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Sammanfattning
Inom bygg- och anläggningsarbeten är byggarbetsplatsen flitigt trafikerad av tunga
fordon så som grävmaskiner med borr- eller pålmast monterad. För att öka säkerheten
vid framförandet av dessa ekipage, är det viktigt att kunna minska eller eliminera de
faktorer som kan påverka fordonets stabilitet.
Detta arbete inriktar sig på att upprätta ett beräkningsprogram som ska användas för
att fastställa begränsningar i arbetsområdet för grävmaskiner med monterad borr- eller
pålmast. Begränsningarna ska öka säkerheten på byggarbetsplatsen genom att föraren
har information om inom vilket arbetsområde ekipaget är stabilt.
En avgränsande faktor för detta arbete var tiden, därför gjordes beräkningarna endast
på ett ekipage. Ekipaget bestod av en Volvo EC210C L grävmaskin med en SPD DM85 borrmast.
Arbetet utfördes genom att tidigare forskning och beräkningsmodeller studerades
och jämfördes, för att se vilka beräkningsmodeller som var applicerbara på det
undersökta fallet. När en passande beräkningsmodell valts ut så skapades beräkningsprogrammet baserat på den valda modellen. En fallstudie med en grävmaskin och
borrmast utfördes för att verifiera resultatet av beräkningarna. Verifiering genomfördes
även mot data om maximal lyftkapacitet för grävmaskinen.
Resultatet från beräkningsprogrammet definierar ett säkert arbetsområde för
ekipaget. En jämförelse mellan samtliga tre fall, data från beräkningsprogrammet, data
från fallstudien och data om maximal lyftkapacitet, visar att ekipaget är ostabilt utanför
det säkra arbetsområdet.
Detta arbete bör verifieras med fler tester för att säkerställa gränsen för det
beräknade arbetsområdet.

Summary
Construction sites are frequently trafficked by heavy vehicles such as excavators with
drilling or piling mast mounted. To improve security while operating these vehicles, it is
important to reduce or eliminate the factors that can affect the stability of the vehicles.
This thesis focuses on the establishment of calculation software which is used to
determine the limits of the working range of excavators with drilling or piling mast
mounted. The calculated restrictions should improve safety on the construction sites by
giving the driver information about the working range in where the vehicle is stable.
A limiting factor for this work was the time therefore the calculations were made
only on one equipage. The equipage consisted of a Volvo EC210C L excavator with a
SPD DM-85 drilling mast.
The thesis was performed by studying and comparing previous research and
computational models, to see which calculation models were suitable to the investigated
case. The selected calculation model was used to create the calculation software. A case
study with an excavator and drill mast was also performed to verify the results of the
calculations. Verification was also carried out by comparing the calculation results with
data on the maximum lifting capacity of the excavator.
The result of the calculation software defines a safe working area for the vehicle. A
comparison between all three cases, the data from the calculation software, data from
the case study and data about the maximum lift capacity, confirms that the vehicle is
unstable outside the safe working area.
This thesis should be verified by more tests to ensure the limit of the calculated work
area.

Abstract
Målet med detta examensarbete är att minska risken för olyckor där grävmaskiner, med
borr- eller pålmast monterad, är inblandade. För att kunna uppnå detta mål, har ett
beräkningsprogram skapats som definierar ett säkert arbetsområde innan ostabilitet
inträffar. Detta har gjorts genom att studera tidigare forskningsarbeten inom området
samt verifiering av beräkningsprogrammet med hjälp av en fallstudie och data om
maximal lyftkapacitet för grävmaskinen.
Nyckelord:
Stabilitet, borrmast, pålmast, SPD AB, grävmaskin, stabilitetsberäkningar, säkerhet,
Force Angle.
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1. Introduktion
I kapitlet Introduktion beskrivs bakgrund, syfte och mål med arbetet. Även de
avgränsande faktorerna kommer att beskrivas.

1.1 Bakgrund
Inom bygg- och anläggningsarbeten är byggarbetsplatsen flitigt trafikerad av tunga
fordon. Exempel på tunga fordon är schaktmaskiner, kranar, grävmaskiner, lastbilar,
hjullastare och dumprar. Där dessa fordon framförs ökar också risken för olyckor. Den
2 juli 2013 i Visby, i samband med Almedalsveckan, deklarerade Svensk Byggnärig en
avsiktsförklaring (Svensk Byggnäring, 2013). Målsättningen är att ingen medarbetare
ska förolyckas på en arbetsplats på grund av bristande säkerhet. Olyckor bland
byggnadsarbetare och anläggningsarbetare, där tunga fordon framförs, är i genomsnitt
högre än i andra branscher enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift för säkrare bygg- och
anläggningsarbete (Arbetsmiljöverket, 2013). De flesta olyckor inträffar vid användning
av olika maskiner där skadorna kan vara omfattande och få allvarliga konsekvenser till
att vara livshotande. Många företag följer egna föreskrifter och rutiner för att förhindra
och undvika olyckor på arbetsplatsen, det finns även lagar där dess ’’…ändamål är att
förebygga och förhindra ohälsa och olycksfall i arbete…” (Sverigen Riksdag, 1977). En
säker arbetsplats är något som varje företag strävar efter för att minska person- och
materiella skador.
Tunga fordon på byggarbetsplatser utgör en stor säkerhetsrisk om framförandet av
fordonet inte kan utföras på ett säkert sätt. Eventuella olyckor med tunga fordon beror
på många olika faktorer. Några exempel kan vara förarens manövrering, vilket underlag
ekipaget framförs på och naturkrafters påverkan, så som t.ex. vindkrafter (Hinze &
Teizer, 2011; Edwards & Holt, 2010). Ett vanligt fordon på byggarbetsplatser är
grävmaskiner, dessa kan i värsta fall välta och i samband med det skada personer eller
utrustning. Risken för att grävmaskinerna välter ökar när en borr- eller pålmast är
monterad på maskinen, se Bild 1. Detta på grund av att masten ofta har en större vikt än
enbart en skopa har samt att masten är lång, upp emot 14 meter, vilket skapar stora
momentkrafter på ekipaget.

Bild 1 - Borrmast monterad på en grävmaskin (SPD AB, 2015)
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1.2 Problemformulering
För att öka säkerheten vid framförande av grävmaskiner med borr- eller pålmast
monterad, är det viktigt att kunna minska eller eliminera de faktorer som kan påverka
stabiliteten hos tunga fordon. En faktor är, som nämnt tidigare, förarens manövrering av
ekipaget. Under manövrering måste föraren vara medveten om den omkringliggande
miljön samt allt som rör sig i dess närhet. Därför är det viktigt att föraren har konkreta
begränsningar och klara riktlinjer att följa för att kunna framföra ekipaget på ett säkert
sätt.
I nuläget, är de beräknade arbetsbegränsningarna för ekipage av grävmaskin eller
grävmaskin med borr- eller pålmast få, otillgängliga eller obefintliga (Edwards & Holt,
2009). För att öka säkerheten måste alltså fler och grundligare beräkningar göras och
dokumenteras på ett sätt som gör dem lättillgängliga för föraren av ekipaget.
Detta ger oss i sin helhet denna rapports problemformulering, som följer.
Hur ska föraren veta på vilket avstånd från grävmaskinen som borr- eller pålmasten kan
arbeta på ett säkert sätt, utan att det är risk för att ekipaget välter?

1.3 Syfte
Syftet med detta arbete är att beräkna borr- eller pålmastens maximala arbetsavstånd
utan att ekipaget välter. Utifrån beräkningarna ska klara begränsningar för framförandet
av ekipaget fastställas. Dessa begränsningar ska finnas tydligt markerade och lätta att
förstå. Om föraren av ekipaget blir upplyst och har kunskap om inom vilka avstånd det
är säkert att framföra ekipaget, kommer detta att leda till en ökad säkerhet på
arbetsplatsen samt onödiga olyckor och personskador kan undvikas.
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1.4 Mål
Det primära målet med detta examensarbete är att kunna upprätta ett beräkningsprogram. Beräkningsprogrammet ska användas för att fastställa begränsningar i
arbetsområdet för grävmaskiner med borr- eller pålmast monterad.

1.4.1 Delmål 1
Det ska vara enkelt för användaren att välja den extra motvikten på grävmaskinen, för
att kunna uppnå önskat arbetsområde.

1.4.2 Delmål 2
Beräkningsprogrammet ska vara användarvänligt även för personer som saknar
kunskaper inom avancerade stabilitetsberäkningar men har kunskap inom område för
borrning och grävmaskinframförande.

1.4.3 Delmål 3
Med rätt beräkningar kan ekipaget optimeras och balanseras. Grävmaskinens storlek ska
inte vara större än det behövs för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt. En alldeles
för stor grävmaskin har en negativ påverkan på miljön och detta på grund av
materialåtgång och utsläpp. Ur miljösynpunkt är det viktigt att motvikten på ekipaget
inte är överdimensionerad, då detta leder till ökad bränslekonsumtion och ökade utsläpp.

1.5 Avgränsningar
Eftersom tiden för examensarbetet är begränsad kommer även tiden för stabilitetstester
vara begränsad. Därför kommer fallstudie och beräkningar göras endast för ett ekipage.
Ekipaget består av Volvo grävmaskin EC 210 C L med 2,6 ton extra motvikt och borrmast av typ DM-85.
Inom ramen för detta arbete förutsätts att det är statiska belastningar i hela systemet.
Beräkningarna sker med förutsättningarna att maskinen står på jämn mark samt att inga
yttre krafter, så som vind eller markförhållanden, påverkar maskinen. Ingen hänsyn tas
heller till hydrauliska systemets lyftkraft.
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2. Metodologi
Kapitlet Metodologi beskriver på vilka sätt vetenskaplig forskning kan bedrivas, samt
vilka vetenskapliga metodologier som har använts i den här rapporten.

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt
De vetenskapliga förhållningssätten som används inom forskning brukar delas in i två
extremer, positivism och hermeneutik. Förhållningssätten skiljer sig i synen på vad som
är kunskap samt hur världen, vetenskapen och människan uppfattas (Patel & Davidson,
2011).

2.1.1 Positivism
Positivismen är en vetenskapsteori som bygger på att genom logik hitta lagar och regler
om vad det är som sker. Förhållningssättet innebär sökning efter mätbara metoder för att
kunna verifiera sina hypoteser och resonemang. Positivism innebär kunskap genom
lagmässiga samband där det finns mätbara resultat, alltså ”…ett påstående är sant om det
överensstämmer med hur det är i verkligheten” (Wallén, 1996 s. 26). Positivismen söker
hypoteser som gäller i generella fall oberoende av vem som gör studien och när, vilket
även skapar en objektiv bild där känslor och upplevelser ska uteslutas.

2.1.2 Hermeneutik
Hermeneutiken bygger på att undersöka varför saker sker, till skillnad från positivismen
som tittar på vad det är som sker. Utgångspunkten baseras på den egna tolkningen av
den enskilda studien och inte på empirisk data. Målet är att försöka uppnå förståelse för
varför saker blir eller är som de är (Patel & Davidson, 2011).
Det talas ofta om ”den hermeneutiska spiralen”, med den menas att kunskap och
förståelse växer likt en spiral. Om tolkning sker av ett delproblem och förståelse för det
skapas, kommer förståelsen och tolkningen av ett tidigare delproblem ändras med de
nya erfarenheterna, vilket åter ger en ökad förståelse för helheten (Patel & Davidson,
2011). Hermeneutiken fokuserar enbart på tolkning av enskilda studerade fall, det
skapar alltså ingen generell tolkning.

2.1.3 Vårt vetenskapliga synsätt
Undersökningen i denna rapport inleddes med att information samlades in om vilka
begränsningar som finns dokumenterade för grävmaskiner. Data kommer främst från
tillverkarna som har dokumentation tillgänglig om maximal lyftkapacitet vid olika
avstånd. Specifika mätdata samlades in från en fallstudie där det uppmättes när en
grävmaskin med borrmast var ostabil. I detta tidiga skede av undersökningen var
synsättet jämförbart med positivism, då insamlat material enbart var i numerisk form
samt att någon ingående förståelse och tolkning av resultaten inte förekom.
När de befintliga värdena för begränsningarna av grävmaskinens lyftkapacitet var
insamlade, började arbetet med att studera de befintliga teorierna och beräkningsmodellerna som finns.
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Teorierna omfattade beräkningar av stabilitet hos grävmaskiner samt andra mobila
fordon som har ett liknande beteende så som t.ex. mobilkranar. Teoristudierna gjordes
för att skapa en djupare förståelse inom teorier och beräkningsmetoder. Även vad olika
teorier anser vara bakomliggande orsaker till att maskinerna blir ostabila studerades.
Förhållningssättet liknar således mer det hermeneutiska då en ingående förståelse till
uppkomsten av ostabilitet söktes.
Den utvalda beräkningsmodellen appliceras på den utvalda modellen av grävmaskin
med borrmast monterad. Resultaten av beräkningarna jämfördes med insamlade värden
från tillverkarna och fallstudien för att se hur stor spridningen av resultaten var. Denna
avslutande del i verifieringen har återigen ett förhållningssätt som har gått från
hermeneutiken i teoristudierna mot positivism, då enbart numeriska värden jämförs med
varandra.

2.2 Vetenskapliga metodansatser
Metodansats syftar till samverkan mellan teori och empiri (Wallén, 1996). Deduktion,
induktion och abduktion samt vår aspekt beskrivs i detta kapitel.

2.2.1 Deduktion
Deduktion kommer från det latinska ordet "deductio", vilket betyder bevisföring.
Arbetssättet syftar på att något ska bevisas (Patel & Davidson, 2011). Deduktion
grundar sig på villkor och slutledningar, där en enskild slutsats dras som baseras på
allmänna och logiska resonemang samt befintliga teorier. En deduktiv slutledning är
ganska begränsad eftersom slutsatsen enbart baseras på den information som finns i
villkoren. Om slutsatsen är falsk så är åtminstone ett av villkoren falska.

2.2.2 Induktion
Inom vetenskapsteori är induktion ett synsätt där forskning bedrivs genom att skapa en
allmän slutsats från insamlad data och iakttagelser i verkligheten. Befintliga teorier inom
området undersöks inte och det tas ingen hänsyn till teorierna vid slutsatstagandet (Patel
& Davidson, 2011). I vardagen dras ofta induktiva slutsatser, det förväntas att något ska
vara på ett visst sätt utifrån tidigare iakttagelser och erfarenheter. En nackdel med
induktion är att slutsatserna inte alltid är tillförlitliga eftersom iakttagelserna är
situationsbundna och subjektiva, då det är en persons tolkning eller upplevelse. En
fördel med induktion är möjligheten att bygga på med ny information genom nya
iakttagelser.

2.2.3 Abduktion
Abduktion är en kombination av induktion och deduktion, där det redan finns en
företeelse och orsaken till företeelsen söks. Abduktion används flitigt inom vård och vid
brott. Som exempel, om en person söker vård för huvudvärk, kommer läkaren att bygga
upp en teori som är baserad på tidigare erfarenhet, observationer eller tester som har
gjorts. För att finna orsaken måste vissa faktorer uteslutas. Enligt Wallén (1996) kan
metoden inte användas schematisk, viss erfarenhet krävs inom det området som frågorna
gäller samt att slutsatsen bör prövas både logiskt och praktiskt.
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2.2.4 Vår aspekt
De inledande slutsatserna om stabilitet utfördes enligt induktion, då de enbart baserade
sig på iakttagelser och uppmätta data. För att utöka förståelsen samt att kunna utveckla
en beräkningsmodell, studerades sedan befintliga teorier inom området. Arbetssättet vid
teoristudierna kan jämföras med deduktion, då hypoteser om ostabiliteten hos grävmaskinen togs fram. Hypoteserna testades sedan mot de data om ostabilitet som samlats
in från tillverkarna och fallstudien. Aspekten för undersökningen var mest jämförbar
med abduktion då det var en kombination av induktion och deduktion.

2.3 Forskningsmetod
Forskningsmetoder delas likt de vetenskapliga synsätten in i två extremer, kvantitativ
och kvalitativ. Dessa två skilda metoder definieras ofta som varandras motsatser, det är
dock svårt att hålla sig till enbart en metod i sin undersökning. Det finns även de som
påstår att det inte är möjligt att enbart förhålla sig till en av det två extremerna samt att
deras definitioner är tvetydiga (Åsberg, 2001).

2.3.1 Kvantitativ metod
Den kvantitativa forskningsmetoden baserar sig på datainsamling från många olika
enheter, insamlad information blir då väldigt övergripande. Metoden är en statistisk
metod som baseras på numerisk och empirisk insamlad data som bearbetas och
analyseras, därför har mätmetoden en central roll i analysen av data. Här används och
prövas även existerande teorier. Metoden syftar till att uppnå generella och objektiva
resultat, med styrka i att resultatet kan generaliseras. Vaksamhet krävs dock så att fakta
som samlas in, verkligen är relevant för frågeställningen (Holme & Solvang, 1997).

2.3.2 Kvalitativ metod
Som motsats till den kvantitativa metoden finns den kvalitativa metoden. Kvalitativa
metoden inriktar sig på erfarenheter, uppfattningar och upplevelser av det undersökta
fenomenet och inte på bevis eller direkt prövning av hypoteser. Här samlas mer
ingående data in av ett mindre antal enheter. Metoden skapar en större förståelse i det
enskilda fallet med en övervägande risk för låg generaliserbarhet. Helhetsbilden
eftersträvas med frågeställningar som vad, hur och varför (Holme & Solvang, 1997).

2.3.3 Vår forskningsmetod
Vid val av forskningsmetod är det viktigt att vara medveten om det eventuella dilemma
som kan uppstå, vilket Holme och Solvang (1997) beskriver som konflikten mellan
generell giltighet och graden av pålitlighet. Verifieringen av de studerade teorierna i
undersökningen gjordes via numeriska data i form av längden utifrån maskinen samt
vikten av masten. Resultaten jämfördes sedan med den insamlade informationen, från
tillverkarna och fallstudien. Utifrån jämförelserna skapades ett generellt tillvägagångssätt för att kunna fastställa och ta fram information om stabilitet hos maskinen.
Metoden som användes hade stora likheter med den kvantitativa metoden, då den
bearbetade numeriska data och prövade befintliga teorier.
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2.4 Datainsamling
Datainsamling syftar till den information som ska samlas in och på vilket sätt den
samlats in. Informationen kan komma från olika källor, beroende på källan till
informationen delas dem in i primär data och sekundär data.

2.4.1 Primär data
Primär data är förstahandsinformation till forskningen och som är insamlad av forskaren
själv. Detta kan göras via intervjuer, enkäter, observationer, undersökningar, mätningar,
experiment och så vidare. En av fördelarna med primär data är att data är mer anpassad
till forskningen som forskaren skriver om. Primär data är en säkrare källa än sekundär
data. Sekundär data kan ha blivit tolkad i ett eller flera led vilket inte förekommer för
primär data. En sådan tolkning kan förvränga data och reliabiliteten sjunker. Vid
experiment är informationens tillförlitlighet mer eller mindre beroende på företagets,
kundens eller gruppens vilja att samarbeta. Vid användning av olika mätinstrument, som
företagen har till förfogande, kan det vara svårt med känslig information som utredarna
behöver ta med sig från olika experiment som gjorts på plats. Nackdelar värda att nämna
är brist på tid, pengar, eller kontroll vid data insamling vilket medför att resultaten kan
bli felaktiga (Ghauri, et al., 2005).

2.4.2 Sekundär data
Data som redan är tillgänglig, eller som någon annan person eller institution har tagit
fram kallas för sekundär data (Kothari, 2014). Det kan vara publicerade eller
opublicerade artiklar, broschyrer, böcker, tidskrifter, biografier även dokumentärer.
Sekundär data kan vara primär data endast för utredaren som har tagit fram
informationen, men för resten av världen är det sekundär data. Fördelar med sekundär
data är att eftersom den är tillgänglig är det tidsbesparande och billigare att erhålla. Men
det kan vara en falsk trygghet, eftersom forskaren måste kritiskt granska dokumenten,
för att kunna förstå och bestämma om informationen är lämplig till undersökningen och
tillförlitlig. En nackdel kan vara att sekundärkällan kanske har gjort något misstag i
datainsamlingen eller i sin tur samlat in sekundärdata. Något som bör beaktas, är
frestelse att använda mer av materialet än nödvändigt bara för att det är tillgängligt men
inte nödvändigtvis tillförlitligt (Ghauri, et al., 2005).

2.4.3 Vår datainsamling
Insamlingen av data i vår undersökning skedde på två olika sätt. Först studerades data
som samlats in från tillverkaren av den utvalda grävmaskinen. Dessa data var sekundär
då den kom från tillverkaren. Även data från masttillverkaren, Scandinavian Pile
Driving SPD AB, var sekundärdata.
De data som erhölls vid fallstudien, genom att mäta avståndet från maskinen till
masten vid ostabilitet, var primärdata eftersom författarna själva utförde fallstudien.
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2.5 Sanningskriterier
Vid all typ av forskning är det viktigt att kritiskt granska allt som görs. Granskningen är
speciellt viktig vid insamling av information. För att kunna säkerställa, om den
information som samlats in är relevant för undersökningen samt om den är tillförlitlig
eller inte, måste reliabilitet, validitet och generaliserbarhet studeras (Bell, 2006).

2.5.1 Reliabilitet
Begreppet reliabilitet, alltså pålitlighet, innebär utvärdering av hur sannolikt det är att
samma mätresultat uppnås, oberoende av när och vem som gör mätningen. Detta innebär
att mätresultatet bör vara oberoende av slumpmässiga fel (Holme & Solvang, 1997;
Patel & Davidson, 2011).
För att uppnå en hög reliabilitet i vår studie, utfördes mätningarna av flera personer.
Upprepade mätningar är ett bra sätt att bedöma reliabilitet, då flera personer mäter kan
en bedömning av mätinstrumentets påverkan av slumpmässiga fel göras (Wallén, 1996).
Mätning vid flera tillfällen skulle varit ännu ett sätt att utvärdera reliabilitet. På grund av
bristande tillgång till mätobjektet samt begränsad tidsram för undersökningen var det
inte möjligt att utföra mätningar vid flera tillfällen än ett.

2.5.2 Validitet
Insamlad data och information bör analyseras så att informationen är relevant för
undersökningen, alltså graden av giltighet hos informationen. Mätresultat som samlats in
kanske inte mäter det som är intressant eller det som skulle mätas (Holme & Solvang,
1997). God validitet uppnås då resultatet ger information som är relevant för undersökningen. Validitet och reliabilitet är bundna till varandra så att om något inte är
pålitligt kan den inte heller vara giltigt. Däremot ger hög reliabilitet nödvändigtvis inte
god validitet (Bell, 2006).
Undersökningen i denna rapport strävar efter att finna avståndet där grävmaskinen
blir ostabil. De uppmätta avstånden vid fallstudien var avståndet utifrån grävmaskinen
till den punkt där masten befann sig när ekipaget var ostabilt. Informationen från fallstudien anses därför ha god validitet.

2.5.3 Generaliserbarhet
Resultaten vid en undersökning kan enligt Patel och Davidson (1996), gälla en specifik
grupp vid en omfattande undersökning eller vara representativt för andra grupper genom
att generalisera resultaten. Med generaliserbarhet kan resultatet vid en undersökning
enligt Bryman (2012) generaliseras så att slutsatserna inte är unika för enbart ett fall,
utan kan användas för andra undersökningar och av andra forskare.
Vår undersökning bygger på en generalisering av andra fall där robotar, kranar och
grävmaskiner har används. Vi kontrollerar vilket eller vilka fall av dem som berör vårt
undersökningsområde och som passar bäst vår undersökning. Våra resultat kommer att
gälla olika master med varierande massor och med olika arbetsmoment. Beräkningsprogramet bör således kunna generaliseras och användas av andra där stabilitet hos
grävmaskiner, med andra redskap monterade, eftersöks.
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3. Teori
I kapitlet Teori behandlas grundläggande beskrivningar av elektroniska hjälpmedel och
det undersökta ekipaget. Tidigare forskning och beräkningsmodeller som berör området
presenteras även under detta kapitel.

3.1 Utveckling av tunga fordon
Vid utveckling av tunga fordon är säkerhet viktigt, då brister i säkerheten kan leda till
katastrofala följder. Inom konstruktion och utveckling av tunga fordon måste säkerheten
för föraren samt människor som vistas i fordonets närhet behandlas. Tillverkarna av
maskinen har därför dokumentation om hur ekipaget kan framföras säkert (Volvo CE,
2010).
Tunga fordon har även ett annat säkerhetsområde som måste beaktas. Detta är om
maskinen i sig kommer att hålla för de höga laster den utsätts för i de tunga arbeten den
är konstruerad för. Det räcker inte med att maskinen håller för att t.ex. lyfta något tungt
en gång, utan den bör klara av att gör samma uppgift många gånger för att vara säker.
Med detta i åtanke bör inte heller maskinens konstruktion göra den överdimensionerad
på grund av att kostnaderna skulle öka och miljön påverkas negativt (Juvinall &
Marshek, 2011). Mer om miljöpåverkan under kapitel 3.5 Miljö.
Konstruktörer och utvecklare inom tillverkningsindustrin, för tunga fordon, arbetar
med beräkningar av vad de olika komponenterna klarar av för laster samt hur länge de
klarar av att utsättas för denna last. Det används även beräkningar inom säkerheten för
föraren och personer i maskinens närhet. Bland dessa beräkningar utgör stabilitetsberäkningar en stor del då många av de tunga fordonens huvuduppgift är att lyfta och
transportera föremål. Detta gör att risken för att fordonet ska välta är ständigt
närvarande. Stabilitetsberäkningarna dokumenteras och trycks upp i instruktionsböcker
och fästs på informationsmärken i maskinernas förarhytter.

3.2 Elektroniska hjälpmedel i utveckling av produkter
Konstruktörer och utvecklare använder sig idag av olika elektroniska hjälpmedel i
utvecklings- och produktionsarbetet. Hjälpmedel i form av olika datorprogram är den
typ av hjälpmedel som används mest och utvecklingen av dessa hjälpmedel sker i en
rasande fart. Det finns många olika typer av program och här nedan beskrivs två av dem.
Beräkningsprogram används för att hjälpa till med avancerade beräkningar för att
slippa räkna för hand. Exempel på några beräkningsprogram är Matlab och Octave.
CAD-konstruktionsprogram används för att skapa tredimensionella modeller av
produkten som ska konstrueras. Dessa modeller används för att enkelt se hur
produkterna ska se ut, samt för att skapa ritningar för tillverkning. I CAD-modellerna
erhålls exakta dimensioner, även det tillverkningsmaterial som ska användas kan väljas.
Detta gör att programmet själv räknar ut data som t.ex. materialåtgång och masscentrum för produkten. Några vanliga CAD-konstruktionsprogram är Inventor och
SolidWorks.
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3.3 Bygg- och anläggningsarbetsplatser
När en ny byggnad ska byggas måste marken bearbetas och en grund till byggnaden
läggas. Även när nya kraftledningsstolpar ska ställas upp behöver stolparna en stabil
grund att fästas i (Arbetsmiljöverket, 2013). Markbearbetning sker oftast med tunga
fordon t.ex. dumprar, vältar och grävmaskiner. I många fall måste pålar borras eller slås
ner för att det ska kunna bli en stabil grund som det går att bygga på. För att borra eller
slå ner pålar används en borr- eller pålmast. Masterna monteras på en borrigg eller en
grävmaskin.

3.3.1 Beskrivning av begreppet grävmaskin
En grävmaskin är en typ av anläggningsmaskin som används främst till grävning men
även till bland annat rivning. Maskinen består av en undervagn, överdel samt länkarmar
som styrs genom hydrauliska kolvar. Undervagnen är den del av maskinen där
drivningen är placerad. Drivning kan ske med hjälp av hjul eller larver. Överdelen består
av motor och förarhytt som kan, i förhållande till undervagnen, rotera fritt kring den
lodräta axeln. Ena änden av länkarmarna är fäst i överdelen och i den andra änden fästes
det redskap som används. Redskapen är lätta att byta ut och kan vara allt ifrån en skopa
till en borr- eller pålmast.

3.3.2 Beskrivning av borr- och pålmaster
Borrmast är ett redskap som vanligtvis kopplas till grävmaskiner. Dess egenskaper är att
borra hål med hjälp av rotation och kraft applicerat till borrhuvudet och i samma
riktning som borren arbetar. Borrhålen kan vara för olika ändamål som spränghål,
fundamenthål eller ankarstag för att nämna några. Med pålmast menas ett liknande
redskap som borrmast, där slagkraft används som arbetsmoment för att slå pålar i
marken. Likheten mellan de båda masterna är anmärkningsvärt, då enbart verktygen
skiljer dem åt. Bild 2 visar en pålmast och en borrmast.

Bild 2 - Pålmast till vänster; Borrmast till höger
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3.4 Standarder
Standarder är erfarenhet som har förvärvats och dokumenterats vid tidigare lösta
problem. Standard syftar till ett dokument där en lösning på ett återkommande problem
är överenskommen så det kan användas vid andra tillfällen. Standarder finns överallt i
samhället utan att människor tänker på att de ens finns där. Lawrence (2011) påstår att
standarder är så vardagliga, att människor märker dem enbart då de inte fungerar.
Standarder är inte lösningar på problem, utan snarare riktlinjer eller regler som bör följas
för att kunna upprätta någon sorts ordning och reda. För att människor ska kunna
samarbeta både inom Sverige och internationellt, är det ett måste att saker passar ihop.
Standardisering ger de föreskrifter och regler som krävs för att smidigt kunna bemöta de
kriterierna.
Standarder som berör denna studie är bland annat:
SS-ISO 10567:2007 är en standard som ger information om lyftkapacitet för
hydrauliska grävmaskiner. I denna standard berörs rotationsaxlar, lyftpunkter, tipplaster
för att nämna några av de som är relevanta till vår rapport.
SS-EN 16228-2:2014 är en standard som förser läsaren med information om säkerhet
kring mobila borriggar för anläggnings- och geoteknik i stenbrott och gruvor.
SS-EN ISO 12100:2010 är en standard om maskinsäkerhet som är avsedd som vägledning till konstruktörer för att kunna konstruera maskiner som vid användning ska
vara säkra.

3.5 Miljö
En av de negativa konsekvenserna med den industriella revolutionen var miljöpåverkan
(Uppslaget - Miljö, 2012). Användning av fossila bränslen har under de senaste 200 åren
lett till nedsmutsning och miljöförstöring. Idag är miljötänket väl förankrat i samhället
och sedan 1998 finns miljöbalken (Sveriges Riksdag, 1998). I första kapitlet och första
paragrafen i Miljöbalken syftar bestämmelserna "…till att främja en hållbar utveckling
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och
god miljö" (Sveriges Riksdag, 1998).
Som det nämndes i kapitel 3.1 Utveckling av tunga fordon, ökar miljöpåverkan om
konstruktionen av tunga fordon är överdimensionerade. Den ökade miljöpåverkan beror
dels på att de överdimensionerade delarna kräver mer material, dels på att maskinen
kommer att bli tyngre. En överdimensionerad maskin kommer att förbruka mer bränsle
än en maskin som är optimerad.
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3.6 Tidigare forskning och beräkningsmetoder
Tidiga beräkningsmetoder av stabilitet för mobila manipulatorer fokuserade enbart på
statiska beräkningar, med möjlighet att appliceras till manipulatorer med långsam
rörelse. Med manipulatorer syftas det på maskindelar som kan vara sammankopplade
länkararmar som utför ett arbete. Exempel på manipulatorer kan vara industrirobotar,
grävmaskiner, mobila kranar osv. Beräkningarna baserades på stabilitet där enbart
gravitationskrafter inverkade, detta är inte applicerbart på mobila manipulatorer som är i
rörelse. För att kunna applicera dynamiska krafter som påverkar manipulatorn, när den
är i rörelse, måste andra metoder appliceras (Messuri & Klein, 1985; Abo-Shanad &
Sepehri, 2001).
McGhee och Frank (1968) arbetade fram en metod för att beräkna stabiliteten hos
gående robotar med fyra ben. Metoden baseras på att den statiska stabilitetsmarginalen
bestäms genom det kortaste horisontella avståndet mellan masscentrum och gränsen för
den stödjande polygonen. Med begreppet stödjande polygon menas det området som
begränsas av stödbenens kontaktpunkter med markytan, exempel på stödjande polygon
för en grävmaskin visas i Figur 1. Beräkningsmetoden enligt McGhee och Frank (1968)
är väl omdiskuterad inom forskningen av stabilitet hos mobila manipulatorer. Många av
de nyare beräkningsmodellerna är vidareutvecklingar och modifierade modeller som
baseras på modellen utvecklad av McGhee och Frank (1968).
Messuri och Klein (1985) använde sig av definitionerna som McGhee och Frank
(1968) visade för när en gående robot är stabil. Med hjälp av definitionerna arbetade
Messuri och Klein (1985) fram en metod de kallar Energy-Stability-Margin, se kapitel
3.6.1 Energy-Stability-Margin metoden.
Sugano et al. (1993) beräknade stabilitet hos en mobil manipulator med hjälp av Zero
Moment Point som beskrivs av Vukobratovic et al. (1970) samt Vukobratovic och
Stepanenko (1972), se kapitel 3.6.2 Zero Moment Point metoden.
Papadopoulos och Ray (1996; 2000) presenterar en annan metod för beräkning av
stabilitet hos mobila fordon med manipulatorer som de beskriver som Force-Angle
metoden, se kapitel 3.6.3 Force-Angle metoden. Moosavian och Alipour (2006)
introducerade Moment-Height Stability som är en fortsättning på Force-Angle metoden.
En annan metod som inte är baserat på McGhees och Franks (1968) stödjande
polygon principen, är statisk jämviktsmetoden (Shyr-Long, et al., 2010). I den här
modellen använder sig Shyr-Long et al. (2010) av kraftvektorer och moment, för att
sedan lösa jämviktsekvationer, se kapitel 3.6.4 Statisk jämviktsmetoden.
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Figur 1 - Beskrivning av det stödjande polygonet för en grävmaskin.

3.6.1 Energy-Stability-Margin metoden
Energy-Stability-Margin, hädanefter betecknad ESM, bygger på att beräkna den energi
som måste tillföras för att få ekipagets masscentrum att rotera runt de olika yttre
gränserna av den stödjande polygonen.
Ghasempoor och Sepehri (1995) diskuterade att ESM var den enda metoden som tog
hänsyn till topptyngd. Topptyngd är ett begrepp som avser att när massan av någon del i
maskinen är placerad högre upp, från marknivå, bidrar den mer till ostabilitet än om den
skulle varit placerad närmare marknivå. Ghasempoor och Sepehri (1995) skapade en
vidareutveckling av ESM så att den även skulle innefatta krafter och moment som
påverkade maskinen vid manipulering av redskapet. Den totala energistabilitetsnivån
erhålls genom tre steg. Som första steg skapas ett jämviktsplan. Sedan beräknas det
arbete som krävs för att rotera masscentrum till jämviktsplanet, här används endast
gravitationskraften som är en konservativ kraft, vilket betyder att arbetet är oberoende
av sträcka och är beroende av start- och slutposition. Som tredje steg beräknas det arbete
som gjorts av andra destabiliserande krafter och moment som är beroende av sträcka,
vilket betyder att dessa krafter är icke konservativa. Sträckan som är vald är cirkulär och
är formad efter maskinens rotation runt kanterna på den stödjande polygonen.
Modellen utvecklad av Gasempoor och Sepehri (1995) vidareutvecklades i sin tur av
bl.a. Abo-Shanab och Sepehri (2001). De sistnämnda utökade modellen till att kunna
beräkna stabilitet med inverkan av både dynamiska krafter och hydrauliska rörelser i
manipulatorerna då maskinen vajar fram och tillbaka.
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3.6.2 Zero Moment Point metoden
Metoden Zero Moment Point, benämns hädanefter som ZMP, är ett begrepp som
myntades av Vukobratovic och Stepanenko (1972) i början av 1970 talet. Med denna
metod som grund utvecklade Takanishi et al. (1985) WL-10RD, som var den första
ZMP-baserade roboten som drivs av hydrauliska ställdon. Metoden används flitigt och
är väl känd då detta ligger till grunden för utvecklingen av självgående robotar
(Siciliano & Oussama , (red.) 2008).
ZMP har sin utgångspunkt i att bestämma den punkt på markytan där det
resulterande momentet är noll, som man kan se i Figur 2. Krafterna som ger upphov till
moment är massan av hela ekipaget samt interna- och externa krafter. Om punkten, där
det resulterande momentet är lika med noll, befinner sig innanför den stödjande
polygonen anses maskinen vara stabil.

Figur 2 - Zero Moment Point (Vukobratovic & Stepanenko, 1972)

3.6.3 Force-Angle metoden
Force-Angel metoden, benämns F-A, presenteras först av Papadopoulos och Ray (1996)
som vidareutvecklade modellen 2000 (Papadopoulos & Rey, 2000). F-A arbetar med att
finna vinkeln (𝜃𝜃𝑖𝑖 ) mellan kraftvektorn (𝑓𝑓𝑟𝑟 ) från det gemensamma, för maskinen
(Papadopoulos & Rey, 1996) och för systemet (Papadopoulos & Rey, 2000), masscentret och vektorerna (li) mellan masscentrum till kontaktpunkterna (𝑝𝑝𝑖𝑖 ) på markytan.
Vinkeln, vektorerna och punkterna illustreras i Figur 3.

Figur 3 – Force Angle Measure (Papadopoulos & Rey, 2000)
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Papadopoulos och Ray (1996) definierar beta (β) som en parameter vilken markerar om
maskinen är ostabil. Beta är definierad enligt följande ekvation:
𝛽𝛽 = 𝜃𝜃𝑖𝑖 ∗ ⃦ 𝑑𝑑𝑖𝑖 ∥ ∗ ∥ 𝑓𝑓𝑟𝑟 ∥

Maskinen blir ostabil då β är noll eller negativ, alltså då θ, 𝑑𝑑𝑖𝑖 eller 𝑓𝑓𝑟𝑟 är noll eller
negativ. Vinkeln θ blir noll då kraftvektorn ligger i linje med en av kontaktpunkterna
eller i linje med kanten i den stödjande polygonen.
F-A metoden har enligt Papadopoulos och Rey (2000) en enkel grafisk tolkning samt att
den är lättare att beräkna än metoder som t.ex. Energy-Stability-Margin (Ghasempoor &
Sepehri, 1995). Den enklare beräkningen beror på att ingen integrering krävs samt att
Energy-Stability-Margin metoden måste beräkna fram jämviktsplanen för de olika tippaxlarna på nytt när manipulatorn rört sig. F-A är känslig för topptyngd, ojämn terräng
samt att den kan appliceras när dynamik påverkar stabiliteten av ekipaget.

3.6.4 Statisk jämviktsmetoden
Statisk jämviktsmetoden för mobila kranar baseras på beräkning av reaktionskrafterna
från kranens stödben (Shyr-Long, et al., 2010). Beräkningarna grundar sig på linjära
statiska jämviktsförhållanden. När en av reaktionskrafterna blir lika med noll eller
negativ bedöms den mobila kranen vara ostabil (Shyr-Long, et al., 2010).
Problemet som uppstår vid jämviktsberäkningar, om maskinen har fyra eller fler
stödben, är att lastfallet blir statiskt obestämt. Om ett lastfall är statiskt obestämt finns
det fler okända krafter än möjliga kombinationer av jämviktsekvationer. Då lastfallet
beskrivs i tre dimensioner erhålls sex stycken jämviktsekvationer, vilket resulterar i
möjligheten att lösa tre stycken okända krafter, inte fyra som i fallet med mobila kranar
som har fyra stödben.
Shyr-Long et al. (2010) löser problemet med för många obekanta krafter genom
matrismanipulation av jämviktsekvationerna. De använder sig sedan av beräkningsprogram för att se när någon av reaktionskrafterna går mot noll.
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4 Genomförande
I kapitlet Genomförande beskrivs hur arbetet med datainsamling, fallstudien, databearbetningen, dataverifieringen samt skapandet av beräkningsprogrammet genomfördes.

4.1 Datainsamling
Datainsamlingen genomfördes i startskedet av studien. Information om dimensioner och
vikter för grävmaskiner samt borrmasten samlades in från respektive tillverkare.
Tidigare forskning och studier samlades till största del in via databaser för vetenskapliga
artiklar. Hjälp med sökning via databaserna gavs i ett möte med en bibliotekarie på
Universitets-biblioteket i Växjö.
För grävmaskinen finns data tillgänglig på Volvo Construction Equipments hemsida
(Volvo CE, 2010). Kontakt med ansvarig på Volvo Construction Equipment gav
ytterligare data som behövdes för att kunna uppskatta vikternas placering på
grävmaskinen. Dokumentation visade mått och vikt på maskinen, bommen, armen samt
lyftpunkterna på maskinen. Begränsningar i lyftkapacitet för grävmaskinen, Volvo
EC210C L, införskaffades genom produktbladet för maskinen (Volvo CE, 2010).
Informationen i produktbladet visar även maximal lyftkapacitet i flera olika positioner.
Begränsningarna är dokumenterade med hänsyn till tipplast samt hydraulisk lyftkapacitet. Delar ur produktbladet presenteras i Bilaga 3.
Borr- och pålmasterna som undersöks är tillverkade av Scandinavian Pile Driving
SPD AB. Data om dimensioner och vikter för masten DM-85 gavs av ansvarig hos
tillverkaren. Tillgång till en 3D-modell av masten gavs även av SPD AB. 3D-modellen
och informationen gav positionerna och storlekarna för de olika delarnas masscentrum.
En bild på 3D-modellen av masten presenteras i Bilaga 4.

4.1.1 Utförande av fallstudien
Som fallstudie utfördes ett stabilitetstest i två delmoment. Ett delmoment längs med
larverna och ett tvärs med larverna. Testen utfördes i Husqvarna i Skanskas regi.
Grävmaskinen som användes, var av typen Volvo EC210C L med en två-delad bom och
hade en mast som var av typen DM-85 från SPD AB, se Bild 3. Då beräkningarna
avgränsats till att gälla plan mark försökte detta efterliknas vid fallstudien. Ekipaget
placerades på den del av arbetsplatsen där marken var jämnast och underlaget var
packad stenkross. Grävmaskinen hade en extra motvikt på 2.6 ton.
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Bild 3 - Utskjut av mast t.v. längs med larver t.h. tvärs med larver

I det första delmomentet av testet var masten 20 cm ifrån marken. Masten förflyttades ut
längs med larverna till dess att masten hade sjunkit ner och vilade på marken. Valet att
ha masten 20 cm över marken, var ett säkerhetsavstånd så att ekipaget inte kunde välta.
I det andra delmoment, var masten på samma avstånd från marken men förflyttades
ut tvärs med larverna.
För att säkerställa god reliabilitet i fallstudien mättes avstånden vid ostabilitet
upprepade gånger av båda författarna. Beskrivning av ekipaget och resultat av
fallstudien presenteras i Bilaga 1.

4.2 Bearbetning av data
I kapitlet Bearbetning av data beskrivs beräkningarna för de olika delarnas masscentrum
samt urvalsprocessen för beräkningsmodellerna.

4.2.1 Positionering av de olika delarnas masscentrum
Data gällande masscentrum för de olika delarna i ekipaget beräknades. Beräkningarna
genomfördes med hjälp av insamlad data om mått och vikter från tillverkarna (Volvo
CE, 2010). I de fall där insamlad data var ofullständig gjordes vissa uppskattningar för
att skapa ett ungefärligt resultat.
De olika positionerna på bom, arm och mast fastställdes, samt algoritmer för att
beräkna bommens och armens position vid förflyttning av masten. Algoritmen för
bommen och armen behövdes då delarna kommer att ändra vinkel och position vid förflyttning av masten, vilket gör att beräkningen av positionen för dess masscentrum blir
avancerad.
Beräkningar för masscentrum samt de olika positionerna på delarna i ekipaget
presenteras i Bilaga 2.
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4.2.2 Urvalsprocess
Insamlad forskning studerades för att skapa en uppfattning om vilka modeller som är
applicerbara på det fall som undersöktes. De applicerbara modellerna som valdes ut för
djupare studier var Energy-Stability-Margin, Zero Moment Point, Force-Angle och
Statisk Jämviktsmetoden.
En andra urvalsprocess utfördes sedan där jämförelse gjordes för att bestämma vilken
beräkningsmodell som passar bäst till vårt beräkningsprogram. Den utvalda modellen,
Force-Angle, applicerades sedan med hjälp av beräknade data om grävmaskinen och
masten. Dessa beräkningar resulterade i att stabilitetsgränserna fastställdes.

4.3 Dataverifiering och beräkningsprogram
Resultatet av de olika beräkningarna verifierades med de data som samlats in vid
fallstudien samt data från Volvo CE (2010). Jämförelsen gjordes för att fastställa hur väl
beräkningarna stämde överens med data från fallstudien och grävmaskinstillverkaren
samt hur stor spridningen av resultaten var.
Programmeringen av beräkningsprogrammet skedde i Octave. Programmet byggdes
upp så att användaren av programmet får ta ställning till olika val. Valen består av att
välja vilket ekipage som beräkningen ska gälla. Först väljs grävmaskin med tillhörande
bom, arm och eventuell extra motvikt. Sedan väljs den mast som användaren vill
beräkna det säkra arbetsområdet för. Programmet beräknar områdesbegränsningarna och
presenterar detta för användaren i ett diagram samt en tabell. Beräkningarna görs genom
att programmet börjar med masten på 3000 mm avstånd och skjuter ut den 10 mm åt
gången. När utskjutet blivit så stort att maskinen blir ostabil så sparar den det värdet och
vrider sedan överdelen 1°. Då vridningen är gjord börjar programmet om på 3000 mm
utskjut och gör samma sak igen tills den gått ett varv, 360°. Figur 4 visar programschemat över beräkningsprocessen i det skapade beräkningsprogrammet.
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Figur 4 - Programschema för beräkningsprogrammet
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5. Resultat
I kapitlet Resultat presenteras resultaten av fallstudien och beräkningsprogrammet.

5.1 Resultat av fallstudien
Ekipaget var ostabilt då avståndet längs med larverna var 8730 mm, från bominfästningen i grävmaskinen till mitten på mastfoten.
Vid andra delmoment, tvärs med larverna, befann sig masten på 8395 mm avstånd då
ostabilitet inträffade. Resultaten från fallstudie visas även i Bilaga 1.

5.2 Resultat av beräkningsprogram
Beräkningsprogrammets resultat för Volvo EC210C L, med DM-85 mast och en extra
motvikt på 2,6 ton, var att ostabilitet inträffade på 6390 mm avstånd, längs med larverna
samt 5600 mm tvärs med larverna.
Resultatet av beräkningsprogrammet när grävmaskinen roterar ett helt varv presenteras i Figur 5, där det stabila arbetsområdet begränsas av den blåa linjen.
Beräkningar av stabilitetsgränser för grävmaskinen, EC210C L, i utvalda positioner
med en vikt i redskapsfästet presenteras i Tabell 1. Dessa värden kommer att användas
till att jämföras med data om maximal lyftkapacitet från grävmaskinens produktblad
(Volvo CE, 2010).

Figur 5 - Stabilitetsgräns för EC210C L med DM-85 och 2,6 ton extra motvikt
Tabell 1- Beräknade värden av EC210C L med vikt

Position
Tvärs Larv
Tvärs Larv
Tvärs Larv
Tvärs Larv

Vikt i redskapsfäste
5300 kg
5140 kg
4350 kg
3590 kg

Höjd över marken
4500 mm
3000 mm
4500 mm
3000 mm
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Längd vid ostabilitet
5060 mm
4860 mm
5680 mm
6120 mm

6. Analys
Med resultaten som erhållits från beräkningsprogrammet, har ett säkert arbetsområde
definierats. Programmets beräkningar visar att ekipaget blir ostabilt tidigare än de
avstånd som mättes vid fallstudien.
Med de omräknade värdena från fallstudien, se Bilaga 1, var ekipaget ostabilt vid
7930 mm avstånd, längs med larver och 7595 mm tvärs med larver. Det går inte med
säkerhet att säga vid vilket avstånd ekipaget började bli ostabilt. Eftersom
beräkningsprogrammet visar värden då ostabilitet inträffar, visar de inte samma sak som
värdena från fall-studien. Beräkningsprogrammet bekräftar dock att ekipaget är ostabilt
vid samma avstånd som fallstudien visar att ekipaget är ostabilt. En jämförelse visas i
Tabell 2, som nämns tidigare bekräftar detta dock inte om de beräknade avstånden är
den verkliga stabilitetsgränsen.
I resultatet från beräkningsprogrammet, Figur 5, ser vi att maximalt arbetsavstånd
uppnås då överdelen av grävmaskinen är roterad ca 40°.
Tabell 2 - Jämförelse av värden från beräkningar och fallstudien

Ostabilitet längs larver
Ostabilitet tvärs larver

Beräkningsprogrammet Fallstudien Differens
6390 mm
7930 mm
1540 mm
5600 mm
7595 mm
1995 mm

Tabell 3 visar jämförelsen mellan de beräknade avstånden, från Tabell 1, med data om
maximal lyftkapacitet från Volvo Construction Equipment (2010). Beräkningsprogrammet visar att maskinens stabilitetsgräns ligger inom ramen för maximal lyftkapacitet. Avstånget från maskinen då ostabilitet inträffar, enligt programmet, är mellan
81-85% av längden då den utvalda vikten blir maximal lyftkapacitet.
Tabell 3 - Jämförelse av värden från beräkningar och maximal lyftkapacitet

Vikt / Höjd över
marken

Beräkningsprogrammet

Max.
Lyftkapacitet

Beräkning/
Max .kapacitet

300/4500
5140/3000
4350/4500
3590/3000

5060 mm
4860 mm
5680 mm
6120 mm

6000 mm
6000 mm
6710 mm
7460 mm

0,843
0,810
0,846
0,820
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7. Diskussion
I kapitlet Diskussion kommer det val som gjorts under genomförandet att diskutera.
Även resultatet kommer att diskuteras för att se om mål och syfte uppnåtts.

7.1 Diskussion om genomförande
De val som togs i samband med genomförandet diskuteras och motiveras under detta
kapitel.

7.1.1 Insamling av data och databearbetning
Vid insamling av data om grävmaskinen användes ett produktblad för dimensioner och
vikter (Volvo CE, 2010). Informationen i produktbladet visar inte alla mått och vikter
som är intressanta för beräkning av stabilitet. Detta innebär att vi använde de data som
fanns i produktbladet för att uppskatta och beräkna positionerna på de olika delarnas
masscentrum samt storleken på dessa. Uppskattningarna blir då inte precisa i jämförelse
med hur delarna ser ut i verkligheten. Uppskattningarna ansågs som tillräckligt noggranna för att kunna användas i beräkningen för att vikterna var stora och att måtten
kunde uppskattas på en så pass detaljerad nivå. Den felmarginal som kan finnas
påverkar inte resultatet i någon större utsträckning.
Även information om maximal lyftkapacitet för grävmaskinen samlades in från
produktbladet (Volvo CE, 2010). Dokumentationen av maximal lyftkapacitet visar
begränsningarna med hänsyn till både tipplast och hydraulisk lyftkapacitet.
Beräkningarna som gjordes i denna studie jämfördes endast med de värden på maximal
lyftkapacitet som begränsades av tipplast. Beräkningarna tar inte hänsyn till det
hydrauliska systemets lyftkapacitet och då är data om maximal lyftkapacitet som
begränsas av hydrauliken irrelevant.
Information om de risker som förekommer vid framförande av grävmaskin med
tillkopplad borrutrustning erhålls från standarder så som SS-EN 16228-2:2014, SS-ISO
10567:2007 och SS-EN ISO 12100:2010. Den mest relevanta risken för denna rapport är
stabilitet. Även andra väsentliga restriktioner som är viktiga att ta hänsyn till hittas i
standarderna, som t.ex. arbetsradie, tipplaster, yttersta arbetsläge, maximalt mastlutning
för att nämna några. Dessa begränsningar bör finnas tillgängliga, lätta att se och lätta att
förstå.

7.1.2 Urvalsprocessen för beräkningsmodellerna
Mängden insamlad tidigare forskning och studier inom området var i början väldigt stor.
I den första urvalsprocessen så eliminerade vi många olika beräkningsmodeller på grund
av att de inte var applicerbara i vårt fall. Det kunde handla om att beräkningarna inte
visar hur en grävmaskin rör sig eller att den baseras på snabba dynamiska rörelser.
Dynamiken är en faktor som påverkar i stort sett alla maskiner, men i denna studie
ansågs att dynamikens påverkan på ekipaget vara liten. En grävmaskin rör sig i låga
hastigheter och har en stor massa jämfört med t.ex. gående- eller små mobila robotar.
Efter det första urvalet fanns det fyra stycken modeller som valdes ut för att
undersökas djupare. De modeller som valts ut var Energy-Stability-Margin, Zero
Moment Point, Force-Angle och Statisk Jämviktsmetoden.
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Beräkningsmodellen som söktes, önskades kunna uppfylla beräkningar av statisk
stabilitet samt öppna möjligheter för att vid senare studier även beräkna stabilitet med
dynamiska krafter. Vi ansåg även att känslighet för höjdplaceringen av massorna,
topptyngd, var viktigt då ekipagen som beräkningsprogrammet ska användas till, består
av master. Masterna kan vara upp till 14 meter höga, vilket gör att positionerna av de
olika massorna kan variera mycket i höjdled.
Om beräkningsmodellen är enkel att beräkna, det vill säga att den kräver låg
datorprestanda, stärker det modellens position i vårt urval. Detta på grund av att låga
krav på datorprestanda möjliggör eventuellt vidare arbete med beräkningsprogrammet så
att det kan användas i styrsystemet för masten. Om beräkningarna kan användas i
styrsystemet så möjliggör det eventuellt för att maskinen kan varna föraren i realtid när
maskinen närmar sig ostabilitetgränsen i arbetsområdet. Ett sådant varningssystem
skulle öka säkerheten ytterligare jämfört med enbart skriven dokumentation om
arbetsområdesbegränsningar.
Det första vi tittade på vid andra urvalsprocessen var om beräkningsmodellerna
klarade av statiska och dynamiska beräkningar. Vi såg att samtliga modeller, som fanns
kvar efter första urvalet, klarade av våra önskemål på statiska och dynamiska
beräkningar. Till en början ansåg vi att statisk jämviktsmetoden hade stora likheter med
det undersökta fallet. Shyr-Long, et al. (2010) använde sig av statiska krafter och
moment för att kunna varna vid ostabilitet för att förhindra tippning, därför var det ett
givet val att fördjupa oss i. Vid andra urvalet noterades att den statiska jämviktsmetoden
visade ostabilitet vid en betydligt tidigare stadie än i fallstudien. Enligt Shyr-Long, et al.
(2010) är ekipaget ostabilt då någon av reaktionskrafterna är lika med noll eller är
negativa. I vårt fall behöver inte detta innebära ostabilitet, då krafterna är jämt fördelade
över larverna. Därför valde vi att utesluta den statiska jämviktsmetoden vid andra
urvalet.
Topptyngdskänslighet var nästa område vi önskade att modellerna kunde hantera. I
detta steg såg vi att Zero Moment Point modellen är okänslig mot topptyngd. ZMP tar
inte heller hänsyn till förflyttningar av masscentrums position vid rörelse i bom och arm
(Papadopoulos & Rey, 2000; Moosavian & Alipour, 2006). Energy-Stability-Margin
och Force-Angle modellerna är känsliga mot topptyngd. Enligt Abo-Shanad & Sepehri
(2001) visar dock Force-Angle samma stabilitetsmarginal för alla massor, oberoende av
höjdplacering, som ligger i linje med tippaxlarna.
Hur pass avancerade beräkningarna är i förhållande till datorprestanda är svårbedömt
av oss, men tidigare studier visar att Force-Angle kräver låg datorprestanda för att
beräknas (Papadopoulos & Rey, 2000). Energy-Stability-Margin kräver enligt
Moosavian & Alipour (2006) mycket förberedelser samt att modellen har långa
beräkningssteg.
Med alla våra önskemål i åtanke valde vi att använda oss av Force-Angle modell
utvecklad av Papadopoulos & Rey (2000) för beräkning av stabilitet i beräkningsprogrammet.
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7.2 Resultatdiskussion
För att kunna veta om vårt beräkningsprogram fungerade, jämfördes resultatet mot
insamlad data från fallstudien och tillverkaren av grävmaskinen. Detta gjordes för att se
om vårt resultat stämde överens med verkligheten samt data om maximal lyftkapacitet
för grävmaskinen. Resultatet från vårt beräkningsprogram ser ut att överensstämma med
de jämförda fallen. Vidare verifiering i form av flera tester bör göras på ekipaget som
undersökts. Innan vidare verifiering av resultatet skett anser vi inte att stabilitetsområdet
är tillräckligt fastställt för att användas av maskinföraren.
Enligt våra beräkningar är räckvidden som störst då masten befinner sig mellan 3340° vridning, från positionen längs med larverna. Även detta kräver dock verifiering via
tester för att kunna säkerställas.
I fallstudien kan vi bekräfta avståndet då ekipaget var ostabilt, men inte vid vilket
avstånd ekipaget blev ostabilt, alltså gränsen då ekipaget gick från att vara stabilt till
ostabilt. I Tabell 2 jämförs värdena från fallstudien med de från beräkningsprogrammet.
Enligt beräkningarna inträffar ostabilitet vid 6400 mm utskjut av masten, längs med
larverna. Fallstudien bekräftar att ekipaget är ostabilt då masten befinner sig utanför det
beräknade arbetsområdet.
Grävmaskintillverkarens dokumentation om maximal lyftkapacitet ger oss maximalt
avstånd från maskinen, beräknad med 75 % av lasten som orsakar att maskinen välter.
Våra beräkningar är även i detta fall inom det säkra avståndet, presenteras i Tabell 3.
Beräkningarna faller inom ramen av stabilitet för både fallstudien och data från
tillverkaren av grävmaskinen. Dock kan vi inte med säkerhet säga var ostabiliteten
inträffar i fallstudien eller när ostabilitet inträffar enligt tillverkaren.
Eftersom vi inte bidrar till utvecklingen av ekipaget är vi inte insatta i återvinning av
delarna, däremot kan våra beräkningar hjälpa till att optimera ekipaget. Ekipaget kan
optimeras så att grävmaskinen som används inte är för stor, vilket kan ha en stor miljöpåverkan, både ur material- och utsläppssynpunkt.

7.3 Diskussion om syfte och mål
Syftet med denna rapport var att kunna beräkna det avstånd, från grävmaskinens mitt till
masten för att kunna upprätthålla ett arbetsområde som är säkert. Arbetsområdets
begränsningar hjälper föraren att manövrera maskinen utan att riskera ostabilitet eller att
ekipaget välter. Med vårt beräkningsprogram har vi uppnått detta och det säkra
arbetsområdet är markerat i Figur 5 och är lätt att förstå.
Det vi har åstadkommit i denna rapport beträffande våra målsättningar, är att genom
våra resultat från beräkningsprogrammet har samtliga mål och delmål uppnåtts. Det
primära målet var att skapa ett beräkningsprogram för att kunna beräkna det säkra
arbetsområdet, vilket vi uppnått. I och med detta kan lämplig motvikt väljas för att
uppnå maximalt arbetsområde. Eftersom säkerheten är en viktig faktor kan vi nu
optimera ekipaget utan att äventyra säkerheten.
Beräkningsprogrammet är användarvänligt där brukaren själv, på ett enkelt sätt, kan
bestämma de delar som ekipaget ska bestå av. Svaren kan fås genom ett diagram eller en
tabell. Information om ekipaget krävs så som grävmaskinsmodell och typ av mast. Om
inte data om ekipaget är korrekt kommer resultaten bli felaktiga.
Arbetets problemformulering anses därför vara besvarad då vi har lyckats uppnå
både syfte och mål.
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8. Slutsatser
Våra slutsatser är att beräkningsprogrammet fungerar som förväntat. De beräknade
resultaten visar att ostabilitet inträffar innan maskinen var ostabil i fallstudien samt
innan maximal lyftkapacitet uppnås. Detta bekräftar att det säkra arbetsområdet
avgränsas innan maskinen är ostabil enligt fallstudien samt innan maximal lyftkapacitet
uppnås. Programmets gräns för ostabilitet är dock inte verifierat som den gräns då
maskinen verkligen går från att vara stabil till att vara ostabil.
Programmet kan även användas för att optimera storleken på den eventuella motvikten som ska monteras på ekipaget.

8.1 Förslag på vidare studier
Då beräkningsprogrammet är baserat på en Volvo EC210C L med en DM-85 borrmast,
bör det verifieras med flera olika ekipage för att öka användningsområdet. Även vidare
verifiering, av det befintliga ekipaget, med hjälp av flera tester rekommenderas för att
öka tillförlitligheten av stabilitetsområdet.
Vidare studier bör ske för att programmet även ska innefatta påverkan på maskinen
av dynamiska krafter och ojämn mark. Detta kräver att data om hastigheter och
accelerationer samlas in.
Beräkningsprogrammet bör även, efter vidare arbete, kunna programmeras in i
styrsystemet för grävmaskinen eller masten. Detta så att varningar, i form av lampor
eller ljud, ska kunna varna föraren när maskinen arbetar nära gränsen eller i det ostabila
arbetsområdet.
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Bilaga 1
Fallstudie: Stabilitetstest
Ekipage beskrivining:
Grävmaskin av typ Volvo EC210C L med extra motvikt på 2.6 ton.
Arm längd 2500 mm, bom längd 5570 mm, maskinvikt 21 ton (utan extra motvikt).
Borrmast DM-85 av SPD AB.
Borrmast längd 8500 mm, vikt 4500 kg
Delmoment 1, förflyttning längs med larverna.

Figur B.1.1 - Utskjut av mast längs med larver

Uppmätt avstånd vid ostabilitet var 8730 mm från mastfot till bominfästning i
grävmaskinen. Eftersom beräkningsprogrammet räknar från bominfästningen till mastinfästningen och avståndet mellan mastfoten och mastinfästningen är 800 mm, räknades
avståndet om från 8730 mm till 7930 mm. Detta för att kunna jämföra värdena från
beräkningsprogrammet mer värdena från falsstudien.
Delmoment 2, förflyttnings tvärs med larverna.

Figur B.1.2 - Utskjut av mast tvärs med larver

Uppmätt avstånd vid ostabilitet var 8395 mm från mastfot till bominfästning i grävmaskinen. Även detta avstånd räknades om på samma sätt som i delmoment 1.
Omräknade avståndet var 7595 mm.
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Beräkningar av masscentrum.
I denna bilaga presenteras hur masscentrum för de delarna i grävmaskinen beräknades i
XY koordinatsystem.
Bommens masscentrum i det lokala XY koordinater härleddes från trigonometriska
funktioner vilket gav följande ekvationer:
𝑋𝑋𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝛼𝛼𝐵𝐵
𝑌𝑌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝛼𝛼𝐵𝐵

Vinklar och avstånd som användes visas i Figur B.2.1.

Figur B.2.1 - Bommens Masscentrum

De härledda ekvationerna för armens masscentrum i det lokala XY koordinaterna är:
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ∗ cos(−𝛼𝛼𝐴𝐴 )
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ∗ sin(−𝛼𝛼𝐴𝐴 )

Vinklar och avstånd som användes visas i Figur B.2.2.

Figur B.2.2 - Armens Masscentrum
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Masscentrum för bommen i det globala koordinatsystemet beräknades enligt:
𝑋𝑋𝑚𝑚 = 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∝𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
𝑌𝑌𝑚𝑚 = 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ∝𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵
Masscentrum för armen i det globala koordinatsystemet beräknades enligt:
𝑋𝑋𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑥𝑥 + 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ∗ cos(−∝𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 )
𝑌𝑌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑦𝑦 + 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(−∝𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 )

De delar som beräkningarna gäller visas i Figur B.2.3.

Figur B.2.3 - Schema över delarnas Masscenter
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Bilaga 3
Bilaga 3 innehåller utvalda sidor ur produktbladet för Volvo EC210C (Volvo CE, 2010)
Sida 2 - Marktryck från EC210C med olika bredd på larverna (Volvo CE, 2010, s. 15)
Sida 3 - Dimensioner för EC210C (Volvo CE, 2010, s. 17)
Sida 4 - Dimensioner för Bom och Arm (Volvo CE, 2010, s. 18)
Sida 5 - Lyftkapacitet för EC210C (Volvo CE, 2010, s. 22)
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Bilaga 4
Här presenteras en bild av den 3D-modell av
masten DM-85 som tillhandahölls i studien. Med
hjälp av 3D-modellen räknade datorn ut masscentrums storlek och position på olika delarna i
masten vilka presenteras i Tabell B.4.1.
Tabell B.4.1 - Mastdelarnas masscentrum

Del (nr.)

Vikt (kg)

Koordinat (x, y, z)

1

2500

(842, 232, 0)

2

600

(1087, 123, -315)

3

450

(1125, -4211, -698)

4

320

(1012, 5051, -332)

5

665

(1087, 3954, -728)

Figur B.4.1 - 3D-modell av DM-85

