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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete är den avslutande delen av högskoleingenjörsutbildningen inom 
maskinteknik på Linnéuniversitetet i Växjö under våren 2013. Projektet genomförs i 
sammarbete med Rottne Industri AB, beläget i Rottne. Företaget utvecklar och tillverkar 
skogsmaskiner för skogsbruk sedan mitten av 1950-talet grundat av Börje Karlsson. Rörelsen 
startades i utkanten av samhället Rottne där enklare traktortillbehör tillverkades inom 
skogsvård. Bakgrunden till detta projekt är att den gjutna komponenten i hjulupphängningen 
på skogsmaskinen, kallad hjularmen, H-8 är föråldrad och behöver förnyas i samband med 
generationsskifte.  
 
Rottne Industri AB:s populäraste modell är skördaren H-8 med en totallängd och totalbredd 
på 4650 millimeter respektive 2050 millimeter. Som kontaktpunkt mellan maskinens ram 
och hjul sitter den segjärnsgjutna komponenten hjularmen, vars uppgift är att nivellera 
maskinen mot marken. Komponenten har en vikt på 117 kilogram och gjuts av AB 
Holsbyverken i Vetlanda.  
 
Syftet är att utnyttja de tidigare kunskaper som erhållits från utbildningens gång samt att 
utföra uppdrag tillhandahållet av ett företag. Målet med arbetet är att genom 3D-modellering, 
Systems Engineering och FEM-analysering utveckla en förnyad komponent. Detta för att ge 
Rottne Industri AB beslutsunderlag för kommande revision. Examensarbetet innefattar 
endast utveckling, vilket innebär teoretiskt tillämpade metoder, och därmed kommer inte 
någon tillverkning att ske i detta projekt.  

 
Teorin omfattar tillverkningsmetoder, material, Systems Engineering, FEM-analysering och 
CAD-programment SolidWorks som berör detta arbete. De tillvägagångssätt som brukats är 
kvalitativa metoder i form av intervjuer och företagsbesök medan enkätundersökningen stått 
för den kvantitativa metoden. 

 
Enligt de valda stegen inom Systems Engineering fastslogs det att tyngden i projektet bör 
fokuseras på hållfasthetsegenskaper, servicelucka, slanghål samt packvolym och storleks-
optimering gällande hjulupphängning. Följande steg innefattade CAD-modellering av den 
nuvarande hjularmen vilket utfördes med SolidWorks. Modelleringen gjordes med hjälp av 
ritningar försedda av företaget. Resultatet gav möjlighet till FEM-analys vilket visade de 
punkter som utsattes för låga respektive höga belastningar på hjularmen. Ur denna analys 
gavs även underlag till att originalmodellen är överdimensionerad. 

 
Ur resultaten givna från första FEM-analys gjordes en konceptstudie där de olika kriterierna 
sammanställdes för att fastställa ett slutgiltigt koncept. Genom denna studie följdes konceptet 
upp med sketcher som användes för att skapa modeller av en potentiell ny design av 
hjularmen. Genom testning med FEM-analys kunde konceptet optimeras för att nå en slut-
giltig design av hjulupphängningen. Modellering och FEM-analys utfördes flera gånger för 
att säkerställa en optimerad och acceptabel utformning.  
 
Projektet resulterade med en ny hjularmskomponent med nytt material och optimerad design 
där onödigt material avlägsnats. Den nya totala vikten slutade på 106 kilogram med en 
sträckgräns på 551,5 [MPa].     
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Summary 
 

This thesis is the finishing part of the education within machine engineering at Linnaeus 
University in Växjö during the spring of 2013. The project is conducted in collaboration with 
Rottne Industri AB located in Rottne. The corporation develops and manufactures forest 
machines for forestry since the middle of the fifties. The company was founded by Börje 
Karlsson in the society Rottne where simpler tractor parts were manufactured. The 
background of this project is the casted component within the wheel suspension of the forest 
logger, called the arm. The forest machine H-8 is outdated and in need of renewal in 
connection with the upcoming change of generation. 

 
Rottne Industri AB:s most popular model is the harvester H-8 with a total length of 4650 
millimeters and total width of 2050 millimeters. As a connection point between the machines 
frame and wheel, the ductile iron casted component works as an equalizer to the machine and 
its level towards the ground. The part is molded by AB Holsbyverken located in Vetlanda 
with a weight of 117 kilo grams.  

 
The purpose is to utilize the previous knowledge attained from the education and also to 
execute a mission handed by a company. The goal of this work is through 3D-modelling, 
Systems Engineering and FEM-analysis develop a renewed component. This is for the 
purpose of supplying Rottne Industri AB with information for the decisions of the upcoming 
revision. The thesis only includes development and will not take manufacturing in 
consideration within this project. 

 
The theory comprises manufacturing methods, materials, Systems Engineering, FEM-
analysis and the CAD-program SolidWorks which all are involved in this work. The courses 
of action used are qualitative methods in shape of interviews and company visits as well as 
quantitative methods in the form of survey.  

 
Aligned with the chosen steps within Systems Engineering it was determined that the 
projects focus should be on mechanic strength, service hatch, hose hole along with the space 
usage and size adjustment. The following steps included CAD-modeling of the existing part 
which was done with SolidWorks. The modeling was done by utilizing drawings supplied by 
Rottne Industri AB. Through acquired results a FEM-analysis was possible to conduct which 
led to revealing of low to high stresses on the component. From this study it was proved that 
the original wheel suspension is over dimensioned.  

 
Through the accomplished results from the first FEM-analysis a concept study was made 
were the various criteria was compiled to determine a final concept. With this study sketches 
were made out of the chosen concept in order to create models for a potentially new design 
of the wheel suspension. To determine a final optimized design, FEM-analysis was made 
repeatedly in order to assure an acceptable shape. 

 
The project resulted in a new design of the wheel suspension, with a new material and 
optimized design where excessive material had been removed. All of this with a final weight 
of 106 kilograms along with a yield strength of 551,5 [MPa]. 
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Abstract 
 

Detta examensarbete är den avslutande delen av utbildningen inom maskinteknik på 
Linnéuniversitetet i Växjö under våren 2013. Arbetet utfördes i samarbete med Rottne 
Industri AB där skogsmaskiner utvecklas och tillverkas för skogsbruk. Projektet innefattar 
utveckling av en hjulupphängningskomponent kallad ”hjularm” tillhörande företagets leda-
nde produkten, skördaren H-8. Resultatet slutade i en ny design av hjularmen med hjälp av 
CAD-modellering, Systems Engineering och FEM-analysering.   
 
Nyckelord: Rottne Industri AB, hjularm, H-8, FEM-analys, CAD, Systems Engineering, 
produktutveckling,   
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Förord 
 

Uppdraget uppkom i kontakt med en företagsrepresentant från Rottne Industri AB. Då 
företaget väntar generationsskifte av deras maskiner ansåg de att uppgiften gällande hjularm 
passade bra som examensarbete. Uppdraget har varit väldigt givande då stort engagemang 
och intresse kring vårt projekt visats från företaget. Då vi fått se och lära oss mycket under 
arbetets gång, med tanke på alla de besök på företaget samt dess underleverantör, har det 
gett oss erfarenhet som vi kan ta med oss i arbetslivet. Vi har alltid fått stöd och hjälp då det 
önskats och vi vill med dessa ord tacka följande personer:  

 
Martin Nyström, för att ha bistått oss med detta uppdrag som företagshandledare och hjälpt 
oss under projektets gång. 

 
Leif Petersson, för att ha åtagit sig rollen som handledare och varit behjälplig under detta 
examensarbete.  

 
Izudin Dugic, för att som examinator handledit oss under projektet. 

 
Johnny Gustavsson, för att ha givit oss teknisk handledning i analyserna under alla de besök 
vi gjort på företaget.   
 
 Vi vill även tacka all övrig personal som ställt upp med att hjälpa oss under arbetets gång. 

 
 
 

Jens Frisk & Kim Hallström 
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Jens Frisk & Kim Hallström 
 

1. Introduktion 
Följande kapitel beskriver bakgrund, syfte, mål och avgränsningar för detta 
examensarbete. 

 
1.1 Bakgrund 

Detta examensarbete är den avslutande delen av högskoleingenjörsutbildningen 
inom maskinteknik på Linneuniversitetet i Växjö. Arbetet tar plats i slutet av vårte-
rminen 2013 och utförs vanligtvis av två studenter. Projektet kommer att genom-
föras i samarbete med Rottne Industri AB som är en av de ledande tillverkarna av 
skotare och skördare inom skogsmaskiner. Företaget skall genomföra en revision 
av deras produkter vilket innebär byte av nuvarande dieselmotor. I samband med 
detta generationsskifte tas tillfället i akt att se över övriga komponenter och system. 
Examensarbetet kommer att centreras kring hjularmen på en H-8 skördare som kan 
ses i Fig. 1.  

 
1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att utnyttja de kunskaper som samlats in under de tre 
åren av utbildningen. Utöver detta skall arbetet redovisas både skriftligt och muntl-
igt. Detta är även ett tillfälle att knyta kontakt med företaget under projekttiden. 

Målet är att få ett beslutsunderlag för förändringar inför kommande generations-
skifte. Avsikten med projektet är att genom en Systems Engineering analys utvärd-
era det befintliga systemet på en hjulupphängning. Ur handritade ritningar av 
originalmodell ska CAD-modell skapas. Utöver föregående mål ska även hållfast-
hetsegenskaperna analyserars med hjälp av en FEM-analys för att slutligen designa 
en ny produkt. 

 
1.3 Avgränsningar 

Då detta projekt omfattar analysering och design kommer det inte förekomma 
någon tillverkning. Arbetet kommer endast att omfatta hjularmskomponenten på 
skogsmaskinen H-8. Samtliga steg inom Systems Engineering kommer inte att 
användas då de inte anses nödvändiga för detta examensarbete. Detta har bestämts i 
samråd med företagets handledare under projektets utformning. Undersökningarna 
infinner sig inom krav, intressenter, konceptstudier och kvalitetshus.   
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2. Teori 
 
       Följande kapitel beskriver teorin som anses vara relevant för det här projektet.  
 
2.1 Tillverkningsmetoder 
 

Nedanstående avsnitt beskriver den tillverkningsmetod som används för att 
framställa hjularmen. 

 
2.1.1. Gjutning 
 

Grundprincipen för gjutning är att smält metall hälls i en form där den får stelna. 
Tekniken har på de senaste årtiondena gjort stora framsteg och med processen fås 
flera fördelar jämfört med andra tillverkningsmetoder[1]. För ytterligare information 
gällande gjutning se Bilaga 1. 

 
2.2 Material 
 
        Följande kapitel beskriver samtliga material som tagits upp under arbetets gång. 
 
2.2.1 Gråjärn 
 

Gråjärnet är det populäraste gjutna materialet då det är kostandseffektivt jämfört 
med liknande material. Gjutjärnet innehåller Kol och Kisel[4] och används idag 
globalt inom samtliga gjutningsområden. För mer fakta gällande detta material se 
Bilaga 2. 

 
2.2.2 Segjärn 
 

Då ökade seghetsegenskaper önskats i gråjärnet har låga halter magnesium tillsats. 
Detta i syfte för att uppnå lämpligare egenskaper inom hållfasthet[4]. Gjutstål, 
aducerjärn och smitt stål är exempel på områden segjärnet mer och mer ersätter 
idag. Mer information kan ses i Bilaga 2. 

 
2.2.3 Stål 
 
       Följande avsnitt innefattar samtlig teori gällande stål inom detta projekt. 
 
2.2.3.1 Allmän information berörande stål 
 

I helhet är stål en legering som järn som basmaterial. Materialet används globalt i 
stora mängder och dess egenskaper, fördelar och nackdelar[4]kan ses i Bilaga 2. 

 
2.2.4 Plast 
 
       Följande avsnitt innefattar samtlig teori gällande plast inom detta projekt. 
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2.2.4.1 Allmänt om plast 
 

Plasten används idag som ett världsomfattande material inom samtliga områden. 
Användningsområden kan vara allt från lättare elektronikdetaljer till större fordons-
komponenter. För djupare information kring detta material[1] se Bilaga 2.  

                            
2.3 Systems Engineering  
 

Systems Engineering är i grunden till för att hitta en lämplig väg som alla kan följa 
i ett projekt. Samtliga inblandande ska kunna bidra med sina ingenjörskunskaper i 
de olika momenten. Systems Engineering täcker hela processen i en produktutveck-
ling, från tidigt designstadium till tillverkning[3]. För mer kunskap kring denna 
metod och de steg som berör detta arbete se Bilaga 3.  

 
2.4 FEM-analys 
 

Metoden togs i bruk på 1950-talet inom flygplansindustrin av bland annat Ray W. 
Clough, University of California, Berkeley. Systemet består av en datorbaserad un-
gefärlig numerisk lösning. Beräkningarna görs med partiella differentialekvationer 
samt intergralekvationer i teknik och fysik. Analysen utförs med beräkningar av 
trianglar på det område som ska undersökas. Detta kan göras på både två- och tred-
imensionella plan i olika CAD-program. Genom att applicera olika krafter och mo-
ment på önskade punkter kan detaljens hållfasthetsegenskaper kalkyleras[7]. 
 

2.5 SolidWorks 
  

SolidWorks är ett CAD-program som möjliggör 3D-ritning av modeller och 
ritningar samt FEM-analysering. Programmet skapades av det franska företaget 
Dassault systémes SolidWorks corp. 1993. Mjukvaran används globalt med cirka 2 
miljoner användare inom industri, medicin, forskning med mera[12]. 
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3. Metod 
I följande kapitel beskrivs de metoder som används under detta projekt. 

 
3.1 Kvalitativ metod 
 

En kvalitativ metod är ett samlingsbegrepp inom samhällsvetenskap för varierande 
metoder där undersökaren befinner sig i den sociala miljö där analysen skall 
utföras. Utredningen och faktainsamlingen sker parallellt och i samspel med varan-
dra. Forskaren eftersträvar att samla in människors handlingar samt dess betydelse. 
Vid utförda kvalitativa metoder eftersträvas det att skapa en helhetsbeskrivning av 
studien, där ett större perspektiv av det analyserade kan ges från undersökningen. 
Den här typen av arbetssätt lutar åt att omfamna mindre populationer än vid kvan-
titativa metoder. På 1900-talets början förbättrades kvalitativa metoder till en egen 
forskningsgren där Chicagoskolan inom sociologi stod i framkant. Metoden blev 
efterhand relativt avlägsen då den kvantitativa metoden dominerade samhällsvete-
nskapen fram till 1960-talet, då tillvägagångssättet från detta fick en mer framstå-
ende plats. I nuläget är kvalitativa metoder väl erkända inom de flesta samhällsvet-
enskapliga ämnen. Det strävas efter att flitigt koppla samman kvalitativa och kvant-
itativa arbetsformer i syfte att nå en sådan mångsidig förklaring av ett forskning-
sområde som möjligt[8]. 

 
3.2 Kvantitativ metod 
 

Med hjälp av erfarenhetsmässiga och kvantifierbara metoder kan undersökaren 
lagra data. Tillvägagångssättet är ett konsekvent arbetssätt med det samlade beg-
reppet kvantitativ metod. Samtlig fakta sammanfattas i en statistisk struktur för att 
sedan bearbetas och noggrant undersöka resultatet utifrån testbara antaganden. 
Varje steg i den kvantitativa metoden är noga definierat och avskilda ifrån vara-
ndra. Undersökaren utgår ifrån en vald folkgrupp och granskar sedan denna med 
olika mätmetoder som ska ge önskade samband, fördelningar och variationer i det 
prövade materialet. Kvantitativa metoder är anslutna till olika tekniker som till 
exempel postenkäter. Detta verktyg används vid undersökningar som berör stora 
populationer. Vid användning av kvantitativa metoder förutsätter detta inte att 
undersökaren själv deltar i det studerade. Detta anses vara fördelaktigt av objektiva 
skäl. Fram till 1960-talet var den kvantitativa metoden den ledande inom samhäll-
svetenskap för att senare oftare kombineras eller kompletteras med kvalitativa 
metoder[9]. 

 
3.3 Enkätundersökning och intervju 
 

Med enkätundersökning samlas olika åsikter in från berörda parter där frågor 
formats efter det undersökta ämnet. Syftet med denna metod är att få ett perspektiv 
på det område som granskas. Metoden kan utföras med fysiska enkäter eller via 
digitala medier.  

 
För att erhålla viss information ifrån utvalda individer eller grupper kan intervjuer 
utföras. Likt enkätundersökningen ställs frågor till den berörda personen med möjli-
ghet till vidarediskussion. Metoden kan även utföras kvantitativt genom att inte 
samla in personlig information.   
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4. Nulägesbeskrivning 
 

Följande kapitel sammanfattar samtlig fakta gällande den nuvarande situationen av 
Rottne Industri AB, H-8 skogsmaskin och hjularmen med dess olika tillhörande 
områden. 

 
4.1 Rottne Industri AB 
 

Rottne industri AB är ett företag som utvecklar och tillverkar skogsmaskiner för 
skogsbruk. Företaget startades i mitten på 1950-talet av Börje Karlsson i utkanten 
av samhället Rottne där enklare traktortillbehör tillverkades inom skogsvård. Det 
var först på 1960-talet som företaget slog igenom med sin första skotare vid namn 
Blondinen som lanserades år 1968. Platsen för dess premiärvisning var skogs-
mässan på Elmia i Jönköping. Idag är Rottne industri AB fortfarande ett svenskt 
företag med samtlig utveckling och produktion i Sverige, med huvudkontor beläget 
i Rottne. Företaget har produktionsanläggningar i Rottne, Lenhovda och Stensele 
där skogsmaskinerna färdigställs i Rottne. Företaget omsätter cirka 450 miljoner 
svenska kronor per år och har cirka 235 anställda. De har i dagsläget elva produkter 
varav fem är skördare respektive sex skotare[11]. 

 
4.1.1 Rottne H-8 skogsmaskin 
 

Modell H-8 tillhör Rottne Industri AB:s bästsäljande skördare och är även 
företagets minsta maskin. Skördarens uppgift är att förenkla skövlingen av skog. 
Den lämpar sig bra då den kan arbeta i beståndet med sin kompakta bredd och 
korta kran. Maskinen har en tjänstevikt på 8500 kilogram med en totallängd och  
totalbredd på 4650 millimeter respektive 2050 millimeter[10]. 

 
 
 

Fig. 1. Skördare H-8[13]. 
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4.1.1.1 Hjularmen 
 
Hjularmen är en gjuten komponent som sitter på fordonets ram där den fungerar 
som en led till chassit. Komponenten finns mellan varje hjul vilket ger ett samanl-
agt antal på fyra stycken per H-8. Dess funktion är att nivellera maskinen mot und-
erlaget. Med det menas att hålla en jämn nivå mellan maskin och underlag.       

 

Fig. 2. Två stycken kompletta hjularmar innehållande slangar och bussningar samt 
hjulmotorer. 

 
Inuti hjularmen finns fem olika slangar till drivning av hjulmotorn där två tillhör 
motordrift, en för läckolja samt en för broms respektive en för växling. Detaljen är 
framtagen för att tåla stora laster och stötar samt att skydda de hydraulslangar inuti 
hjularmen. Komponenten är gjuten av segjärn och anses idag vara överdimensi-
onerad då få brottsfall uppkommit under dess livstid. Detaljen har en vikt på 117 
kilogram per styck. För detaljerade ritningar av hjularmen se Bilaga 5. 

 

Fig. 3. Några krafter som verkar på hjularmen vid plan terräng samt stillastående. 
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4.1.1.1.1 Tillverkning av hjularmen 
 

Följande avsnitt beskriver tillverkningsprocessen av hjularmen samt Holsbyverken, 
dess roll och verksamhet vilket kan ses i Bilaga 4. 

4.1.1.1.1.1 Gjutning av hjularm 
 

Komponenten gjuts med hjälp av en engångsform gjord av sand. Detta då 
hjularmen inte framställs i stora serier samt under icke kontinuerliga order. Denna 
metod är i detta sammanhang då den mest kostnadseffektiva. Holsbyverken tillve-
rkar egna modeller i sandformar som fylls med smält segjärn av typen SS 0717-02. 
Efter tillverkning rengörs produkten innan färdigställning. Därefter skickas hjula-
rmen till Rottne Industri AB:s bearbetningsavdelning i Rottne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fig. 4. Gjutningsmodell av hjularmen i Holsbyverkens produktionsanläggning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Gjutningsmodell av hjularmens ovansida i Holsbyverkens 
produktionsanläggning.  
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4.1.1.1.1.2 Bearbetning av hjularm  
 

Hjularmen som ska bearbetas monteras på en fixtur där en fleroperationsmaskin 
ska fräsa, borra, gänga samt grada detaljen. Processen utförs med en förprog-
rammerad CNC-maskin med översikt av en operatör i Rottne Industri AB:s pro-
duktionsanläggning i Rottne. Efter genomfört automatiskt arbete påbörjas den 

  

Fig. 6. Hjularm monterad på bearbetningsstativ. 
 

manuella delen i bearbetningen som består av hålslipning, fixering av bussningar 
samt ytterligare finslipning. Hela processen tar approximativt två timmar. Nästko-
mmande steg följs av lackering för att fortsättningsvis skickas till montering. 

        Fig. 7. Bearbetning av hjularm med hjälp av multioperations maskin.                                  

4.1.1.1.1.3 Montering av hjularm 
 

Efter att hjularmen målats och lackerats mottages den från bearbetningsavdelni-
ngen till monteringsenheten. Som inledande steg monteras hjulmotorn fast i det-
aljen med hjälp av en travers. Detaljen placeras på en monteringsbänk för påbörjad 
slangdragning. Första steget i processen är att lossa pluggar och diverse skydds-
brickor från hjulmotorn. Då utrymmet i hjularmen är begränsat måste slangarna 
placeras strategiskt en och en samt i rätt ordning vid montering. Olika dimensioner 
på slangarna innebär att vissa måste fästas med adapter samt gängor för acceptabel 
passform på hjulmotorn. Munstycken till smörjning av bussningar monteras på 



  
 

 
9 

Jens Frisk & Kim Hallström 
 

hjularmens bakre del. Slutligen skruvas serviceluckan fast med fyra skruvar för att 
skickas vidare till montering på H-8:an. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fig. 8. Montering av hydraulslangar i hjularm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9. Komplett uppsättning av slangar monterade i hjularmen, vy sedd genom 
servicelucka. 
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5. Genomförande och Resultat 
 

Följande kapitel innehåller resultaten för detta projekt. 
 
5.1 Kravspecifikation 
 

För att komma fram till lämpliga krav av denna komponent har följande steg 
gjorts. 
 

1. Insamling av syften för hjularm 
2. Prioritering av syften 
3. Beskrivning operatör – montör – funktion till hjularm 
4. Summering av krav 
5. Undersökning av potentiella brister 

5.1.1 Summering av kravspecifikation 
 
        Efter definiering av krav fastslogs det att hjularmen har följande krav i nuläget: 
 
• Tåla stötar 
• Bära laster 
• Korrosionstålig 
• Monterbar 
• Servicebar 
• Skydda Hydraulslangar 
• Utjämna chassits nivå mot underlag  

Efter kravdefinering undersöktes potentiella brister på hjulupphängningen. Hjul-
armen är överdimensionerad på grund av väldigt få brottsfall i detaljen under dess 
livstid. Komponenten innehar en vikt på 117 kilogram vilket skulle kunna minskas.  
Utöver denna potentiella brist finns ingen komplett CAD-modell av detaljen, vilket 
förhindrar simulering på komponenten. För mer information gällande detta område 
samt ritningar på hjularmen se Bilaga 6 respektive Bilaga 5.  

 
5.2 Enkätundersökning och intervju 
 

Följande avsnitt tar upp all information samlad ifrån montörer, servicepersonal, 
konstruktör och gjuteripersonal. 

 
5.2.1 Insamling av åsikter från berörda parter kring hjularmen 

Genom diskussion med två montörer, som arbetar med hjularmen till skogsma-
skinen H-8, ställdes frågor om vad de ansåg skulle kunna förbättras med detaljen. 
Frågeställningen gjordes direkt till personerna samt med enkät som de fick fylla i. 
Även servicepersonal, företagets handledare och underleverantör för detta projekt 
har intervjuats. Sammanställningen av kundkommentarerna gjordes enligt Systems 
Engineering processen och kan ses i Bilaga 7. Från dessa diskussioner summerades 
följande resultat: 
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• Vid inkoppling av slangar till hjultornet kan komplikationer uppstå då slanghålet 
på den gjutna komponenten är för liten 

• Specialbyggda verktyg måste användas vid montering av slangar 

• ”Öglor” eller liknande skulle kunna fungera vid lyft och sänkning av detaljen, men 
då måste de vara korrekt placerade. Dessa fästen skulle förmodligen skapa 
problem vid montering 

• Detaljen skulle kunna optimeras gällande storlek 

• Ge mer packvolym 

• Få större bredd på chassit 

• Servicebar 

• Säkerhet vid service 

• Slangar slits ut vid drift av maskinen 

• Större servicelucka 

• Smuts samlas i detaljen 

• Den befintliga Cylinderhållaren orsakar problem vid förberedelse av gjutning samt 
vid bearbetning. Onödiga former krävs samt att rengöring av dessa är svåra 

• Risk för att hjularmens form reser sig vid gjutning 

• Komplex lösning för att stödja formen med pallar 
   



  
 

 
12 

Jens Frisk & Kim Hallström 
 

 
5.2.2 Utvärdering från krav med potentiella lösningar 

För att kunna fokusera på de mål som anses mest relevanta samlas alla intressen 
från kunderna som kan ses i Tabell 1. De mål som kan ses i den högra kolumnen är 
de primära målen för att fullfölja kraven. Denna sammanställning kommer senare 
att användas i kvalitetshuset för att undersöka vilka krav som har högst prioritet.   

 Tabell 1. Kundens önskemål gällande hjularm 

Underlätta montering av slangar inuti 
detaljen. 

Skapa en större servicelucka. 

Omforma slanghålet. 

Ordna fästen. 

Minska storlek på hjularmen. Skapa CAD-modell för simulering. 

Optimera designen. 

Se över material. 

Förbättra säkerhet vid service. Förbereda hål till befintligt 
serviceverktyg. 

Införa spärr för fallskydd. 

Skydda mot slitage på slangar. Införa en tätning vid slanghål. 

Omforma slanghålet. 

Ordna fästen. 

Skydda mot smuts i detaljen. Ordna munstycke eller liknande åt 
slangarna. 

Införa ett extra dräneringshål. 

Underlätta förberedelser och 
efterbearbetning av hjularmen. 

Omdesigna kolvfästet inom CAD-
modellering. 

Undersöka eventuella förändringar inom 
hållfasthet med hjälp av FEM-analys. 

Skapa ett hål i den smala nedre änden för 
att underlätta och stabilisera gjutprocessen. 

Omdesigna befintlig CAD-modell med 
hålighet i den smala nedre änden. 

Undersöka eventuella förändringar inom 
hållfasthet med hjälp av FEM-analys. 
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5.2.3 Vidareanalys av mål 
 

Genom att analysera målen kan berörda parter, detaljer, moment och miljöer kartl-
äggas. Detta görs för att tydligare beskriva vilken omgivning komponten kommer 
befinna sig inom. Tabellen kan ses i Bilaga 9. 

 
Resultatet av vidareanalyseringen visade att den grupp som berörs mest av förändr-
ingarna är montör och servicepersonal. Majoriteten av arbetsförändringarna sker i 
verkstadsmiljö. 

 
5.2.4 Utformning av kvalitetshus 
 

Data från enkätundersökningar, intervjuer samt vidare utvärderingar samlades i 
kvalitetshuset för att undersöka vilka punkter som anses viktigast, vilket kan ses i 
Bilaga 10. 

 
Efter undersökning med hjälp av kvalitetshus kunde de kundfokuserade målen 
vägas. De största prioriteringarna låg i att underlätta montering, förändra slanghål, 
förändra cylinderhållarens design, skydda slangar från slitage samt optimera 
designen.  

 
5.3 CAD-Modellering & FEM-analys av originalmodell 
 

Följande avsnitt handlar om CAD-modellering och FEM-analys av hjularmen.  
 
5.3.1 Skapande av CAD-modell på hjularmen 
 

För att kunna utföra en FEM-analys av hjularmen krävs en 3D-modell av detaljen. 
Med hjälp av ritningar från företagets handledare, som kan ses i Bilaga 5, skapades 
en komplett CAD-ritning i SolidWorks. Först ritades komponenten i två delar då 
det antogs att hjularmen konstruerades på detta sätt. Vid senare diskussion med 
företagets handledare fastställdes det att detaljen gjuts i ett stycke och därmed skall 
den ritas på samma sätt. Ytterligare anledning till att beslutet togs var att denna 
metod skulle underlätta FEM-analysen. Modellen kan ses i Fig. 10 och 11. 

Fig. 10. Hjularmens baksida tillsammans med markerade delar. 
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Fig. 11. Isometrisk vy på hjularmen framsida med markerade delar. 
 

5.3.2 Genomförande av FEM-analys på hjularmen 
 

När FEM-analysen påbörjades bestämdes de krafter och moment som kommer att 
verka på hjularmen genom en diskussion med företagets handledare. För att få 
fram en korrekt hävarm behövdes även en hjulmotor infogad i ritningen. Motorns 
3D-ritning försågs av företaget till undersökningen. Resultatet beräknades med en 
kraft verkandes i hjulmotorns fälgfäste på 100 [kN], som ansågs vara den maxima-
la kraft verkande på en hjularm. Momentet kring hjulmotorn beräknades till att va-
ra 13369 [Nm]. Uträkningarna gjordes med följande data: 

 
𝐻𝑗𝑢𝑙𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑛𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 =  2000 [𝑐𝑚3] = 0.002 [𝑚3]  
𝐻𝑗𝑢𝑙𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑛𝑠  ℎ𝑦𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 = 42 [𝑀𝑝𝑎] 
𝐻ä𝑣𝑎𝑟𝑚𝑒𝑛𝑠 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 = 150 [𝑚𝑚] 

Fig. 12. Illustration över hävarmens verkan från cylinderfäste till däckets 
kontaktpunkt. 

 
Med volymen menas hjulmotorns kapacitet i hydraulolja samt med ett oljetryck. 
Hävarmens längd innefattar avståndet från kolvfästet tvärgående riktat till centrum 
av däcket som kan ses i Fig. 12. 

 
𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚 ∙ 𝑇𝑟𝑦𝑐𝑘 = 𝐾𝑟𝑎𝑓𝑡 → 0.002 ∙ 42 ∙  106 = 84 ∙ 103 [𝑁] (Ekv. 1.) 
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         𝐷å 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟 𝑘𝑟𝑖𝑛𝑔 ℎ𝑗𝑢𝑙𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑛 𝑏𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑛𝑎 𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 
 
        𝐹 2𝜋�  =  84 ∙ 103

2𝜋�  = 13369[𝑁𝑚]   (Ekv. 2.) 
 

Resultatet av denna kraftpåverkan kan ses i Fig. 13, 14 och 15. 
 
 

   

Fig. 13. Inverkan av 100 [kN] på hjularm tillsammans med ett moment på 13369 
[Nm]. 

 
 

Fig. 14. Samma kraftinverkan från föregående figur illustrerad på hjularmens 
baksida. 
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Fig. 15. Kraftinverkan visad ovanifrån. 

Som man kan se i Fig. 15. är det ”midjan” som får stå emot de största påfrestni-
ngarna på detaljen. Detta kan vara användbart till kommande konceptstudie då det 
blir ytterligare en punkt att eventuellt se över. Detaljen är överlag väldigt oberörd 
av kraftpåkänningarna vilket de blå områdena indikerar i Fig. 15. Detta ger unde-
rlag till att hjularmen är överdimensionerad. Notera att avrundningar och gradn-
ingar tagits bort för att möjliggöra FEM-analysering.  

 
5.4 Konceptstudie 
 

Följande avsnitt beskriver konceptstudien gjord inom detta projekt. 
 
5.4.1 Idéstudie 
  

För att inleda konceptstudien krävs en överläggning där idéer tas fram för att lägga 
grund till olika koncept. Dessa förslag görs diskussionsmässigt samt med olika ha-
ndritade sketcher. Tre koncept valdes för vidarearbetning genom diskussion. För 
att komma fram till en slutgiltig design jämförs dessa koncept med varandra där 
den mest lämpliga väljs ut. Koncepten visas nedan: 
 
Koncept 1: 
• Oförändrad design 
• Materialbyte 
• Annan fälg (Djupare) 

 
Koncept 1 kommer i detta fall vara den minst kostsamma då den inte medför 
någon ändring inom design. Materialet ska ändras till ett mindre kostsamt alter-
nativ med acceptabla värden inom seghet och hållfasthet.  
 
Koncept 2: 
• Ny design 
• Oförändrat material 
• Annan fälg (Djupare) 
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Koncept 2 kommer innebära större omställningar för både Rottne Industri AB och 
underleverantör. Detta då ny gjutform behövs i samband med ny design. Även nya 
ritningar kommer att krävas i detta koncept. I detta förslag kommer designmässigt 
serviceluckan förändras för att underlätta underhåll. Cylinderhållarens utseende 
anpassas för att underlätta gjutprocessen. Onödigt material vid hjulmotorn kommer 
även att tas bort samt att hålet för hydraulslangarna byts ut mot en kopplingsdosa 
alternativt ett rundat hål. Även ”midjan” kommer att flyttas mer mot detaljens mitt 
för att ge plats till ett bredare chassi. 

 
Koncept 3: 
• Ny design 
• Materialbyte 
• Oförändrad fälg 

Koncept 3 kommer innebära största förändring för Rottne Industri AB samt deras 
underleverantörer. Designen förändras i samma syfte som i föregående koncept ko-
mbinerat med material- och designändring. 
 

5.4.2 Konceptparametrar 
 
I Tabell 2 fastställs de parametrar som koncepten bygger på.   

 
        Tabell 2. Konceptparametrar 

Hjularm 
Ny design. Materialval Val av fälg. 
Större servicelucka. Nuvarande material (SS 

0717-02). 
Samma fälg. 

Ta bort onödigt 
material. 

Nytt material (SS 0727). Djupare fälg. 

Flytta ”midjan”. Stål  
Införa ett extra 
dräneringshål. 

Gråjärn  

Ändra 
cylinderhållaren. 

  

Skapa 
kopplingsdosa. 

  

Fäste för service.   
Större packvolym.   
Infoga plasthölje till 
slanghål. 
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I nästa steg stryks de parametrar som anses onödiga för att optimera koncepten. 
         

Tabell 3. Optimerade konceptparametrar 
Hjularm 
Ny design. Materialval Val av fälg 
Större servicelucka. Nuvarande material (SS 

0717-02). 
Samma fälg. 

Ta bort onödigt 
material. 

Nytt material (SS 0727). Djupare fälg. 

Flytta ”midjan”. Stål  
Införa ett extra 
dräneringshål. 

Gråjärn  

Ändra 
cylinderhållaren. 

  

Skapa 
kopplingsdosa. 

  

Fäste för service.   
Större packvolym.   
Infoga plasthölje till 
slanghål. 

  

 
Orsaken till att stål samt gråjärn stryks är på grund av för hög kostnad respektive 
sämre egenskaper för ändamålet. Då de två segjärnen och de olika fälgvarianterna 
finns kvar ger det möjlighet till flera koncept. 

 
5.4.3 Konceptutforskning 
 

Utifrån Tabell 3 sammansattes tre koncept som kan ses i Tabell 4, 5 och 6. Dessa 
kommer att utvärderas och brytas ner till ett slutgiltigt resultat som kommer 
rekommenderas av studenterna.  
 

        Tabell 4. Koncept 1 
Koncept 1 
Material Design Fälg 
SS 0727 Oförändrad Djupare fälg. 

 
        Tabell 5. Koncept 2 

Koncept 2 
Material Design Fälg 
SS 0717-02 Större servicelucka. Djupare fälg. 
 Kopplingsdosa  
 Fäste för service.  
 Förändrat kolvhål.  
 Ta bort onödigt material 

vid hjulmotorn. 
 

 Ett extra dräneringshål.  
 Omplacerad ”midja”.  
 Större packvolym.  
 Infoga plasthölje till 

slanghål. 
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Tabell 6. Koncept 3 

 
5.4.4 Val av koncept 
 

Här nedan görs rankningen av de olika koncepten samt den nuvarande modellen av 
hjularmen. Genom att jämföra de olika idéerna inom diverse områden kan man ka-
rtlägga huruvida de olika koncepten förhåller sig till varandra. Detta utförs med 
hjälp av ett rankningsystem. Genom diskussion har nuvarande modellen använts 
som referens till att jämföra de andra koncepten med. 

 
        Tabell 7. Konceptval 

 
Efter att ha jämfört de olika koncepten med hjälp av Tabell 7 dras slutsatsen att 
koncept 3 får det bästa betyget.   

 
5.5 Optimering av koncept 
 

Då koncept 3 anses som det mest trovärdiga alternativet påbörjades skisser av hur 
den nya designen skulle utformas. Sketcherna gjordes för hand och kan ses i 
Bilaga 11.  

 

Koncept 3 
Material Design Fälg 
SS 0727 Större servicelucka. Oförändrad fälg. 
 Kopplingsdosa  
 Fäste för service.  
 Förändrat kolvhål.  
 Ta bort onödigt material 

vid hjulmotorn. 
 

 Ett extra dräneringshål.  
 Omplacerad ”midja”.  
 Större packvolym.  
 Infoga plasthölje till 

slanghål. 
 

+ positivt 
- negativt 
S likvärdigt 

Nuvarande 
modell. 

Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 

Säkerhet  S S S 
Servicebar  S + + 
Ekonomisk  + S + 
Monterbar  S S + 
Utrymmeseffektiv  S + + 
Slitbarhet  + S + 
Större packvolym.  S + + 

Total -  0 0 0 
Total +  2 3 6 
Summa  2 3 6 
Rank 4 3 2 1 
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5.5.1 Vidareutveckling av parametrar. 
 

Efter att dessa skisser diskuterats påbörjades CAD-modellering av det tredje 
konceptet. Då de två olika skisserna skiljer i servicelucka samt midjeplacering har 
modellering av respektive sketch gjorts. Detta då det kan ge olika resultat i FEM-
analysen beroende på utformingen. Efter utförda tester kommer den designen 

 
Fig. 16. Servicelucka A. 
 
med bästa resultat väljas beroende på hållfasthetsegenskaper och formstyvhet. 
Dessa olika utformningar kommer kallas A och B. Design A består av en större 
cirkulär servicelucka samt en förskjuten ”midja”. Även material vid hjulmotorn har 
reducerats då det ansetts vara onödigt. Design B har precis som A en större servic-
elucka fast rektangulärt utformat. Inget material har tagits bort vid hjulmotorn på 
denna design. Dess ”midja” är endast förskjuten ett fåtal millimeter i syfte att utfo-
rska kraftpåfrestningar. 

     
  
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fig. 17. Servicelucka B. 
 

I fig. 16 och 17. har två nya serviceluckor utformats med syfte att underlätta servi-
ce. Den modell som väljs kommer att avgöras i FEM-analysen. Samma process gä-
ller även för hjularmens midja som kan ses i Fig. 18 och 19.  
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        Fig. 18. Midja A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 19. Midja B. 
 
För att kunna säkerställa förbättring av hjularmen krävs en FEM-analys av båda 
utformningarna. Detta görs för att undersöka om den nya utformningen är bättre än 
originalet. Analysen kommer att utföras med samma storlek på krafter och moment 
som FEM-analysen av originaldelen.  

 
5.5.2 FEM-analys av design A 
 

Första FEM-analysen av de nya utformningarna gjordes på design A. Skalan lyder 
att blå färg indikerar på låga kraftpåkänningar medan röd färg visar höga påfrest-
ningar.   
 

 
 

Fig. 20. Kraftinverkan på 100 [kN ] samt ett moment på 13669 [Nm] sedd framifr-
ån på design A.  
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Fig. 21. Kraftinverkan sedd bakifrån på design A. 
 
Resultatet av analysen visar att hjularmens baksida innehar två kritiska punkter vid 
maximal kraft, se Fig. 21. Även framsidan visar en kraftpåverkan på ”midjan”. 
Serviceluckan klarar av kraven gällande hållfasthet då inga kritiska punkter påv-
isats.  

 
5.5.3 FEM-analys av design B 
 

Andra FEM-analysen gjordes på design B. 
 

Fig. 22. Kraftinverkan på 100 [kN] samt ett moment på 13369 [Nm] sedd 
framifrån på design B. 

        Fig. 23. Kraftinverkan sedd bakifrån på design B. 
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Design B innehar likt de andra modeller kraftpåkänningar kring midjan. Service-
luckan visar flera kritiska punkter vilket indikerar att den utformningen inte är 
rekommenderad, se Fig. 23. 

 
5.5.4 Jämförelse och summering av resultaten 
 

Då design A uppvisar två kritiska punkter vid ”midjan” uppfyller den inte kraven 
jämfört med originalet. Designen ger dock mer packvolym än originalet vilket är 
ett kriterium. Design B utsätts även likt de andra modellerna för påfrestningar i 
”midjan” och även kritiska påkänningar kring serviceluckan, vilket innebär att utf-
ormningen inte klarar kraven. Serviceluckan för design A utsätts inte för några kri-
tiska laster och kan därmed vidareutvecklas. 

 
Vad som bör göras är då en design som har en mer mittplacerad ”midja” samt en 
cirkulär servicelucka. En ny FEM-analys kommer krävas för att säkerhetsställa att 
den fortfarande uppfyller de önskade kraven. Denna nya design kommer att kallas 
design C. 

 
5.5.5 Utveckling av design C 

 
Då föregående modeller uppvisade vissa brister inom hållfasthetsegenskaper på 
midjan samt på serviceluckan och även cylinderfästet, startades en process att opti-
mera dessa kriterier.  

 
5.5.5.1 Rankning av slanghål 
 

En av de stora punkterna gällande hjularmen var att justera dess slanghål, detta då 
det ansågs vara för litet och sliter ut slangarna för fort. Ytterliggare två modeller 
togs fram för att skapa en lösning på nämnda problem. Första varianten som kan  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 24. Nuvarande slanghål.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 25. Kopplingsdosa. 
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ses i Fig. 25. är en kopplingsdosa där slangarna gängas fast i stycket. Detta ska ge 
ett tätt skydd mot smuts, då det inte ger någon öppen yta in till detaljen, samt 
underlätta service. Dosan är monterad på hjularmen via ett gångjärn där den kan 
följa arbetsvinklarna. Den andra varianten är en mer simpel konstruktion då det 
innefattar en cirkulär utformning med ett skyddande plasthölje kring kanterna, se 
Fig. 26. Detta för att ge en ökad livsläng på hydraulslangarna genom mjukare kon-
takt mellan slang och slangcirkel.                                                  

            
 
 
 

         
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 26. Slangcirkel med plastskydd. 
 

Då de koncept som gjorts visar två olika slanghål har man valt att utforma ett rank-
ningssystem för att komma fram till en lösning som verkar lämpligast för detta 
projekt.  
 
Tabell 8. Ranksystem av slanghål 
+ positivt 
- negativt 
S likvärdigt 

Nuvarande 
slanghål. 

Kopplingsdosa Slangcirkel 

Montervänlig  + + 
Skyddar mot 
smuts. 

 + S 

Kostnadseffektiv  - - 
Skydd mot 
slangslitage. 

 + + 

Bearbetning  - - 
Underhåll  - S 
Total -  3 2 
Total +  3 2 
Summa  0 0 
Rank 1 1 1 

 
Som Tabell 8 visar har de olika idéerna jämförts med det nuvarande slanghålet. Då 
de olika förslagen har diverse för och nackdelar vägs detta upp mot det nuvarande 
slanghålet. Det koncept som valts att vidareutveckla är slangcirkeln då den utform-
ningen kan ge ett mindre slitage på slangarna samt en simplare och mer kostnad-
seffektiv lösning. Kopplingsdosan hade skyddat väl mot smuts men dess mer avan-
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cerade design hade inte uppfyllt kraven för att vara en kostnadseffektiv lösning och 
kommer därför inte vidareutvecklas. 

 
5.5.5.2 Servicelucka med förband  
 

I de tidigare analyserna kan man se att de olika serviceluckorna upptar spänningar 
längs med kanterna samt i bulthålen. Därför valdes en ny idé att utforskas med en 
rektangel lutad 45 grader. Detta för att minska krafternas inverkan på luckan. 
Designen ska även underlätta service och monteringsarbeten med en större 
arbetsarea. Istället för fyra bultar ska endast två användas med ett förband som 
infästningspunkt. Modellen visas i Fig. 27, 28 och 29.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 27. Hål tillhörande förbandslucka.  
 
Som figuren ovan visar finns inga bulthål på hjularmen utan bultarna spänns fast i 
luckan med ett förband.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 28. Lucka tillhörande förband. 
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Fig. 29. Vy ovanifrån illustrerande servicelucka med förband. 

 
5.5.5.3 Rankningssystem av servicelucka 
 

För att göra en utvärdering ifall en servicelucka med förband ska införas görs även 
ett rankingssystem av samtliga modeller. Serviceluckan från den nuvarande hjul-
armen används som jämförelse.  
 
Tabell 9. Rankning av olika serviceluckor 
+ positivt 
- negativt 
S likvärdigt 

Nuvarande 
servicelucka. 

Rektangulär 
modell. 

Oval 
Servicelucka. 

Servicelucka 
med 
förband. 

Montervänlig  S S S 
Kostnadseffektiv  S S S 
Spänningstålig  - S + 
Skydda slangar.  S S S 
Skydd mot 
smuts. 

 S S S 

Total -  1 0 0 
Total +  0 0 1 
Summa  - 1 0 1 
Rank 3 4 2 1 

 
Då serviceluckan med förband ges första rank med liten marginal har den ändå en 
stor fördel. Dess vinklade utformning ger ett bättre motstånd mot spänningar från 
de vertikala krafterna och momentkrafterna verkande på hjulmotorn. Det finns 
dessutom inga bulthål på hjularmen då serviceluckan spänns fast med förband. 

 
5.5.5.4 Singulärt fäste för hydraulcylinder  
 

För att underlätta tillverkningen av cylinderns fäste skapades en variant med en tj-
ockare singulär hållare istället för två smala. I utbyte för att gaffeln placeras på hj-
ularmen kommer den nu sitta på cylindern, se Fig. 30. Infästningsprocessen kom-
mer alltså vara omvänd. 
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Fig. 30. Bild illustrerande principen av ett singulärt fäste för hydraulcylinder. 
 

5.5.5.5 Rankning av cylinderfästen 
 

Likt de övriga delar av hjularmen kommer även cylinderfästet att utvärderas i ett 
rankningssystem, se Tabell 10. 
 
Tabell 10. Rankning av cylinderfäste 
+ positivt 
- negativt 
S likvärdigt 

Nuvarande 
cylinderfäste. 

Singulärt cylinderfäste. 

Funktion  + 
Vikt  S 
Tillverkning  + 
Monterbarhet mellan 
cylinderfäste och 
cylinder. 

 + 

Service  + 
Total -  0 
Total +  4 
Summa  4 
Rank 2 1 

 
Efter jämnföring av det singulära- och det nuvarande cylinderfästet fastslogs att 
den singulära varianten visade fler fördelar. Då det uppstår komplikationer vid 
gjutning gällande det nuvarande cylinderfästet kan den nya designen underlätta 
modellutformningen för gjuteriet med hjälp av en mindre komplex design. Med en 
solid hållare kan en mer stabil konstruktion lättare utformas då det ger en mer 
kompakt lösning på hjularmen. Cylinderfästet på den nya designen har endast en 
hållare jämnfört med två vilket leder till en uppskattning av en marginel vikts-
killnad. Det singulära fästet innehar en större godstjocklek men jämnfört med den 
nuvarande modellen blir viktskillnaden oväsentlig.  
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5.5.6 Sammanställning av design C 
 

Efter att en ny servicelucka, kolvfäste samt slanghål utformats implementerades de 
i design C, se Fig.31 samt Bilaga 13. Utöver föregående moment har även hjular-
mens midja optimerats för att eliminera överflödigt material. För att underlätta 
gjutningsprocessen har ett hål skapats vid hjularmens chassifäste. Detta hål har 
som uppgift att stabilisera formen vid gjutning. 

Fig. 31. Isometrisk vy över design C. Notera att plasthöljet till slanghålet 
försummas då det inte kan FEM-analyseras.  

 
5.5.7 FEM-analys av design C 
 

För att säkerställa denna design utfördes en FEM-analys på modellen. Precis som 
föregående analyser användes maximalt lastfall på 100 [kN] verkande vertikalt up-
påt samt ett 13369 [Nm] stort moment på hjulmotorn, vilket kan ses i Fig. 32.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 32. Resultat efter FEM-analys på hjularmens ovansida. Slanghålet visar 
kritiska punkter och måste åtgärdas. 
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Resultatet från analysen visar att serviceluckan blir utsatt för stora påfrestningar 
kring ändarna, se Bilaga 14. Detta måste åtgärdas för att hjularmen ska kunna 
uppfylla kraven inom hållfasthet. Då midjan uppvisar symmetriska krafter är detta 
ett tecken på att infästningarna är korrekta. Även midjans ovansida och framsida 
visar symmetriska krafter men slanghålet pekar på kritiska punkter vilket är 
negativt då det kan innebära bristningar vid användning. Slanghålet måste 
korrigeras för att klara av de ställda kraven inom hållfasthet, se Fig. 32.  

 
5.5.8 Optimering av design C 
 

Efter FEM-analysen av design C fastställdes att följande punkter skulle åtgärdas: 
 
• Omforma slanghålet till en variant som upptar mindre krafter 
• Minska krafterna verkande kring servicehålet 

 
För att åtgärda första punkten expanderades själva slanghålet för att jämna ut 
påfrestningarna. Då det finns mycket yta kring chassihållaren utnyttjades även 
detta för att bredda slanghålet. För att optimera serviceluckans förmåga att motstå 
krafterna som hjularmen kommer utsättas för görs ännu större rundningar på luck-
ans ändar, se Bilaga 15. I syfte att minska punktlasterna har cylinderhållaren 
expanderats i längdriktning vilket även gör hjularmen mer formstyv, se Bilaga 15. 

 

Fig. 33. Illustration över optimerat slanghål på design C. 
 
5.5.9 FEM-analys av optimerad design 
 

Efter att FEM-analysen utförts på den optimerade designen blev resultatet enligt 
Fig. 34. 
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Fig. 34. Krafter verkandes på hjularmens ovansida. 
 

Då kraftpåfrestningarna hölls jämt symmetriska längs med hjularmens ”midja” 
ansågs resultatet som godkänt, se Fig. 34. samt Bilaga 16. Eftersom det endast exi-
sterar en spänningskoncentration bedömdes resultatet som acceptabelt. Notera att 
slanghålet i Fig. 34 skiljer sig från Fig. 33 då optimering skett med laborering för 
att nå godkänt resultat.  

 
5.6 Slutgiltigt resultat 
 

Efter att ha genomfört analys på den optimerade designen fastslogs det att den 
uppfyllde kraven som ställts. Modellen kunde användas som slutgiltigt resultat 
efter diverse justeringar och optimeringar gällande design. Detta gäller gradningar 
på kanter i syfte att få en mer attraktiv utformning. Även plasthölje för slanghål har 
införts samt ökad godstjocklek kring nämnda hål för att öka formstyvheten. 
Serviceluckans utseende omformades för att få en mer estetisk passande form samt 
reducera risken för deformation. Med hjälp av SolidWorks kalkylerades vikten till 
att bli 106 kilogram. För fler bilder se Bilaga 17. 
 
Slutdata: 

 
• Hjularmens ”midja” har minskats och förflyttats i sidled 
• Den totala vikten har minskat från 117 kilogram till 106 kilogram 
• Materialet har ändrats från SS 0717-02 till SS 0727 i syfte att uppnå bättre 

hållfasthetsegenskaper 
• Slanghålet har förstorats samt kompletterats med ett plasthölje som skydd mot 

slitage  
• Servicehålet har utvidgats och försetts med en ny typ av lucka 
• Cylinderhållaren har ersatts med ett singulärt fäste 
• Ett stödhål för gjutningsprocessen har skapats som även fungerar som 

dräneringshål 
• Onödigt material har avlägsnats vilket lett till en kortare totallängd 
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Fig. 35. Isometrisk vy framifrån över slutgiltig design. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 36. Trimetrisk vy bakifrån illustrerande slutgiltig design med modifierad 
servicelucka. 
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6. Analys 

Följande kapitel behandlar analyseringen av detta arbete 

 
6.1 Klargöring av arbetets mål 

Målet med arbetet var att skapa en CAD-modell av nuvarande hjularm, utföra 
Systems Engineering analys på denna komponent och genom detta förbättra 
hjularmen, då den är i stort behov av modernisering.  

Arbetet har följts enligt de utsatta mål och avgränsningar utan avikelser. Projektet 
har hållit sig inom de tidsramar som givits, men på grund av lite förkunskap kring 
FEM-analys har mer tid kring detta ämne förbrukats. Detta med tanke på den förs-
ta fastställda projekteringen.  

 
6.2 CAD-modellering 

Modelleringen av den nuvarande hjularmen utfördes utan större problem med ett 
godtagbart resultat. Programvaran som användes under CAD-ritningen var Solid-
Works enligt teorin, se Kap 2.5. Modellen fungerade väl för att påbörja FEM-ana-
lysering vilket gav resultat att använda som referens. 

  
6.3 Systems Engineering 

Då tillverkningen av hjularmen inte täcks i detta projekt har processen inom 
Systems Engineering avgränsats till stor del, se Kap 1.3. De delar som valts att 
användas har gjorts med tanke på insamling av kundkriterier. Målet i processen var 
att hitta de viktigaste områden att jobba med i linje med företagets intresse.  

Datainsamlingen gav informationsrika samt konkreta förslag till förändring från 
samtliga inblandade. Detta var till stor hjälp då vi är utomstående och hjularmen 
var något nytt för oss. Då antalet inblandade parter i projektet var betydligt färre än 
uppskattat lades för mycket förberedande tid på kvantitativa metoder.  

 
6.4 FEM-analysering 

FEM-analysen på de olika idéerna hjälpte sållningen av vilka olika designer som 
skulle vidareutvecklas. Genom upprepade analyser kunde en slutgiltig design opt-
imeras, via ständig förändring och laborering i CAD-modelleringen, för dess syfte.  

 
6.5. Analys av slutresultat 

Teoretiskt bör den nya hjularmen täcka alla önskade områden förutom säkerhets-
hållaren som oavsiktligt försummades.  
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7. Diskussion 

I helhet känner vi oss nöjda över resultatet då gett erfarenhet inom uppdragsarbete, 
FEM-analysering och fördjupade kunskaper inom Systems Engineering och CAD-
modellering. Slutprodukten uppfyllde våra och företagshandledarens krav och 
önskemål. Genom besök på företaget och underleverantör har en större förståelse 
kring hjularmen ingivits, detta har varit till stor nytta i de olika moment inom Sys-
tems Engineering samt utformningen av de koncept som skapats. 

Första CAD-modelleringen av originalhjularmen kommer ge företaget möjlighet 
för ytterligare simulationer om det önskas då detta var ett av kraven. Vi anser att 
möjligtvis skulle gradningar av kanter i modellen kunna optimeras ytterligare men 
annars är den komplett.   

Då avgränsningarna inom Systems Engineering sattes redan från start av projektet 
visste vi precis vart vi skulle påbörja vårt arbete. Detta sparade oss en del tid av fö-
rberedelserna som väntade. I de första stegen av processen där intressenterna stod i 
fokus, misstolkade vi hur många de faktiskt var. Detta ledde till en konsekvens i att 
kvantitativ metod förstorades mer än behövligt. Vi anser att tidigare deltagande i 
montering och bearbetning hade kunnat ge oss större insikt på de mer väsentliga 
punkterna redan från start.  De teoretiska bitarna täcktes mycket väl i arbetet men 
då det inte gavs tillfälle tidigare att delta i montering och bearbetning, dröjde det 
innan säkerställning av att aspekterna skulle kunna fungera i praktiken. Detta 
skulle ha kunnat påverka vårt arbete inom Systems Engineering, men vi tror att 
skillnaden hade varit liten då intervjuer med intressenter gjordes i tidigt skede.  

Vi saknade, innan arbetets start, kunskap gällande FEM-analysering. Konsekve-
nsen av detta blev att tid gick åt att lära oss detta arbetssätt. Slutligen utfördes korr-
ekta analyser med handledning av företaget vilket gav insikt på hur krafterna verk-
ar på hjularmen.  

Efter att ha knutit samman alla utsagor från tidigare Systems Engineering och 
FEM-analyseringar fick vi ett resultat som vi ansåg vara bra. Det som hade kunnat 
förbättras var idéer givna från företaget då vi ansåg att dessa kom in sent i proc-
essen. Hade dessa presenterats i tidigare stadie hade idéerna bättre kunnat tas tillv-
ara på och inte påverkat arbetstakten. 
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8. Slutsatser 
 

Ur FEM-analyseringen av originalmodellen fastslogs det att hjularmen är över-
dimensionerad. De parter som drabbas störst av förändringar är monterings- samt 
servicepersonal. Den nya designen klarar av de ställda kraven inom hållfasthet 
samt funktionsmässighet och anses därmed vara acceptabel av Rottne Industri AB. 
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BILAGA 1, antal sidor 4. 

1.1 Gjutning 
 

Gjutningstekniken har på de senaste årtiondena gjort stora framsteg. Genom 
användning av lämpliga material och moderna kontrollmetoder har nya råvaror 
med hög kvalitet kunnat framställas med goda garantier. Gjuterindustrin står idag 
som en stor underleverantör till många andra industrier och med användning av 
datorteknik kan ledtider minskas och processäkerheter ökas. Inom gjuteriverk-
samheten kan kunden skapa sina egna ritningar och modeller vilket innebär att en 
stor del av produktionen blir enligt halvfabrikat. Med hjälp av gjutningsteknik 
innehas följande fördelar: 

 
• Skapar möjlighet att tillverka detaljer med vikter mellan ett fåtal gram till 

flera ton. 
• Former med komplex design och goda utmattningsförmågor kan formgivas. 
• Reducerar behovet av skärande bearbetning som ofta kan vara kostsamma. 
• Möjliggör gjutning av svårbearbetbara legeringar. 
• Minskar antalet detaljer inom produktionen genom att använda sammansatta 

konstruktioner. Detta tar ner kostnader då det innebär färre komponenter att 
lagerhålla[1]. 

1.2 Gjutmetoder 
 

Med gjutning menas i grunden att smält metall hälls i en form där den får stelna. 
Beroende på olika parametrar kan denna form vara antingen en engångsform eller 
en permanent form. Vid tillverkning av gjutgods innefattas flera olika moment. Då 
det gäller användning av engångsform måste modellutrustning samt en form och 
kärna skapas. Därefter fortsätter processen med smältning av det metalliska mater-
ialet som förs in i formen för att stelna. Efteråt påbörjas urslagning, rensning av 
gjutstycket och eventuell efterbearbetning. Vid gjutning med permanenta form-
verktyg krävs ingen modellutrustning då processen sker i permanenta formar[1]. 
Exempel på olika gjutmetoder kan ses i Fig. 37. 
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Fig. 37. Komplett uppsättning av olika gjutmetoder[1]. 
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1.3 Gjutning i sandform 
 

Gjutning i sandform är den mest använda metoden inom gjutningsindustrin. Detta 
tillvägagångsätt är lämpligt för gjutning gällande både mycket små och stora 
gjutstycken. Metoden används även ifall det rör sig om enstyckstillverkning eller 
mycket stora serier. Gäller tillverkningen ett lägre antal detaljer kan formerna ska-
pas för hand, medan maskin- och skalformning tillämpas på stora serier. Av dessa 
egenskaper fås diverse fördelar och nackdelar. Då modellmaterial kan anpas-sas 
efter seriestorleken kan kostnaden hållas låg, vid mindre eller enstaka detaljer kan 
resultatet bli tvärtom. Metoden är även flexibel gällande godsstorlek, material, 
godsutformning, seriestorlek etc. Jämfört med kokiller i gjutjärn eller verktyg i stål 
innehar formmaterialet en låg värmeledningsförmåga vilket är väsentligt gällande 
materialets stelningsförlopp[1]. 

 
1.4 Princip för uppbyggnad av en sandform 
 

För att skapa en sandform krävs en ritning på den produkt som ska tillverkas 
tillsammans med en modell, kärnlåda och kärna för gjutstycket. Därefter ramas den 
ena modellhalvan in i den undre formhalvan som sedan vänds och får den andra 
halvan placerad ovanpå. Vid detta steg är formen klar för avgjutning och modell-
halvorna avlägsnats från respektive formhalva. Kärnan placeras i sina anvisare och 
formhalvorna läggs ihop[1].  

 
1.5 Formmaterial 
 

Vid gjutning i sandform skapas form och kärna av sand samt bindemedel. För en 
översikt på form- och kärnmaterial se Tabell 11. Under senare tid har kemiskt 
bundna form- och kärnmassor kommit till större användning[1]. 
 
Tabell 11. Översikt gällande exempel på form- och kärnmaterial vid gjutning i 
sandform[1] 
Benämning Bindermedel Huvudsakligt 

syfte 
Anmärkning 

Råsand 
 
Furansand 
 
 
 
Vattenglasbunden 
sand. 
 
Skalsand 
 
Sand bunden 
genom 
vakuumformning. 
 
 
 

Lera, vanligen 
bentonit. 
 
Furan, fenol, 
karbamid, eller 
blandning av detta.  
 
Vattenglas 
 
 
Fenolharts 
 
Inget bindelmedel. 
Sanden binds 
genom 
vakuumpackning i 
plastfolie. 

Formar 
 
Formar 
Kärnor 
 
 
Formar 
Kärnor 
 
Formar 
Kärnor 
Formar 
 
 
 
 
Kärnor 

Används helt 
otorkad eller 
yttorkad 
Härdning med 
fosforsyra eller 
sulfonsyra. 
 
Härdning med 
CO2 eller 
estertillsats. 
 
Kräver uppvärmda 
modeller och 
kärnlådor. 
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Sand bunden 
enligt hot 
boxförfarandet. 
 
 
Sand bunden 
enligt cold 
boxförfarandet. 
 
 

 
Furan- eller 
fenolharts. 
 
 
 
Fenolharts och 
isocyanat. 

 
 
 
Kärnor 

 
Uppvärmd 
kärnlåda startar en 
exotermisk 
härdningsreaktion. 
 
En katalysator i 
dimform blåses 
genom kärnlådan 
och startar 
härdningen. 

 
1.6 Framställning av sandformar 
 

För att tillverka formar till gjutning finns diverse mekaniserade- och automa-
tiserade maskiner där råsanden skakas och pressas ihop med tryckluft eller 
hydraulik. I anslutning till en stående form tillsätts sand genom pneumatik för att 
fylla utrymmet, detta i syfte för att pressas ihop till en fast form. De mer moderna 
maskinerna använder oftast enbart hydraulik[1]. 
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BILAGA 2, antal sidor 4 

2.1 Gråjärn 
 

Följande avsnitt beskriver teori gällande materialet gråjärn 
 
2.1.1 Allmän information av gråjärn 
 

Gråjärnet är det populäraste gjutna materialet då det har god flytbarhet, lite sugni-
ngar och krympningar samt god skärbarhet. Gjutgodset är även kostnadseffektivt 
jämfört med liknande material. Gjutjärnet innehåller Kol och Kisel med normala 
halter på tre till fyra procent respektive ett till tre procent. Genom olika halter av 
dessa ämnen tillsammans med diverse temperaturer kan olika egenskaper uppnås. 
Även Mangan, Fosfor och Svavel används i tillverkningsprocessen. Manganet har 
som uppgift att binda svavlet och Fosforn förbättrar flytbarheten men gör godset 
sprött och otätt. Svavlet reducerar gjutjärnets flytbarhet och genom att laborera 
med dessa ämnen kan olika resultat framställas[4].  

 
2.1.2 Hållfasthetsegenskaper gällande gråjärn 
 

Gråjärnet är ett mer mjukt och segare material men har ofördelaktig formändri-
ngsförmåga. Brottförlängningen är mindre än en procentenhet vilket ger även en 
låg dragbrottsgräns medan tryckbrottsgränsen är hög. Gråjärnets elasticitetsmodul 
ligger på 100 000 [N/mm2][4]. 

 
2.2 Segjärn 
 

Följande avsnitt beskiver teori gällande materialet segjärn 
 
2.2.1 Allmän information av segjärn  
 

För att uppnå lämpligare egenskaper inom hållfasthetsegenskaper har segjärnet 
utveckalts. Genom att tillsätta låga halter magnesium i gråjärnet ökas segheten ma-
rkant. Då det ställs högre krav på hållfasthetsegenskaperna gällande segjärn än på 
gråjärn värmebehandlas vanligen materialet för att uppnå önskat resultat. Jämnfört 
med gråjärnet har segjärnet en högre brottsgräns och även större slagseghet samt 
en bättre förlängning. Även i svetssamanhang är segjärnet bättre än gråjärnet då 
det är segare och kan uthärda svetsspänningarna bättre. Vanligt förekommande 
områden där segjärnet används kan vara vevaxlar, vevaxelhus för lastbilar och hårt 
belastade kugghjul. Detta då materialet uppfyller de ställda kraven inom brott- och 
utmattningsgräns[4].  

 
Tabell 12. Segjärn enligt EN 1563[4] 

Ny EN-
standard 

Tidigare 
svensk 
standard 

Hållfasthet 
Rp0,2 

Min 
Mpa 

Hållfasthet 
Rm 

Min 
MPa 

A5 

Min 
% 

HB Anmärkning 

GJS- 07 17-00 250 400 15 135-180 God 
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400-15 förlängning 
och god 
skärbarhet. 

GJS-
400-18 

-02 250 400 18 130-170  

GJS-
350-22 

-15 220 350 22 Max. 
150 

God 
slagseghet 
vid låg 
temperatur. 

GJS-
450-10 

07 22-00 310 450 10 160-200  

GJS-
500-7 

07 27-02 320 500 7 170-230 Medelhård 
sort. 

GJS-600 07 32-03 380 600 5 200-260 Medelhård 
sort. 

GJS-
700-2 

07 37-01 440 700 3 230-300 Höghållfast 
sort. 

- 07 47-00 - - - 180  
- -01 - - - 230  
GJS-
800-8 
GJS-
1400-1 

-03 600 900 8 280-320  
-04 1200 1400 1 43-47  

 
2.3 Stål 

 
Följande avsnitt innefattar samtlig teori gällande stål inom detta projekt. 

 
2.3.1 Allmän information berörande stål 
 

Stål är en legering med järn som basmaterial. Materialet innehåller runt två procent 
kol varav de flesta stålsorterna har ett lägre procentuellt värde än denna gräns. Det 
finns dock vissa kromlegerade stålsorter som innehåller över två procent kol. Detta 
tal brukar vara den procentuella skiljelinjen som separerar stål och gjutjärn. Råjärn 
är det material som färskas till stål, vilket innebär att kolhalten sänks till önskad 
nivå. Detta görs genom att syre tillsätts i någon form som till exempel luft, syrgas 
eller järnoxid i smältan. Råstål kallas stålet innan formgivning. De vanligaste fram-
ställningsmetoderna är gjutning eller valsning. Formning av materialet utförs plast-
iskt i varmt eller kallt tillstånd. Den vanligaste numera förekommande gjutmetoden 
inom stålgjutning är stränggjutning. De stålsorter som tillhör gruppen höghållfasta 
stål har följande egenskaper: 

 
• Bra formbarhet med goda hållfasthetsegenskaper 
• Motstår korrosionsangrepp bra 
• Nöttålig 
• Slag och stöttålig 
• Bra magnetiska egenskaper[4] 
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2.3.2 Hållfasthetsegenskaper gällande stål 
 

Egenskaperna gällande hållfasthet för kolstål är beroende av kolhalten i stålet. 
Detta gäller då materialet är varmvalsat eller i normaliserat tillstånd. Stålet påver-
kas av en bearbetningsgrad som fås från varmvalsningen av götet. Materialet blir 
mer homogent desto kraftigare det bearbetats. Detta ökar vissa hållfasthetsegensk-
aper i proportion med en svagare valsning. Vid pressning erhåller stålet en bättre 
förlängning, kontraktion och slagseghet. När det gäller kallbearbetning kan brotts- 
och sträckgränsen höjas avsevärt, samtidigt som förlängningen minskas[4]. 

 
2.3.3 Allmänt konstruktionsstål  
 

Vid bygge av broar, lyftkranar, maskinstativ med mera används allmänt konstr-
uktionstål då det är mer fördelaktigt ur svetssynpunkt. Materialet har relativt låga 
kolhalter. Svetsbarheten har expanderats genom tillsättning av mangan istället för 
att höja kolhalten, detta i syfte för att öka sträckgränsen. Även olika legeringsämn-
en kan adderas för att uppnå samma mål[4]. 

 
2.4 Plast 
 

Följande avsnitt innefattar samtlig teori gällande plast inom detta projekt. 
 
2.4.1 Allmänt om plast 
 

Plast består av en eller flera polymerer, vilket är kolföreningar som består av 
molekyler i kedjeform. Plast innehåller även olika tillsatsämnen för att underlätta 
bearbetningen samt förstärka dess bruksegenskaper. Materialet grupperas in i term-
oplaster och härdplaster. Det förstnämnda materialet kan omformas under värme 
och går att lösa i lösningsmedel, respektive andra ämnet har till följd av kemiska 
tvärbindningar mellan kedjemolekylerna ingen omformarhet utan kan enbart 
svällas[1]. 

 
2.4.2 Polymerer 
 

Polymerer är ett kemiskt organsikt ämne som är konstruerat av molekyler i kedje-
form. Materialet kan betecknas i naturliga och syntetiska material[4], klassificering-
en av polymerer vilket kan ses i Fig. 38. 
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Fig. 38. Polymerers klassificering[4]. 
 
2.4.3 Polyeten 
 

Polyeten tillhör gruppen syntetiska polymerer och är ett organsikt material[4]. 
Materialet ingår i gruppen Etenplast, där densiteten klassificerar de olika etenplast-
erna. De är grupperade efter LPDE, MDPE och HDPE som består av låg, medel 
respektive hög densitet. Etenplast är det polymera material som produceras mest. 
Till grund av det låga priset, goda bearbetbarhet, bra mekaniska, kemiska och elek-
triska egenskaper ger materialet många användningsområden. Materialet används 
inom förpackning, plaströr för vatten-, gas-, och avloppsledningar, isolering i ele-
ktriska kablar, stora tankar samt inom leksaker[6]. 

  

Polymerer 

      Naturliga  

Organiska Biopolymerer. 

 Ex. Cellulosa amylos 
(stärkelse) nukleinsyra 

cis-polyisopren 
(naturgummi). 

Oorganiska 

Ex. Silikat  
grafit. 

Syntetiska 

Organiska 

Ex. Polyeten 
epoxi  

polybutadien 

Oorganiska 

Ex. Polysiloxan 
(silikongummi). 
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BILAGA 3, antal sidor 5 

3.1  Systems Engineering  
 

Systems Engineering är i grunden till för att hitta en lämplig väg som alla kan följa 
i ett projekt. Samtliga inblandande ska kunna bidra med sina ingenjörskunskaper i 
de olika momenten.  

 
Systems Engineering täcker hela processen i en produktutveckling, från tidigt 
designstadium till tillverkning. I tidigt skede ses yttre påverkan av externa system 
över likväl den miljö produkten kommer användas inom. Dessa punkter har stor 
betydelse för vilka gränser som sätts för designen. Exempel på externa system kan 
vara: kundbehov, användningsområde, operatörskompetens med mera. 
 
Användarna av Systems Engineering måste reflektera kundens krav och behov då 
många viktiga beslut tas i en utvecklingsprocess. Det är därför betydelsefullt att 
inte endast basera besluten på kvantitativa metoder, utan också kvalitativa. Detta i 
synnerhet då produktutvecklarna arbetar med ny teknologi.  

 
Samtliga interna system ses över under processens gång för att brytas ner och 
optimeras till en slutgiltig produkt. Även vissa aspekter gällande tillverkning av 
resultatet kan undersökas såsom total produktionstid[3]. 

 
3.1.1 Huvudsakliga steg inom Systems Engineering beträffande detta projekt 
 

Följande avsnitt beskriver samtliga Systems Engineering-steg som använts inom 
detta arbete. För att lättare ge insikt hur de olika stegen fungerar används utveckli-
ngen av ett kylskåp som exempel. 

 
3.1.2 Syftesprioritering 
 

För att kartlägga vilka användningsområden som anses viktigast görs en syftesp-
rioritering. Modellen skapas i form av en tabell där olika moment rankas för att se 
vilken prioritet som ska undersökas mest. I den vänstra kolumnen placeras de 
användarfall som produkten utsätts för. Samtidigt i den högra kolumnen prioriteras 
fallen från låg, medium till hög, där L,M respektive H symboliserar beteckningar-
na. För mer komplexa system bör flera prioriteringar göras[2].  

 
Tabell 13. Exempel på syftesprioritering från låg till hög prioritet gällande kylskåp 
Användarfall Prioritet 
Förvara mat. H 
Förvara övriga objekt. L 

 
Som ovanstående exempel visar har användarfallet ”Förvara mat” fått hög prioritet 
medan ”Förvara övriga objekt” tillgivits ett lågt företräde. Detta innebär att tyngd-
en av arbetet bör läggas på förstnämnda användarfall[2]. 
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3.1.3 Insamling av kundens önskemål 
 

En av de mest väsentligaste delarna av utvecklingsprocessen inom Systems Engin-
eering är att samla in kundens krav och önskemål. Detta kan utföras på olika sätt 
där exempelvis enkätundersökning eller intervju verkar som potentiella metoder. 
Resultaten kartläggs med hjälp av tabeller som sedan används i framtida 
moment[2]. 

 
3.1.4 Sammanställning av kundens önskemål 
 

Ur insamlingen av kundens önskemål kartläggs all data i en tabell kallad ”The 
Voice of the customer”. Syftet med detta system är att skapa mer specificerade lös-
ningar på de problem och krav som ska åtgärdas. Önskemålen placeras i den väns-
tra kolumnen medan de potentiella lösningarna sätts i den högra, likt illustrerat i 
Tabell 14. 

 
Tabell 14. Exempel på ”Voice of the Customer”-tabell gällande kylskåp 
 
Svårt att få plats med all mat 

Införa fler förvaringsfack 
Införa fler hyllor 
Öka den totala storleken på kylskåpet 

 
All information från tabellen summeras senare i Kvalitetshuset, vilket beskrivs i 
följande avsnitt, för vidareundersökning[2]. 

 
3.1.5 Vidareanalys av mål 
 

För att få perspektiv på all information som samlats in utförs en vidareanalys av 
målen. Detta genomförs i syfte för att få överblick av vilka grupper som berörs av 
de olika kraven och de förändringar som ska ske. Även de miljöer som de berörda 
parterna verkar i kartläggs.  

 
        Tabell 15. Exempel på vidareanalysering av mål 

 Analys I syfte att Med 
hänsyn 
till 

Med 
perspektiv 
av 

I samband med 

Förstora 
förvaringsutrymmet 

Kylskåp Utöka 
förvaring 

Kunden Kunden Utvecklingsenhet 

 
Efter vidareanalysen av exemplet fastställs det att kunden vill förstora förvarings-
utrymmet. De som kommer beröras av denna punkt arbetsmässigt är utvecklings-
enheten[2]. 
 

3.1.6 Kvalitetshus 
 

Som en del av kvalitetsutvecklingen (QFD) används verktyget Kvalitetshuset. 
Detta är ett system i form av en matris vilket fungerar som en kommunikation 
mellan ingenjören och kundens krav. Syftet med kvalitetshuset är att fastställa 
vilka system som samverkar med varandra, och även var tyngden ska läggas 
gällande utveckling. Utformningen av ett hus föreställer en metafor på hur allt 
samverkar[2]. 
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Fig. 39. Illustration av kvalitetshus[2] 
 

 
Kvalitetshuset är uppbyggt i följande sex steg: 
 
1.  Kundobjektiven kartlägger kundens önskningar gällande förbättringar. 
2.  Kunduppfattningar är undersökarens intryck av vad kunden anser vara viktigt av 

önskemålen. 
3.  Ingenjörsegenskaperna är undersökningen av potentiella lösningar till kund-

objektiven.  
4.  Inverkan på kundobjektiven från ingenjörsegenskaperna är undersökarens bedö-

mning av vikten och relationen mellan kundobjektiven och ingenjörsegen-
skaperna. 

5.  Med interna förhållanden menas hur och om de olika potentiella lösningarna 
påverkar varandra. 

6.  Med mål skrivs lösningen på ett konkret sätt. 

 
3.1.7 Konceptstudie 
 

För att påbörja utvecklingsfasen av projektet krävs en konceptstudie. I denna 
undersökning läggs olika idéer fram som skulle kunna vara potentiella lösningar 
till problemet. Koncepten vägs genom diskussion för att välja ut det som anses 
lämpligast. Antal koncept att skapas bestäms av de som driver Systems Engineeri-
ng processen[2]. 

 
3.1.7.1 Konceptparametrar 
 

För att få mer detaljerade koncept fastställs alla parametrar i en tabell. Dessa varia-
bler är potentiella lösningar som kan användas i de olika begreppen. Exempel på 
konceptparametrar visas i Tabell 16. 
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Tabell 16. Exempel illustrerande konceptparametrar för kylskåp 
Kylskåp 
Storlek Antal hyllor Antal fack 
Oförändrad 3 3 
Större 6 6 

 
Efter att samtliga parametrar fyllts i stryks de som anses ogenomförbara eller av 
andra anledningar inte tas med efter diskussion.  

 
Tabell 17: Optimerade parametrar 
Kylskåp 
Storlek Antal hyllor Antal fack 
Oförändrad 3 3 
Större 6 6 

 
Resultatet av dessa diskussioner fördelas sedan i de olika koncepten för vidare 
utforskning[2]. 

 
3.1.7.2 Konceptutforskning med hjälp av rankingssystem 
 

För att utföra en konceptutforskning sammanställs alla koncept i tabeller för att 
utvärderas.  

 
Tabell 18. Första konceptet på kylskåpet 
Koncept 1 
Storlek Antal hyllor Antal fack 
Oförändrad 3 3 

 
Tabell 19. Andra konceptet på kylskåpet 
Koncept 2 
Storlek Antal hyllor Antal fack 
Oförändrad 6 6 

 
Som hjälpmedel kan ett rankingssystem användas för att få fram fördelar och 
nackdelar på de olika idéerna jämfört med varandra. I detta system används ett av 
koncepten som referens för att likställa de andra. Ur undersökningen ska samtliga 
koncept konkret kunna bedömas för att slutgiltigen kunna väljas ut efter disku-
ssion[2]. 

 
Tabell 20. Exempel på rankningssystem 
+ positivt 
- negativt 
S likvärdigt 

Koncept 1 Koncept 2 

Förvaringseffektiv  + 
Total +  1 
Total - 0 0 
Summa 0 1 
Rank 2 1 
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Konceptet som får högst betyg har underlag för att vidareutvecklas, men behöver 
nödvändigtvis inte göras enbart för tabellens resultat. 
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BILAGA 4, antal sidor 1 

4.1 AB Holsbyverken 
 

AB Holsbyverken är ett gjuteri som numera ligger beläget i utkanten av Vetlanda. 
Det startades 1947 i Holsbybrunn men flyttades till Vetlanda 1963. Holsbyverken 
har två dotterbolag, Älmhults gjuteri och Nordcast AB. Gruppen har en egen pro-
duktionskapacitet på 17 500 ton gjutgods per år. De är inriktade på att gjuta grå- 
och segjärn. Detta företag är en underleverantör till Rottne industri AB där de 
förser dem med diverse gjutna detaljer såsom Hjularmen på skördaren H-8[5]. 
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BILAGA 5, antal sidor 2. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 40. Ritning nr. 1 av nuvarande hjularm tillhörande Rottne Industri 
AB[13].(CENSURERAD figur).  
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Fig. 41. Ritning nr. 2 av nuvarande hjularm tillhörande Rottne Industri AB[13]. 
(CENSURERAD figur). 
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BILAGA 6, antal sidor 3. 

6.1 Kravspecifikation 
 

För att komma fram till lämpliga krav av denna komponent har följande steg 
gjorts: 
 

1. Insamling av syften för hjularm 
2. Prioritering av syften 
3. Beskrivning operatör – montör – funktion till hjularm 
4. Summering av krav 
5. Undersökning av potentiella brister 

6.1.1 Insamling av syften för hjularm 
 

Hjularmens syfte är att fungera som en led mellan chassi och hjul samt att utjämna 
nivån mellan chassi och underlag. Den ska även tåla stötar samt stora laster under 
arbete.  Diverse slangar i komponenten ska även skyddas mot skador. 

 
6.1.2 Prioritering av syften 
 

Tabell 21 beskriver en prioritering av hjularmens syften där skalan går från låg-L 
till hög-H. 

 
Tabell 21. Syftesprioritering 
Fungera som led mellan chassi och 
hjul. 

H 

Motstå stötar. H 
Motstå laster. H 
Skydda slangar. H 
Nivellera nivån mellan chassi och 
underlag 

H 

Inte uppta onödigt utrymme. M 
 
 
6.1.3 Beskrivning av operatör – montör – funktion till hjularm. 

 
För att ge ett klart perspektiv på hjularmens relation till samtliga moment gjordes 
en figur illustrerande detta vilket kan ses i Fig. 42.  
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Fig. 42. Bild illustrerande relationer till hjularm. 
  



  
 

 
3 

Jens Frisk & Kim Hallström 
 

6.2 Relationen till hjularmen 
 

Konstruktören utvecklar hjularmen och tar fram ritningar på detaljen vilket möjlig-
gör gjutning, beredning, lagringsmöjligheter, förenkling av montörsarbeten, demo-
ntering vid service och kassering samt uppfyllnaden av kundens krav. 
 
Gjuteriet tillhandahåller modellen av Rottne Industri AB och ur denna tillverkas 
formen till hjularmen. Den färdiga detaljen levereras till Rottne Industri AB, där 
komponenten lagras. När beredarna är redo för bearbetning kan de utföra sitt 
arbete på detaljen. Beredaren bearbetar hjularmen genom olika operationer såsom 
svarvning, fräsning och målning. Efter att föregående moment är slutförda skickas 
hjularmen vidare till lager. Montören hämtar detaljen från lager till monteringen, 
där den kompletteras med tillhörande komponenter för att sedan monteras på skog-
smaskinen H-8. 
 
Efter att monteringen av hjularmen är gjord och maskinen är färdigställd och testad 
skickas skogsmaskinen till kund. Vid service av hjularmen utförs reparationer eller 
kasseringar där miljöaspekterna tas till hänsyn. 

 
6.3 Kravsummering 
 

Följande del av kapitlet beskriver kraven som ställs på detaljen i nuläget 
 

• Tåla stötar 
• Bära laster 
• Korrosionstålig 
• Monterbar 
• Servicebar 
• Skydda hydraulslangar 
• Utjämna chassits nivå mot underlag  

 
6.4 Undersökning av potentiella brister 
 

Hjularmen är överdimensionerad på grund av väldigt få brottsfall i detaljen under 
dess livstid. Komponenten innehar en vikt på 117 kilogram vilket skulle kunna 
minskas. Slangdragningen anses även vara för komplex inom monteringen och ser-
vice. Ingen komplett CAD-modell finns på detaljen vilket inte möjliggör någon 
simulering på komponenten. Endast handritade ritningar finns för en helhetssyn 
vilket kan ses i Bilaga 5. 
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BILAGA 7, antal sidor 2 
 
7.1 Enkätundersökning och intervju 
 

Följande avsnitt tar upp all information samlad ifrån montörer, servicepersonal, 
konstruktör och gjuteripersonal. 

 
7.1.1 Insamling av åsikter från berörda parter kring hjularmen 

Tabell 22. Montörernas åsikter gällande hjularm 

Montörernas kommentarer 

Vid inkoppling av slangar till hjulmotorn kan komplikationer uppstå då 
slanghålet på den gjutna komponenten är för liten. 

Specialbyggda verktyg måste användas vid montering av slangar. 

”Öglor” eller liknande skulle kunna fungera vid lyft och sänkning av detaljen, 
men då måste de vara korrekt placerade. Dessa fästen skulle förmodligen skapa 
problem vid montering. 

Även Företagshandledaren hade åsikter kring hjularmen som visas i Tabell 23. 

Tabell 23. Handledarens åsikter gällande hjularm 

Handledarens kommentarer 

Detaljen skulle kunna optimeras gällande storlek. 

Ge mer packvolym. 

Få större bredd på chassit. 

Servicebar 

Säkerhet vid service. 
 
Intervju har även gjorts med servicepersonal: 

Tabell 24. Servicepersonalens åsikter gällande hjularm 

Servicepersonalens kommentarer 

Slangar slits ut vid drift av maskinen. 

Större servicelucka. 

Smuts samlas i detaljen. 
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Då hjularmen på skördare H-8 gjuts på Holsbyverken i Vetlanda har ett besök skett 
hos dem. Detta i syfte med att få lärdom kring hur komponenten tillverkas från 
grunden samt även förstå deras behov av produktens utveckling. Då ny design 
diskuteras påverkas gjuteriet till stor del och därmed behövs deras åsikter kring 
den befintliga hjularmen.  
 
Tabell 25 visar Holsbyverkets åsikter kring hjularmen: 
 
Tabell 25. Holsbyverkens åsikter gällande hjularm 

Holsbyverkets kommentarer 

Den befintliga cylinderhållaren orsakar problem vid förberedelse av gjutning 
samt vid bearbetning. Onödiga former krävs samt att rengöring av dessa är 
svåra. 

Risk för att hjularmens kärna reser sig vid gjutning.  

Komplex lösning för att stödja kärnan med pallar. 
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BILAGA 8, antal sidor 4. 
 
Undersökning gällande montering av hjularm 

Information om anställde 

Namn: 

Jobb Titel: 

Avdelning:    
Datum:  
 
Introduktion 

 
Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Växjö som läser till 
högskoleingenjör inom maskinteknik. Vårt examensarbete kommer att utföras på 
Rottne Industri AB och kommer att handla om hjularmen till skogsmaskinen H-
8. Då generationsskifte väntar på samtliga produkter på företaget har vi fått i 
uppdrag att utforska vad som skulle kunna förbättras på denna detalj. Vi skulle 
uppskatta ifall du tar dig tid att fylla i frågorna nedan. Tack på förhand! 
 
// Jens Frisk & Kim Hallström 
 

 
Frågor 
 
Beskriv din arbetsuppgift samt koppling till hjularmen: 
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Anser du att hjularmen har dålig jämnvikt vid montering?  
 
JA 
 
NEJ 
      
Om JA, varför? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anser du att vikten försvårar montering? 
 
JA 
 
NEJ 
      
Om JA, varför? 
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Skulle nya fästen för lyft och sänkning av detaljen underlätta vid montering? 
 
JA 
 
NEJ 
      
Om JA, varför? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anser du att de hydraulslangar som går inuti detaljen skulle kunna monteras på ett enklare sätt vid 
montering? 
 
JA 
 
NEJ 
      
Om JA, varför? 
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Anser du att utrustningen som används vid montering är tillräcklig? 
 
JA 
 
NEJ 
      
Om NEJ, varför? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga synpunkter: 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
Signatur:__________________ 
 
Datum:______________
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BILAGA 9, antal sidor 2. 
Tabell 26. Vidareanalys av hjularm baserad på kundkrav  

 Analys I syfte att Med hänsyn till Med perspektiv 
av 

I samband med 

Göra en större 
servicelucka. 

Hjularmen Underlätta 
Service. 

Montör och 
Reparatör. 

Montör och 
Reparatör. 

Verkstad 

Omforma slanghålet 
(Montör). 

Hjularmen Underlätta 
montering. 

Montör och 
Reparatör. 

Montör och                      
Reparatör. 

Verkstad  

Ordna fästen. Hjularmen Underlätta 
Montering. 

Montör och 
Reparatör. 

Montör och 
Reparatör. 

Verkstad 

Skapa CAD-
modellering. 

Hjularmen Simulera krafter 
och omdesign av 
detalj. 

Konstruktör och 
Student. 

Konstruktör och 
Student. 

Utvecklingse-
nhet 

Se över material. Hjularmen Hitta eventuella 
förbättringar. 

Konstruktör och 
Student. 

Konstruktör och 
Student. 

Utvecklingse-
nhet 

Förbereda hål till 
befintligt 
serviceverktyg. 

Hjularmen Förbättra 
säkerhet vid 
service. 

Servicepersonal Konstruktör Verkstad 

Införa spärr för 
fallskydd. 

Hjularmen Förbättra 
säkerhet vid 
service. 

Servicepersonal Konstruktör Verkstad 

Införa en tätning vid 
slanghål. 

Hjularmen Förlänga 
livslängd av 
slangar och 
hjularm. 

Kund Konstruktör och 
Servicepersonal. 

Verkstad 

Omforma slanghålet 
(Servicepersonal). 

Hjularmen Förlänga 
livslängd av 
slangar. 

 
Kund Konstruktör, 

Servicepersonal 
och Student. 

Verkstad 

Ordna munstycke 
eller liknande åt 
slangarna. 

Hjularmen Skydda mot 
smuts invärtes. 

 
Kund och 
servicepersonal. 

Servicepersonal Verkstad 

Införa ett extra 
dräneringshål. 

Hjularmen Tömma hjularm 
på vätska och 
smuts. 

 
Kund och 
Servicepersonal. 

Servicepersonal Verkstad 

Omdesigna kolvfästet 
inom CAD-
modellering. 

Hjularmen Underlätta 
förberedelse 
samt 
efterbearbetning 
inom 
gjutningsprocess
en.  

 
Underleverantör Underleverantör Industri 

Undersöka eventuella 
förändringar inom 
hållfasthet med hjälp 
av FEM-analys 

Hjularmen 
 
 
 

Undersöka 
brister inom 
hållfasthet 
gällande ny 

 
Student och 
konstruktör. 

Student och 
konstruktör. 

Utvecklingse-
nhet 
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(förberedelser och 
efterbearbetning). 

 
 

design. 

Omdesigna befintlig 
CAD-modell med 
hålighet i den smala 
nedre änden. 

Hjularmen Stabilisera 
gjutprocessen. 

 
Underleverantör Underleverantör Industri 

Undersöka eventuella 
förändringar inom 
hållfasthet med hjälp 
av FEM-analys 
(Gjutningsprocess). 

Hjularmen Undersöka 
brister inom 
hållfasthet 
gällande ny 
design. 

 
Student och 
konstruktör. 

Student och 
konstruktör. 

Utvecklingse-
nhet 
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BILAGA 10, antal sidor 1. 
 

Fig. 43. Kvalitetshus innehållande kundkraven införskaffade från samtliga 
intressenter. 
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BILAGA 11, antal sidor 3. 

Fig. 44. Handskiss 1 illustrerande potentiella lösningar på intressenternas krav. 
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Fig. 45. Handskiss 2 illustrerande potentiella lösningar på intressenternas krav. 
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Fig. 46. Handskiss 3 illustrerande potentiella lösningar på intressenternas krav. 
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BILAGA 12, antal sidor 3. 
 

Fig. 47. Isometrisk vy över originaldesign. 
 

Fig. 48. Vy framifrån för originaldesign. 
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Fig. 49. Vy bakifrån för originaldesign. 
 
 
 

Fig.50. Komplett sammansättning med originaldesign, fälg, hjulmotor och däck. 
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Fig. 51. Komplett sammansättning med originaldesign, fälg, hjulmotor och däck 
sedd ovanifrån. 

 
 
 

Fig. 52. Isometrisk vy på den kompletta sammansättningen med originaldesign. 
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BILAGA 13, antal sidor 1. 
  

Fig. 53. Isometrisk vy illustrerande baksidan av design C. 
 

Fig. 54. Vy underifrån på design C. 
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BILAGA 14, antal sidor 1. 
 
 

Fig. 55. Resultat efter FEM-analys på baksidan över design C.  
 
 

Fig. 56. Resultat efter FEM-analys på framsida över design C. 
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BILAGA 15, antal sidor 1. 

 

Fig. 57. Illustration över optimerat servicehål. Kolvfästet har förlängts i syfte att 
motverka spänningskoncentration. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fig. 58. Illustration över optimerad serviceluckan. 
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BILAGA 16, antal sidor 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 59. Krafter verkandes på hjularmens framsida gällande den optimerade 
designen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 60. Krafter verkandes på hjularmens baksida gällande den optimerade 
designen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 61. Krafter verkandes på hjularmens undersida gällande den optimerade 
designen. 
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BILAGA 17, antal sidor 4. 
 

Fig. 62. Vy över den slutgiltiga designens baksida. 
 
 

Fig. 63. Isometrisk vy på den slutgiltiga designen. 
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Fig. 64. Vy framifrån på den slutgiltiga designen.  
 

Fig. 65 & 66. Vyer vänster- respektive höger vy på den slutgiltiga designen. 
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Fig. 67. Hjularmens tillhörande delar därav: två skruvar, servicelucka, 
serviceförband och plasthölje ingående i detaljen.  
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Fig. 68. Komplett sammanställning med den slutgiltiga designen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 69. Komplett sammansättning med slutgiltigdesign, fälg, hjulmotor och däck 
sedd ovanifrån. 
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