 

golvet. En undersökning gjordes för att se vilka professionella tvättmaskiner som kan 

fungera i detta arbete. Tvättmaskinerna jämfördes utifrån deras storlek och kapacitet. 

Det fanns två typer av professionella tvättmaskiner, det ena typen kallas (fast 

konstruktion) och den andra typen kallas (frisvängande konstruktion). Valet blev 

professionella tvättmaskiner av märket Electrolux som har fast konstruktion. Efter att 

valet av tvättmaskinerna genomfördes, gjordes en undersökning för att välja en 

anpassad släpvagn som kan fungera vid detta arbete. Släpvagnen som valdes är en 

specialbyggd släpvagn för personbilar som kan anpassas efter kundens behov. Efter 

valet av släpvagnen och tvättmaskinen genererades fyra olika koncept för 

påbyggnaden. Därefter konstaterades hur många tvättmaskiner kan placeras i 

släpvagnen och hur dessa skall placeras. Detta gjordes innan 

produktutvecklingsprocessen för fästet påbörjades.  

Med hjälp av produktutvecklingsprocessen genererades fyra olika koncept för fästet. 

Dessa koncept jämfördes med varandra för att kunna välja ett slutligt koncept. Det 

valde konceptet består av två balkar som sitter under tvättmaskinens högra och 

vänstra sida. Varje balk består av två L-profiler som är ihopkopplade med en 

fackverkskonstruktion.  

Efter valt koncept gjordes val av material på fästet. Materialet som valdes blev 

aluminium som har aluminiumlegeringen SS6082 T6. Med hjälp av 

hållfasthetsberäkningar säkerställdes att fästet klarar av tvättmaskinens 

centrifugerade krafter. Efter hållfasthetsberäkningarna valdes fyra stycken 

gummidämpare som sitter under varje infästningspunkt från tvättmaskinen. 

Gummidämparens uppgift är att dämpa krafterna som går ner i golvet. Valet av 

gummidämpare gjordes genom att beräkna både golvbelastningen och nedfjädringen 

i varje infästningspunkt från tvättmaskinen. 
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Summary 

Natural disasters and war have forced people to flee from their homes and live in 

temporary accommodation facilities, where the necessary equipment is missing. The 

crowd at these accommodation facilities has difficultly to wash their clothes. 

Handwashing of clothes among others can cause risk for infectious diseases. 

Building laundry rooms in these areas will require both time and money. One of the 

possibilities that can be more practical and faster is to transport a mobile laundry 

platform by using a passenger car. The mobile laundry platform consists of both the 

washer and dryer mounted on a trailer. The washing machines that are suitable for 

use in this case are professional machines. These washing machines have high 

centrifugal forces which will arise by using the washing machine. These forces can 

be very large and damage the base of the trailer. Installing these washing machines 

on the trailer requires some type of an Attachment in the floor.  

By developing and dimension an Attachment that contains damping element can 

reduce the forces that go into the floor. The Attachment should also keep the washing 

machine in place during the use. An investigation was made to see which 

professional washing machines can work in this study. The washing machines were 

compared based on their size and capacity. There were two types of professional 

washing machines, the first type is called (solid construction) and the other type is 

called (free-flowing construction). The choice became professional washing 

machines that have the solid construction. After the choice of the washing machines 

was done, an investigation was made to select an adapted trailer that could function 

in this work. The trailer which was chosen is a custom-built trailer for passenger cars 

that can be adapted after the needs of the customer. After the choice of both washing 

machine and trailer, four different concepts were generated for the superstructure. 

Then noticed how many washing machines can take place in the trailer and how 

those will be placed. This was done before the product development process for the 

Attachment was started. 

Using the product development process, four different concepts were generated for 

the Attachment. These concepts were compared to each other to choose a final 

concept. The chosen concept consists of two beams located under the right and left 

side of the washing machine. Each bar consists of two L profiles that are linked with 

a truss construction. 

Following the chosen concept, the choice of material was made for the Attachment. 

The chosen material was aluminium which has the aluminium alloy SS6082 T6. With 

some strength calculations, it is ensured that the Attachment can handle the 

centrifugal forces of the washing machine. After the strength calculations, four 

rubber dampers were selected under each attachment point from the washing 

machine. The rubber damper's task is to dampen the forces that go down into the 

floor. The selection of the rubber dampers was done by calculating the load on the 

floor and the deflection at each attachment point from the washing machine. 
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Abstract 

Professionella tvättmaskiner ger upphov till dynamiska krafter som uppstår vid 

centrifugering. När dessa maskiner används på en släpvagn kan dessa stora krafter 

skada underlaget. För att undvika skador på släpvagnens underlag så är det viktigt att 

fördela och dämpa dessa krafter. Genom att konstruera ett fäste som innehåller något 

dämpningselement kan man dämpa och fördela dessa krafter. På uppdrag av 

Linneuniversitetet i Växjö och med samlad information från företaget Electorlux 

Wascator i Ljungby genomfördes detta arbete. Arbetets syfte är att få fram en 

fungerande produkt som säkerställer användningen av tvättmaskiner på en släpvagn 

utan att underlaget tar skada. Med hjälp av produktutvecklingsprocessen utvecklades 

ett fäste som har som en uppgift att fördela de stora krafterna som uppstår vid 

centrifugering. Fästet består av två balkar, varje balk består av två L-profiler som är 

ihopkopplade med en fackverkskonstruktion. Fästet är gjort av aluminium som har 

beteckningen SS6082 T6. Fyra stycken gummidämpare valdes för att sitta under 

varje infästningspunkt från tvättmaskinen till fästet. 

Nyckelord: Produktutvecklingsprocess, Konstruktion, L-profiler, Fäste, 

Hållfasthetsberäkning, Dämpningselement. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund  

Från år 2000 till 2015 har ungefär 5900 naturkatastrofer inträffat och 

påverkat 3,2 miljarder människor världen över. [1] Effekten av 

naturkatastrofer och krig innebär oftast brist av skydd såsom bostäder vilket 

i sin tur leder till att folkmassan som flyr samlas vid tillfälliga 

boendeanläggningar. Vid dessa kritiska situationer påverkas många delar av 

samhällets funktioner. Kommunikation, transport och hygien försämras 

kraftigt och den indirekta kontaktsmittan mellan människa och objekt 

(kläder, sängkläder, utrustning etc.) ökar avsevärt. Den indirekta 

kontaktsmittan kan minskas genom tvättning av kläder då smuts och kvalster 

skiljs åt från dessa objekt. [2–6] 

Klädtvättning har blivit alltmer viktigt under historiens gång då människans 

medvetenhet om dess positiva påverkan på hygien ökar. Kläder tvättades för 

hand bl.a. med hjälp av tvättbrädor in på mitten av 1800-talet tills den första 

patenterade tvättmaskinen började användas. Den var väldigt lik dagens 

frontmatade tvättmaskiner med en roterande trumma och var driven med 

hjälp av handkraft. Det dröjde tills 1908 då den första elektriskt drivna 

tvättmaskinen togs i bruk som drevs med hjälp av en elektrisk motor. I takt 

med att teknologin fortskrider och miljömedvetenhet ökar har designen av 

tvättmaskinen blivit alltmer påverkad av konsumentkraven. [7–9] 

Idag kan tvättmaskinen delas in i frontmatade och toppmatade beroende på 

hur kläderna matas in. De frontmatade har varit dominerande på den 

europeiska marknaden och de toppmatade har varit dominerande i 

Nordamerika och Asien, det är på senare tid som det förstnämnda tagit över 

marknaden i Asien och Nordamerika. Anledningen till att de frontmatade 

blivit så populära är att de använder sig av mindre energi, vatten och 

tvättmedel jämfört med de toppmatade. [10,11] 

Den moderna tvättmaskinen är ett komplext mekatroniskt system som i det 

mesta innehåller pumpar, ventiler, motorer och värmare kontrollerat av ett 

sensorbaserat kontrollsystem. De sensorerna kontrollerar allt från 

vattennivån i tvättmaskinen, temperaturen i vattnet eller trummans rörelse. 

Förutom de grundläggande behoven som tvättning och avvattning av kläder 

skall tvättmaskinerna dessutom väga mindre, vara portabla, ha högre 

prestationsförmåga samtidigt som buller, oljud och vibrationer skall minska 

under användning.  
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Vibrationer uppstår i samband med ojämn fördelning av kläder som erhålls 

under den höga centrifugeringen i trumman och ger upphov till dynamiska 

krafter. De dynamiska krafterna och vibrationerna leder till s.k. ”Walking”, 

alltså att tvättmaskinen förflyttas vilket kräver att de antingen fästes på plats 

eller att tung vikt sätts ovanpå tvättmaskinen som t.ex. torktumlare för att 

undvika detta fenomen. [11–16] 

Teknologin inom tvättmaskinen har kommit långt och ett koncept på en 

transporterbar tvättanläggning har utvecklats innehållande tvättmaskin och 

torktumlare installerade i ett släpfordon och används idag av Electrolux 

Wascator i Indien. Tanken bakom den är att erbjuda tvätt av kläder på olika 

ställen i landet för de som annars inte har möjlighet till det. [17] 

En transporterbar tvättanläggning kan transporteras på olika sätt. Ett av de 

möjliga sätten är att installera tvättmaskiner, torktumlare på en släpvagn som 

kan dras med personbilar. Släpvagnar som dras med personbilar finns i olika 

storlekar och utföranden. Det finns specialbyggda släpvagnar som byggs 

efter kundens önskemål. Dessa vagnar är i dagsläget inte anpassade för att 

utföra en säker användning av en transporterbar tvättanläggning som 

innehåller professionella tvättmaskiner 

 

1.2 Problemdiskussion  

Vid användning av professionella tvättmaskiner uppstår dynamiska krafter 

som en följd av centrifugering. Professionella tvättmaskiner kräver någon 

typ av infästning i golvet för att maskinen inte ska flytta på sig och golvet 

inte ska ta skada av de stora krafterna som uppstår vid centrifugering. I 

vanliga fall används ett betongfyllt fundament när man ska fästa 

tvättmaskinerna exempelvis i tvättstugor. Denna typ av infästning är inte 

lämplig att användas på släpvagnar då dess betongfundament väger för 

mycket och vikten på en släpvagn är begränsad. Genom att utveckla och 

dimensionera ett fäste som innehåller någon typ av dämpningselement kan 

man både dämpa dessa dynamiska krafter och hålla fast tvättmaskinen på 

släpvagnen.  

Problemformuleringsfråga: 

Hur skall ett fäste utvecklas och dimensioneras för att hålla fast 

tvättmaskinen på en släpvagn och dämpa dynamiska krafter som uppstår vid 

användning av tvättmaskinen. 
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1.3 Mål 

Målet med detta arbete är att säkerställa användning av professionella 

tvättmaskiner på en släpvagn. 

Delmål 1: Utföra en undersökning om vilken tvättmaskin och släpvagn som 

passar bäst för detta ändamål skall redogöras. 

Delmål 2: Undersöka hur många tvättmaskiner kan placeras på en släpvagn 

och hur dessa skall placeras. 

Delmål 3: Utveckla och dimensionera ett fäste som fördelar och dämpar 

maskinens dynamiska krafter. 

Delmål 4: Utföra skisser och CAD-ritningar på fäste.   

1.4 Syfte 

Syftet med detta arbete är att utveckla och dimensionera ett fäste till en 

mobil tvättanläggning som skall användas för klädtvättning vid katastrofer. 

Fästet skall användas för att fästa fast professionella tvättmaskiner på en 

släpvagn. Syftet med släpvagnen är att den skall snabbt kunna transporteras 

med hjälp av personbil till de drabbade områdena. 

1.5 Avgränsningar 

Arbetet kommer att avgränsas för släpfordon inom Europa (samma 

trafikregler som i Sverige). De regler och krav som ställs på släpfordon för 

personbilar kommer att följas. En annan avgränsning är att släpvagnschassit 

som utses kommer tas från företaget ”Westbay Trailers”. Stödbenen som 

kommer installeras kommer ej beräknas då det är redan installerat av 

Westbay Trailers. Specialbyggda släpvagnar kommer att ha 

infästningspunkter i chassin gjorda från fabrik och är anpassade efter fästets 

mått. 

För val av tvättmaskiner kommer författaren begränsa sig till Electrolux 

Wascator p.g.a. den erfarenhet som de besitter. Valet av tvättmaskin 

kommer även att avgränsas till den frontmatade typen. Bultarna som 

används för att fästa maskinerna är redan bestämda och följer med den valda 

tvättmaskinen. 

 



 

 

4 

Dhafer 

2. Metod 

2.1 Vetenskaplig forskningsmetod 

Vetenskapliga forskningsmetoder kan delas in i två huvudgrupper, 

kvantitativa- och kvalitativa metoder. Vid kvantitativa metoder ligger fokus 

på förhållandet mellan forskaren och det som utforskas. Bearbetning, 

tolkning och presentation av det insamlade materialet förhåller sig till 

kvalitativa metoder. [1] 

2.1.1 Kvalitativ metod 

 

En kvalitativ metod innebär att varje företeelse har en unik kombination av 

kvaliteter eller egenskaper och därför inte kan mätas eller vägas. Det som 

skiljer mellan kvantitativa och kvalitativa undersökningar är att vid 

kvalitativa metoder göra löpande analyser. Fördelen med detta arbetssätt är 

att få nya idéer efter varje genomförd intervju om hur arbetet ska fortgå. 

[1,2] 

2.1.2 Kvantitativ metod  

En kvantitativ metod är när det som studeras ska undersökas med hjälp av 

mätbara mått och att resultatet sedan ska presenteras numeriskt. 

Undersökningen ska göras med avseende på en eller flera variabler. Det 

krävs någon typ av rangordningsmått för att metoden skall kunna kallas 

kvantitativ, helst intervallskalor eller 0-punktsskalor. [1]  

2.1.3 Val av forskningsmetod 

Inom detta arbete kommer den kvantitativa och den kvalitativa metoden 

användas. Med hjälp av studiebesök, intervjuer och möten kommer det 

samlas information som under arbetets gång behandlas och betraktas som en 

kvalitativ metod. Vissa mätningar och beräkningar kommer att göras för att 

se möjligheten med konstruktionen och var avgränsningarna går vilket 

betraktas som kvantitativ metod. 
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 2.2 Sanningskriterier 

 

2.2.1 Reliabilitet 

Det är en självklarhet att varje typ av undersökning ska vara så tillförlitlig 

som möjligt. Ett sätt är att göra oberoende mätningar alternativt 

undersökningar på samma företeelse och få samma typ av resultat. 

Reliabiliteten bestäms av noggrannheten vid behandling av information och 

hur mätning av information utförs. Det finns inte ett självklart sätt att testa 

reliabiliteten på, det kan fortfarande uppstå fel vid faktainsamlingen. Det är 

då främst forskarens uppgift att sträva efter att minimera risken för fel. [3] 

 

2.2.2 Validitet 

Att ha reliabel information räcker till en viss grad i ett arbete, informationen 

som mäts kan ha hög reliabilitet men den måste samtidigt kunna användas 

för att pröva frågeställningarna. Graden av validitet kan bestämmas av om 

frågeställningen är avklarad och är beroende av vad som mäts. [3] 

2.2.3 Rapportens sanningskriterier 

Validiteten av arbetet kommer att baseras på intervjuer, kända teorier och 

produktutvecklingsprocesser. Genom att jämföra olika källor med varandra 

och säkerställa informationen som korrekt ska en hög reliabilitet uppnås.  
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2.3 Vetenskapliga förhållningssätt 

Det vetenskapliga förhållningssättet består till stor del av hermeneutik och 

positivism. Det är viktigt att vid forskning ha koll på de vetenskapliga 

förhållningssätten och på så sätt kunna kritisera den kunskap som samlas. 

[2] 

2.3.1 Positivism 

Med positivism menas att forskaren i fråga ska ha en positiv inställning till 

det utforskade ämnet, vidare ska nyttig kunskap som genereras bidra till ett 

bättre samhälle. Den kunskap som samlas ska bygga på fakta. Vid studering 

av ett visst problem/forskningsämne brukar forskaren uppdela helheten till 

mindre beståndsdelar vilket kallas reduktionism. Forskarens förhållningssätt 

vid positivism kännetecknas av dennes personliga åsikt, religion eller 

politiska läggning inte ska påverka resultatet av studien. En forskare ska 

kunna bytas ut mot en annan och ändå ska samma resultat uppnås. [2] 

 

 

 

2.3.2 Hermeneutik 

Vid hermeneutisk forskning utforskar forskaren undersökningsämnet efter 

sin egen förståelse till skillnad från positivismen, de personliga åsikterna, 

känslorna, och kunskapen som forskaren besitter är en fördel och inte en 

hämning. Det hermeneutiska förhållningssättet är ett sätt att se problemets 

helhet som kallas holism och inte använda sig av reduktionism. På många 

sätt kan det sägas att hermeneutiken är motsatsen till positivism. [2] 

2.3.3 val av förhållningssätt 

Med hjälp av insamlade data och mätningar ska förståelsen kring problemet 

uppenbaras och befästas. Enligt det positivistiska synsättet ska problemen 

identifieras och förhoppningsvis leda till ett bättre samhälle. 

Reduktionismen används då arbetet delas upp i små mindre problem för 

vidare undersökning. 

Den hermeneutiska forskningen kommer baseras på situationen och 

förståelsen för den. Subjektets och objektets perspektiv kommit att tas i 

beaktande för att på så sätt öka förståelsen för problemet.  
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2.4 Datainsamlings- och undersökningsmetoder 

2.4.1 Källor 

En källa är beroende av det vetenskapliga angreppssättet och 

frågeställningen i arbetet. Information som fås genom en källa förmedlar 

alltid något budskap. Dessa budskap kan delas in i 

normativa(värderande)och kognitiva(berättande). Källor består inte enbart 

av det ena eller det andra men kan vara dominerade av tidigare nämnda 

budskap. Kognitiva källor kan t.ex. vara offentlig statistik, normativa kan 

däremot vara lagar och förordningar för att nämna två exempel. [3] 

  2.4.2 Primära och sekundära källor 

Det som skiljer mellan primära och sekundära källor är hur nära sambandet 

mellan källan och författaren är. [2] 

Primära källor är information som redovisas av forskaren ifråga som tidigare 

inte redogjorts, dvs att forskaren redovisar sin egen undersökning och teori. 

[4]  

Sekundära källor är information eller undersökningar som är presenterade av 

någon annan källa, dvs informationen som presenteras av författaren är 

tagna från andra författare eller forskare. [4] 
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2.4.3 Källgranskning 

En källgranskning kan i stora drag delas in i fyra steg: 

● Observation: med problemformulering i åtanke måste relevant källa 

tas fram. Det kan vara med hjälp av bibliotek, offentliga arkiv, 

intervjuer etc. Det är väldigt tidskrävande och det gäller att skaffa sig 

en överblick över de källor som finns tillgängliga och vad som är 

relevant. 

● Ursprung: Vid ursprungsbestämning är det viktigt att få för sig om 

källan är vad den utger sig för att vara. Svaret är beroende av faktorer 

som upphovsman, tid och plats, förhållande till andra källor, 

språkbruk och innehållet i källan. Trovärdigheten påverkas av dessa 

faktorer och kan vara skillnaden mellan en högt trovärdig eller lågt 

trovärdig källa. 

● Tolkning: Vid tolkning analyseras källans innehåll och vilket 

budskap författaren har. Mottagaren kan dessutom tolka budskapet 

felaktigt gentemot författarens avsikter. Det är en fråga om ursprung 

och behov vid tolkning.  

● Användbarhet: Vid användbarhet är trovärdigheten en viktig 

pusselbit. Det finns en inre analys och en yttre analys av 

trovärdigheten. Den yttre analysen görs genom jämförelse av diverse 

källor. Vid den inre analysen görs en undersökning av själva källan. 

Undersökningen baseras på den inre överensstämmelsen, 

upphovsmannens subjektiva perspektiv, säkerheten i innehållet av 

källan och återberätta händelser som källan beskriver. [3] 

 

2.4.4 Surveyundersökning 

När en undersökning avgränsas till en grupp individer med hjälp av t.ex. 

enkäter kallas det för survey. Det används ofta för att få svar på var, när, vad 

och hur. [2] 
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2.4.5 Fallstudie  

Syftet med fallstudier är att göra en undersökning på en mindre grupp 

individer eller företeelser, beskriva situationen och det får i sin tur spegla 

verkligheten. Fördelen med detta är att inom ett begränsat område beskriva 

en del av verkligheten medans nackdelen är att det inte kan beskriva hela 

verkligheten. Vid undersökning av processer eller förändringar kommer 

fallstudier väl till användning. [2,5] 

2.4.6 Intervju  

Intervjuer är en teknik för att samla information genom att intervjuaren 

ifråga möter den intervjuade fysiskt eller via telefonsamtal. Intervjun baseras 

på ett frågeformulär som besvaras på bästa möjliga sätt. [2] 

2.4.7 Val av datainsamlings- och undersökningsmetoder 

Datainsamlingen kommer baseras på primära som och sekundära källor som 

t.ex. litteraturer och webbsidor. I första hand kommer primära källor att 

användas då tillförlitligheten är hög vid användning av dessa. Är det brist på 

primära källor kommer författarna vända sig till sekundära källor. Intervjuer 

kommer komma till användning vid detta arbete för faktainsamling och 

erfarenheter vid denna typ av konstruktioner. 
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2.5 Vetenskapligt angreppssätt  

De angreppssätt som används inom detta område är deduktion, induktion 

och abduktion. Dessa angreppssätt används för att samla teori och få en så 

bra verklighetsbild som möjligt. Kort och gott är det ett verktyg för att 

relatera empirin till teorin. [2] 

2.5.1 Deduktion 

Vid deduktivt arbetssätt kan det förklaras att man färdas utmed det som 

redan är bevisat. Med hjälp av kända accepterade teorier dra egna slutsatser 

kring det egna fenomenet. Det neutrala i en forskning får fäste i en redan 

förekommande teori, den befintliga teorin bestämmer i praktiken vilken typ 

av information som samlas in, hur den ska bearbetas, tolkas och hur 

sambandet mellan det undersökta och teorin ligger ihop. Nackdelen med 

denna metod är att nya upptäckter sällan görs då den beprövade teorin redan 

har riktlinjer att utgå från som forskaren följer. [2] 

  2.5.1 Induktion 

När forskaren använder sig av hjälpmedel såsom ögon, öron eller 

laborationsutrustning i observering syfte för att samla in fakta och koppla 

ihop olika samband som redan är känt kallas det induktion. De begrepp och 

samband som undersöks vid induktion måste vara känt sedan tidigare av 

forskaren för senare användning av deduktion. [1] 

2.5.2 Abduktion 

Abduktion är en indirekt blandning av induktion och deduktion. Det 

induktiva i arbetet präglas av att komma med idéer på den utforskade teorin 

som kan klargöra händelsen. I nästa steg kommer det deduktiva då idéerna 

ska testas på nya fall vilket ger en mer övergripande mening. Fördelen med 

den abduktiva metoden är att forskaren har mer utrymme i forskandet till 

skillnad mot det deduktiva och induktiva. [2] 

2.5.3 Arbetets vetenskapliga angreppssätt 

Inom detta arbete kommer det deduktiva domineras då redan kända teorier 

kommer användas och den valda teorin kommer bestämma arbetets struktur 

och gång. Det induktiva i arbetet  
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2.6 Sammanfattning av metodval 

 

Figur 2.1 
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3. Teori 

3.1 Produktutvecklingsprocessen 

För att kunna lösa ett problem eller utveckla ett koncept så är det väldigt 

viktigt att följa någon bok eller någon designprocess som kan hjälpa till att 

eliminera eller undvika problem som uppstår under arbetets gång. I det här 

arbetet kommer designprocessen att delas upp i olika steg som är mest tagna 

från boken ”Getting Design Right”. Stegen som kommer att följas under 

arbetets gång är presenterade under figur 3.1. 

 

Figur 3.1 Produktutvecklingsprocessen 
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3.1.1 Definiering av problem 

Det är viktigt att definiera och förstå problemet i början av arbetet för att 

kunna få rätt design och produkt i slutet av arbetet. Definiering av problem i 

en designprocess görs genom att först välja och namnge projektet och sedan 

därefter avgränsa projektet. För att få den rätta produkten eller designen i en 

designprocess så är det viktigt att bestämma hur mycket tid som ska läggas 

på varje steg i processen. Uppskattning av tid görs av alla de som är 

inblandade i arbetet. Under arbetet kommer det att dyka upp massa nya 

frågor och funderingar och det är inte bra att fastna vid dessa frågor. Man 

ska istället fokusera på hur alla steg ska följas för att kunna få en detaljerad 

design. [1] 

3.1.1.1 Definiera projekt 

Att välja och namnge projektet är en av de stegen, projektet kan vara ett 

problem som ska lösas eller någon ny ide som ska skapas. Alla idéer och 

lösningar ska klargöras här i början för att förstå och försöka hitta en 

relevant lösning till problemet.  

Skisser och andra ritningar behövs göras för att idéerna ska börja komma 

och hjärnan börjar Brainstorma idéerna för att starta kreativ process. Ju mer 

skisser desto mer kommer hjärnan att med nya idéer för en designprocess. 

Steget efter är att identifiera ägaren, kunden och användaren. Målet med 

designen är att uppfylla och tillfredsställa alla som ska använda produkten. 

Ägaren är den person som ska designa produkten, dvs hur produkten ska se 

ut och vilka krav som ställs på produkten. Kunden är den person som ska 

köpa produkten. Användaren är den person som ska använda produkten. 

Systemets gränser är en annan viktig del i en designprocess. [1] 
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Det är viktigt att definiera vad systemet har för gränser. För att kunna 

kommunicera med varandra i ett arbete som har fler än en person inblandade 

så är det viktigt att beskriva vad som ligger inom ramen för konstruktion av 

arbetet och vad som är utanför designens omfattning. Alla de inblandade ska 

därför så tidigt i arbetet bestämma och klargöra alla gränser för att undvika 

missförstånd på hur designen ska se ut. Att bestämma vad som ligger inom 

ramen för konstruktionen av arbetet underlätta kommunikationen mellan 

personerna som är inblandade i arbetet. För att hitta relationerna mellan 

olika enheter i ett system kan man göra ett kontextdiagram. Ett 

kontextdiagram är ett grafiskt diagram som bestämmer gränserna för ett 

system eller en designprocess. Diagrammet visar samspelet mellan systemet 

och andra externa enheter. [1–2] 

En kontext matris görs efter kontextdiagram och är en sammanfattning tabell 

som visar förhållandet mellan de externa enheterna i ett system. Enheterna 

för systemet presenteras i rader och kolumner. Varje enhet i kolumnen ska 

sammanfalla med samma enhet i motsvarande rad. Relationen mellan 

enheterna beskrivs i tabellen med verb. Varje enhet i varje rad ska förbindas 

med var och en av enheterna som finns i varje kolumn. [1] 

 

3.1.1.2 Definiera funktionella krav 

Här ska man lista ut de funktionella kraven som produkten eller systemet 

ska göra. Krav på ett system är funktioner som produkten måste uppfylla för 

att den ska fungera. En design som inte uppfyller något krav är inte 

acceptabelt. Listan ska prioriteras efter hur viktiga varje funktion är. Det gör 

man för att undvika missa något krav. Ett missat krav på en produkt eller 

system betyder att produkten kommer falla och inte fungerar i verkligheten. 

Ett exempel på ett missat krav är när en man som bygger en båt i sin källare 

och sedan upptäcker mannen att båten är för stor för att få ut den igenom 

dörren. 

För att lista ut vilka funktionella krav som är nödvändiga börjar man med att 

samla alla användningsfall där användaren skulle vilja ha när han eller hon 

använder produkten. Listan på funktionella krav ska prioriteras efter hur 

viktigt varje krav är, för att kunna sammanfatta de högprioriterade 

funktionella kraven. Alla funktionella krav ska sammanfattas genom att 

använda dra och släpp tekniken. Alla de högprioriterade kraven samlas i en 

lista för att sedan använda dra och släpp metoden och flytta de detaljerade 

funktionella krav till en gruppering kolumn. Alla funktionella krav ska 

styras på bästa sätt och försöka kontrollera kraven som inte leder till vad 

företaget, användaren eller kunden vill uppnå, att styra dem tidigt i detta steg 

är väldigt viktigt under en produktutveckling process. [1] 
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3.1.2 Definiering av produktspecifikationer 

Produktspecifikationer är en beskrivning av vad produkten ska göra. För att 

lista ut produktspecifikationer så börjar man med att identifiera kundens 

behov. Kundens behov samlas in först som rådata som förklaras i nästa 

delsteg. Man börjar med att identifiera kundensbehov och försöka översätta 

dessa behov till mål. Alla dessa mål ska då upprättas efter hur väl ska 

produkten uppfylla dessa mål och hur viktiga dessa är. Beroende på 

användningsområde kommer både kunden och ägaren att påverka resultatet 

av den nya produkten. [3] 

3.1.2.1. Samla in kundens kommentarer 

Ett av bästa sätten för att samla in rådata är att vara ute hos olika kunder. 

När man vill tillverka en ny produkt som inte redan finns på marknaden så är 

det väldigt viktigt att vara ute hos kunderna och dokumentera deras behov. 

Detta sker genom att tillbringa en tid med kunden på en arbetsplats. Dessa 

kommentarer från ett antal olika kunder är avgörande för hur produkten eller 

systemet ska se ut. [1]  

Rådata som har samlats in från olika kunder ska nu översättas och tolkas till 

kundbehov. Samma rådata kan tolkas i olika behov som utförs av olika 

medlemmar och därför är det viktigt att ha flera medlemmar inblandade i 

denna tolkningsprocess. [3] 
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Formulering av kundbehov utförs genom att uttrycka behoven i termer som 

beskriver vad produkten ska göra. Här är det viktigt att skilja mellan vad 

produkten ska göra och inte hur den ska göra.  Behoven ska därefter 

uttryckas i tekniska lösningar. Behoven ska uttryckas i flera olika nivåer för 

att undvika att någon anteckning eller råd från kunden går förlorad. Alla 

kundbehov ska formuleras till positiva formuleringar, detta underlättar att 

omvandla behoven till produktspecifikationer. [3] 

När alla kundbehov har samlats in börjar man med att översätta dessa behov 

till mål.  Alla dessa mål ska då upprättas efter hur väl produkten ska uppfylla 

dessa mål och hur viktiga dessa är. Beroende på användningsområde 

kommer både kunden och ägaren att påverka resultatet av den nya 

produkten. Tabell 3.1 visar hur kundkommentareran omformuleras till 

produktmål [1] 

Tabell 3.1 Omformulering till produktmål 

Kundkommentarer Produktmål 

Kundkommentar 1 Produktmål 1 

Kundkommentar 2 Produktmål 2 

 

Kundkommentar 4 Produktmål 3 

Produktmål 4 

Kundkommentar 4 Produktmål 5 
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3.1.3 Utforskning av olika designkoncept 

Nu är det dags att börja med idéer på hur produkten ska se ut. Utforskning 

av designkoncept i denna utvecklingsprocess är uppdelad i några steg och 

det är: 

3.1.3.1. Utforskning av olika designkoncept 

En kreativ lösning till designproblemet är att klargöra och uppfatta 

problemet. De primära funktionella kraven ger en uppfattning på 

designproblemet. Man börjar med att bryta ner dessa problem i mindre 

problem. Nedbrytning av dessa problem ger bättre uppfattning på problemet. 

Man börjar med att skissa för hand hur de funktionella kraven ska utföras. 

Att skissa för hand i början är väldigt viktigt i en utvecklingsprocess. Skisser 

ger flera idéer på design problemet. 

Brainstorming i en utforskning process är väldigt givande för att lösa de 

svåra konstruktionsproblemen. Målet med brainstorming är att upptäcka 

många konceptfragment, dvs nya användbara idéer som kan tillfredsställa ett 

funktionskrav. Brainstorming kan vara roligt med många nya ovanliga idéer 

som medlemmarna kommer med under arbetet. En lista på alla koncept 

fragment skall organiseras in i ett träd. Alla dessa koncept ska delas in i 

olika kategorier som trädstruktur. [1] 
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3.1.3.2. Kombination av olika design koncept 

För att uppfylla det primära funktionella kravet så måste alla dessa 

konceptfragment kombineras med varandra och jämföras. En tabell som 

visar alla koncept fragments organiserade efter funktion för att kunna 

integrera koncept. Alla idéer ska kombineras med varandra för att hitta en 

lösning till problemet. Olika idéer kommer att ge nya 

konstruktionsmöjligheter. Alla kombinationer ger inte alltid lösningar till 

problemet. Detta är ett sätt för att komma med nya metoder som hjälper för 

att lösa varje funktion. Kombinationen av olika designkoncept används för 

att hitta det möjliga designproblemet. Man kan göra en skiss på hur dessa 

idéer kan fungera med varandra för att utveckla ett koncept. 

 

Innan man väljer ett koncept som kommer i nästa kapitel är det viktigt att 

identifiera alla delsystem för produkten. Ett delsystem är en samling av 

element för en viss funktion i ett system. Definition av delsystem ska ske 

efter att man har ett antal designkoncept. När detta görs för tidigt kan man 

riskera tänka på problemen som finns i det första designkonceptet. 

Nu är det dags att organisera alla de detaljerade koncepten som identifierar 

produktens funktioner i olika kategorier. Man använder dra och släpp 

metoden som har använts tidigare under processen. Denna metod ger 

möjligheten till att skapa en lista på alla komponenter som har identifierats i 

de olika integrerade koncepten. [1] 

 

  



 

 

19 

Dhafer 

3.1.4. Optimering av designval 

Under detta steg ska man välja ett designkoncept som är lämplig för 

produkten. Konstruktören måste fatta beslut för att kunna gå vidare med det 

valde designkonceptet. Det finns många faktorer som spelar en stor roll 

under detta designval. Det är många medlemmar som är inblandade i 

designvalet och därför har var och en av medlemmarna egen uppfattning på 

de olika designkoncepten. Problemet är att alla medlemmar jämför 

koncepten efter olika produkt mål och till slut hamnar de i en lång 

diskussion. Detta steg delas in i tre olika delsteg, delstegen är:  

3.1.4.1. Identifiera alternativa designkoncept och attribut 

Alla designkoncept ska representeras i en tabell för att kunna jämföra dessa 

koncept i varje produktattribut. Man ska först eliminera alla attribut som inte 

är relevanta för något designkoncept. Det finns flera designkoncept som ska 

jämföras med varandra för att välja det mest relevant koncept för produkten 

och därför ska ett referenskoncept väljas för att kunna fatta beslut. Det finns 

flera designkoncept som ska jämföras med varandra för att välja ett mest 

relevant koncept för produkten och därför ska en referens koncept väljas för 

att kunna fatta beslut. En tabell som visar produkt attributen representerade i 

rader och designkoncepten representerade i kolumner. [1] 
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3.1.4.2. Vikta produktmålen 

En tabell som visar alla delmängder på varje produktmål är redan gjord 

under processen. Denna tabell visar vikten på varje delmängd av ett 

produktmål. Värdet från tidigare tabell ska representeras i en ny tabell för att 

ranka vikten av varje produktmål utifrån alla delmängder produktmål. 

Totalvärdet av alla delmängder skall vara lika med ett. Ett exempel som 

visar viktning av produktmål presenteras under tabell 3.2.[1] 

 

 

Tabell 3.2 Viktning av produktmål 

 

 

  

1 Produktmål 1 

 

Produktmål 2 

 

Produktmå

l 3 

 

Produktmå

l 4 

 

2 0,2 

 

0,3 0,25 0,25 

3 Delmängd 

1 

Delmängd 

2 

Delmängd 

1 

Delmäng

d 2 

Delmängd 

1 

Delmängd 

2  

4       

5 0,4 0,6     

6   0,2 0,8   

7     1  

8      1 

Fo

rm

el 

0,4*0,2 0,6*0,2 0,2*0,3 0,8*0,3 0,25*1 0,25*1 

Re

sul

tat 

0,08 0,12 0,06 0,24 0,25 0,25 
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3.1.4.3 Pugh analys 

Pugh analys är en metod som utförs för att hitta det bästa konceptvalet. 

Denna metod är känd när man har olika faktorer inblandade i ett designval. 

Professor Stat Pugh som har utvecklat denna metod under 1980-talet. 

Systemet har symbolerna (0, +, -) som kommer att avgöra vilka koncept som 

är svagare än referens konceptet. Referens konceptet kommer att betygsättas 

till noll i varje attribut.  Om ett designkoncept är bättre än referens konceptet 

i ett visst attribut ska detta koncept få värdet (+). Om ett koncept är sämre än 

referens konceptet kommer detta koncept att få värdet (-) och (0) om 

konceptet är verken bättre eller sämre än designkonceptet. 

Resultat från tabellen kommer att visa vilka koncept som är dominerade, det 

betyder att dessa koncept kommer att tas bort från tabellen. I fall referens 

konceptet är dominerad kan man också ta bort detta koncept och sedan välja 

ett annat referenskoncept. 

Det är användbart att redan i detta steg börja ranka de återstående koncept 

genom att lägga ihop alla plus och minus i varje kolumn. Det är en 

preliminär rankning som kommer att visa vilket koncept som är bäst. 

De återstående koncept ska nu rankas igen fast på ett mer detaljerat sätt. 

Rankingen kommer att ha större skala för att få en detaljerad bedömning. 

Man kan använda sig av en femgradig, sjugradig eller niogradig skala för att 

se skillnaderna mellan de återstående koncepten. De viktade produktmålen 

ska nu rankas för de återstående koncepten. Detta görs för att kunna väga 

vikten för varje projektmål för varje koncept. 

Nu har man kommit till det sista steget för att avsluta Pugh analys metoden. 

Vikten och rankningen av varje projektmål ska presenteras i en ny tabell för 

alla återstående koncept för att avgöra vilket av koncepten kommer att 

väljas. Tabell 3.3 visar jämförelsen mellan de olika koncepten [1] 

Tabell 3.3 Pugh analys 

Attribut Koncept 1 

(Referens 

koncept) 

Koncept 2 Koncept 

3 

Koncept 4 

Attribut 1 0 0 0 0 

Attribut 2 0 + 0 0 

Attribut 3 0 + + - 

Attribut 4 0 - + - 

Poäng 0 1 2 -2 

Rankning 3 2 1 4 

Utveckla Nej Nej Ja Nej 
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3.2 Släpfordon 

Ett släpfordon är ett fordon som är konstruerat för att dras med ett annat 

fordon, fordonet som ska dra släpfordonet är ett motordrivet fordon. De är 

byggda för att transportera gods och andra typer av transporter. Det finns 

både lätta och tunga släpfordon som i sin tur delas in olika typer av 

släpfordon såsom släpvagnar, släpslädar och terrängsläp [4]. 

Lätta släpfordon har en totalvikt på mx 750 kg. Ett lätt släpfordon kan ha en 

totalvikt på mer än 750 kg om den sammanlagda totalvikten för släpfordon 

och dragfordon inte överstiger 3,5 ton. I annat fall så räknas släpfordonet 

som tungt släpfordon. Släpvagnar är en typ av släpfordon som är byggda 

med hjul för att det ska kunna dras med ett motordrivet fordon t.ex. 

personbilar, lastbilar eller bussar [5].  

Begrepp som används vid billast är: 

Tjänstevikt: är när bilen är olastad, dvs standardutrustning plus förare (75 

kg) plus bilens vikt. 

Maxlast: är den tillåtna lasten enligt registreringsbeviset. 

Totalvikt: den sammanlagda vikten av både tjänstevikt och maxlast. [5] 

Det finns olika krav och regler som transportstyrelsen idag ställer i Sverige. 

För att kunna dra en släpvagn så krävs det att man har rätt körkort, rätt ålder 

och rätt dragfordon. För att få förståelse för hur mycket last som får dras och 

totalvikten på fordonskombination som får köras på vägen så gjordes en 

jämförelse mellan två olika körkortsbehörigheter som är avsedda för 

personbilar. 
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Under tabell 3.4 presenteras vilken totalvikt på fordonskombination som kan 

köras beroende på vilket körkortsbehörighet som innehas. B-behörighet ger 

möjligheten att köra en kombination av bil och släpvagn som har en 

sammanlagd totalvikt på högst 3500 kg. En annan typ av B-behörighet som 

kallas utökad-B ger möjligheten att köra en kombination av dragfordon och 

släpvagn som har en sammanlagd totalvikt på högst 4250 kg [6].  

Det är inte bara den sammanlagda totalvikten som ska tas hänsyn till när 

man ska köra en fordonskombination. Dragbilens förmåga är en viktig del 

vid fordonskombination vilket inte får överskridas av totalvikten på 

släpvagn.  

 

Tabell 3.4: totalviktsbegränsningar för olika typer av körkortsbehörigheter 

Körkortsbehörig

het 

(Släpvagn + dragfordon) sammanlagda 

totalvikt 

B 3500 KG 

Utökad-B 4250 KG 

 

Viktfördelning är ett begrepp som används vid last av gods på en släpvagn, 

det betyder att lasten ska fördelas rätt när det gäller stora belastningar som är 

nära maxvikten på en släpvagn. [7] 

Kultryck är ett tryck som sker vid koppling av släpvagn och dragfordon. 

Bilens dragkrok utsätts för kultryck som inte får vara för högt eller för lågt, 

det ska vara mellan 30–100 kg. Högt kultryck orsakas vid tunga laster längst 

fram i släpet vilket ger dåligt grepp på framhjulen. Lågt kultryck orsakas när 

man har för mycket last längst bak i släpet istället, vilket ger dåligt grepp på 

bakhjulen. [5] 
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3.3 Tvättmaskin 

Den moderna tvättmaskinen är ett komplext mekatroniskt system som i det 

mesta består av ventiler, pumpar, motorer och värmare som alla är 

kontrollerade av ett sensorbaserat kontrollsystem. De sensorerna kontrollerar 

kan vara allt från vattennivån i tvättmaskinen till temperaturen i vattnet eller 

trummans rörelse [8].  

Det finns två typer av tvättmaskiner; frontmatade och toppmatade vilka 

klassas efter hur kläderna matas in. De kan också kallas tvättmaskin med 

horisontell axel eller tvättmaskin med vertikal axel.  

Figur 3.2 visar en 3D bild på en tvättmaskin av typen LG F1402FDS 

tillverkad av LG Electronics. Den här typen av konstruktion är generell och 

kan appliceras på alla vanligt förekommande tvättmaskiner. Behållaren är 

upphängd med hjälp av två fjädrar och dämpare vardera kopplat genom 

kabinettet som har till uppgift att lagra vattnet som används till tvättning. 

Rotorn är kopplat till trumman som roterar medans statorn är fixerad på 

baksidan av behållaren. [9] 

 

Figur 3.2: 3D vy på tvättmaskin LG F1402FDS. 
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3.4 Material 

3.4.1. Gummi 

Gummi är uppbyggt av en polymer och används inom många områden på 

grund av sin elastiska töjbarhet. Processen för att tillverka gummi kallas 

vulkning där rågummi med hjälp av höga temperaturer och svavel 

stabiliseras till en massa som har hög hållfasthet och är elastiskt formbar.  

Det finns olika typer av gummi som kan delas in efter användningsområde 

och tillverkningsmetod. Naturgummi utvinns ur ett träd vid namn Hevea 

Brasiliensis och syntetgummi är slitstarkare men mindre elastiskt än 

naturgummi. Normalgummi används inom traditionellt gummi områden 

såsom däck, slang, slitgummi etc. 

De mekaniska egenskaperna som definierar gummi är: 

Hårdhet: Hårdheten vid gummi undersöks med hjälp penetrering av en 

spets i gummit och den kan korrigeras med hjälp av fyllmedel och 

mjukgörare.  

Studselasticitet: Med studselasticitet menas hur högt ett gummi kan studsa 

tillbaka efter en viss fallhöjd. Det ideala värdet angett i procentform är 100 

% men 60 % och över är fortfarande ett mycket bra värde. 

Sättning: sättningen bestämmer hur mycket gummit har deformerats vid 

belastade krafter. 

Hysteres: när deformation upprepas ständigt under en kort period så uppstår 

en värmeutveckling, p.g.a. den värmeutvecklingen uppstår energiförluster 

som kan förklaras med hysteres. [10] 
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3.4.2 Aluminium 

Är en av de vanligaste metallarna som förekommer i jordskorpan. Det är en 

lättmetall som har beteckningen AL och atomnummer 13. Aluminium har 

goda ledegenskaper som t.ex. värme och elektricitet. Aluminium har även 

hög hållfasthet, låg vikt och lätt att återvinna. Det används i olika områden 

som t.ex. förpackningsmaterial, transportmedel, elektriska ledningar och 

mycket annat. Det är lätt och inte rostar jämfört med stål.  

Aluminium finns i olika profiler och enkelt kan formas efter kundens 

önskemål. Aluminiumprofiler används mer vanligare i dagsläget med tanke 

på de egenskaperna som detta material har. Aluminiumprofilerna används 

inom transportindustrin som t.ex. bussar, lastbilar, personbilar, tåg och 

fartyg där vikten är ett viktigt krav. [11–12]  

Aluminium finns i olika legeringar beroende på användningsområde. Tabell 

3.5 visar de vanligaste aluminiumlegeringarna och dess användningsområde. 

[13] 

Tabell 3.5 Aluminiumlegeringar med dess användningsområde  

Legering Beskrivning Användningsområde 

EN-AW 1050 Olegerad aluminium 

som har högt brott 

töjning och goda 

korrosionsegenskaper  

Förpackningar, skyltar 

och kemiska produkter 

EN-AW 6082  Hög hållfasthet, god 

svetsbarhet och 

korrosionsbeständighet 

Bärande element i 

fartyg, bussar och andra 

områden där krav på 

hållfasthet och seghet är 

höga  

EN-AW 6063 Bra svetsbarhet och 

korossionsbeständig 

Kundanpassade profiler 

som är mer 

komplicerade 

EN-AW 5083 Hög hållfasthet, 

korrosionsbarhet och 

svetsbarhet 

Skeppindustrin 

  



 

 

27 

Dhafer 

3.5 Fackverkskonstruktion  

Fackverkskonstruktion är en konstruktion som består av ett antal stänger som 

kopplas samman med knutpunkter. Stängerna i en fackverkskonstruktion kan 

utsättas för både drag eller tryckkrafter beroende på hur konstruktionen ser ut. 

Fackverkskonstruktionen används i olika områden som t.ex. hustak och broar. 

Konstruktionen består ofta av trianglar som ger hög hållfasthet och hög stabilitet.  

Det finns två typer av fackverk, statiskt bestämda och statiskt obestämda 

fackverk. Statiskt bestämda fackverk som även kallas enkla fackverk kan 

beräknas genom med hjälp av jämviktsekvationer. Statiskt obestämda fackverk 

när fler stänger är kopplade där jämviktsekvationerna är inte tillräckliga för att 

kunna räkna på kraften i varje stång. Fördelar med fackverk är att den har hög 

materialutnyttjande vilket leder till god ekonomi, lätt att forma, enkel att hantera 

och transportera. Figur 3.3 visar de olika typerna av fackverk. [14–15] 

 

 

Figur 3.3 Olika typer av fackverkskonstruktion 
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3.6 Materialets hållfasthet 

Materialens hållfasthet är en mycket viktig parameter vid dimensionering 

och konstruktion av maskiner, konstruktioner och tillverkning av andra 

produkter. Varje material har sina egenskaper som t. ex styrka och bör 

användas där den passar bäst. 

Det finns ett förhållande mellan belastning och spänning som uppstår i ett 

material eller i en konstruktion. Spaningsresultatet är beroende av vilken 

lasttyp, laststorlek, lastriktning och konstruktionens dimensionering. Med 

hjälp av materialets hållfasthet kan man optimera hur mycket material det 

krävs för en viss konstruktion utan att använda onödigt material. Beroende 

av hur lasten appliceras och konstruktionens utseende resulterar det i antigen 

normalspänningar eller skjuvspänningar. [16] 

3.6.1 Normalspänningar 

Normalspänningar sker när lasten (𝐹) verkar vinkelrät mot spänningsarean 

(𝐴) som t. ex i en stång, krafterna som verkar kallas för dragkrafter. Figur 

3.4 visar hur en stång utsätts för dragkrafter som resulteras i normala 

spänningar. 

 

 
Figur 3.4 Normalspänning vid dragkrafter 
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Normalspänningar kan förekomma i kroppar som utsätts för tryck eller 

böjning. När det gäller normalspänningar som är orsakade av tryckkrafter 

(𝐹) och verkar vinkelrät mot spänningsarean (𝐴) blir den tryckande kraften 

negativ (−𝐹). Figur 3.5 visar hur en kropp kan utsättas för tryckkrafter.  

 

Figur 3.5 Normalspänningar vid tryckkrafter 

Vid beräkningar av normala spänningar för både dragkrafter och tryckkrafter 

används ekvation 1. Där Ϭ är spänningen i MPa, (𝐹) är kraften i N och 𝐴 är 

tvärsnittsarean i( 𝑚𝑚2). Dragspänningar är positiva (+) och tryckspänningar 

är negativa (-). [16] 

 

Ϭ =
𝐹

𝐴
      (1) 

 

Normala spänningar som förekommer i kroppar utsätts för böjningar. 

Böjspänningar är en annan typ av normalspänningar. När en kraft appliceras 

vinkelrät mot en balk kommer balken att utsättas för böjning. Figur 3.6 visar 

hur en balk kan utsättas för böjning. [16] 

 

 

Figur 3.6 Böjspänningar balk 
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Normalspänningar som förekommer vid böjning kan beräknas med hjälp av 

ekvation 2, där (𝑀) är det största böjmomenet i 𝑁/𝑚𝑚 och (𝑍) är 

böjmotståndet i 𝑚𝑚3 

 

Ϭ =
𝑀

𝑍
     (2) 

Kraften (𝐹) kan verka i olika punkter av en balk vilken kan resulterar i olika 

typer av beräknat böjmoment. Om en kraft verkar i mitten av en balk, kn det 

böjande momentet beräknas med hjälp av ekvation 3. där 𝐹 är den 

applicerade kraften i (N), 𝐿 är balkenslängd i (m) och M är böjningsmoment 

i (Nm). Figur 3.7 visar hur en punktlast verkar i mitten på en balk. [17] 

 

M =
𝐹∗𝐿

4
     (3) 

 

 

Figur 3.7 Punktlast på en balk 
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3.6.2 Skjuvspänningar 

Skjuvspänningar förekommer när en kropp utsätts för ren skjuvning eller 

vridning när en kraft verkar parallellt med tvärsnittsarean. När en kraft 

belastar två olika material som är limmade eller svetsade ihop så 

uppkommer det dragspänningar i dessa ihopfogade materialen. Kraften som 

verkar i längdriktningen försöker separera dessa ihopfogade materialen. I 

limfogen kommer att uppstå skjuvspänningar p.g.a. kraften som verkar på 

materialen. Skjuvspänningen betecknas med grekiska bokstaven τ. 

Skjuvspänningen har enheten MPa. Figur 3.8 visar hur en axel kan utsättas 

för ren skjuvning. [18] 

 

Figur 3.8 Skjuvspänningar vid tryckkrafter 

 

Med hjälp av Ekvation 4 kan skjuvspänningen som är orsakad av ren 

skjuvning beräknas, där τ är skjuvspänningen i Mpa 𝐹 är kraften i (𝑁) och 𝐴 

är den skjuvade arean i ( 𝑚𝑚2). [16] 

τ =  
𝐹

𝐴
     (4) 
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När en axel utsätts för vridmoment så kommer det att uppstå vridspänningar 

i materialet. Figur 3.9 visar hur en axel kan utsättas för vridning.  

 

Figur 3.9 Skjuvspänningar vid vridning av en axel 

Med hjälp av ekvation 5 kan skjuvspänningen som är orsak av vridmoment 

beräknas, där 𝑇 är vridmomentet i Nm och 𝑍𝑃 är vridmotstånd i 𝑚𝑚3. 

 

τ =
𝑇

𝑍𝑃
     (5) 

 

Som det har nämnts tidigare så har varje material sina egenskaper. För 

dimensioner och konstruktioner är materialets styrka den viktigaste av alla 

egenskaper. Styrka hos ett material är en gräns på hur mycket materialet tål 

innan det blir sträckt eller brutet, dvs sträckgränsen 𝑆𝑦 respektive 

brottgränsen 𝑆𝑢. Sträckgräns och brottgräns varierar för olika material och 

mäts i MPa. Dessa gränser är angivna i datatabeller för 

konstruktionsmaterial. [16] 
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3.6.3 Säkerhetsfaktor 

Eftersom det inte finns några perfekta material utan sprickor och ihålligheter 

samtidigt som kännedom om den exakta lasten kan vara bristfällig så måste 

man beräkna med en viss säkerhetsfaktor. Säkerhetsfaktorer varierar för 

olika konstruktioner och användningar. För att uppnå hög säkerhet så är det 

bra om man använder sig av hög säkerhetsfaktor. Tabell 3.6 visar vilka 

säkerhetsfaktorer som är rekommenderade att användas för olika 

konstruktioner. [17] 

Tabell 3.6 Rekommenderade säkerhetsfaktorer 

Rekommenderad säkerhetsfaktor Förklaring 

SF = 1,25 - 1,5 För konstauktioner som är pålitliga 

SF = 1,5 - 2 För välkända material 

SF = 2 - 2,5  För material som används i vanliga 

miljöer 

SF = 2,5 - 3 För spröda material 

SF = 3 - 4  För oanvända material  
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3.6.4 Spänningskoncentrationer 

Spänningskoncentrationer är en ansamling av spänningar vid ett visst 

område. Orsaker som är möjliga till detta fenomen är skarpa hörn och 

kanter, hål och ändringar i konstruktionens form. Dessa orsaker bör 

undvikas så mycket som möjligt för att inte skapa några 

spänningskoncentrationer när en last verkar i konstruktionen. [18] 

När säkerhetsfaktorn och koncentrationsfaktorn är inblandade vid 

beräkningar av normalspänningar och skjuvspänningar blir ekvationerna 

annorlunda. Ekvation 6 visar hur ekvationen för beräkning av 

normalspänning när dessa två faktorer är inblandade. [17] 

Ϭ𝑎

𝑆𝐹∗𝐾𝑓
=

F

𝐴
    (6) 

 

Ekvation 7 visar hur ekvationen för beräkning av skjuvspänningar när dessa 

två faktorer är inblandade. 

τ𝑎

𝑆𝐹∗𝐾𝑓
=

𝐹𝑎

𝐴
     (7) 

 

Vid beräkningar av normalspänningar som är orsakade av böjningskrafter 

används ekvation 8.[17] 

Ϭ

𝑆𝐹∗𝐾𝑓
=

M

𝑍
             (8) 
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3.7 Materialutmattning 

Utmattningsbrott är en vanlig orsak till olyckor hos maskinkonstruktioner. 

Olyckor eller haverier som sker p.g.a. utmattningsbrott utgör ungefär 80 % 

av alla haverier hos maskinkonstruktion. Vid hög belastning utsätts 

materialet för spänningar, om spänningarna överstiger eller uppnår den 

statiska brottgränsen kan ett brott ske. Men även vid lägre belastningar kan 

brott ske då belastningen varierar under tiden. Utmatning hos 

maskinkonstruktioner orsakas av olika faktorer som t.ex. krafter, 

temperaturer och påtvingade deformationer.  

För statiska lastfall räcker det med att hämta materialdata från tabeller och 

använda dem i ekvationerna ovan.  För utmatningsberäkning finns det några 

steg att följa för att kunna få fram materialets utmattningsgräns.  

Villkoren som kan vara inblandade för utmatningen är spänningsamplituden 

Ϭ𝑎 och mittspänningen Ϭ𝑚. Figur 3.10 visar en periodisk spänning med 

spänningsamplitud Ϭ𝑎 och mittspänning Ϭ𝑚.[16] 

 

Figur 3.10 Periodisk spänning 
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uthållighetsgräns (𝑆𝑛)  

Uthållighetsgränsen är ett av stegen som måste bestämmas för att kunna 

hitta materialets utmattningsgräns. Det är ett mått på hur stor spänning som 

kan appliceras på ett material under ett antal livscykler utan att materialet 

brister. Utmattningsgräns betecknas 𝑆𝑛och är beroende på ett antal faktorer, 

dessa faktorer är 𝐶𝐿 (Belastningsfaktor), 𝐶𝐺  (gradientfaktor), 𝐶𝑆 (ytfaktor), 

𝐶𝑇 (temperaturfaktor), 𝐶𝑅( tillförlitlighetsfaktor). Ekvationen gällande 

utmattningsgräns finns för böjbelastning, axiellbelastning och 

torsion/vridbelastning. För att kunna beräkna utmattningsgränsen 𝑆𝑛 för ett 

material används ekvation 9, enhet är MPa. [17] 

𝑆𝑛 = 𝑆𝑛
" ∗ 𝐶𝐿 ∗ 𝐶𝐺 ∗ 𝐶𝑆 ∗ 𝐶𝑇 ∗ 𝐶𝑅    (9) 

 

Efter att uthållighetsgränsen bestämdes går man vidare med att hitta 

relationen mellan spänningsamplituden Ϭ𝑎 och mittspänningen Ϭ𝑚 för att 

kunna rita detta i ett diagram. Relationen mellan dessa två spänningar kan 

bestämmas gnom att dela dem med varandra. Ekvation 10 visar hur 

relationen mellan spänningsamplituden Ϭ𝑎 och mittspänningen Ϭ𝑚 kan 

betsämmas. Här använder man både statiska och dynamiska krafter för att 

kunna bestämma relationen. [17] 

 

Ϭa

Ϭm
=

Ma

Mm
 =  

𝑀𝑎

𝑍
∗

𝑍

𝑀𝑚
    (10) 
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När man har både beräknat uthållighetsgränsen 𝑆𝑛, bestämt relationen 

mellan spänningsamplituden Ϭ𝑎 och mittspänningen Ϭ𝑚 och de kände 

sträckgränsen 𝑆𝑦 respektive brottgränsen 𝑆𝑢 för materialet kan 

utmatningsgränsen för materialet konstateras. Dessa steg gäller vid både 

normalspänningar och skjuvspänningar. Figur 3.11 visar diagrammet som 

visar relationen en mellan spänningsamplituden Ϭ𝑎 och mittspänningen Ϭ𝑚. 

Från diagrammet kan man konstatera utmattningsgränsen Ϭ𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙 som är 

tillåten för materialet under en vis längd. [17] 

 

 

Figur 3.11 Förhållandet mellan Ϭ𝑎 och Ϭ𝑚   
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3.8 Svetsning 

Svetsning är en metod där man två material fogas ihop genom att applicera 

en gaslåga. Vid svetsning tillsätter man material för att svetsa ihop andra 

delar och ibland kan materialet som ska ihopsvetsas smältas istället för att 

tillföra ett nytt material. Det finns olika metoder som används vid svetsning. 

En av de vanligaste metoderna är källsvetsar. När man vill räkna på 

skjuvning vid källsvetsar använder man ekvation 11, där A är den skjuvade 

eller svetsade arean i ( 𝑚𝑚2), a är svetstjockleken i (𝑚𝑚). och kallas även 

a-mått och 𝐿 är svetsfogens längd i (𝑚𝑚). Figur 3.12 visar svetstjockleken 

som även kallas a-mått. [19] 

 

𝐴 = 𝑎 ∗ 𝐿     (11) 

 

 

Figur 3.12 Svetstjockleken a-måttet 
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3.9 Vibrationer 

Vibrationer är en svängningsrörelse kring en jämviktspunkt. 

Svängningsrörelsen har två kända utryck, dessa är frekvens och amplitud. 

Frekvensen beskriver hur snabbt svängningsrörelsen går och amplituden 

beskriver hur långt upp eller ner kring jämviktspunkten denna svängning 

sker. Figur 3.13 visar dessa två utryck. Vibrationer har enheten (
𝑚

𝑠2) 

 

Figur 3.13 Frekvens och amplitud i en svängningsrörelse 

Det finns tre olika typer av vibrationer beroende av vilken amplitud och 

frekvens dessa typer har. Det finns sinusformade vibrationer, brusformade 

vibrationer och intermittenta (stötmässiga) vibrationer. Sinusformade 

vibrationer bildas när både frekvens och amplitud rör sig under en jämn 

sträcka. Brusformade vibrationer bildas när amplituden går samma sträcka 

upp och ner när frekvensen har en ojämn rörelse. Stötmässiga vibrationer 

bildas när det blir höga amplitudtoppar plus att frekvensen sker i ojämna 

sträckor. Figur 3.14 visar skillnaden mellan de tre olika typerna. [20] 

 

 

Figur 3.14 Skillnaden mellan tre olika typer av vibrationer 
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Vid höga vibrationsnivåer kan skador på maskiner uppkomma och också 

höga ljudnivåer. Vibrerande maskiner kan monteras på golv som ligger på 

bottenvåningen för att undvika dessa höga ljudnivåer. Att montera dessa 

maskiner på bottenvåningen är inte alltid möjligt.  

Vibrations isolering används för att minska dessa vibrationer. Man kan 

använda sig av gummi kuddar eller mekaniska fjädrar. Kraften som kommer 

från en maskin är lika stort med kraften som går ner i golvet. Genom att 

använda någon slags dämpningselement kan man minska denna kraft som 

går ner i golvet. [21] 

Krafter som går ner i golvet kan beräknas med ekvation 12, där F är kraften i 

(N), K är fjäder konstanten i N/m och X är förflyttningen i (mm) 

𝐹 = 𝑘 ∗ 𝑥    (12) 

Resonansfrekvens 𝑓𝑛 inom vibrationer och svängningsrörelse är ett mått på 

hur snabbt ett föremål vibrerar. Resonansfrekvens 𝑓𝑛 kan beräknas med 

hjälp av ekvation 13, där m är massan för ett föremål i (Kg). [22] 

𝑓𝑛 =
1

2𝜋
∗ √

𝑘

𝑚
    (13) 
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4. Genomförande 

För kombination av tvättmaskin och släpvagn gjordes en undersökning för 

att se vilka möjliga alternativ är tillgängliga i marknaden. Det som var i 

åtanke är lastförmågan och utrymmet på släpvagn. För att kunna gå vidare i 

processen valde författaren att avgränsa konstruktionen och specificera 

koncepten genom att välja tvättmaskin och släpvagn innan 

produktutvecklingsprocessen för påbyggnaden och fästet sätts igång. Dessa 

val gjordes för att säkerställa storlek, vikt och placering av tvättmaskiner. 

4.1 Val av släpvagn 

Idag finns det en rad olika typer och modeller av släpvagnar på marknaden 

beroende på var och hur man ska använda släpvagnen. Specialbyggda 

släpvagnar konstrueras och byggs utifrån kundens önskemål och 

specifikationer såsom totalvikt, lastförmåga och utseende. Innan valet av 

släpvagn gjordes skapade gruppen en kravspecifikationslista baserat på 

insamlat material.  

För att kunna välja rätt släpvagn för detta arbete så gjordes det jämförelse 

mellan olika specialbyggda släpvagnar som redan finns på marknaden. 

Företaget Westbay Trailers erbjuder specialbyggda släpvagnar som byggs 

och konstrueras efter kundens önskemål. Olika specialbyggda släpvagnar 

som redan finns hos företaget jämfördes för att kunna välja en släpvagn som 

har hög lastförmåga. Te olika vagnar som jämfördes visas i tabell 4.1. I 

tabellen presenteras storlek, totalvikt, lastförmåga och tjänstevikt för varje 

modell. Under bilaga 1 presenteras de olika modellerna mer utförligt. 

 

Tabell 4.1: Olika modeller på släpvagn 

Modell Storlek Totalvikt Lastförmå

ga 

Tjänstevikt 

Vagn 1 3700x2280 mm 1500 kg 400 kg 1100 kg 

Vagn 2 5700x2500 mm 2600 kg 1000 kg 1600 kg 

Vagn 3 7300x2500 mm 3000 kg 900 kg 2100 kg 
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För att kunna välja en släpvagn som passar till konstruktionen så gjordes en 

jämförelse mellan tre möjliga släpvagnar. Släpvagnarna jämfördes genom 

dess totalvikt, storlek och lastförmåga. 

Efter jämförelse mellan de tre möjliga släpvagnarna så valdes modellen som 

har namnet vagn 2 och presenteras i bilaga 1. Denna släpvagn har en 

lastförmåga på 1000 𝐾𝑔. Vagnen har en totalvikt på 2600 𝐾𝑔 som kan 

klassas ner. De andra vagnarna valdes bort p.g.a. att vagn 1 har låg 

lastförmåga och vagn 3 är för stor i storleken vilket inte är nödvändigt i detta 

fall. 

Beräkningar måste göras för att säkerställa att vagnen kan köras av 

personbilar med B eller utökad-B körkortsbehörighet. Begränsningen för 

fordonskombination som kan dras med B-behörighet är 

3500 𝐾𝑔 [3500– 2600 = 900 𝐾𝑔] där 3500 𝐾𝑔 är den totala vikten på 

dragfordon och släp och 2600 𝐾𝑔 är vikten på släpet. Det betyder att 

dragfordonet får ha en totalvikt på 900 kg vilket är orimligt för en dragbil.  

Andra varianten av körkortsbehörighet ger möjligheten att dra en 

fordonskombination av den sammanlagda totalvikten på 4250 kg [4250 – 

2600 = 1650 kg]. Det betyder att dragfordonet kan ha en totalvikt på 1650 

kg. För att få högre totalvikt på dragfordonet kommer den totala vikten 

klassas ner på den valda släpvagnen till 2400 𝑘𝑔 vilket ger högre totalvikt 

för dragfordonet med 200 𝑘𝑔. Det betyder att dragfordonet totalvikt får nu 

vara 1850 kg vilket är mer rimligt och anpassat för flera dragfordon. 
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4.2 Val av tvättmaskin 

För att undvika skador på tvättmaskinen under transport skall valet av 

tvättmaskin baseras på de med fast konstruktion. Det finns frisvängande 

konstruktion och fast konstruktion. De frisvängande används då 

tvättmaskinerna skall vara stationerade och då är trumman fäst med hjälp av 

fjädrar och dämpare. De med fast konstruktion appliceras vid marina 

anläggningar och tanken är att trumman hålls fast med stativ för att hålla 

trumman stilla under färd och på så sätt undvika skador under transport.  

Under en intervju med Bo-Lennart på Wascator föreslog han att gruppen 

skulle fokusera på lågcentrifugerade maskiner (fast konstruktion) och inte 

högcentrifugerande (frisvängande konstruktion). Hushållsmaskiner vid detta 

arbete skulle uteslutas helt då livslängden på dessa är ungefär 1500–2000 

livscykler (antal tvättar) till skillnad mot professionella tvättmaskiner som 

har en livslängd upp till 3000 livscykler. Dessutom är de professionella 

tvättmaskinerna programmerade att anpassa mängden vatten och energi efter 

mängden tvätt. 

Vid val av tvättmaskin gjordes en kravspecifikationslista som skapades 

utifrån datainsamlingen. För att välja ett slutkoncept användes denna lista 

som underlag under produktutvecklingen. De krav som togs hänsyn till var 

kapacitet och typ av tvättmaskin 

Kravspecifikationer för tvättmaskin: 

● Tvättmaskinen ska ha en kapacitet på 1–10 kg kläder. 

● Tvättmaskinen skall ha fast monterad trumma 

● Det skall vara en professionell tvättmaskin.  
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Tabell 4.2 visar vilka tvättmaskiner som passade bäst för detta arbete. 

Fullständig information om dessa tvättmaskiner finns i bilaga 2. 

Tabell 4.2: Lista på tvättmaskiner 

Tvätt

maski

n 

 

Kapacitet 

(Kg) 

Mått 

(Bredd*djup*höjd) 

Centrifuge

ring (𝒓𝒑𝒎) 

Vikt 

(Kg) 

W475S 7.5 660*681*1131 830 129 

W575S 8 660*681*1131 830 116 

 

Det slutgiltiga valet föll på modell ”W575S” då denna tvättmaskin har en 

kapacitet på 8 kg kläder i jämförelse med ”W475S” som har en kapacitet på 

7,5 kg kläder.  Den valda tvättmaskinen väger dessutom 13 kg mindre. 

Valen av släpvagn och tvättmaskin gjordes för att se vilka alternativa 

släpvagnar och tvättmaskiner som är möjliga på marknaden och därifrån 

anpassa konstruktion efter valen. När det gäller släpvagnen så var 

lastförmågan plus storlek är viktiga för att anpassa konstruktionen efter 

vikten. När det gäller tvättmaskin så var storleken på de dynamiska krafterna 

plus måtten på infästningspunkterna viktiga för konstruktionen. I nästa 

kapitel kommer produktutvecklingsprocessen för fästet utföras för att kunna 

utveckla ett koncept som är anpassat efter valen. 
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4.3 Produktutvecklingsprocessen för påbyggnaden 

Placeringen av tvättmaskinerna i släpvagnen är ett moment som skall 

redogöras innan utvecklingsprocessen av fästet som förbinder 

tvättmaskinerna med släpvagnen påbörjas. Placeringen klargörs hur många 

tvättmaskiner får plats i släpvagnen och hur dessa skall placeras i 

släpvagnen. Placeringen kommer att redogöras genom att följa 

produktutvecklingsprocessen. 

För att kunna gå vidare i processen har författaren valt att samla 

kommentarer från kunden. Kommentarerna beskriver hur påbyggnaden 

önskas vara för att kunna hitta ett koncept som passar kundens önskemål. 

Kommentarerna som har samlats in från kunden visas i tabell 4.3. 

Tabell 4.3 Kundkommentarer 

Anläggningen skall kunna dras med en personbil 

Anläggningen skall vara lätt att använda 

Anläggningen skall ha flest antal tvättmaskiner som möjligt 

Anläggningen skall vara hållbar 

Anläggningen skall vara lätt att underhålla 
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Efter att kundkommentarer samlats in och skrivits ner skall dessa 

omformuleras till produktmål som redovisas i tabell 4.4. 

 

 

Tabell 4.4 Omformulering till produktmål 

Kundkommentarer Produktmål 

Anläggningen skall kunna 

dras med en personbil 

Överstig inte släpvagnens 

lastförmåga 

Anläggningen skall vara lätt 

att använda 

Gör inte anläggningen för 

komplex 

Gör anläggningen ergonomisk 

 

Anläggningen skall ha så 

många tvättmaskiner som 

möjligt 

Se till att anläggningen skall 

ha rätt antal tvättmaskiner  

Se till att anläggningen är rätt 

viktfördelad 

Anläggningen skall vara lätt 

att underhålla 

Se till att komponenterna är 

utplacerade så att 

underhållningen av dessa blir 

enkel 
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Produktmålen som har omformulerats från kundkommentarerna skall nu 

reduceras och viktas för att se vilka produktmål som är mest viktiga för 

påbyggnaden. Viktningen av dessa produktmål redogöras i tabell 4.5. 

 

 

Tabell 4.5 Viktning av produktmål 

 

  

1 Gör inte 

anläggningen 

för komplex 

 

Gör 

anläggningen 

ergonomisk 

 

Se till att 

anläggningen 

skall ha rätt 

antal 

tvättmaskiner  

Se till att 

anläggni

ngen är 

rätt 

viktförde

lad 

Se till att 

komponen

terna är 

utplacerad

e så att 

underhålln

ingen av 

dessa blir 

enkel 

2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 

3 Gör en enkel 

konstruktion 

Gör 

anläggningen 

lätt att 

använda 

Utnyttja 

designutrym

met 

Gör 

anläggni

ngen rätt 

fördelat 

Gör 

anläggnin

gen lätt att 

underhålla 

4      

5 1     

6  1    

7   1   

8    1  

9     1 

10      

For

me

l 

1 ∗ 0,1 1 ∗ 0,2 1 ∗ 0,3 1 ∗ 0,2 1 ∗ 0,2 

Re

sult

at 

= 0,1 = 0,2 = 0,3 = 0,2 = 0,2 
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” Se till att anläggningen skall ha rätt antal tvättmaskiner” anses vara väldigt 

viktigt och sätts därför till ett värde av 0,3. Detta produktmål kopplas 

samman med ”utnyttja designutrymmet” genom att välja rätt antal 

tvättmaskiner placerade i släpvagnen. 

”Det skall vara viktfördelat” sätts till ett värde av 0,2 och anses vara viktigt 

för att undvika skador under transport. Detta produktmål kopplas samman 

med ” Gör anläggningen rätt fördelat” då det är avgörande för 

viktfördelningen under transport. 

” Se till att komponenterna är utplacerade så att underhållningen av dessa 

blir enkel” sätts till ett värde av 0,2 och kopplas samman med ” Gör 

anläggningen lätt att underhålla” detta mål ansåg vara lika viktigt då 

rekommendationer på avstånd från tvättmaskinens datablad är angivna.  

”Gör anläggningen ergonomisk” är ett produktmål som sätts till ett värde av 

0,2. Detta anses vara lika viktigt som föregående produktmål då är det 

viktigt att välja rätt höjd för att kunna tvätta på ett ergonomiskt sätt. Denna 

höjd kommer att anpassas senare vid utvecklingen av fästet. 

”Gör inte anläggningen för komplex” sätts till ett värde av 0,1 och detta mål 

anses som minst viktigt av de huvudlistade produktmålen. Detta produktmål 

kopplas samman med ”Gör en enkel konstruktion” då den enkla 

konstruktionen kan vara avgörande för anläggningens komplexitet. 
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Nästa steg i produktutvecklingsprocessen för påbyggnaden är att prioritera 

och ranka de viktade produktmålen. Rankningen kommer att underlätta valet 

av ett antal genererade koncept i ett senare skede. Rankning av produktmål 

visas i tabell 4.6. 

Tabell 4.6 Rankning av produktmål 

Produktmål Prioritering Rankning 

Utnyttja 

designutrymmet 

0,3 1 

Gör anläggningen rätt 

fördelat 

0,2 2 

Gör anläggningen lätt 

att underhålla 

0,2 3 

Gör anläggningen lätt 

att använda 

0,2 4 

Gör en enkel 

konstruktion 

0,1 5 

Totalt 1  
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Konceptgenerering för påbyggnaden  

Vid generering av koncept ställdes ett krav på författaren som var viktigt för 

påbyggnaden och layouten. Kravet var lastförmågan på släpvagnen som är 

förbestämd vid val av släpvagn. Detta krav måste uppfyllas för att kunna dra 

släpvagnen med en personbil. Detta krav och tillsammans med placeringen 

av tvättmaskinerna begränsar författaren på hur många tvättmaskiner kan 

placeras i släpvagnen. Författaren fick begränsa vikten med ytterligare 300 

kg med tanke på fästet för tvättmaskinen och andra utrustning på 

släpvagnen. 

Utifrån dessa krav genererades fyra olika koncept för placeringen av 

tvättmaskinerna. Detta gjordes för att bestämma antalet tvättmaskiner och 

för att vidare kunna utveckla ett fäste som förbinder tvättmaskinerna med 

släpvagnen på bästa sätt.  

Koncept 1 

Det första konceptet innehåller fyra stycken tvättmaskiner. Två 

tvättmaskiner är placerade på framsidan av släpvagnen och lika många 

tvättmaskiner är placerade på baksidan av släpvagnen. Figur 4.1 visar 

placeringen av koncept 1. 

 

Figur 4.1 koncept 1 
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Koncept 2 

Det första konceptet innehåller fem stycken tvättmaskiner. Tre tvättmaskiner 

är placerade på framsidan av släpvagnen och två tvättmaskiner är placerade 

på backsidan av släpvagnen. Figur 4.2 visar placeringen av koncept 2 . 

 

Figur 4.2 koncept 2 
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Koncept 3 

Det andra konceptet innehåller sex stycken tvättmaskinerna. Tre stycken 

tvättmaskiner är placerade på framsidan av släpvagnen och lika många 

tvättmaskiner är placerade på baksidan av släpvagnen. Figur 4.3 visar 

placeringen av koncept 3. 

 

Figur 4.3 koncept 3 

Koncept 4 

Det fjärde konceptet innehåller 5 stycken tvättmaskiner. Tre tvättmaskiner är 

placerade på vänster sida av släpvagnens färdriktning. Två tvättmaskiner är 

placerade på det främre högra hörnet respektive bakre högra hörnet av 

släpvagnens färdriktning. Figur 4.4 visar placeringen av koncept 4. 

 

Figur 4.4 koncept 4 
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Val av koncept med hjälp av metoden Pugh analys 

För att kunna göre en jämförelse mellan koncepten skall alla produktmål 

som har redogjorts tidigare omvandlas till attribut. En av dessa koncept 

kommer att vara en referens koncept. Tabell 4.7 visar omformuleringen av 

produktmål till attribut. 

Tabell 4.7 Omformuleringen av produktmål 

Produktmål Attribut 

Gör en enkel konstruktion Simplicitet 

Gör anläggningen rätt fördelat Viktfördelning 

Gör anläggningen lätt att 

underhålla 

Lätt att underhålla 

Gör anläggningen lätt att 

använda 

Ergonomi 

Utnyttja designutrymmet Antal tvättmaskiner 

 

 

 

En enkel bedömning av de presenterade koncepten utfördes. 

Referenskonceptet hade värdet ”0” för alla attribut och de andra koncepten 

jämfördes med referenskonceptet där ”+” var bättre än referenskonceptet, ”-

” var sämre än referenskonceptet och ”0” var likvärdig som 

referenskonceptet som tabell 4.8 visar jämförelsen mellan koncepten. 

  

Tabell 4.8 Konceptjämförelse 

Attribut Koncept 

1(Referens 

koncept) 

Koncept 2 Koncept 3 Koncept 4 

Simplicitet 0 - 0 - 

Viktfördelning 0 - 0 - 

Lätt att 

underhålla 

0 + + 0 

Ergonomi 0 - 0 - 

Antal 

tvättmaskiner 

0 + + + 

Poäng 0 -1 2 -2 

Rankning 2 3 1 4 
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Med hjälp av metoden Pugh analys valdes koncept 3 som är presenterad 

tidigare. Detta koncept fick störst poäng och ansåg vara konceptet som 

uppfyller kundönskemålen allra bäst. Figur 4.5 visar det valda konceptet för 

påbyggnaden. 

 

Figur 4.5 valt koncept 

Det valde konceptet för placeringen av tvättmaskiner innehåller 6 stycken 

tvättmaskiner. Två av tvättmaskiner som är placerade i mitten på både fram 

och baksidan kan bytas ut mot två torktumlare vid behov eller vidare 

utveckling. 
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4.4 Produktutvecklingsprocessen för fäste 

4.4.1 Definiering av problem  

Vid användning av professionella tvättmaskiner uppstår dynamiska krafter 

som en följd av centrifugeringen. Professionella tvättmaskiner kräver någon 

typ av infästning i golvet för att maskinen inte ska flytta på sig och golvet 

inte ska ta skada av de stora krafterna som uppstår vid centrifugering. I 

vanliga fall används ett betongfyllt fundament när man ska fästa 

tvättmaskinerna exempelvis i tvättstugor. Denna typ av infästning är inte 

lämplig att användas på släpvagnar då dessa betongfundament väger för 

mycket och vikten på en släpvagn är begränsad. Genom att konstruera ett 

fäste som innehåller någon typ av dämpningselement kan man både dämpa 

dessa dynamiska krafter och hålla fast tvättmaskinen på släpvagnen.  

Studera nuvarande kontext 

Den nuvarande kontexten studerades genom insamlande av data på företag 

och genom internet. Dessa har erhållits genom besök på Electrolux Wascator 

i Ljungby. I dagsläget används betongfundament, detta fundament används 

för att ta emot dessa krafter från tvättmaskin. Problemet med detta 

fundament är dess höga vikt och är olämplig för att användas på släpvagnar.  

4.4.2 Definiering av produktspecifikationer 

För identifiering av produktspecifikationer gjordes det intervjuer med 

företaget Electrolux Wascator för att samla in kunddata. Olika 

kundönskemål samlades in genom samarbete med skolan. En lista på 

kundkommentarer krävdes för att kunna utveckla och generera ett koncept 

till ett fäste som fördelar och dämpar tvättmaskinens centrifugerande krafter. 

Listan på alla kundkommentarer presenteras i tabell 4.9. 
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Tabell 4.9 Kundkommentarer 

Fästet skall väga så lite som möjligt 

Fästet skall vara lätt att underhålla 

Fästet skall vara hållbart 

Fästet skall vara säkert  

Fästet skall dämpa krafter 

 

Efter att kundkommentarerna samlats in skall dessa omformuleras till 

produktmål, anledningen till detta är att i senare skede under 

utvecklingsprocessen använda dessa mål och omvandla de till attribut. 

Tabell 4.10 visar omformuleringen från kundkommentarer till produktmål. 

 

Tabell 4.10: Omformulering till produktmål 

Fästet skall väga så lite som 

möjligt 

Se till att fästet väger så lite som 

möjligt 

Fästet skall vara lätt att underhålla Gör fästet lätt att montera och 

demontera 

Fästet skall vara hållbart Se till att fästet kan användas i 

det flesta miljöer 

Fästet skall vara säkert Se till att fästet skall hålla sig på 

plats vid användning 

Fästet skall dämpa krafter Se till att fästet skall innehålla 

dämpningselement 

 

  



 

 

57 

Dhafer 

 

Identifiering av funktionella krav 

Identifiering av funktionella krav görs för att samla in kraven på produkten. 

Dessa krav görs genom att identifiera produktens primära användningsfall. 

Dessa användningsfall beskriver var och hur produkten skall användas. De 

primära användningsfallen presenteras i tabell 1, bilaga 3. Från tabell 1 med 

de presenterade primära användningsfallen samlades in några primära 

funktionella krav på produkten. Dessa funktionella krav var nödvändiga för 

att kunna utveckla ett koncept. De nödvändiga funktionella kraven listades 

ut i tabell 4.11. 

 

Tabell 4.11: Primära funktionella krav 

Fästet skall kunna monteras på en släpvagn 

Fästet skall hålla fast tvättmaskin på en släpvagn 

Fästet skall hålla sig på plats vid användning av tvättmaskinen 

 

Nästa steg i utvecklingsprocessen är att vikta de omformulerade produktmål 

som var presenterade under tabell 4.10. Dessa produktmål kommer att viktas 

och utvärderas efter hur viktigt varje produktmål är. Tabell 2, bilaga 3 visar 

de viktade produktmålen. 

Viktning av produktmålen blev enligt nedan: 

 Produktmålet ”Se till att fästet skall innehålla dämpningselement” är 

huvuduppgiften för fästet och därför sätts det till ett värde av 0,3 och 

kopplas samman med ”Fästet skall dämpa krafter”  

 Produktmålet ”Se till att fästet väger så lite som möjligt” anses vara 

viktigt och sätts till ett värde av 0,2. Detta produktmål kopplas 

samman med ” Gör fästet så lätt som möjligt” då vikten på 

släpvagnen är begränsad  

 Produktmålet ” Se till att fästet skall hålla sig på plats vid 

användning” anses vara ett viktigt mål och sätts till ett värde av 0,2 

poäng. Detta produktmål delas upp och kopplas samman med ” Gör 

konstruktionen stabil” och ” Gör konstruktionen säker” och sätts till 

ett värde av 0,6 poäng respektive 0,4. 
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 Produktmålet ”Gör fästet lätt att montera och demontera” anses vara 

mindre viktig jämfört med föregående mål och sätts till ett värde av 

0,15. Detta produktmål kopplas samman med ”Gör en simpel 

konstruktion” då montering och demontering av fästet är ett av målen 

med detta arbete. 

 

 Produktmålet ” Se till att fästet kan användas i krävande miljöer” 

anses vara minst viktigt och sätts därför till ett värde av 0,15. Detta 

produktmål kopplas samman med ” Välj rätt material ” då fästet ska 

användas i varierande miljöer. 

 

För att kunna gå vidare i processen och får en bättre bild på de viktade 

produktmålen gjordes det en prioriterings och rankningstabell på dessa som 

visas i tabell 4.12. 

Tabell 4.12: Prioritering och rankning av produktmål 

Produktmål Prioritering Rankning 

Fästet skall dämpa 

krafter 

0,3 1 

Gör fästet så lätt som 

möjligt 

0,2 2 

Gör en simpel 

konstruktion 

0,15 3 

Välj rätt material 0,15 4 

Gör konstruktionen 

stabil 

0,12 5 

Gör konstruktionen 

säker 

0,08 6 

Rankningen visar att produktmålet som säger att ”fästet skall dämpa krafter” 

hade störst prioritering och därför fick detta mål rankningen ett. Detta 

betyder att det är viktigt att fästet skall innehålla någon typ av 

dämpningselement som dämpar krafterna från tvättmaskinen. Efter 

prioritering och rankning av dessa produktmål kommer utforskning av 

alternativa koncept som kommer ske i näste steg i denna utvecklingsprocess.  
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4.4.3 Utforskning av olika designkoncept 

I detta avsnitt började författarna brainstorma genom att skriva ner idéer 

kring hur fästet skall vara och vilka delar fästet skall innehålla. Inspiration 

hämtades genom observering av diverse tvättstugor, datainsamling från nätet 

och tidigare kundkommentarer. För att kunna konceptgenerera ett koncept 

som är anpassat efter kundens krav börjar man med att brainstorma olika 

ideer. Dessa idéer skrivs i ett klassificeringsträd som konceptfragment och 

som visas i figur 1, bilaga3. Konceptfragmenten kommer att hjälpa 

författarna vid konceptgenerering. 

 

Konceptgenerering 

Konceptgenereringsfasen påbörjades genom att rita för hand vilka möjliga 

koncept för fästet kan genereras utifrån kraven som ställdes på fästet, 

produktmål och de reducerade konceptfragmenten. Det som var i åtanke är 

fästet skall innehålla någon typ av dämpning. Utifrån konceptfragmenten 

genererades fyra olika koncept. 

 

Koncept 1 

Det först tänkta konceptet består av två U-profiler som är kopplade till 

varandra med en fackverkskonstruktion. Fästet skall sitta under 

tvättmaskinen högra och vänstra sida. Fästet skall skruvas fast till 

släpvagnenschassi med fyra stycken M16 bultar på undersidan. 

Tvättmaskinen skruvas fast med fyra likadana M16 bultar på ovansidan. 

Bultarna är förutbestämda av Electrolux och följer med tvättmaskinen. Detta 

koncept visas i figur 4.6.  

 

 
Figur 4.6 Koncept 1 
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Koncept 2 

 

Det andra konceptet består av två L-profiler som är kopplade till varandra 

genom fackverkskonstruktion. Fästet skall sitta under tvättmaskinens högra 

och vänstra sida. Fästet skall skruvas fast med fyra stycken M16 bultar till 

släpvagnens chassi. Tvättmaskinen kommer att fästas med fyra likadana 

M16 bultar på ovansidan av fästet. Detta koncept visas i figur 4.7.  

 

 

 

 

 

 
 

Figur 4.7 Koncept 2 
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Koncept 3 

Det tredje konceptet består av en fackverkskonstruktion som är ihopsvetsad 

med L-profiler. Tvättmaskinen kommer att sitta på ovansidan av fästet och 

skruvas fast med fyra stycken M16 bultar. Fästet kommer att fästas i 

släpvagnens chassi med fyra likadana M16 skruvar. Detta koncept visas i 

figur 4.8. 

 

 

 

 
 

Figur 4.8 Koncept 3 
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Koncept 4 

Det fjärde konceptet fästet består av en bockad plåt som innehåller fyra 

stycken svetsade infästningspunkter. Tvättmaskinen skruvas fast med fyra 

stycken M16 bultar på ovansidan. Detta koncept visas i figur 4.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 4.9 Koncept 4 
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4.4.4 Optimering av designval 

De fyra genererade koncepten i föregående steg skall nu utvärderas utifrån 

de omformulerade produktmålen. Produktmålen skall omvandlas till attribut 

och visas under tabell 4.13 

 

Tabell 4.13: Omformulering av produktmål till attribut 

Produktmål Attribut 

Fästet skall dämpa krafter 
Dämpande 

Gör fästet så lätt som möjligt 
Låg vikt 

Gör konstruktionen stabil 
Robust 

Gör konstruktionen säker 
Säker 

Gör en simpel konstruktion 
Simpel 

Välj rätt material 
Hållbar 

 

När det gäller ”Fästet skall dämpa krafter” så är det tänkt att alla genererade 

koncept skall innehålla någon typ av dämpningselement som väljs efter valt 

koncept.  För att kunna välja ett koncept gjordes det en jämförelse mellan de 

fyra koncepten, detta gjordes med hjälp av Pugh analys metoden. 
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Pugh analys 

En utvärdering av de skissade koncepten utfördes. Referens Konceptet hade 

värdet ”0” för alla attribut och de andra koncepten jämförs med referens 

konceptet där ”+” var bättre än referens konceptet, ”-” var sämre än referens 

konceptet och ”0” var likvärdig som referens konceptet som tabell 4.14 

visar. 

Tabell 4.14: Utvärdering av koncept 

Attribut Koncept 1 

(Referens 

koncept) 

Koncept 2 Koncept 

3 

Koncept 4 

Dämpande 0 0 0 0 

Låg vikt 0 + 0 0 

Robust 0 + + - 

Säker 0 - + - 

Simpel 0 + - + 

Hållbar 0 0 0 - 

Poäng 0 2 1 -2 

Rankning 3 1 2 4 

Utveckla? Nej Ja Nej Nej 

Utifrån Pugh analys valdes koncept två. Detta koncept hade mest poäng och 

därför fick det rankning nummer ett. Koncept nummer två skall vidare 

utvecklas i nästa steg. 
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4.4.5 Utveckling av det valde konceptet 

Det valde konceptet skall nu utvecklas. Genom att rita konceptet för hand 

kom författarna på att stagen på fackverkskonstruktionen kunde göras 

bredare. Genom att göra stagen bredare jämfört med föregående valt koncept 

blir konstruktionen ännu mer stabilare. Figur 4.10 visar utvecklingen av det 

valda konceptet.  

 

 
 

Figur 4.10 Utvecklat koncept 

 

 

 

 

 

I nästa steg kommer val av material och dimensioner på L-profilen att 

utföras. Efter valen kommer beräkningar på fästet utföras för att se om fästet 

klarar av krafterna som uppstår från tvättmaskinen. 
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4.5 Hållfasthetsberäkningar 

4.5.1Val av material 

L- profiler som det utvecklade fästet har finns i olika material. Profilen finns 

i både stål och aluminium. Med tanke på att fästet skall installeras på en 

släpvagn så är vikten ett viktigt krav och därför valde författaren att välja 

aluminium p.g.a. dess låga vikt jämfört med stål. 

En undersökning gjordes för att se vilka Aluminiumlegeringar det finns när 

det gäller L-profiler. De vanligaste legeringar som användes i L-profiler är 

6060 T6 och 6082 T6 och som finns i olika standard dimensioner. För att 

utföra beräkningar på fästet så valdes L- profilen som har beteckningen SS 

6082 T6 och dimension 80X40X5 mm och är presenterad mer utförligt i 

teori. Denna L-profil kallas olikflänsig p.g.a. dess dimension och är vald 

från företaget Alutrade.se. Aluminiumlegeringen har en brottgräns 𝑆𝑢 =
300 𝑀𝑃𝑎 och sträckgräns 𝑆𝑦 = 255 𝑀𝑃𝑎. 
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4.5.2 Friläggning av fäste 

Fästet består av två balkar som sitter under tvättmaskinens högra och vänstra 

sida. Varje balk består av två L-profiler som är ihopsvetsade med en 

fackverkskonstruktion. Balkens längd skall beräknas utifrån maskinens 

infästningspunkter som visas i figur 1, bilaga 4. 

Från maskinens infästningspunkter och den bestämda höjden på 

fackverkskonstruktionen som sitter mellan L-profilerna blev längden på hela 

balken 640 mm. Detta gjordes för att kunna anpassa avståndet på 

fackverkskonstruktionen efter infästningspunkterna. Figur 4.11 visar mått på 

balken.  

 

figur 4.11 mått på den ena balken 
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Utifrån balkens längd och höjd bestämdes vinkeln α mellan L- profilen och 

stagen som blev 41,18°, se figur 4.12. 

 

Figur 4.12 Hela balken 

 

Krafterna som uppstår vid centrifugering av tvättmaskinen är både statiska 

och dynamiska krafter 𝐹𝑚 respektive 𝐹𝑎. Krafterna kommer verka på fyra 

ställen där två infästningspunkterna finns i varje balk. Beräkningar kommer 

att göras på den dynamiska kraften 𝐹𝑎 och betraktas som en punktlast som 

verkar i varje infästningspunkt.  

För att kunna beräkna på det största momentet som balken kan utsättas för, 

friläggs balken genom att dela den i två delar, dvs där stagen sitter. Figur 

4.13 visar friläggningen av balken. 

 

 

 

Figur 4.13 Friläggning av balken 
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Den totala dynamiska kraften 𝐹𝑎 som tvättmaskinen utgör vid centrifugering 

är 2400 N. Denna kraft delas på fyra för att få kraften i varje 

infästningspunk. 

𝐹𝑎 =
2400

4
= 600 𝑁 

 

Det största böjmomentet som den halva balken kommer att utsättas för kan 

beräknas med hjälp av ekvation 3. Där 600 N är kraften på varje 

infästningspunkt och 320 mm är halva balkens längd.  

 

𝑀𝑎 =
𝐹∗𝐿

4
    (3) 

 

𝑀𝑎 =
600 ∗ 320

4
= 48 000 𝑁𝑚𝑚 
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4.5.3 Normalspänningsberäkningar av fäste 

De dynamiska krafterna från tvättmaskinen ger orsak till normalspänningar 

Ϭ i fästet p.g.a. böjning. Dessa spänningar påverkar materialets egenskaper. 

Olika material påverkas på olika sätt. För att vi ska vara säkra på att det 

valda materialet med dess brottgräns 𝑆𝑢 och sträckgräns 𝑆𝑦 klarar av 

spänningar som böjningsmomentet 𝑀𝑎 utgör vid varje infästningspunkt 

beräknas normalspänningen. 

Normalspänningen Ϭ kommer att beräknas för varje infästningspunkt 

med det beräknade böjningsmomentet 𝑀𝑎 från föregående steg. Innan 

man gå vidare, måste en säkerhetsfaktor 𝑆𝐹 bestämmas för konstruktionen. 

Säkerhetsfaktorn kan variera för olika utföranden och det är konstruktören 

som bestämmer vilken säkerhetsfaktor skall väljas. Här valdes 

säkerhetsfaktorn 𝑆𝐹 = 2 eftersom detta ansåg vara rimligt för sådana typer 

av konstruktion.  

Efter att säkerhetsfaktorn har valts beräknades normalspänning Ϭ som blev 

19 MPa. Beräkning av normalspänning visas mer utförligt under 

bilaga 5. 

För att kunna beräkna hur materialet klarar av normalspänningar under en 

viss livslängd, så måstet förhållandet mellan spänningsamplitud Ϭ𝑎 och 

mittspänningen Ϭ𝑚 beräknas. Därefter beräkna uthållighetsgränsen  𝑆𝑛 

för materialet. Utifrån dessa beräkningar och med hjälp av förhållandet 

mellan Ϭ𝑎 och Ϭ𝑚 kan den tillåtna normal spänningen Ϭ𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙 för det 

valda materialet konstateras. Detta kommer att visa om den beräknade 

normalspänningen Ϭ ligger under den tillåtna normalspänningen Ϭ𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙 för 

materialet. 
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Förhållandet mellan Ϭ𝒂 och Ϭ𝒎 hittades med hjälp av beräkningar so visas 

under bilaga 5, där spänningsamplituden Ϭ𝒂 blev 1,5 större än 

mittspänningen Ϭ𝒎. Återstår för att kunna konstatera den tillåtna 

normalspänningen Ϭ𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙 för materialet är uthållighetsgränsen 𝑆𝑛. Beräkning 

av uthållighetsgränsen 𝑆𝑛 visas under bilaga 5, där 𝑆𝑛 blev 72 MPa 

Med hjälp av spänningsförhållandet och den beräknade uthållighetsgränsen 

𝑆𝑛 kunde den tillåtna normalspänningen Ϭ𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙 för materialet konstateras, se 

figur 4.14, där Ϭ𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙 blev 62 𝑀𝑃𝑎 vilket betyder att det valda materialet 

kommer att klara av spänningen som uppstår vid varje 

infästningspunkt på fästet, eftersom den beräknad normalspänningen 

Ϭ ≤  Ϭ𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙. 

 

Figur 4.14 Normalspänningsförhållande 
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4.5.4 Skjuvspänningsberäkningar av fäste 

Det utvecklade fästet består av en svetsad fackverkskonstruktion som binder 

ihop två L-profiler, där det uppstår skjuvspänningar i själva svetsen pga. 

krafterna som tvättmaskinen utgör. För att kunna beräkna den minsta 

svetslängden 𝐿 som visas i figur 15 gjordes det några beräkningar. Längden 

på svetsen 𝐿 måste beräknas för att se hur lång svets det krävs för att 

fackverkskonstruktionen inte skall brista. Beräkningar på svetslängden L 

gjordes under bilaga 6. 

 

 

Figur 4.15 Svetslängd på fackverkskonstruktionen 
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uthållighetsgränsen 𝑆𝑛 för materialet blev 41,76 Mpa, se bilaga 6. Efter att 

uthållighetsgränsen för materialet har beräknats konstaterades förhållandet 

mellan τa  och τm där τa  blev 1,5 större än τm.  

När uthållighetsgränsen 𝑆𝑛  och förhållandet mellan τa  och τm 

beräknades, kunde skjuvspänningen för materialet konstateras med 

hjälp av figur 4.16. 

 

Figur 4.16 Skjuvspänningsförhållande 

 

Från diagrammet blev skjuvspänningen som kallas τ𝑎 𝑠𝑡𝑦𝑟𝑘𝑎 = 35 𝑀𝑃𝑎. 

Genom att använda τ𝑎 𝑠𝑡𝑦𝑟𝑘𝑎 i ekvation 7 kan den skjuvade arean 

beräknas. Den skjuvade arean 𝐴 blev 126,3 𝑚𝑚2 och den totala 

svetslängden 𝐿 blev 26 mm, se bilaga 6. Svetsen skall vara på två sidor av 

stagen som visades i figur 4.15 och därför delas längden L på två. Den 

minsta svetslängden som krävs i varje sida är 13mm. 
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4.6 Val av dämpningselement 

Ett av de kundönskemålen är att fästet skall kunna dämpa tvättmaskinens 

krafter som går ner i golvet för att inte skada underlaget på släpvagnen. Att 

dämpa krafter kan göras på olika sätt. Ett av sätten är att använda någon 

slags av vibrationsdämpare som kan sitta under tvättmaskinen. Genom en 

undersökning så hittades en rad olika typer av vibrationsdämpare. En av de 

vanligaste typerna är gummidämpare som finns för olika utföranden. Dessa 

dämpare finns för roterande maskiner och kan dämpa krafter upp till 90%. 

För att kunna välja rätt gummidämpare så är det vissa viktiga faktorer som 

skall beräknas innan man väljer en gummidämpare. Faktorerna som är 

viktiga är fjäderkonstanten 𝐾, resonansfrekvensen 𝑓𝑛, tvättmaskinens massa 

𝑚, tvättmaskinens golvbelastning 𝐹𝑡, tvättmaskinens egenfrekvens 𝑓 och 

tvättmaskinens dynamiska kraft 𝐹𝑎. 

Gummidämparen fungerar som en fjäder och därför är det viktigt att börja 

med att beräkna på fjäderkonstanten 𝐾 innan andra beräkningar sätts igång. 

Fjäderkonstanten 𝐾 för en gummidämpare kan beräknas med hjälp av 

ekvation 12. 

𝐾 = (𝑓𝑛 ∗ 2π)2 ∗ 𝑚            (12) 

Där:  

𝑓𝑛 = 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑠𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛 

𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 
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För att kunna beräkna fjäderkonstanten 𝐾 för systemet så måste 

resonansfrekvensen 𝑓𝑛 väljas. resonansfrekvensen 𝑓𝑛 skall vara under 

maskinens egenfrekvens 𝑓 för att dämpningen av krafter skall fungera. 

Egenfrekvensen för tvättmaskinen är 13,8 HZ som kan ses i tvättmaskinens 

datablad under bilaga 2. Resonansfrekvensen 𝑓𝑛 är därför vald till ett värde 

av 7 vilket är rekommenderat ligga under maskinens egenfrekvens som är 

13,8 HZ, massan för tvättmaskinen är 116 Kg, se bilaga 2. Fjäderkonstanten 

kan nu beräknas med hjälp av ekvation 12. 

 𝐾 = (7 ∗ 2𝜋)2 ∗ 116 ≈ 224 395
𝑁

𝑚
≈ 224,4 𝑁/𝑚𝑚 

Det är tänkt att fyra gummidämpare skall väljas för att de skall sitta under 

varje infästningspunkt från tvättmaskinen och därför kommer det beräknade 

fjäderkonstanten 𝐾 att delas på fyra. Fjäderkonstanten 𝐾 för varje 

gummidämpare blir 56,1 N/mm. 

Tvättmaskinens golvbelastning 𝐹𝑡 kommer att ge upphov till nedfjädring 𝑥. 

Nedfjädringen på tvättmaskinen är beroende av både det beräknade K-värdet 

och golvbelastningen 𝐹𝑡 som uppstår vid maskinens egenfrekvens. 

Golvbelastning 𝐹𝑡  konstaterades genom att skriva och plotta en fil i 

programmet MATLAB som visas i figur 4.17. Golvbelastningen 𝐹𝑡  som 

uppstår vid maskinens egenfrekvens blev 2471 N. Diagrammet som visar 

den plottade Matlabfilen visas i figur 2, bilaga 7. Diagrammet visar 

golvbelastningen 𝐹𝑡 i (N) som en funktion av maskinens egenfrekvens 𝑓 i 

(Hz). 

 

 

 

Figur 4.17 MATLAB fil för beräkning av golvbelastning. 
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Golvbelastningen 𝐹𝑡  som uppstår vid maskinens egenfrekvens blev 2471 N. 

Diagrammet som visar den plottade Matlabfilen visas i figur 4.18. 

Diagrammet visar golvbelastningen 𝐹𝑡 i (N) som en funktion av maskinens 

egenfrekvens 𝑓 i (Hz). För att få den totala golvbelastningen 𝐹𝑡 adderas 

tvättmaskinens statiska kraft 𝐹𝑚 tillsammans med 

golvbelastningen som uppstår vid maskinens egenfrekvens. Den 

totala golvbelastningen blir: 

2471 + 1600 = 4071 N 

 

Figur 4.18 Golvbelastning i förhållande till maskinens egenfrekvens 
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Den totala golvbelastningen delas på fyra för att få belastningen i varje 

infästningspunkt. 𝐹𝑡 vid varje infästningspunkt blir 1017 N. 

Faktorerena som är mest viktiga för valet är 𝐹𝑡, K-värdet och 

nedfjädringen 𝑥 som uppstår vid varje infästningspunkt. Nedfjädringen 𝑥 

kan nu beräknas med hjälp av ekvation 13. 

𝐹𝑡 = 𝐾 ∗ 𝑥 →  𝑥 =
𝐹𝑡 

𝑘 
     (13)

    

𝑥 =
1017

56,1
= 18,12 𝑚𝑚 

Med hjälp av nedfjädringen 𝑥 och kraften 𝐹𝑡 gjordes en undersökning för att 

kolla om det finns någon gummidämpare som har dessa specifikationer. 

Olika gummidämpare har olika förmåga när det gäller maximalt belastning 

och nedfjädring. Kraven som gummidämparen bör uppfylla är att den skall 

klara en nedfjädring på 18,12 𝑚𝑚 och en golvbelastning på 1017 𝑁. En 

jämförelse gjordes på nätet på olika företag för att se om det finns någon 

gummidämpare som uppfyller dessa krav. 

Ett företag som heter Limo säljer färdiga vibrationsdämpare hade några 

gummidämpare som var relevanta för detta utförande. Gummidämparna 

finns i olika storlekar beroende av vilken belastning och nedfjädring. Varje 

gummidämpare har olika modeller som t.ex. gängad eller skruvbaserad 

gummidämpare. 

Gummidämparen som uppfyllde kraven hittades och visas under figur 4.19, 

denna gummidämpare har två inbyggda M16 bultar och en diameter A på 

100 mm, fullständig information och mått på gummidämparen finns under 

tabell 1, bilaga 7. Denna gummidämpar klarar av en maximal belastning på 

7500 N och en nedfjädring på 19 mm. 

 

 

Figur 4.19 Det valda gummidämpare 
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5. Resultat & analys 

Under detta avsnitt kommer det utvecklade produkten att presenteras mer 

utförligt för att ge ett kortfattat resultat av arbetet. 

Undersökningsfrågan som besvarades under arbetets gång lyder: 

Hur skall ett fäste konstrueras för att hålla fast tvättmaskinen på en 

släpvagn och dämpa dynamiska krafter som uppstår vid användning av 

tvättmaskinen. 

Undersökningsfrågan besvarades med nedanstående moment som utfördes i 

föregående kapitel. Momentet som utfördes är: 

Valet av släpvagnen föll på en specialbyggd släpvagn som kan konstrueras 

och byggs efter kundönskemål. Vagnen som är vald har en storlek på 5,7 

meter lång och 2,5 meter bred med en lastförmåga på 1000 Kg och en 

totalvikt på 2600 Kg. Denna vagn valdes för att kunna anpassa 

konstruktionen för fästet och hur placeringen av tvättmaskinerna kommer att 

se ut.  

Vid val av tvättmaskin ställdes vissa krav för författaren som var viktiga för 

att kunna beräkna storlek och hållfasthet för fästet. Andra krav var att 

tvättmaskinen skall vara professionell och har en fast monterad trumma. 

Genom några besök hos företaget Electrolux Wascator i Ljungby jämfördes 

några möjliga tvättmaskiner som passar i sådana typer av utföranden där 

tvättmaskinen skall vara monterad på en släpvagn. Utifrån kraven valdes den 

professionella tvättmaskinen som har namnet W575S. Denna tvättmaskin 

presenteras med dess datablad under bilaga 2. 

Efter val av tvättmaskin och släpvagn genererades fyra olika koncept för att 

bestämma hur många tvättmaskiner kan placeras på släpvagnen och hur 

dessa skall placeras. Nästa steg i genomförandet och efter valt koncept för 

placeringen av tvättmaskinerna påbörjades produktutvecklingsprocessen för 

fästet.  
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Produktutvecklingsprocessen följdes för att kunna konceptgenerera ett fäste 

som uppfyller kundkraven. Med hjälp av denna process genererades fyra 

olika koncept för fästet. Dessa koncept jämfördes utifrån olika kundkrav och 

produktmål. Dessa produktmål omformulerades till attribut för att kunna 

välja ett slutligt koncept för fästet med hjälp av Pugh analys metoden. 

Utifrån Pugh analys valdes ett koncept som utvecklades vidare. Det 

utvecklade konceptet visas i figur 5.1 

 

Figur 5.1 utvecklat fäste 
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Efter att konceptet för fästet har valts gjordes hållfasthetsberäkningar för att 

säkerställa att fästet klarar av tvättmaskinens krafter som uppstår vid 

centrifugering. Innan dessa beräkningar påbörjades valdes material för L-

profilen som det utveckla fästet har. Materialet blev en Aluminiumlegering 

som har beteckningen SS 6082 T6 och dimension 80X40X5 mm. Med 

denna L-profil blev balkens höjd och längd, 150 mm respektive 640 mm. 

Figur 5.2 visar mått på L-profilen. 

 

Figur 5.2 Mått på fäste 

 

När materialet för det valda L-profilen konstaterades gjordes beräkningar på 

normalspänningar Ϭ och skjuvspänningar 𝜏 som kan uppstår på fästet. 

Normalspänningsberäkningar gjordes för att säkerställa att materialet klarar 

av böjningsmoment som tvättmaskinens kraft utgör under centrifugering. 

 

Utifrån beräkningarna konstaterades att det valda materialet klarar av 

tvättmaskinens centrifugerande krafter eftersom den beräknade 

normalspänningen Ϭ som kraften utgör låg under den tillåtna 

normalspänningen Ϭ𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙 för materialet, dvs Ϭ𝑎  ≤  Ϭ𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙 och därför 

säkerställs materialet för normalspänningar. 

  



 

 

81 

Dhafer 

Vid skjuvspänningar 𝜏 så var det svetslängden 𝐿 på 

fackverkskonstruktionen som binder ihop L-profilerna intressant. 

Genom att beräkna på den minsta skjuvade arean 𝐴 som det valde 

materialet tillåter kunde svetslängden 𝐿 beräknas. Svetslängden L blev 

13 𝑚𝑚 i varje sida på fackverkskonstruktionen som figur 5.3 visar. 

 

 

Figur 5.3 svetslängd på fackverkskonstruktionen 

 

För val av gummidämpare gjordes en jämförelse med olika företag där fyra 

stycken gummidämpare valdes för att sitta under varje infästningspunkt från 

tvättmaskinen. Gummidämparen som visas i figur 5.4 är den valda 

gummidämpare som har dimensionerna A= 100 mm, B=80 mm, G=47 mm 

och C= M16 bult. 

 

Figur 5.4 Den valda gummitapparen  
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Efter hållfasthetsberäkningarna och val av gummidämpare som gjordes under 

kapitel 4 beräknades höjden från golv till tvättmaskins dörr som visas under figur 

5.5. Denna höjd blev 794 mm som ansås vara rätt höjd för att kunna tvätta kläder 

på ett ergonomiskt sätt. 

 

Den totala höjden beräknades genom att läggs ihop höjden på fästet 150 mm, 

gummidämparens höjd 80 mm och 564 mm från tvättmaskinens underlag till 

mitten av dörren på tvättmaskinen.  

 

150 + 80 + 564 = 794 𝑚𝑚 

 

 

 

Figur 5.5 Höjd på (fäste + tvättmaskin) 
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Placeringen av tvättmaskinerna i släpvagnen visas under figur 5.6 där sex 

stycken tvättmaskiner valdes att används. Vid behov eller önskemål kan två 

av tvättmaskinerna bytas ut mot två torktumlare där samma fäste kan 

användas. 

 

 

Figur 5.6 Placering av tvättmaskin och fäste på släpvagn 
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6. Diskussion & Slutsatser 

6.1 Metoddiskussion 

Inom vetenskaplig forskningsmetod så har olika metoder använts för att nå 

hög reliabilitet. Den kvalitativa metoden använts i form av intervjuer, 

studiebesök och andra möten. Vid den kvantitativa metoden så har 

mätningar och beräkningar utförts under arbetet. Validiteten inom 

forskningsmetod för detta arbete var baserad på intervjuer, kända teorier och 

genom att jämföra källor med varandra för att säkerställa informationen som 

använts i arbetet. 

När det gäller vetenskapligt förhållningssätt så var positivismen viktigt för 

att kunna identifiera problemet och få mer förståelse kring arbetets 

undersökning. Vid datainsamling och undersökning så har Primära och 

sekundära källor varit till hjälp då olika kurslitteraturer och webbsidor har 

använts för att öka tillförlitligheten. Inom vetenskapligt angreppssätt så var 

det deduktiva sättet dominerad under detta arbete då redan kända teorier har 

använts 
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6.2 Resultatdiskussion & Slutsats 

Det slutliga resultatet blev en detaljkonstruktion av ett fäste som ska 

användas för att fästa professionella tvättmaskiner på en släpvagn. 

Släpvagnen kommer att fungera som en mobil tvättanläggning och användas 

vid katastrofer. Huvudmålet med fästet är att dämpa och fördela krafter som 

uppstår vid centrifugering av tvättmaskinen.  

Under arbetsgång så har författaren gjort undersökningar på möjliga 

släpvagnar och tvättmaskiner med syfte att säkerställa vissa storlekar och 

dimensioner som är viktiga för konstruktionen. Denna undersökning var 

väldigt tidskrävande där olika företag kontaktades för att hitta en släpvagn 

med höglastförmåga, med tanke på vikten för konstruktionen. Författaren 

hade svårt med att bestämma hur mycket fästet kommer att väga. Man vill 

ha så många tvättmaskiner som möjligt på en släpvagn och därför är vikten 

för fästet avgörande. Efter valt koncept och de utförda beräkningar på fästet 

konstaterades att fästet inte väger så mycket och därmed inte kräver någon 

släpvagn som har hög lastförmåga. Men man kan istället utnyttja 

släpvagnens förmåga med att ha fler tvättmaskiner med det utvecklade 

fästet.  

Besöken hos Electrolux Wascator har varit till nytta då mycket information 

har samlats gällande olika användbara tvättmaskiner som kan fungera i detta 

arbete. 

Vid utvecklingen av fästet så har teorierna som är nämnda under kapitel tre 

används. Det utvecklade fästet valdes då fyra koncept genererades med hjälp 

av produktutvecklingsprocessen. Hållfasthetsberäkningar för fästet gjordes 

för att säkerställa material, vikt och andra dimensioner. Teorierna som har 

använts för hållfasthetsberäkningar visar att konstruktionen kommer emotstå 

spänningar och kraften som uppstår vid centrifugering.  

För att kunna välja rätt dämpningselement så gjordes några beräkningar. 

Beräkningarna gjordes med hjälp av programmet MATLAB som var väldigt 

användbart. Genom att använda MATLAB kunde golvbelastningen som var 

viktigt för valet konstateras.  

Slutligen vill författaren nämna att man kan använda sig av 

hushållstvättmaskiner istället för professionella tvättmaskiner. 

Hushållstvättmaskiner har däremot mindre livstid och kräver ingen 

infästning i golvet då mindre krafter uppstår.  
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Bilaga 1: Val av släpvagn 
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Bilaga 2: Val av tvättmaskin 
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Bilaga 3: Produktutvecklingsprocessen för fäste 

Tabell 1 primära användningsfall 

Operatören monterar fästet på släpvagn 

Initial Tillstånd 

Operatör Fäste Släpvagn 

Fäster fästet på släpvagnen   

  Fästes i 

Ser till att fästet håller sig på 

plats 

  

 Är på plats  

  Håller fästet 

Fäster tvättmaskinen på fästet   

 Håller 

tvättmaskinen 

 

  Håller konstruktionen 

Sluttillstånd 

Fästet är på plats 
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Tabell 2 Viktning av produktmål  

1 Se till att 

fästet väger 

så lite som 

möjligt 

Gör fästet lätt att 

montera och 

demontera 

Se till att 

fästet kan 

användas i 

det flesta 

miljöer 

Se till att fästet skall hålla 

sig på plats vid användning 

Se till att 

fästet skall 

innehålla 

dämpnings

element 

2 0,2 0,15 0,15 0,2 0,3 

3 Gör fästet 

så lätt som 

möjligt 

Gör en simpel 

konstruktion 

Välj rätt 

material 

Gör 

konstruktionen 

stabil 

Gör 

konstru

ktionen 

säker 

Fästet skall 

dämpa 

krafter 

4 1      

5  1     

6   1    

7    0,6 0,4  

For

mel 

1*0,2 1*0,15 1*0,15 0,6*0,2 0,4*0,2 1*0,3 

Resu

ltat 

=0,2 =0,15 =0,15 0,12 0,08 0,3 
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Figur 1 klassificeringsträd från brainstorming 
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Bilaga 4: Friläggning av fäste 

 

 

Figur 1 Mått på infästningspunkter från tvättmaskin i mm 

 

 

 

 

Figur 2 Vikt på fäste 
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Bilaga 5: Normalspänningsberäkningar av fäste 

Normalspänningen Ϭ kommer att beräknas för varje infästningspunkt 

med det beräknade böjningsmomentet 𝑀𝑎 med hjälp av ekvation 8 

 

Ϭ

𝑆𝐹∗𝐾𝑓
=

𝑀𝑎

𝑍
       (8)  

 

Där: 

 

Ϭ= Normal spänning 

𝑀𝑎 = beräknat böjningsmoment  

𝑆𝐹 = Säkerhetsfaktor 

𝐾𝑓 = Konsentrationsfaktor 

𝑍 = Sektionmodul 

Det som är känt för att kunna beräkna på normalspänningen är: 

𝑀𝑎 = 48 000 𝑁𝑚𝑚 

𝑆𝐹 = 2 vald 

𝐾𝑓 = 𝐾𝑡 = 1,55 (se figur 1, bilaga 5) 

𝑍 = 7848 (L-profil 80X40X5) 

 

Ϭ =
𝑀𝑎∗𝑆𝐹∗𝐾𝑓

𝑍
     

Ϭ =
48000∗2∗1,55

7848
= 18,96 ≈ 19 MPa  

  

Den beräknade normalspänningen blev 19 MPa och är spänningen som det 

största böjningsmomentet utgör i varje infästningspunkt.  

För att kunna beräkna hur materialet klarar av normalspänningar under en 

viss livslängd, så måstet relationen mellan dynamiska och statiska 

normalspänningar  Ϭ𝑎 respektive Ϭ𝑚 beräknas. Därefter beräkna 

utmattningsgränsen 𝑆𝑛 för materialet. Utifrån dessa beräkningar och 

med hjälp av förhållandet mellan Ϭ𝑎 och Ϭ𝑚 kan den tillåtna normal 

spänningen Ϭ𝑎𝑡𝑖𝑙𝑙 för det valda materialet konstateras. Detta kommer 

att visa om den beräknade normalspänningen Ϭ𝑎 ligger under den tillåtna 

normalspänningen Ϭ𝑎𝑡𝑖𝑙𝑙 för materialet. 
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Förhållandet mellan Ϭ𝒂 och Ϭ𝒎 kan konstateras med hjälp av maskinens 

statiska och dynamiska krafter, 𝐹𝑚 respektive 𝐹𝑎. Dessa krafter är tagna från 

tvättmaskinens datablad som finns under bilaga 2 där 𝐹𝑎 = 2400 𝑁 och 

𝐹𝑚 = 1600 𝑁. För att konstatera förhållandet mellan  användes  ekvation 2. 

 

Ϭ =
𝑀

𝑍
     (2) 

 

Ϭ𝑎 =
𝑀𝑎

𝑍
        

 

Ϭ𝑚 =
𝑀𝑚

𝑍
          

Förhållandet mellan Ϭ𝑎 och Ϭ𝑚 kan nu konstateras genom att dela Ϭ𝑎 med 

Ϭ𝑚. 

Ϭ𝑎

Ϭ𝑚
=

𝐹𝑎

𝐹𝑚
=

2400 𝑁

1600 𝑁
= 1,5 

 
Ϭ𝑎

Ϭ𝑚
= 1,5 ⇨  Ϭ𝑎 = 1,5 Ϭ𝑚    

 

Återstår för att kunna konstatera den tillåtna normalspänningen Ϭ𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙 för 

materialet är uthållighetsgränsen 𝑆𝑛. Med hjälp av ekvation 9 kan 

uthållighetsgränsen 𝑆𝑛 beräknas. 

𝑆𝑛 = 𝑆𝑛
" ∗ 𝐶𝐿 ∗ 𝐶𝐺 ∗ 𝐶𝑆 ∗ 𝐶𝑇 ∗ 𝐶𝑅           (9) 

 

Där 𝑆𝑛
" = 0,4 ∗ 𝑆𝑢 (se tabell 1, bilaga 5) 

𝐶𝐿 = 1 (böjning, se tabell 1, bilaga 5) 

𝐶𝐺 = 1 (d ≤ 10 mm, se tabell 1, bilaga 5) 

𝐶𝑆 = 0,6 (As forged se figur 2, bilaga 5) 

𝐶𝑇 = 1 (Normal tempratur, tabell 1, bilaga 5) 

𝐶𝑅 = 1 (50% Reliability, se tabell 1,bilaga 5) 

 

𝑆𝑛 = 0,4 ∗ 300 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 0,6 ∗ 1 ∗ 1 = 72 𝑀𝑃𝑎  
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Med hjälp av spänningsförhållandet och den beräknade uthållighetsgränsen  𝑆𝑛 
konstaterades den tillåtna normalspänningen för materialet som blev 62 Mpa. 

 

 

Tabell 1faktorer inom utmattningsgräns 

Utmattningsgräns faktorer Böjning 

𝑆𝑛
"  (Aluminium) 0,4*𝑆𝑢  

𝐶𝐿 (Belastningsfaktor) 1 

𝐶𝐺 (gradientfakor) 1 

𝐶𝑇  (temperaturfaktor) 1 

𝐶𝑅 ( tillförlitlighetsfaktor) 1 

 

 

 

 
Figur 1 koncentrationsfaktor 𝐾𝑡 = 𝐾𝑓 
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Figur 2 Ytfaktor 𝐶𝑆 
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Bilaga 6: Skjuvspänningsberäkningar av fäste 

För att kunna beräkna svetslängden L användes ekvation 11. 

𝐴 = 𝑎 ∗ 𝐿           (11) 

Där  

𝐴 = 𝐷𝑒𝑛 𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑛 

𝑎 = 𝑆𝑣𝑒𝑡𝑠𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘 

𝐿 = 𝑆𝑣𝑒𝑡𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 

Det som saknas för att kunna beräkna svetslängden är både den skjuvade 

arean och svetstjockleken. Den skjuvade arean för materialet kan beräknas 

genom att först beräkna skjuvspänningen τ som materialet klarar av och 

därefter stoppa den i ekvation 7. Genom ekvation 7 kan arean 𝐴 för 

konstruktionen konstateras. 

τ

𝑆𝐹∗𝐾𝑓
=

𝐹𝑎

𝐴
            (7) 

Där  

𝐹𝑎 = 600 𝑁 

𝑆𝐹 = 2 

𝐾𝑥 = 𝐾𝑓 = 4 (𝑠𝑒 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟 1, 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑔𝑎 6) 

 

Återstår för att beräkna arean 𝐴 är skjuvspänningen τ. För att kunna 

beräkna sjuvspänningen τ så måste först beräknas uthållighetsgränsen 

𝑆𝑛 för materialet och därefter beräkna förhållandet mellan τ𝑎 och τ𝑚. 

 

uthållighetsgränsen 𝑆𝑛  för materialet kan beräknas med hjälp av ekvation 

9. 

𝑆𝑛 = 𝑆𝑛
" ∗ 𝐶𝐿 ∗ 𝐶𝐺 ∗ 𝐶𝑆 ∗ 𝐶𝑇 ∗ 𝐶𝑅        (9) 

Där: 

𝑆𝑛
" = 0,4 ∗ 𝑆𝑢 (𝑠𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙 1, 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑔𝑎 6) 

𝐶𝐿 = 0,58 (𝑆𝑘𝑗𝑢𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔/𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛, 𝑠𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙 1, 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑔𝑎 6) 

𝐶𝐺 = 1 (𝑑 ≤ 10 mm, 𝑠𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙 1, 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑔𝑎 6) 

𝐶𝑆 = 0,6 ( 𝐴𝑠 𝑓𝑜𝑔𝑒𝑑, 𝑠𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙 1, 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑔𝑎 6) 

𝐶𝑇 = 1 ( 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟, 𝑠𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙 1, 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑔𝑎 6) 

𝐶𝑅 = 1( 50% 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦, 𝑠𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑙 1, 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑔𝑎 6) 

𝑆𝑛 = 0,4 ∗ 300 ∗ 0,58 ∗ 1 ∗ 0,6 ∗ 1 ∗ 1 = 41,76 𝑀𝑃𝑎 
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uthållighetsgränsen 𝑆𝑛 för materialet blev 41,76 MPa. Det som återstår För 

att kunna konstatera  τ för materialet är förhållandet mellan τa  och τm. 

Förhållandet mellan τa  och τm är det samma som förhållandet mellan 

Ϭ𝒂 och Ϭ𝒎 eftersom krafterna är lika i både fallen. Förhållandet mellan τa  

och τm blev: 

𝜏𝑎

𝜏𝑚
= 1,5 ⇨  τ𝑎 = 1,5 ∗  τ𝑚 

 

Utifrån diagrammet som visas under 4.16 och med den beräknade 

utmattningsgränsen 𝑆𝑛 blev skjuvspänningen som kallas τ𝑎 𝑠𝑡𝑦𝑟𝑘𝑎 =

35 𝑀𝑃𝑎. Genom att använda τ𝑎 𝑠𝑡𝑦𝑟𝑘𝑎 i ekvation 7 kan den skjuvade arean 

beräknas. 

 

τ

𝑆𝐹∗𝐾𝑓
=

𝐹𝑎

𝐴
    (7)

     

Där  

𝐹𝑎 = 600 𝑁 

𝑆𝐹 = 2 

𝐾𝑓 = 𝐾𝑥 = 4 (𝑠𝑒 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟 1, 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑔𝑎 6) 

τ𝑎 𝑠𝑡𝑦𝑟𝑘𝑎 = 35 𝑀𝑝𝑎 

 

𝐴 =  
𝐹𝑎 ∗ 𝑆𝐹 ∗ 𝐾𝑓

τ𝑎
 

𝐴 =
600 ∗ 2 ∗ 4

35
=  126,3 𝑚𝑚2 

Nu har den skjuvade arean har beräknats, det som återstår för att räkna 

svetslängden 𝐿 är svetstjockleken 𝑎 som bestämdes av konstruktören att vara 

5 mm. Svetslängden 𝐿 kan nu beräknas med hjälp av ekvation 11. 

𝐴 = 𝑎 ∗ 𝐿    (11) 

𝐿 =
126,3

5
 ≈ 26 𝑚𝑚 
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Den totala längden 𝐿 för svetsen blev 26 mm. Svetsen ska vara på två sidor 

av stagen som visas i figur 4.15 och därför delas längden L på två. Den 

minsta längden på svetsen som krävs i varje sida blir 13mm. 

 

 

Tabell 1 faktorer inom utmattningsgräns 

Utmattningsgräns faktorer Torsion/Skjuvning 

𝑆𝑛
"  (Aluminium) 0,4*𝑆𝑢  

𝐶𝐿 (Belastningsfaktor) 0,58 

𝐶𝐺 (gradientfakor) d ≤ 10 mm tjocklek på L-profil 1 

𝐶𝑇  (temperaturfaktor) 1 

𝐶𝑅 ( tillförlitlighetsfaktor) 1 

 

 

 

 

Figur 1 Svetsfaktor 𝐾𝑓  
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Bilaga 7: Val av dämpningselement 

 

 

 

 

Tabell 1 Gummidämparens data 
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Bilaga 8: Beteckningar för hållfasthetsberäkningar 

𝑆𝑢 = Brottgräns 

𝑆𝑦 = 𝑆𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑔𝑟ä𝑛𝑠 

𝑀 = 𝐵ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 
𝑀𝑎 = 𝐵ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑠𝑘 

𝐹 = 𝐾𝑟𝑎𝑓𝑡 
𝐹𝑎 = 𝐷𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡  
𝐹𝑚 = 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 

𝐿 = 𝐿ä𝑛𝑔𝑑 
Ϭ = Normal spänning 

Ϭ𝑎 = 𝑆𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 
Ϭ𝑎 = 𝑀𝑖𝑡𝑡𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 
𝑆𝐹 = 𝑆ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

𝐾𝑓 = Konsentrationsfaktor 

𝑍 = 𝑆𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 
𝑆𝑛 = 𝑈𝑡𝑚𝑎𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟ä𝑛𝑠 

𝑆𝑛
" = 0,4 ∗ 𝑆𝑢 𝑈𝑡ℎå𝑙𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑔𝑟ä𝑛𝑠 𝑓ö𝑟 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑢𝑚 

𝐶𝐿 = Belastningsfaktor 

𝐶𝐺 = 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 
𝐶𝑆 = 𝑌𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

𝐶𝑇 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

𝐶𝑅 = 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑙𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 

𝑎 = 𝑆𝑣𝑒𝑡𝑠𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘 

τ = Skjuvspänning 

τ𝑎 = 𝑆𝑘𝑗𝑢𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑠𝑘 

𝐹𝑡 = 𝑔𝑜𝑙𝑣𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 

𝑓𝑛 = 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑛𝑎𝑛𝑠𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛 

𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 

𝑥 = 𝑁𝑒𝑑𝑓𝑗ä𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 

𝐾 = 𝐹𝑗ä𝑑𝑒𝑟𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 

𝑓 = 𝑇𝑡𝑣ä𝑡𝑡𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑒𝑛𝑠 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠 
 

 


