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Abstract  

Ny huvöppningslösning för Eco-Logs skördare  
 
Från Idé till tillverkningsunderlag 
 
 
Johan Nilsson 
  
This thesis has been made in cooperation with the forestry machinery producer 
Eco-Log in Söderhamn. The focus of the thesis has been to find a cheaper way 
to open the large engine hood of the company’s harvesters. The goal was to 
find a solution that could increase the value for the customers by being safer 
and simpler to use, or, at the least, keep these values at an equal level compared 
to the previous solution.  
     In order to make it possible to CE-mark the new solution, it was important 
Machinery Directive that came into effect from the beginning of 2010.     
     To begin with, a specification of requirements was set up. Thereafter, a 
number of different basic concepts was retrieved and evaluated. The chosen 
concept was to use electro-mechanical actuators for the opening of the large 
engine hood. A market research was made, where a number of different 
actuators were chosen. Thereafter, a program that found possible placements 
for them was designed. Some of the alternatives were test assembled in the 
CAD-model of the machine, which gave information for a meeting with the 
Eco-Log engineering team, where one final concept was to be chosen.  
     The chosen concept was based on using an actuator from the manufacturer 
Linak with the stroke of 400 mm that was to be placed in a horizontal position 
directly under the hood. To ensure that the hinges would be able to resist the 
new pressure, a new hinge concept was developed. All parts of the finished 
overall concept were stress tested with FEM-analysis to detect any problems.  
     The mounting brackets on the tank bow and in the hood were created in 8 
mm sheet metal. To endure the surface pressure in the mounting hole on the 
bracket, the mounting plates will be manufactured in steel with a yield point of 
500-650 MPa.  
    The actuator is manoeuvred by a spring centre rocker switch. To be able to 
access emergency manual operation the actuator will be mounted in a 30 
degree angle.  
To sum up, the final solution was cheaper, safer and easier to assemble. 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts i samarbete med Eco-Log i Söderhamn som tillverkar 
skogsmaskiner. Arbetet har gått ut på att hitta en billigare lösning för att öppna den stora 
motorhuven på företagets skördare. Lösningen skulle helst öka värdet för kunden genom att 
vara säkrare och enklare att använda, eller allra minst behålla dessa värden på en konstant 
nivå jämfört med den befintliga lösningen. 
     För att maskinen ska gå att CE-märka med den nya lösningen var det viktigt att arbetet 
utfördes inom riktlinjerna för det nya maskindirektivet som började gälla vid årsskiftet 2009-
2010. Det innebar att alla detaljer skulle klara dynamiska prov med maxlast inklusive en 
säkerhetsfaktor på 1.1, samt statiska provningar med maxlast inklusive en säkerhetsfaktor på 
1.5. För att vara säker på att klara de dynamiska provningarna trots andra osäkerheter i 
beräkningarna användes säkerhetsfaktorn 1.2.  
     Arbetet inleddes med att en kravspecifikation togs fram genom samtal med handledaren, 
samt egna mätningar och beräkningar på befintliga maskiner. Därefter togs en rad olika 
grundkoncept fram och utvärderades. Det utvalda konceptet gick ut på att använda sig av 
elektromekaniska ställdon för att öppna den stora motorhuven. I och med valet av dessa 
söktes marknaden igenom efter lämpliga alternativ där ett antal olika ställdon valdes ut. 
Därefter skapades ett program som hittade möjliga placeringsalternativ för dem. De bästa av 
placeringsalternativen testmonterades sedan i maskinens CAD-modell, vilket gav underlag 
till ett möte där ett koncept skulle väljas ut i samarbete med Eco-Logs konstruktörer.  
     Det valda konceptet gick ut på att använda sig av ett ställdon från tillverkaren Linak med 
slaglängden 400 mm som skulle placeras i en liggande position uppe under huven. Till 
skillnad från den befintliga lösningen där ställdonet står upp, verkar de största krafterna nu i 
horisontalplanet. Detta krävde en grundlig översikt i hållfasthetssynpunkt av både tankbågen 
och alla motorhuvens fästpunkter. För att gångjärnen skulle klara belastningarna togs ett nytt 
koncept fram där både den stora och lilla motorhuven delade infästningar till tankbågen. 
Skruvförbandet som håller ihop delarna i gångjärnskonceptet beräknades, och slutsatsen 
drogs att tre stycken M12 med hållfastsklassen 12.9 krävdes. Alla delarna i 
gångjärnskonceptet kontrollerades hållfasthetsmässigt med FEM-analys utan att några 
problem hittades. För att underlätta placeringen av ställdonet minskades balkprofilen i 
tankbågen från 120x60x6.3 till 100x60x6.3. Tankbågen genomgick efter detta en FEM-
analys för att säkerställa att detta inte skulle medföra några säkerhetsproblem. Ställdonet från 
Linak ska utrustas med ändfixturer i form av gaffeländar. Gapet i dessa gafflar är 8.2 mm 
varför infästningen i motorhuven och på tankbågen skapades i 8 mm:s plåt. För att klara av 
yttrycket i det genomgående hålet för fästskruven ska dess infästningsplåtar tillverkas i en 
stålsort som har en sträckgräns på 500-650 Mpa.  
     Nödmanövreringen av ställdonet när det är strömlöst ska ske genom att ställdonet 
monteras i 30 graders vridning, vilket medför att man kan komma åt ställdonets 
nödmanövreringsskruv genom att öppna den lilla motorhuven. I övrigt manövreras ställdonet 
genom en återfjädrande bipolär strömbrytare. Vid ställdonets yttre ändläge bryter den interna 
mikrobrytaren strömmen till ställdonet, men vid det inre ändläget så får operatören själv höra 
när ställdonet börjar gå tungt för att sedan släppa knappen. Detta för att ställdonet ska hålla 
ner motorhuven vid normal drift.  
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Förord 

 Detta examensarbete avslutar mina studier inom maskiningenjörsprogrammet och ingår även 
som en del i min magisterexamen. Arbetet med att ta fram en ny lösning för öppnandet av 
motorhuven på Eco-Logs skördare har varit ett mycket lärorikt och bra examensarbete. Jag 
har fått testa på alla typer arbetsuppgifter från framtagandet av en kravspecifikation till 
detaljkonstruktion av olika komponenter.  
     Arbetet började som en väl avgränsad arbetsuppgift som låg utanför Eco-Logs dagliga 
arbete. Efter hand prioriterades dock uppgiften högre i jakten på att minska 
tillverkningskostnader i det svåra ekonomiska läget. Detta medförde att företagets egna 
konstruktörer var mer delaktiga i hur de olika delarna på motorhuven och tankbågen 
konstruerades.  
     Det fanns både fördelar och nackdelar med att de var mer delaktiga. Fördelarna var att det 
sattes högre krav på hur den färdiga lösningen skulle se ut och arbetet kändes mer relevant då 
jag visste att jag utvecklade något som verkligen skulle användas. Det ställdes också högre 
krav på att lösningen som togs fram var kostnadsmässigt fördelaktig och säker.     
     Till nackdelarna hörde att det ibland blev svårt att skilja på vad som ingick i 
examensarbetet och vem som hade gjort vad. Jag har försökt att vara tydlig i rapporten med 
att framföra att min främsta uppgift i detta samarbete har varit att beräkna hållfastheten i de 
olika komponenterna samt att beräkna skruvförbandet i gångjärnet. Utöver det har jag varit 
delaktig till stor del i hur delar som gångjärn och infästningar designats med olika förslag och 
som medlem i diskussioner, men gränsen för vad jag själv bidragit till i detta arbete är allt för 
otydlig för att det ska kunna tas med i arbetet.   
     Jag vill tacka alla som hjälp mig under mitt arbete. Främst Hans Arvidsson, Thomas 
Gustafsson, Jens Larsson och Lars Degerman men även alla andra uppe på Eco-Log som 
varit glada, trevliga och hjälpsamma under arbetets gång. Jag vill även tacka Sofie Carlsson 
som hjälpt mig mycket med korrekturläsning av rapporten.  
 
Johan Nilsson 
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1 Inledning 
I det tuffa ekonomiska läget under finanskrisen har många företag fått varsla personal, minska 
på produktionen och trimma kostnaderna för att överleva. När tiderna nu börjar förbättras är 
det viktigt att produkterna som presenteras på marknaden ger så mycket värde för pengarna 
som möjligt, sett både i ur både det tillverkande företagets ögon och dess kunders. Detta 
examensarbete utfördes i syftet att minska Eco-Logs tillverkningskostnader samtidigt som 
funktionen för kunden förbättrades.   
 

1.1 Företagspresentation  
Eco-Log utvecklar och tillverkar skogsmaskiner i Söderhamn norr om Gävle. Företaget är 
relativt ungt och resultatet av att moderbolaget Logmax tog över Caterpillars produktlinje för 
kortvirkeshantering (cut-to-length) år 2004. De största marknaderna för företaget är Sverige, 
Tyskland samt USA, där Sverige är den överlägset största. I lokalerna på 12 000 kvm har de 
kapacitet för ca 250 maskiner per år, men i nuläget tillverkas drygt 100 maskiner per år.1 Det 
finns en lång tradition av att bygga liknande maskiner i lokalerna, till exempel så tillverkades 
Skogsjans maskiner i lokalerna före Caterpillar. I nuläget jobbar det cirka 60 personer på 
företaget, fördelat på konstruktion och utveckling, marknad, teknisk service, montering och 
reservdelshantering. Eco-Log har för närvarnade fem skördare och tre skotare i sin 
produktlinje. 

1.1.1 Skotare 

En skotare är en maskin som går ut i skogen och samlar upp virket från skördaren för att föra 
det till en uppläggningsplats som är åtkomlig för en lastbil. Eco-Logs skotare finns i 
storlekarna 564C till 594C där den största väger in på 20 ton och har en total dragkraft på 240 
kN när alla åtta hjulen driver. 2 
 

 
Figur 1.1 – Eco-Logs skotare 564C [1] 
 

1.1.2 Skördare 

Skördarna är den typ av maskin som Eco-Log säljer mest av. De har fem skördare i sitt 
modellprogram i storlekarna 550 – 590, där minstingen 550 är en gallringsmaskin avsedd för 
att navigera mellan träden, och den större 590-modellen är till för de större avverkningarna. 3 

                                                 
1 http://www.eco-log.se/sv/foretag/eco_log_i_soderhamn 
2 http://www.eco-log.se/datasheets/forwarders/Eco_Log_Forwarders_en.pdf 
3 http://www.eco-log.se/sv/produkter/590D 
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Eco-Logs skördare har hjulen monterade på pendelarmar, vilket medför att de kan arbeta i 
sluttande terräng utan att det blir belastande för föraren eller maskinens prestanda då den 
avverkar skog. Nivåregleringen sköts automatiskt i sidled och maskinen kan på så sätt jobba i 
sluttningar med lutningar upp till 25 grader. Skördaren kan även motverka lutningen i 
längdled upp till 15 grader, detta sker dock manuellt. 4 
I och med att moderbolaget Logmax tillverkar skördaraggregat, alltså det aggregat som sitter 
längst ut på kranen och fäller samt kvistar träden, medför det att de flesta Eco-Log maskiner 
säljs med Logmax aggregat. Maskinerna i storlekarna 550 – 580 är i generation C, medan 590 
är först ut som generation D. Arbetet med att ta fram D-generationen av de mindre modellerna 
sker i skrivande stund. Då 590D redan finns i generation D kommer denna modell att fungera 
som referens under arbetets gång. 5 
 

 
Figur 1.2 – Eco-Logs skördare 590D [2] 
 
Lite fakta i korthet kring 590D 

• Motorstyrka: 240 kW 
• Vikt: 21 ton 
• Längd (utan kran): 7.6 m 
• Bredd: 3 m 
• Kran: 10/11.5 m  
• Lyftkraft: 300 kNm 

1.2 Bakgrund 
Eco-Log befinner sig på en marknad där priset på maskinerna i förhållande till hur mycket de 
kan producera är en stor konkurrensfaktor.6 Den ekonomiska krisen har gjort att denna faktor 
har blivit än viktigare när nya maskiner utvecklas. Därför finns det ett intresse hos Eco-Log 
att undersöka om det går att minska kostnaden för vissa stödsystem som inte är direkt 
kopplade till produktionen utan att minska på kvaliteten för kunden.    
 

                                                 
4 http://www.eco-log.se/datasheets/brochures/Eco_Log_-_C-serie_Skordare.pdf 
5 Arvidsson, Hans (2009) 
6 Arvidsson, Hans (2009) 
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1.3 Problembeskrivning 
På en modern skogsmaskin finns det många detaljer som manövreras med olika typer av 
ställdon. Exempel på sådana detaljer är hytter och huvar som ska kunna tiltas/öppnas för 
serviceåtkomst, samt stegar till olika delar på maskinen som inte alltid kan vara nedfällda. De 
flesta av dessa ställdon är idag av hydraulisk typ på Eco-Logs maskiner. Vissa är integrerade 
med maskinens huvudsystem, vilket innebär att de bara kan användas då maskinen är igång. 
De ställdon som ska öppna huvarna och tilta hytterna har dock separata system för att de ska 
vara möjliga att manövrera vid service då maskinen är avstängd.  
Problemet med att ha separata hydraulsystem är att varje system kräver ett visst antal 
komponenter i form av tank, pumpar, slangar osv, vilket påverkar kostnaden för systemet.  
Se figur 1.3. 
 

 
Figur 1.3 – Enkelt hydraulsystem - En skiss över alla delarna som måste finnas med i ett hydraulsystem 
även om de inte alltid är uppdelade på detta sätt. [3] 
 
Då marknaden för skogsmaskiner blir allt mer ekonomiskt pressad måste tillverkarna försöka 
minska kostnaden för tillverkningen.7 Samtidigt ska tillförlitligheten och säkerheten vid dessa 
punkter helst öka, men absolut inte minska. 

1.3.1 Motorhuven  

 
Figur 1.4 – Skiss över Eco-Logs skördare och dess motorhuvar [4] 
 

                                                 
7 Arvidsson, Hans (2009) 
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Eco-Logs skördare har två motorhuvar längst bak på maskinerna. Dessa sitter monterade på 
en metallbåge under huvarna som kallas för tankbågen. Förutom att vara fästpunkt för de båda 
huvarna sitter hydaraultanken samt flera andra detaljer monterad på den. Svängpunkten för 
huvarna är placerad i skarven mellan dessa, och de öppnas sedan mot varandra. Se figur 1.4. 
Den främre, lite mindre huven, öppnas för åtkomst av hydrauloljetanken samt olika 
ventilpaket. Innanför den stora huven sitter motorn med kylare, ljuddämpare och luftfilter. Det 
finns två olika luftfilter, ett som sitter längst bak i huven och skyddar kylare och intercooler. 
Det andra filtret, är ett mindre för insugsluften till motorn. Luftfiltren måste, på grund av allt 
damm som bildas vid avverkning, göras rent rutinmässigt för optimal prestanda. Vilket leder 
till att också motorhuven måste öppnas rutinmässigt för åtkomst av dessa filter.8  
     På 590D väger den stora huven drygt 200 kg, 9 vilket medför att någon form av lyftdon 
krävs för att huven ska kunna öppnas regelbundet. Huvens stora vikt ställer stora krav på att 
det finns skyddsåtgärder som upprätthåller personsäkerheten. 
     Idag används en hydraulisk cylinder för öppnandet av den stora motorhuven. Denna sitter 
monterad stående längs med tankbågen på maskinens vänstra sida sett i färdriktningen. (Se 
figur 1.5)  
 

 
Figur 1.5 – Bild på det befintliga ställdonet i en 590D 
 
För att motorhuven ska kunna öppnas även då maskinen är avstängd, har cylindern ett mindre 
separat hydraulsystem med en elektrisk pump. Det finns också en manuell handpump i det fall 
att det inte finns tillgång till ström. Båda pumparna sitter monterade i en steglåda längst bak 
på maskinen. Handpumpen, oljereservoar och riktningsväljare för ställdonet är sammanslagna 
till en enhet, och el-pumpen sitter monterad i serie med denna enhet. För att upprätthålla 
säkerhet och för att motorhuven inte ska falla rakt ner vid ett eventuellt slangbrott, är 
cylindern utrustad med slangbrottsventiler som stryper oljeflödet från cylindern om det inte 
finns ett visst mottryck i slangarna.10 Fördelen med den nuvarande lösningen är att den är 
tillförlitlig och att säkerheten uppfylls på ett bra sätt. Nackdelen är att det kräver många 
komponenter, vilket gör att lösningen blir relativt dyr.  
 
                                                 
8 Arvidsson, Hans (2009) 
9 Egen mätning på CAD-modell 
10 Langen, Arjan – Power-packer (2009) 
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1.4 Syfte och mål 
Det främsta syftet med detta arbete, är att ta fram en billigare lösning för öppnandet av huven 
som även uppfyller kraven på tillförlitlighet och personsäkerhet. Samtidigt ska handhavdet 
ligga på samma nivå eller förenklas. Från företagets sida finns det en idé om att använda sig 
elektromekaniska ställdon, men även andra typer av ställdon kommer att undersökas. Vid 
valet av olika lösningar ska även beaktas huruvida en anpassning av dessa skulle fungera vid 
andra applikationer på Eco-Logs maskiner, såsom lutning av hytten eller fällning av stegen tas 
i beaktande. 
 
Delmål under arbetet blir att  

1. undersöka vilka typer av ställdon som skulle kunna lösa uppgiften med att öppna den 
stora motorhuven, baserat på de krav som finns i form säkerhet, pris och 
användarvänlighet m.m.  

2. Hitta en lämplig placering för valt ställdon. 
3. Se över, alternativt designa om, infästningar och gångjärn så att dessa uppfyller kraven 

på säkerhet. 
 

1.5 Metod  
I projektplanen som framställdes i början av projektet beskrivs de grundläggande momenten 
som ingår i arbetet med att ta fram en ny lösning för öppnandet av motorhuven. Arbetet kan 
delas in i tre olika delar med en inledningsfas, en konceptgenereringsfas och en 
detaljkonstruktionsfas.  
 

1. Inledningsfas 
Under inledningsfasen ska inläsning på de krav och standarder som rör projektet ske. 
Denna inläsning ska ske genom egna mätningar, sökande på Internet samt i litteratur. I 
samarbete med handledaren och utifrån de gällande standarderna och kraven ska en 
kravspecifikation för det resterande projektet tas fram.  
  

2. Konceptgenereringsfas 
I den andra fasen av projektet ska ett koncept tas fram. För att skapa idéer till ett 
koncept ska en förstudie utföras där andra lösningar för att öppna luckor undersöks. 
Dessa ska sedan vidareutvecklas med hjälp av olika skissmetoder. Valet mellan olika 
idéer kommer att ske med hjälp av idévalsmatriser. I denna fas kommer även olika 
komponenter för konceptet undersökas genom kontakt med företag samt genom att 
söka på Internet.  
 
 

3. Detaljkonstruktionsfas 
Den tredje och sista fasen innehåller detaljkonstruktion av de olika delarna som 
kommer fram i konceptfasen. Dessa kommer att moduleras med hjälp av CAD. För att 
kunna säkerställa säkerheten kommer dessa delar analyseras hållfasthetsmässigt, till 
exempel genom FEM-analyser. I slutet av denna fas ska allt material sammanställas 
och utvärderas mot kraven som upprättas i början av arbetet. 
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1.6 Avgränsningar  
Arbetet ska i första hand behandla öppnandet av den bakre motorhuven på Eco-Logs 
skördare. Funktionsförslag om hur lösningen skulle kunna anpassas till andra tillämpningar på 
Eco-Logs maskiner kommer inte tas upp under arbetets gång. Lösningar som tas fram för 
motorhuven måste bli markant billigare än dagens lösning för att det ska vara intressant. Vid 
ekonomiska kalkyler kommer endast riktpriser för olika produkter att användas. Ingen 
prototyp, annat än i CAD, kommer skapas under arbetets gång.  
    Vissa lösningar kan kräva att delar omkring motorhuven konstrueras om. Under 
examensarbetet kommer dock inte motorhuvens konstruktion att tas upp, förutom de fästen 
och gångjärn som krävs för ställdonet i fråga.  
    Standarder, som eventuellt styr de elektriska områdena av arbetet kommer inte att 
undersökas under arbetets gång utan lämnas till ansvariga på området. 
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2 Teori 
I detta kapitel kommer den grundläggande teorin för arbetet att presenteras  

2.1 CE-märkning 
För att kunna sälja sina maskiner fritt inom Europa, Norge och Island måste Eco-Log CE-
märka dem. För att en produkt ska få denna märkning måste den uppfylla vissa krav, som 
varierar med produktens karaktär. Det är i de flesta fall tillverkaren själv som garanterar att 
produkten uppfyller kraven. I vissa fall då säkerhetskraven är höga finns det dock 
kontrollorgan som har som uppgift att kontrollera produkterna.11 Skogsmaskiner faller under 
de krav som definieras i maskindirektivet vilket omfattar motordrivna maskiner, 
produktionslinjer, lyftutrustning m.m. Maskindirektivet kom i en ny revision som började 
gälla den 29 december 2009.12 
     Eco-Log försöker i första hand klara av kraven inom den underliggande C-standarden ”SS-
EN 14861 Skogsmaskiner - Självgående maskiner”.13 Standarden innehåller den 
grundläggande maskinsäkerheten som gäller för dessa maskiner. De krav, från dessa 
standarder, som kommer att påverka arbetet med öppnandet av den bakre motorhuven på 
skördarna kommer från både Maskindirektivet och SS-EN 14861. Kraven som styr just denna 
konstruktion i maskindirektivet handlar i första hand om grundläggande hållfasthet och 
säkerhetsfaktorer.  
     Kapitel 4 i Maskindirektivet handlar om ”grundläggande hälso – och säkerhetskrav för att 
förhindra riskkällor i samband med lyft”14. I denna del handlar kraven som rör arbetet i första 
hand om säkerhetsfaktorer som används vid statisk och dynamisk provning. Dessa provningar 
definieras enligt:15 
 

• ”Statisk provning: prov vid vilken en lyftande maskin eller ett lyftredskap 
först kontrolleras och utsatts for en kraft motsvarande den högsta lasten 
(maxlasten) multiplicerad med lämplig testfaktor for statisk provning 
och sedan kontrolleras på nytt, efter det att lasten i fråga har avlägsnats i 
syfte att konstatera att ingen skada har uppstått.” 
 

• ”Dynamisk provning: prov vid vilken en lyftande maskin manövreras i 
alla tankbara konfigurationer med högsta last (maxlasten) multiplicerad med 
lämplig testfaktor for dynamisk provning och dar hänsyn tas till maskinens 
dynamiska uppträdande i syfte att kontrollera att den fungerar korrekt.” 

 
Under punkt 4.1.2.3 står sedan följande stycken: 

• ”Maskiner och lyftredskap ska vara konstruerade och tillverkade sa att fel 
till följd av materialutmattning och slitage förhindras, varvid vederbörlig 
hänsyn ska tas till deras avsedda användning.” 

 
• ”Maskiner och lyftredskap ska vara konstruerade och tillverkade sa att de 

tål överbelastning i de statiska proven utan bestående deformationer eller 
tydliga defekter. Hållfasthetsberäkningar ska ta hänsyn till det värde på testfaktorn 

                                                 
11 http://www.cemarkingnordic.se/pdf/english/what_is_ce_marking.pdf 
12 SMP (2009) – internt dokument Eco Log. 
13 Linderholm, Pontus (2009) 
14 Maskindirektivet (AFS 2008:3) 
15 Maskindirektivet (AFS 2008:3) kap 4.1.1 
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för statisk provning som valts for att garantera en tillräckligt hög 
säkerhetsnivå; denna faktor har i regel följande värden: 
a) Manuellt drivna maskiner och lyftredskap: 1,5. 
b) Övriga maskiner: 1,25.” 

 
• ”Maskiner ska vara konstruerade och tillverkade så att de felfritt klarar 

de dynamiska prov som utförs med högsta lasten (maxlasten) multiplicerad 
med testfaktorn för dynamisk provning. Denna testfaktor för dynamisk provning ska 
väljas så att den garanterar en tillracklig säkerhetsnivå; värdet 
är i regel lika med 1,1. I regel ska proven utföras vid de nominella hastigheterna.” 

 
Under arbetet kommer alltså säkerhetsfaktorn 1.5, användas med hänsyn till statiska 
provningar. Till de dynamiska provningarna användes en säkerhetsfaktor på 1.2 för att ha en 
liten marginal till den krävda säkerhetsfaktorn på 1.1. 
     Under standarden SS-EN 14861 återfinns, under rubriken ”4.3 Access to Operator’s 
Station and Maintenance Locations”, krav som gäller säkerheten kring bland annat luckor på 
maskinen. Punkten e lyder enligt följande: 
 

• ”Service and maintenance openings for daily service shall be in accordance with EN – 
ISO 2867:1998, table 4. If the size or weight of hinged doors, lids or hoods create a 
hazard, a device should be provided to holding them open.” 

 
I EN-ISO 2867:1998 hittas även punkten  
 

• “The force needed to open or close a hinged enclosure door or cover should not 
exceed 135 N.” 

 
Då kraften som en operatör ska anbringa för att öppna en dörr inte får överstiga 135N, krävs 
det någon form av mekanisk lyftanordning till den stora motorhuven. I arbetet kommer det 
antas att denna mekaniska lyftanordning är en anordning som håller luckan öppen.  

2.2 Idévalmatriser  
Vid val av olika koncept eller idéer kan en idévalsmatris16 vara ett bra verktyg att använda. I 
en idévalsmatris ställs de olika val som finns tillgängliga i varsin kolumn i en matris. En serie 
kriterier som de olika valen ska bedöms mot ställs upp som rader i matrisen. Dessa kategorier 
är nyckelfunktioner som är viktiga för den slutgiltiga produkten. Dessa kategorier kan även 
viktas, beroende på hur viktiga de är för produkten. I matrisen måste det finnas ett val som 
fungerar som referens. Det kan vara en befintlig produkt som ska jämföras med de nya 
förslagen eller ett av de val som finns tillgängliga. Då matrisen är klar jämförs varje val med 
referensvalet. Är valet som undersöks bättre inom en kategori sätts ett +, är det sämre sätts ett 
– och är det likvärdigt får det en 0. Då alla val är betygsatta mot referensvalet, räknas 
totalsumman ut för varje val genom att summera viktningsvärdet för alla + och subtrahera 
från alla -. Ett exempel på en idevalsmatris visas i figur 2.1. 
 

                                                 
16 Baxter - Product design.  sid. 169 
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Figur 2.1 - Exempel på en idévalsmatris [5] 
 
 

2.3 Elektromekaniska ställdon.  
Elektromekaniska ställdon används allt oftare i olika konstruktioner, dels för att kontrollera 
mindre detaljer som tidigare manövrerades manuellt, och dels för att ersätta hydrauliska och 
pneumatiska ställdon. Ett elektromekaniskt ställdon består i grunden av en gängstång med en 
mutter. Typen av gängstång och mutter varierar, men vanligast är kulskruvar eller den 
amerikanska varianten av trapetsgänga kallad acme. Kopplad till gängstången sitter det en 
elektrisk motor via en växellåda. Då motorn får gängstången att rotera, förflyttar sig muttern 
på gängstången och en linjär rörelse uppstår. Oftast sitter det en tub monterad på muttern som 
rör sig in och ut ur höljet för gängstången ungefär som en kolv i en hydraulisk cylinder.  
Beroende på valet av gängstång, och stigningen på denna, har skruvarna olika förmåga till 
självhämning, alltså den förmåga att inte börja självrotera då muttern belastas. Detta är viktigt 
för att ställdonet inte ska gå att pressa ihop då strömmen är avstängd. Kulskruvarna är den typ 
av gängstång som har minst förmåga till självhämning, men ställdonen utrustas oftast med 
någon form av broms i växellådan som ökar förmågan.  
I figur 2.2 finns en genomskärningsbild av ett ställdon.  

 
Figur 2.2 – Exempel på ett elektromekaniskt ställdon [6] 
 
Manövreringen av dessa ställdon är, i de enklaste applikationerna mycket okomplicerad då 
den går att manövrera upp och ner med en enkel vippströmbrytare. Den kopplar bara 
strömmen växelvis till motorns poler beroende på vilket håll ställdonet ska manövreras. Det 
går också att utrusta ställdonen med mer avancerade lägesgivare som hela tiden anger 
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ställdonets position. För att kunna använda dessa typer av lägesgivare krävs dock mer 
komplicerad tilläggselektronik, i form av kontrollboxar som kontrollerar ställdonet. 
Kontrollboxarna ger möjlighet till mer avancerade rörelser som att köra ställdonet i olika 
hastigheter vid olika positioner och kontroll av flera ställdon samtidigt. 

2.4 Hållfasthetsberäkningar  
Under arbetet har hållfasthetsberäkningar med både klassisk balkböjning för hand och 
solidberäkningar med FEM-verktyg använts. I detta avsnitt presenteras den grundläggande 
teorin för dessa verktyg. Vid alla hållfasthetsberäkningar som utfördes multiplicerades de 
pålagda krafterna med en säkerhetsfaktor enligt kap 3.1 för att klara de gällande 
säkerhetskraven. 

2.4.1 Balkböjning 

Teorin för balkböjning används när krafterna som verkar på en balk i första hand är 
transversella.17 Balkens böjmotstånd [W ] är den parameter som bestämmer hur stora laster 
som balken klarar av utan att spänningarna som uppstår i materialet blir för höga. 
Böjmotståndet beror på balkens tvärsnitt och ökar med ökad area vid ökat avstånd från 
tvärsnittets symmetrilinje. De största spänningarna kommer oftast från de normalkrafter som 
bildas i balkens längdriktning då balken böjs, men det uppstår även spänningar av de 
tvärkrafter som bildas.  
 
Den största spänning som uppstår i ett material beräknas enligt  
 

 
a

N

W

M

b

+= max
maxσ  (2.1) 

 
 maxM  =  Det största böjmoment som de transversella krafterna ger upphov till. 

 bW    =  Balkens böjmotstånd  

 N   =  Den resulterande kraften som verkar i balkens längdriktning. 
 a     = Balkens tvärsnittsarea.   
 
Böjmotståndet finns att hämta i tabeller för många standardbalkar vilket i de flesta fall skett 
under arbetet.  Om det inte finns i tabell beräknas det enligt. 
 

 
max

z

I
Wb =   (2.2) 

 
 I   = Böjtröghetsmotståndet, som varierar med vilken form tvärsnittet har och 

oftast återfinns i en tabell. 
 maxz   = Största avståndet från symmetrilinjen på balkens tvärsnitt. 

 
 
Med hjälp av dessa formler kan spänningarna i en balk beräknas vid endimensionell böjning. 
Om det finns flera krafter som verkar på en balk, kan ett momentdiagram ritas upp genom att 
undersöka hur spänningarna varierar vid olika snitt i balken. Snitten placeras mellan varje 
kraft och resultatet för varje snitt redovisas sedan i ett diagram.  

                                                 
17 Lundh, H – Grundläggande hållfasthetslära. Sid 65 
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2.4.2 FEM 

FEM står för Fenita ElementMetoden och är ett arbetssätt som används alltmer inom 
konstruktion, då verktyg för denna typ av beräkningar inkluderas i fler och fler CAD program. 
FEM bygger i grunden på att beräkna töjningen hos material efter de randvillkor som läggs på 
vid en analys. Vid en FEM-analys delas det undersökta objektet upp i en massa element. 
Varje element har en styvhet som går att beskriva med Hook’s lag, så länge materialet har en 
linjär töjningskurva enligt: 
 
 kuF =  (2.3) 
 
Där  
 k = Materialets fjäderkonstant  
 u = Materialets förlängning  
 
Genom att undersöka töjningen och skjuvningen, i alla riktningar för varje element, går det att 
härleda vilka spänningar som uppkommer i materialet enligt: 
  
 εσ E=  (2.4) 
 γτ G=  (2.5) 
  
 
Där 
 E = Elastisitetsmodulen 
 ε  = Töjningen 
 G = Skjuvmodulen 
 γ  = Skjuvningen  
 
Genom att vrida på koordinatsystemet går det att hitta en punkt där alla skjuvspänningar blir  
= 0. 18 De spänningar som då finns kvar i varje riktning kallas för huvudspänningar. Dessa 
spänningar kan sedan omvandlas till en effektivspänning som går att jämföra med 
materialdata i tabeller. Det finns flera metoder att göra detta, men den vanligaste är von Mises 
metod.  
 

 
( ) ( ) ( )

2

2
13

2
32

2
21 σσσσσσ

σ
−+−+−

=vm  (2.6) 

 
 
Där 31 σσ − är de tre huvudspänningarna.  
Spänningar samlas ofta i så kallade spänningskoncentrationer. Ibland skapas dock överdrivna 
spänningskoncentrationer, som kallas singulariteter vid FEM-analyser. Singulariteterna visar 
sig oftast kring vassa hörn och beror på att ytan, i det teoretiska materialet som spänningarna 
ska fördela sig på, går mot noll. Detta innebär att de stiger utom rimliga gränser. I 
verkligheten skulle det uppstå flytning i materialet och spänningarna fördelas på en större yta.  
FEM-analys är ett relativt intuitivt verktyg som initialt är lätt att använda, men det finns 
många fallgropar. Därför är det viktigt att den som utför analysen själv kan avgöra 
rimligheten i resultatet efter de randvillkor som satts upp för analysen.  
 

                                                 
18 Forsman, D – Konstruera med Pro Enineer wildfire 4.0 del 2. Sid 61 
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2.5 Friktions skruvförband  
Ett friktionsförband måste beräknas med avseende på säkerhet mot glidning. Beroende på 
anläggningsytornas beskaffenhet, finns det stora osäkerheter när glidning faktiskt uppstår och 
därför bör säkerhetsmarginalerna vid denna typ av beräkningar vara relativt stor. Boverkets 
standard BSK 07 som hanterar konstruktion av stålkonstruktioner har ett avsnitt som 
beskriver skruvförband och dess förmåga att motstå glidning. Rena friktionsförband beräknas 
enligt BSK 07 med formeln nedan 
 
 ( )stbuksdRSD FfAF ⋅−⋅⋅= 8.0βµ  19 (2.7) 
 
Där  

dµ  Friktionskoefficienten   
β   0,7 vid skruvförbandsklass S3 
 0,6 vid klass S3(grov) eller vid klass S3 med hål förlängda högst 
 d/4 
 0,5 vid klass S3 med hål förlängda högst 1,5d 
 

sA  Skruvens spänningsarea  

 

bukf  Hållfasthetsvärde för skruvar  

 

stF  Beräknad draglast vid dimensioneringslast 

 
Som komplement till denna metod har även den förenklade dimensioneringsmetoden som 
återfinns i Konstruktionselement och maskinbyggnad20 använts. 

                                                 
19 http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2007/BSK_07.pdf,  kap 6:44 
20 Dahlvig, G - Konstruktionselement och maskinbyggnad. Sid 2:38 
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3 Kravspecifikation till koncept    
I denna del beskrivs arbetsgången från det att kravspecifikationen tas fram till och med att ett 
grundläggande koncept presenteras. 

3.1 Kravspecifikation  
När första faktainsamlingen var avklarad påbörjades arbetet med att sätta samman en 
kravspecifikation som skulle definiera förutsättningarna för det fortsatta arbetet. De uppgifter 
i kravspecifikationen som inte kom direkt från standarder, togs fram genom samtal med 
Arvidsson, genom egna mätningar på befintliga maskiner och CAD modeller. I tabell 3.1 
visas ett utdrag ur kravspecifikationen med den grundläggande funktionaliteten som lösningen 
måste klara. 
 
Tabell 3.1 – Funktionskrav för lösningen 
2.1.1.1 Användaren ska kunna hissa och sänka motorhuven med hjälp av en knapp 
2.1.1.2 Vid strömlöst tillstånd ska huven kunna manövreras manuellt   
2.1.1.3 Motorhuven ska kunna öppnas på ca 60s då den manövrers elektriskt. 
2.1.1.4 Motorhuven skall kunna manövreras steglöst. 
2.1.1.5 Ställdonet skall kunna utrustas med sensorer som anger ändlägen eller 

annan lösning för ändlägesstopp.  
 
En stor del med att ta fram kravspecifikationen var att bestämma hur mycket kraft som krävs 
för att öppna motorhuven. Detta gjordes genom att beräkna motorhuvens vikt och 
tyngdpunktsläge i den befintliga CAD-modellen för 590D, då detta är den största och tyngsta 
av alla huvar. Därefter gjordes försök att bekräfta de värden som ficks från CAD-modellen 
genom att mäta hydraultrycket i cylindern under ett lyft. Tillförlitligheten blev dock låg 
eftersom det satt en strypventil vid inloppet av cylindern som störde mätningarna. I samtal 
med Arvidsson beslutades det att gå helt på de beräknade värdena från CAD-modellen. Det 
resulterade i kraven i tabell 3.2  
 
 
Tabell 3.2 – Krav på hur mycket kraft lösningen ska kunna generera 
2.4.2 Lösningen skall kunna generera ett vridmoment på 2470 [Nm] + en 

säkerhetsfaktor på 1.2 vid dynamisk provning och en säkerhetsfaktor på 
1.5 vid statisk provning vilket medför ett totalt vridmoment på 3700 [Nm] 

 
Ytterligare en viktig faktor i kravspecifikationen var priset för den färdiga lösningen. En 
önskan som framfördes från Arvidsson var att kostnaden för hårdvaran i den nya lösningen 
inte skulle kosta mer än ungefär hälften av hårdvaran för den befintliga lösningen. Det gav 
upphov till kravet i tabell 3.3. Borträknat från båda hårdvarorna är kablar och kontaktdon för 
elektrisk manövrering. 
 
Tabell 3.3 – Kostnadskrav för lösningen 
2.6.1.1 Kostnaden för hårdvaran i lösningen får maximalt vara 3000 [SEK] vid en 

tillverkningsvolym på 150 [st/år] 
 
Då ställdonet skulle sitta på en maskin som arbetar utomhus året runt med skogsbruk behövde 
det tåla både smuts, kyla och vatten. Det ansågs därför viktigt att lösningen som valdes hade 
en tillräckligt hög kapslingsklass. Efter att ha undersökt vilken kapslingsklass som andra delar 
på maskinen hade, bestämdes det att lösningen skulle ha minst kapslingsklass IP64 vilket 
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innebär att lösningen ska vara dammtät och strilsäker vad det gäller vatten.21  Övriga krav i 
samma kategori visas i tabell 3.4 
 
 
Tabell 3.4 – Miljökrav för lösningen  
2.6.3.1 Lösningen skall fungera vid temperaturer mellan –30 - +80 [°C] 
2.6.3.2 Produkten skall under transport klara ett temperaturintervall mellan  

–40 - +80 [°C], med en luftfuktighet <95 [%] 
2.6.3.3 Produkten skall klara IP klass 64 eller högre 
 
De presenterade kraven är några av de viktigaste kraven som finns i kravspecifikationen. Hela 
kravspecifikationen finns att läsa i bilaga 1.  

3.2 Förstudie  
För att få uppslag om hur problemet kunde lösas undersöktes först huvar och luckor på Eco-
Logs egna maskiner. Därefter genomsöktes Internet efter bilder och filmer på 
konstruktionsmaskiner, lastbilar och andra maskiner där huvar och luckor öppnades. Några av 
de bilder som hittades visas nedan i kollaget i figur 3.1.   
 

 
Figur 3.1 – Kollage med bilder från förstudien, Här visas motorhuvarna på en Volvo hjullastare, 
lastrumsöppningen på en Airbus beluga, tiltingen av en hytt på en isuzu samt motorhuven på en Eco-Log 
skotare.  [7] 
 

                                                 
21 http://www.sp.se/sv/index/services/ip/sidor/default.aspx 
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Det visade sig att många huvar och luckor öppnas genom någon form av direktverkande 
cylinder som skjuter upp luckan. Ibland varierades den skjutande mekanismen genom en 
flerledad konstruktion för att öka slaglängden, eller för att växla ut kraften som behövdes för 
att öppna luckan. På Eco-Logs skotare hittades även en motorhuv där en torsionsfjäder 
användes för att vrida upp huven ur stängt läge, för att sedan bromsa den mot ändläget. 
 

3.3 Konceptgenerering 
Med kunskaperna från förstudien och kraven i kravspecifikationen började arbetet med att ta 
fram ett koncept. För att öka förmågan till kreativt tänkande börjades uppgiften med att koka 
ner antalet möjliga sätt för vilka det är att öppna en motorhuv. De tre grundläggande sätten att 
applicera kraft på motorhuven är: 

• Dra/Lyfta i huven 
• Vrida i svängpunkten  
• Trycka på huven 

 
Utifrån dessa stödord fördes arbetet vidare med brainstorming och skissmetoder så som 
SCAMPER. De idéer som ansågs bäst vidareutvecklades och slogs samman till totalt fem 
konceptförslag som finns presenterade nedan. 

3.3.1 Koncept dra/lyfta  

 
Figur 3.2 – Konceptförslag med en elektrisk vinch 
 
I detta koncept var idén att ge motorhuven en liten hävarm där ett ställdon skulle kunna 
applicera dragande kraft på motsatt sida av svängpunkten jämfört med tyngdpunkten. Kraften 
skulle kunna generas från ett elektriskt vajerspel, liknande det som monteras i fram på jeepar 
och fyrhjulingar.  
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3.3.2 Koncept Vrida  

 
Figur 3.3 – Koncept med kugglösning av typen snäckväxel  
  
Idén till detta koncept kom från torsionsfjädrarna på Eco-Logs skotare. Förslaget bygger på en 
snäckväxel där det stora drevet är utformat som en halvmåne och är fäst på själva 
motorhuven. Motordelen med det ”lilla drevet” är i sin tur fäst i tankbågen.  

3.3.3 Koncept Trycka  

De idéer som dök upp vid stödordet trycka liknade alla den befintliga lösningen vad det gäller 
hur de applicerar sin kraft för att öppna huven. Det som skiljer dem åt är i stället vilken typ av 
cylinder som används. Till skillnad från den befintliga lösningen har förslagen alla 
komponenter mer eller mindre samlade i en och samma enhet, vilket medför att kostnaden kan 
begränsas.  

 
Figur 3.4 – Koncept där ett elektromekaniskt ställdon används placerat i linje med huvens överdel 
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I detta förslag används ett elektromekaniskt ställdon för att applicera den tryckande kraften. 
En idé för att ”få undan” ställdonet från andra komponenter var att placera det så att det ligger 
horisontellt uppe i huven då denna är nedfälld.  
 

 
Figur 3.5 – Koncept med elektrohydrauliskt ställdon placerat som befintliga lösningen 
 
Förslaget består av en hydraulisk cylinder precis som den befintliga lösningen. Dock så sitter 
både hydraulmotor och tank monterat på själva ställdonet, vilket gör det till en kompakt enhet 
som inte behöver slangar eller andra tillbehör. 
 

 
Figur 3.6 – Koncept med egenbyggd kulskruv  
 
Likt det andra förslaget med ett elektromekaniskt ställdon innefattar även detta förslag en 
gängstångslösning. Genom att designa ställdonet själv skulle lösningen kunna anpassas i hög 
grad efter förutsättningarna.  
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3.4 Val av koncept  
För att välja vilket ställdon som är bäst användes en idévalsmatris22 (som beskrevs i 
teoriavsnittet 2.2). För att välja ut kategorier som de olika förslagen skulle bedömas efter 
granskades kravspecifikationen i jakt efter avgörande krav. De kategorier som valdes och 
varför läses nedan. 
 

• Personsäkerhet – Detta är en viktig kategori som återfinns både i kravspecifikationen 
i form av de säkerhetsstandarder som lösningen som ska uppfylla samt krav från 
företaget angivet i syftet för arbetet. Exempel på en fråga som ställdes vid 
granskningen var om någon enskild komponent kan fallera, vilket skulle medföra en 
stor säkerhetsrisk.  

 
• Robusthet – I kravspecifikationen är det angivet att lösningen ska kunna klassas 

enligt minst IP64, vilket innebär att lösningen ska tåla tillfälliga överspolningar av 
vatten samt vara dammtät. Det står även angivet att lösningen ska klara lättare stötar 
samt kyla. Frågorna i denna kategori blir hur pass tålig varje lösning är på dessa 
punkter. 

 
• Nödmanövrering – Går det att nödmanövrera vid strömbortfall? I kravspecifikationen 

anges att huven ska kunna manövreras upp och ner vid strömbortfall. 
 
• Kostnad – En grov uppskattning av vad det skulle kosta att köpa in eller konstruera 

lösningen. Detta är en viktig punkt i syftet för hela projektet och i kravspecifikationen 
punkt 2.6.1.1 förtydligas detta krav ytterligare.  

 
• Enkelhet – I syftet beskrivs att hanterbarheten för lösningen ska ökas eller allra minst 

ligga kvar på samma nivå. De frågor som ställdes var hur lätt lösningen var att 
installera och manövrera.  

 
Resultatet av idévalsmatrisen som visas i tabell 3.5 angav att koncept 3, med ett 
elektromekaniskt ställdon, var det mest lämpade konceptet att gå vidare med. Det bedömdes 
vara minst lika bra eller bättre än de andra koncepten på alla punkter.  
 
 
Tabell 3.5 – Idévalsmatris för val av koncept. 

Kriterium  Viktning  
Koncept 

1 
Koncept 

2 
Koncept 

3 
Koncept 

4 
Koncept 

5 
Personsäkerhet 10 0 0 + + 0 
Robusthet  6 0 - + + - 
Nödmanövrering 6 0 - 0 - 0 
Kostnad 8 0 - 0 0 - 
Enkelhet  4 0 - + 0 - 
Summa   0 -24 20 10 -18 

                                                 
22 Baxter – Product Design.  Sid.169 
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4 Olika ställdon på marknaden 
Då valet av koncept var klart, påbörjades en sökning efter elektromekaniska ställdon på 
marknaden. Målet var att komma upp med kandidater som passade kraven i 
kravspecifikationen. Det visade sig att det finns en stor marknad med företag som bygger och 
säljer specialanpassade elektromekaniska ställdon där priser och egenskaper till stor del beror 
på kundens krav på produkten. För att förenkla arbetets gång och få sökandet efter ställdon att 
rymmas inom tidsplanen sållades alla tillverkare som inte hade färdiga standardiserade 
ställdon bort från undersökningen. Det resulterade i att fyra olika ställdon som uppfyllde 
merparten av kravspecifikationen valdes ut.   

4.1 Linak   
Linak är en stor tillverkare av elektromekaniska ställdon till alla typer av applikationer mellan 
sängar och jordbruksmaskiner. Företaget har sin bas i Danmark, men den skandinaviska delen 
med lager och försäljning ligger i Stockholm   

4.1.1 Linak La36 

Ställdonet La36 tillhör företaget Linaks serie med robusta och 
kraftiga ställdon som är anpassade för applikationer på 
jordbruksmaskiner och anläggningsmaskiner. Linak använder sig av 
skruvar med acme-gänga som valsas fram i deras egen fabrik.23 
Övriga egenskaper för ställdonet: 

• Dynamisk belastning upp till 10000N beroende på slaglängd. 
Se figur 4.2 

• Slaglängd upp till 1m. 
• Hastigheten 7 mm/s vid full belastning. 
• Inbyggda ändlägesbrytare som bryter strömmen och stoppar ställdonet vid ändlägena.  
• Inbyggd och justerbar slirbroms för överbelastningsskydd. 
• Kapslingsklass IP66, vilket innebär att den är spoltät.  
• Har nödmanövrering som standard genom skruv på växellådan. 
• Bakre fixtur kan monteras i steg om 30 grader, vilket gör det möjligt att montera 

ställdonet i olika vinklar. 
• Pris runt 3000 kr, beroende på beställningens storlek. 
 

Den maximala kraften som ställdonet kan trycka med är beroende på slaglängden. 
Diagrammet i figur 4.2 visar förhållandet mellan slaglängd och max kraft. 

 
Figur 4.1 - Diagram över förhållandet slaglängd och kraft på LA36 [9] 

                                                 
23 Holmström, Andreas - Linak 

Figur 4.1 – Linak La36 
[8] 
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4.2 Thomson och Interalia  
Även Thomson är en stor internationell tillverkare av ställdon och tillverkar ställdon för alla 
typer av applikationer. Thomson säljer inte sina produkter direkt till kund, utan via 
återförsäljare, och under arbetets gång har den svenska återförsäljaren Interalia använts som 
informationskälla för priser och liknande. Interalia är ett företag som är specialiserat på linjär 
rörelse och kan leverera ställdonet både i standardutförande och i specialanpassat utförande.  

4.2.1 Thomson Electrak 10 

Electrak 10 är ett av Thomsons lite mer robusta ställdon, som är avsett för mobila 
applikationer såsom anläggningsmaskiner och jordbruksmaskiner. 
Ställdonet går att få i både kulskruvsutförande och med acmeskruv, beroende på vilka 
slaglängder och vilken kraft som krävs.  
Egenskaper för ställdonet: 

• Dynamisk belastning upp till 6800 N. 
• Standardslaglängd upp till 609 mm 
• Hastigheten 11 mm/s vid full last. 
• Inbyggd slirbroms som skyddar mot överlast. 
• Kapslingsklass IP65, vilket gör den spolsäker. 
• Nödmanövrering finns som tillval via skruv på växellådan. 
• Priset ligger runt 3000 kr i grundutförande beroende på beställning.   

 
Electrak 10 kan ge samma kraft oberoende på slaglängden (standardlängder) men den 
maximala kraften för ställdonet går endast att få tillsammans med en kulskruv. Se figur 4.3 
 

 
Figur 4.2- Figuren visar en tabell över maximal kraft och hastighet beroende på val av skruv [10] 
 

4.3 Burr actuators  
Burr Engineering and Development som är beläget i Michigan i USA, har två typer av 
ställdon som var intressanta för undersökningen. Företaget har en ganska låg 
standardiseringsgrad på deras ställdon och mycket görs efter kundens önskemål. Anledningen 



 

 21 

att företaget trots detta togs med är att de tidigare levererat ett ställdon som fungerat24 till B-
generationen av Eco-Logs skördare. Precis som Linak använder Burr acme-skruvar i sina 
ställdon. 

4.3.1 Burr A-series 

A-series används i applikationer på skogsmaskiner i USA.25 Eftersom Burr 
kundanpassar sina produkter finns det få uppgifter om standardvärden men 
Budrow anger att produkten kan anpassas efter kraven.   
Grundinfo om ställdonet: 

• Max dynamisk kraft på 13 300N 
• Största standarslaglängd 457 mm 
• Låg hastighet på endast 3.5 mm/s 
• Slirkoppling och IP-klassning möjlig efter kundens önskemål26 
• Ingen prisuppgift 
 

4.3.2 Burr HD-series 

På företagets hemsida beskrivs detta som ett robust ställdon som passar för 
jordbruk och off-road användande.  
Precis som vid A-serien anpassas produkten efter kundens önskemål. 
Övrig info om ställdonet: 

• Max dynamisk kraft på 11 100N 
• Största standarslaglängd 609 mm 
• Hastighet vid full last ligger på 5.6 mm/s. 
• Slirkoppling och IP-klassning möjlig efter kundens önskemål27 
• Ingen prisuppgift 

 

4.4 Sammanställning 
För att få en översikt över de olika alternativen samlades de viktigaste parametrarna som 
kraft, slaglängd, hastighet och inbyggnadsmått i tabell 4.1. Denna tabell, tillsammans med 
övrig information om ställdonen, sammanställdes i ett presentationsmaterial som 
presenterades på ett möte med personal från konstruktionsavdelningen.  
 
Tabell 4.1 - Sammanställning av viktiga parametrar hos de framtagna ställdonen 

Tillverkare Modell 
Kraft 
dynamisk 

Max 
slaglängd 

Min 
självhämmande 

Hastighet 
(mm/s) 

Ström 
(A) IP-klass 

In-
byggnads-
mått 
(mm) 

Linak LA36 10000 400 13000 7 11 IP66 S+250 
Linak LA36 6800 600 8800 12,7 10 IP66 S+250 

Thomson 
Electrak 
10 6800 609 18000 11 10 IP65 S+251.5 

Burr A 13300 457 22000 3,5  ? ? S+344 
Burr HD 11100 609 22000 5,6  ? ? S+288 
 

                                                 
24 Arvidsson, Hans (2009) 
25 Budrow, Dan – Burr Acctuators (2009) 
26 Budrow, Dan – Burr Acctuators (2009) 
27 Budrow, Dan – Burr Acctuators (2009) 

Figur 4.3 – 
Burr A-series 
[11] 

Figur 4.4 – 
Burr HD-
series [12] 
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5 Placering av ställdonet  
Beroende på hur ställdonet placeras, ställs det olika krav på vilken hastighet, slaglängd och 
kraft som ställdonet behöver leverera. För att göra placeringsmöjligheterna tydligare skrevs 
ett mindre program i Matlab som gjorde grafer som visade sambandet mellan kraftbehov, 
slaglängd och placering i grafer. Utifrån dessa grafer hittades ett par olika placeringsalternativ 
som såg ut att fungera. För att undersöka dessa närmare modifierades programmet för att 
undersöka behovet av kraft under en hel öppning. Vissa av placeringsalternativen föll bort på 
grund av detta. 

5.1 Definiera geometrin  
För att kunna skriva ett program som beskrev sambanden mellan alla parametrar var jag först 
tvungen att definiera geometrin vid motorhuven och tankbågen. I figur 5.1 syns ett snitt av 
den inre ramen i en motorhuv från en 590D, samt tankbågen och gångjärnet. I figuren 
definieras punkterna A till D där  
 
 A: Huvens svängpunkt i gångjärnet  
 B: Ställdonets fästpunkt i motorhuven  
 C: Punkten där ställdonets förlängda linje skär den vertikala linjen  

 från punkten A. Se figur 5.2. 
 D: Ställdonets fästpunk i tankbågen  
 
 
 
 

 
Figur 5.1 - Snittvy av motorhuv och tankbåge på 590D 
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I figur 5.2 visas en förenklad skiss av samma vy, där de mått och vinklar som är viktiga för 
beräkningarna definieras. 
 

 
Figur 5.2 - Förenklad vy av figur 6.1 med grunddefinition av olika mått 
 
Vinkeln [x2] och avstånden [j] och [e] i figur 5.2 beror på avståndet [b] från punkten A. Dessa 
vinklar och avstånd definieras i figur 5.3 nedan. 

 
Figur 5.3 - Beskrivning av måtten j och e samt vinkeln x2 
 
Eftersom punkten B sitter förskjuten från den horisontella axeln så stämmer inte måttet [b] om 
huven höjs. Därför införs måttet [r] som definieras av 5.4.  
 

 
Figur 5.4 - Förändring av måttet b vid öppning av huven 
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I figur 5.5 definieras mått som har att göra med tyngdpunkten i motorhuven  
 

 
Figur 5.5 - Definiering av måtten som har med huvens tyngdpunkt att göra 
 

5.2 Definiering av formler  
När alla nödvändiga mått definierats kunde arbetet med att skriva formler som beskrev 
sambandet mellan dessa skrivas. 
 
Vinkeln [x4] och måttet [f] är initialt konstanter och beror på motorhuvens konstruktion. 
 

     (5.1) 
 

°= 5.54x  (5.2) 
 
Måtten [i], [j],  [e] fås av följande ekvationer 
 

( )4cos xfi =  (5.3) 
 

( )4tan xbj ⋅=  (5.4) 
 

jie +=  (5.5) 
 
Vinkeln [x2] fås av 
 








= −

b

e
x 1tan2  (5.6) 

 
Motorhuvens övriga mått beräknas enligt  
 

22 ebm +=  (5.7) 
 

( )21sin xxml −⋅=  (5.8) 
 
 

mmf 129=
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( )21cos xxmr −⋅=  (5.9) 
 
Måttet [a] beräknas enligt  
Observera att denna ekvation gäller endast då vinkeln [x1] är 0°, alltså då motorhuven är 
stängd. 
 

( ) lcrSa −−−= 22
0  (5.10) 

 
Beräknandet av hävarmen [h] kräver att vinkeln [x3] och måttet [d] beräknas.  
 

( ) ( )( )lacrx +−= −1tan3  (5.11) 
 
[d] beräknas då enligt  
 

( )3tan x
cd =  (5.12) 

 
Hävarmen [h] beräknas enligt  
 

( ) )3sin(xdah ⋅+=  (5.13) 
 
För att beräkna hur lång slaglängden måste vara för att huven ska gå att öppna ett visst antal 
grader vid en viss placering beräknas först avståndet mellan punkterna B och D. Observera att 
variablerna [l] och [r] (se 5.8 och 5.9) beror på hur mycket huven är öppen. 
[S] beräknas då genom 
 

( ) 22 )( crlaS −++=  (5.14) 
 
Den behövda slaglängden fås sen genom [Sslag]  
 

0SSS slag −=  (5.15) 

 
Observera att [S0] beror på slaglängden på det testade ställdonet.  
(Se ekvation 5.19 - 5.20.) 
Det moment som motorhuvens tyngdpunkt ger upphov till beräknas enligt  
 

( ) ))1sin(1cos( xHxLSgmM tptpfhuv ⋅+⋅⋅⋅⋅=  (5.16) 

 
I denna formel är [m] = Motorhuvens massa som verkar i tyngdpunkten, [g] = 
gravitationskonstanten och [ fS ] är den säkerhetsfaktor som används. Se kapitel 2.1 
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Den kraft [Fställdon] som ställdonet måste lyfta med för att öppna motorhuven fås ur  
 

hMF huvställdon =  (5.17) 
 
Måttet [c] är en summa av bredden på tankbågens balkprofil, hur långt ut från balken 
ställdonet måste vara monterat för att få tillräckligt med svängrum, samt det horisontella 
avståndet mellan motorhuvens svängpunkt och tankbågen. (Se figur 5.6). 
På 590D är tankbågens balkprofil 120 mm, men för att underlätta placeringen av ställdonet 
samt att göra maskinen nättare, minskades balkprofilen till 100 mm under undersökningarna. 
Slutsumman för [c] blir då  
 

mmc 148=  (5.18) 

 
Figur 5.6 - Förklaring av måttet c vid tankbågen 
 
 
Då slaglängden ska beräknas måste man veta inbyggnadsmåttet [S0] för ställdonet.  
Detta varierar med slaglängden och hos de två största tillverkarna varierar de på samma sätt, 
därför användes dessa mått då beräkningarna utfördes. 
 
Inbyggnadsmåttet då slaglängden [Sslag] <= 300 mm 
 

mmSS slag 2000 +=    (5.19) 

 
Inbyggnadsmåttet då slaglängden [Sslag] > 300 mm 
 

mmSS slag 2500 +=  (5.20) 

5.3 Beräkning av möjliga placeringar 
Sambanden som togs fram i föregående avsnitt matades sedan in i ett program i Matlab.  
För beräkningarna skulle kunna utföras behövdes vissa antaganden göras. Det första 
antagandet var att det skulle krävas störst kraft för att öppna motorhuven i startögonblicket då 
huven var stängd, eftersom tyngdpunktens hävarm är som störst då. I detta läge antogs även 
att ställdonet var fullt ihopdraget, vilket innebär att dess längd är lika med inbyggnadsmåttet 
[S0]. Programmet utformades så att alla variabler i olika grad var beroende av variabeln [b], 
alltså det horisontella måttet mellan ställdonets övre infästning (B) och motorhuvens 
svängpunkt (A). I beräkningarna gavs [b] ett startvärde, vilket innebar att ställdonet skulle 
placeras helt vertikalt. Genom att sen öka [b] följer ställdonets nedre fäste (D) med uppåt 
längs med tankbågen, och ställdonet går mot en liggande position (Se figur 5.7) eftersom 
längden för ställdonet hålls konstant. Se ekvation 5.10  
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Figur 5.7 - Ställdonets rörelse då variabeln [b] ökar. 
 
Programmet återfinns i bilaga 2.  

5.3.1 Placeringar  

Programmet skapar ett diagram över hur sambandet mellan kraftbehov, behov av slaglängd 
för att kunna öppna huven till önskat gradantal, och placeringen för en viss slaglängd. 
Diagrammets x-axel beskriver positionen för [b] i enheten mm. Enheten för y-axeln är 
angiven i teckenförklaringen för varje enskild kurva.  För att gå igenom alla alternativ 
bestämdes att den första slagländen som skulle testas var 350 mm. Därefter skulle ett diagram 
göras för var 50e millimeter eftersom Linak, som hade det minsta intervallet mellan sina 
standardlängder, använde detta intervall.  
     Den första möjliga placeringen hittades vid slaglängden 400 mm och i figur 5.8 ses 
diagrammet som skapades. För alla beräkningar var säkerhetsfaktorn [ fS ] satt till 1.2 och 

huven skulle öppnas till 80 grader. 
     Sökandet efter en placering inleds med att undersöka vilken slaglängd som krävs för att 
öppna huven 80 grader, vilket ritas ut i en grön kurva i diagrammet. Kurvan får dock inte 
överstiga den maximala slaglängden för respektive ställdon. Denna maximala slaglängd 
illustreras med en lila linje. Om en sådan position hittats måste placeringen för det nedre 
fästet[a] (som representeras av en mörkblå kurva) kontrolleras. Denna bör inte ha ett värde 
över 800 mm, då detta skulle innebära att huven och tankbågen måste höjas för att få plats 
med ställdonet.  
Det sista som kontrolleras är kraften [Fställ] som krävs för att öppna motorhuven vid 
startposition. Denna turkosa kurva måste jämföras med tabellen 4.1 i föregående kapitel för 
att undvika att kraften vid den testade slaglängden blir för stor.  Eftersom den testade 
slaglängden i detta fall låg på 400mm finns 10000N tillgängligt i Linaks La36. 
 
Dessa variabler har alltså ritats ut i diagrammet på så sätt att: 
Grön kurva är den slaglängd som krävs för att öppna huven till 80 grader. 
Lila linje är den maximala tillgängliga slaglängden. 
Mörkblå kurva är placeringen av det nedre fästet [a], vilket inte får överskrida 800mm.  
Turkos kurva är kraften som krävs för att öppna huven vid startögonblicket.  
  
Om en position som uppfyller alla dessa kriterier hittats, är det en möjlig position tills 
ytterligare undersökningar gjorts. I figur 5.8 nedan hittades det två möjliga placeringar. 
Diagrammen för alla slaglängder presenteras i bilaga 3. 
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Figur 5.8 - Diagram med möjliga placeringar vid slaglängden 400mm 
 
Nästa möjliga placering hittades vid slagländen 550 mm. Vid denna slaglängd har ställdonet 
för stort inbyggnadsmått för att kunna placeras stående då [a] blir allt för stort. Däremot 
verkade en liggande position vara möjlig. Se figur 5.9. 

 
Figur 5.9 - Diagram med möjliga placeringar vid slaglängden 550mm 
 
Även vid slaglängden 600 mm verkade det finnas en möjlig placering i liggande position.  Se 
figur 5.10. 
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Figur 5.10 - Diagram med möjliga placeringar vid slaglängden 600mm 
 
 
 
 

5.3.2 Närmare undersökning av placeringsalternativ  

För att undersöka de hittade positionerna närmare modifierades det första programmet så att 
ett diagram ritades upp över kraften som behövdes [Fställ] under en hel öppning av 
motorhuven.  
     I figur 5.11 nedan visas behovet av kraft från ställdonet [Fställ] under en öppning när 
ställdonet sitter i den högra av de två möjliga positionerna i 5.8, alltså i liggande position.  
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Figur 5.11 - Kraftanalys vid slaglängden 400 mm liggande position. 
 
Under denna analys visade det sig att placeringen som visades i figur 5.9 krävde ganska lite 
kraft i startögonblicket men desto mer kraft då huven stod i ca 55 grader. Se figur 5.12. 
Kraften som krävdes då var drygt 6900N, vilket endast gav ett möjligt val av ställdon, 
nämligen Burr HD-serien.  
 

 
Figur 5.12 - Kraftanalys vid slaglängden 550 mm liggande position. 
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I dessa fall gjordes det försök att ändra infästningspunkterna så att kraftkurvan skulle få en 
flackare bana. För att kraften som ställdonet arbetar med under lyftet ska vara så konstant som 
möjligt, bör det vara samma förhållande mellan hävarmen i öppet och i stängt läge, som 
mellan momentet från tyngdpunkten i öppet och stängt läge. 
 

 
stängd

öppen

stängd

öppen

Mv

Mv

h

h
≈  (5.21) 

 
En schematisk ritning ritades upp i Pro Engineer enligt 5.13, och genom att finjustera måtten 
för ställdonets infästningar, kunde förhållandet mellan hävarmarna ändras. Så länge den nedre 
röda punkten (infästningspunkten B) befinner sig utanför den inre streckade linjen, och den 
övre punkten (samma punkt fast i öppet läge) befinner sig innanför den yttre streckade linjen, 
fungerar placeringen med hänsyn på den tillgängliga slaglängden.  
 
 

 
Figur 5.13 - Optimering av infästningspunkter för liggande ställdon med slaglängden 400 mm 
 
Trots denna typ av optimering, lyckades inte försöken att minska kraftbehovet för slaglängden 
550 mm till under 6800N, vilket skulle ha inneburit att även Linaks och Thomsons ställdon 
skulle kunnat fungera vid denna placering.  
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6 Val av ställdon och placering  
Efter att ha valt ut vilka ställdon och placeringsmöjligheter som var intressanta 
provmonterades ställdonen på dessa platser i CAD-modellen. 

6.1 Provmontering av ställdon  
I undersökningen av möjliga placeringar hade fyra möjliga placeringar hittats. 
Placeringsalternativet för slaglängden 550 mm kunde endast nyttjas av Burr HD series, medan 
det gick att montera ställdon från samtliga tillverkare vid slaglängden 600 mm. Detta gjorde 
att placeringsalternativet för 550mm valdes bort redan från start. Vid de återstående tre 
placeringarna gjordes testmonteringar med CAD-modeller från tillverkaren av ställdonen. 
Burr actuators kunde dock inte leverera 3D modeller av ställdonen och därför provmonterades 
dessa inte. De testmonteringar som utfördes var: 
 

• Linak La36 
Slaglängd 400 mm 
Placerad som stående. 
Skulle även fungera med Burr HD-series. 

 
• Linak La36 

Slaglängd 400 mm 
Placerad som liggande 
Skulle även funka med båda Burrs ställdon. 

 
• Thomson Electrak 10 

Slaglängd 609 mm 
Placerad som liggande 
Denna placering skulle även fungera med en Linak La36 samt Burr HD-series. 

 
 
Placeringarna som beräknats fram är giltiga för båda sidorna av maskinen, men till en början 
gjordes endast provmontering på vänster sida av maskinen av två anledningar. 

1. Det befintliga ställdonet satt monterat på denna sida. 
2. Modellen av detaljerna kring motorn var inte färdigbyggd, men efter att ha undersökt 

maskinen i verkligheten ansågs det finnas mer som den kunde krocka med på denna 
sida. 
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6.1.1 Linak LA36, 400 stående  

Figuren 6.1 visar Linak La36 monterad i stående läge. Ställdonet ser ut att passa in fint mellan 
hydraultanken och motorhuvens inre ram.  
 

 
Figur 6.1 - La36 med slaglängden 400 mm monterad i stående position 
 
Vid närmare analys hittades dock ett problem, eftersom utrymmet vid nedre delen av 
tankbågen är mindre på grund av det skrymmande hjulhuset. (Se figur 1.5.) Det var 
problematiskt eftersom det kvarvarnade utrymmet var mindre än bredden på ställdonets 
växellåda och motor. I figur 6.2 syns hur ställdonet sticker ner till området vid hjulhuset. 
Genom att montera ställdonet uppochner skulle dock denna placering kunna fungera.    
 

 
Figur 6.2 - Ställdonet sticker ner i det trängre området vid hjulhuset. 
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6.1.2 Linak LA36, 400 liggande 

I figur 6.3 placerades ställdonet La36 med slaglängden 400 mm i liggande position. Vid 
denna placering kunde inte några problem hittas.   

 
Figur 6.3 - La36 med slaglängden 400 mm i liggande position på vänster sida. 
 
Monteringen på vänster sida gav inte upphov till några problem. Det gjordes även en 
provmontering på höger sida av maskinen som inte heller gav upphov till några 
problemområden. Se figur 6.4. 
 

 
Figur 6.4 - La36 med slaglängden 400 mm i liggande position på höger sida. 
 
 
 

6.1.3 Thomson Electrak 10 slaglängd 609mm 

Provmonteringen av ställdonen med 600 mm gick inte lika bra som de två andra 
testmonteringarna. I figur 6.5 syns monteringen av Electrac 10 med 609 mm slaglängd på 
vänster sida av maskinen. För att få en tillräckligt stor hävarm måste det nedre fästet placeras 
långt ner relativt de andra placeringsförslagen, eftersom det endast fanns 6800N tillgängligt 
för detta ställdon. Detta medför att ställdonet kolliderar med komponenter vid sidan av 
motorn. Provmontering av ställdonet gjordes även på högra sidan av maskinen, men även där 
uppstod kollisioner.   
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Figur 6.5 - Testmontering av Electrak 10 på vänster sida. Kollision med insugsröret. 
 

6.2 Nödmanövrering  
Vid testmonteringarna gjordes även en bedömning om hur ställdonet skulle kunna 
nödmanövreras. Samtliga ställdon har (som standard eller tillval) nödmanövrering genom en 
skruv i underkant på ställdonets växellåda, som gör det möjligt att manövrera ställdonet för 
hand då ström saknas. Arvidsson påpekade att han även kunde tänka sig en nödmanövrering 
genom att en av infästningarna för ställdonet skruvades ur så att huven sedan kunde lyftas för 
hand. Problemet är att det blir svårt att komma åt att skruva på ställdonet och fästen när 
motorhuven är nedfälld.  
En möjlig lösning för att kunna använda den inbyggda nödmanövreringen, var att montera 
ställdonet vridet 30 grader runt sin längsgående axel. Detta skulle medföra att skruven för 
nödmanövreringen gick att komma åt framifrån genom att öppna den lilla motorhuven. (Se 
figur 6.6) 
Detta skulle dock främst fungera för Linaks La36 där nödmanövreringsskruven är placerad 
långt ut på växellådan. 
 
 
I det fall nödmanövrering skulle ske genom att hela 
ställdonet monterades bort, skulle det vara bäst att 
demontera fästet i motorhuven. Det skulle vara bättre 
för att det inte finns några elektriska kablar som måste 
följa med upp, då motorhuven öppnas, på den sidan av 
ställdonet. Om denna typ av nödmanövrering skulle 
användas, vore det lämpligast att placera ett hål i sidan 
av motorhuven genom vilket ställdonet skulle kunna 
skruvas loss.   

Figur 6.6 - Ställdonet sett framifrån med 
lilla motorhuven öppen.  
Nödmanövreringsskruven markerad 
med röd cirkel 
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6.3 Val av koncept  
När arbetet kommit såhär långt samlades alla olika förslag på monteringar samt olika ställdon 
i en presentation som hölls på ett möte där förutom undertecknad, ansvariga konstruktörer 
över berörda områden samt personal från monteringen medverkade. Efter presentationen fick 
alla komma med inlägg om vad de tyckte om de olika förslagen.  
I tabell 6.1 samlades några av intrycken från mötet. 
 
Tabell 6.1 - Omdömen om placeringsförslag 
Placeringsförslag Positivt  Negativt Sammanfattning 

Slag 400 Placerad 
stående 

Ställdonet kommer 
undan bredvid 
hydraultanken 

 
Måste placeras 
uppochner eller mer 
plats måste hittas vid 
hjulhuset.  
 

Skulle eventuellt 
fungera men väljs 
bort pga. platsbrist. 

Slag 400 Placerad 
liggande 

Ställdonet sitter långt 
upp i motorhuven 
och öppnar upp 
området kring 
motorn  

 
Endast Linaks La36 
och Burr HD series 
klarar inbyggnad och 
kraft. 
   

Bra placering som 
rensar upp kring 
motorn. 

Slag 600 Placerad 
liggande 

I stort sett alla 
föreslagna ställdon 
går att använda pga. 
den låga kraften. 

 
Fästet i huven 
hamnar nästan ända 
bak vid kylaren, 
krockar med 
komponenter kring 
motorn. 
  

Går bort pga. att 
fästet i motorhuven 
hamnar så långt bak 
och kollisioner med 
motorkomponenter.  

 
Den bästa placering ansågs vara den med slaglängden 400 mm i liggande position. Då denna 
placering kräver att ställdonet kan trycka med minst 9500N begränsades urvalet till Linaks 
La36 och Burrs HD-series. Även Burrs A-serie skulle eventuellt gå att anpassa men då 
inbyggnadsmåttet för detta är nästan 100 mm längre än de övriga två, skulle fästena behöva 
flyttas och placeringen hade inte blivit mer lik den för slaglängden 600mm.  
Eftersom Linaks ställdon i högre grad är en färdig produkt beslutades att detta skulle 
användas. Ställdon från företaget sitter dessutom monterat på andra skogsmaskiner från andra 
tillverkare28, vilket borde ge en indikation om att det fungerar.  
Utifrån detta bestämdes det att arbetet skulle fortsätta mer inriktat mot förslaget med Linaks 
La36, monterad i en liggande position med slaglängden 400 mm. 
Eftersom det inte kunde hittas några nackdelar vid testmonteringen av ställdonet på höger sida 
av maskinen sett i färdrikningen, bestämdes att ställdonet borde placeras på denna sida då 
både batterier och huvudkabelsystem är monterade där.  
Det bestämdes även att båda nödmanövreringsmetoderna skulle utredas vidare.  
I bilaga 4 finns ett protokoll från mötet. 

                                                 
28 Arvidsson, Hans (2009) 
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7 Nya gångjärn  
Med den befintliga lösningen verkade de största krafterna på motorhuvens gångjärn i 
vertikalled. Den nya placeringen av ställdonet skulle däremot innebära att den största 
belastningen verkade horisontellt. För att undersöka om gångjärnen klarade denna typ av 
belastning behövde en hållfasthetsanalys utföras. Det fanns också en önskan från företaget att 
fästet för den stora motorhuven och den lilla huven skulle delas, för att minska antalet detaljer 
i konstruktionen. Detta ledde till att ett helt nytt gångjärn togs fram och undersöktes. Min 
uppgift med gångjärnen var främst att dimensionera skruvförbandet och kontrollera att 
konstruktionen höll med hjälp av hållfasthetsberäkningar. Utformningen av själva gångjärnet 
gjordes tillsammans med ansvariga konstruktörer.   
 

7.1 Beräkning av krafter på gångjärnen 

7.1.1 Globala krafter 

För att få veta hur gångjärnen skulle formas behövde först alla krafter som verkade på dem 
beräknas.  Detta gjordes genom att ställa upp en global jämvikt för motorhuven enligt måtten i 
figur 7.1.  

 
Figur 7.1 – Skiss över de mått som använts för att beräkna krafterna i konstruktionen 
 
 
Jämviktsanalys 
 
 :AM    ( ) 094.11sin =⋅⋅−⋅ lFLF DETpTp   (7.1) 

 :↑      0=−+ Tpba FVV  (7.2) 

 :→      0=+ ba HH  (7.3) 
 
Motorhuvens vikt är tidigare uppmätt till ca 200 kg och eftersom gångjärnen måste klara det 
statiska belastningsprovet användes säkerhetsfaktorn 1.5 i de följande beräkningarna. Det 
innebär att kraften som tyngdpunkten ger upphov till är  
 
 NSgmF fTp 30005.110200 =⋅⋅=⋅⋅=  (7.4) 
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Reaktionskraften bV beror av kraften DEF  som ställdonet måste hålla emot enligt  
  
 )94.11sin(⋅= DEb FV  (7.5) 

Även reaktionskraften bH beror på kraften DEF  från ställdonet enligt 
  
  )94.11cos(⋅= DEb FH  (7.6) 
 
Genom att bryta ut DEF  ur 7.1 och sätta in i 7.5, kan bV  lösas ut enligt 
 

 N
l

LF
V TpTp

b 2444
1485

12103000
=

⋅
=

⋅
=  (7.7) 

 
Efter det kunde aV lösas ut enligt 
 
 NVFV bTpa 55624443000 =−=−=   (7.8) 

För att kunna lösa ut de horisontella krafterna behövdes DEF beräknas  

 N
V

F b
DE 11813

)94.11sin(
2444

)94.11sin(
===  (7.9) 

bH  och aH  kunde då beräknas enligt 

 NFH DEb 11557)94.11cos(11813)94.11cos( =⋅=⋅=  (7.10) 

 NHH ba 11557−=−=  (7.11) 
 
 

7.1.2 Vertikala krafter 

Med dessa variabler kunde sen krafterna som verkar i vertikal- och horisontalled på de 
separata gångjärnen beräknas. I figur 7.2 syns vilka krafter som verkar i vertikalled samt 
måtten mellan dessa.  

 
Figur 7.2 – Tankbågen med mått för beräkning av de vertikala krafterna  
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Jämviktsanalys 
 
 :VM    ( ) ( ) 05.3635.36325.363405 =⋅−⋅⋅++⋅ TpHb FRV   (7.12) 

 :↑      0=−++ TpVHb FRRV  (7.13) 

 
Genom att bryta ut HR  och VR  kan de vertikala krafterna beräknas. 

( )
( )

N
VF

R bTp
H 1083

5.3632

5.3634055.363
−=

⋅

+⋅−⋅
=  (7.14) 

16392444)1083(3000 =−−−=−−= bHTpV VRFR  (7.15) 

 
 

7.1.3 Horisontella krafter  

De horisontella krafterna beräknas på samma sätt. Se krafterna i figur 7.3. 

 
Figur 7.3 - Tankbågen med mått för beräkning av de horisontella krafterna 
 
Jämviktsanalys 
 
 :VM    ( ) ( ) 05.36325.363405 =⋅⋅++⋅ Hb RH   (7.16) 

 :↑      0=++ VHb RRH  (7.17) 
 

HR  och VR beräknades sedan genom 
 

 
( )

( )
N

H
R b

H 12217
5.3632

5.363405
−=

⋅

+⋅−
=  (7.18) 

 NHRR bHV 66011557)12217( =−−−=−−=  (7.19) 
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7.1.4 Resultat  

Det visade sig att de absolut största krafterna verkar på gångjärnet som är närmast ställdonet. 
Nedan visas resultatet för de båda gångjärnen.  
 
Höger gångjärn (närmast ställdonet)  
Vertikal kraft: 1083N Uppåt 
Horisontell kraft: 12217N Bakåt 
 
Vänster gångjärn  
Vertikal kraft: 1639N Nedåt 
Horisontell kraft: 660N Framåt 

7.2 Framtagning av nya gångjärn 
För att ta fram ett nytt koncept för gångjärnen samlades undertecknad och ansvariga 
konstruktörer vid ett möte där olika idéer skissades upp på ett gemensamt papper.  
Vid slutet av mötet hade ett koncept arbetats fram som ansågs värt att undersöka vidare. Det 
byggde på att både den stora motorhuven och den lilla motorhuven skulle svängas kring en 
gemensam tapp. För att kunna finjustera gångjärnet i vertikalled vid montering av motorhuven 
skulle gångjärnsjärnet sitta fäst med ett skruvfriktionsförband vid ett öra på tankbågen med 
avlånga hål. Se illustration av konceptet i figur 7.4.  

 
Figur 7.4 - Första koncept för de nya gångjärnen 
 

7.2.1 Skruvförband 

För att undersöka hur stora och hur många skruvar som behövdes för friktionsförbandet 
gjordes en första beräkning utifrån de ungefärliga måtten i konceptet. I figur 7.5 visas en 
enklare ritning av gångjärnsbiten (2). Det övre hålet, som är svängpunkten för motorhuven, 
belastas med den horisontella kraften [Fh] som beräknades i föregående avsnitt. Även om 
belastningen i stort sett bara verkar på ett av gångjärnen, valdes att båda skulle konstrueras 
efter den största kraften. Denna kraft ger sedan upphov till de två reaktionskrafterna [Fr] på 
skruvarna när järnet försöker svänga kring punkten V. 



 

 41 

 
Figur 7.5 – Enkel skiss av gångjärnsdel (2) och de krafter som verkar på detta. 
 
För att beräkna krafterna [Fr], som friktionen från skruvförbandet måste stå emot, beräknades 
först momentet [Fh] som ger upphov till i punkten V.  
 

( ) NmmlFM hV
3107.12822

801308012217 ⋅=












 −+⋅=⋅=  (7.20) 

 
Det ger att de resulterande krafterna är  
 

Nl
MF v

r 51311

2
80130

107.12822
3

=







 −
⋅==  (7.21)  

 
Alltså behövde varje fästelement motstå en kraft på  
 

NFr 266562
51311 ==  (7.22) 

 
 
Eftersom skruvarna skulle dimensioneras för att klara lasten med avseende på friktion användes BSK 
07 standarden. Beräkningarna baserades på ett fästelement med storleken M12, hållfasthetsklass 10.9, 
vilket gav att 1000=bukf 29 och sA = 84,3 mm2.30 Vidare valdes β  till 0,6 då hålen var avlånga för 

höjdjustering. Friktionskoefficienten sattes till 0,18. Det finns ingen dragande kraft vid detta tillfälle 
vilket gav 0=stF . 

                                                 
29 http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2007/BSK_07.pdf,  Kap 2:24 
30 Dahlvig, G - Konstruktionselement och maskinbyggnad. Sid 2:36 
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Detta gav att varje fästelement kunde överföra en kraft på  
 

( ) ( ) NFfAF stbuksdRSD 910410003,846,018,08.0 =⋅⋅=⋅−⋅⋅= βµ  (7.23) 
 

Med dessa värden skulle det krävts st66.5
9104
51311

≈= fästelement för att kunna ta upp 

vridmomentet från [Fh] utan glidning. 
 
 
Konceptet omformades genom att göra hävarmen från motorhuvens svängtapp till 
vridpunkten kortare, samtidigt som hävarmarna från vridpunkten till skruvarna gjordes längre. 
Detta gjordes för att komma till bukt med de höga krafter som varje fästelement behövde 
överföra. Dessutom gjordes även försök med att använda fler skruvar som överförde kraften. 
Efter några förslag kom en idé upp om att använda en stödklack för att hantera de stora 
horisontella krafterna. Detta flyttade den teoretiska vridpunkten uppåt och förlängde 
hävarmen till de nedre skruvarna. Se en förenklad skiss av förslaget i figur 7.6. 
 

 
Figur 7.6 – Enkel skiss av vidareutveckling av gångjärnsdel (2) och dess krafter. 
 
Skruvdimensionen som krävdes för att överföra de resterande krafterna beräknades enligt 
nedan. Samma kraft [Fh] som verkade i den övre punkten gav nu ett annat moment då 
vridningspunkten flyttats. 
 

NmmlFM hV
3108.8917312217 ⋅=⋅=⋅=  (7.24) 

 
Den resulterande kraften [Fr] mitt mellan de nedre skruvarna blir 
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Om denna kraft delas på två skruvar så måste varje skruv stå emot  
 

NFskruv 5573
2

11147
==  (7.26) 

 
Som det räknades ut tidigare i 8.23 kunde en M12 10.9 överföra 9104N, så enligt BSK 07-
standarden borde det alltså inte vara något problem med att använda två stycken M12. Vid 
jämförelse med den förenklade dimensioneringsmetod som hittas i Dahlvig31 
rekommenderades dock minst M12 12.9 med ett åtdragsmoment på 140 Nm, vilket skulle ge 
upphov till en klämkraft på 67 kN. Efter samtal med Arvidsson valdes den säkraste linjen med 
att använda M12 12.9 skruvar i förbandet.  
 

7.2.2 Tapp 

Den genomgående tappen från det första konceptet konstruerades om efter att Arvidsson 
påpekat att det fanns risk för stora hålkantstryck, då krafterna från lilla huven och stora 
huvens krafter verkade åt varsitt håll. (Se figur 7.7.) Detta skulle kunna leda till att det krävs 
mer kraft för att öppna motorhuven samt att gångjärnen snabbt slits ut.  

 
Figur 7.7 – Snitt av gångjärnsförslaget med fokus på befarat högt hålkantstryck  
 
Detta problem löstes med en svarvad del som svetsas i gångjärnsbiten (2) med en tapp åt 
vardera håll för huvfästena. (Se figur 7.8.) Denna lösning medförde också en fördel vad gäller 
stöldskydd då det endast går att montera av huven genom att ta bort gångjärnsfästeena under 
huven. 
 

                                                 
31 Dahlvig, Gunnar – Konstruktionselement och maskinbyggnad, 2:38 
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Figur 7.8 - Gångjärnsbiten (2) med svarvad tapp som svetsas fast 
 
 

7.2.3 Motorhuvsfästen 

Även fästet till motorhuven behövde omformas för att ge mer plats till stödklacken på 
tankbågens fästöra. Stödmaterialet, som tidigare låg under balken i huvramen, flyttades 
istället uppåt, vilket resulterade i biten i figur 7.9. 

 
Figur 7.9 - Gångjärnsbit (3) till motorhuven. 
 
 

7.3 Hållfasthetskontroll 
Då skruvförbandet var beräknat och formen på bitarna började bli färdiga gjordes en kontroll 
av hållfastheten för de olika delarna med en FEM-analys. I FEM-analyserna användes de 
maxvärden som beräknades i kap 7.1 för att belasta de olika delarna.  
 

7.3.1 Gångjärnsbiten 

Vid analysen av gångjärnsbiten (2) låstes delen fast i skruvhålen trots att kraften är tänkt att 
överföras via friktion i verkligheten. Biten fick även ett stöd som skulle motsvara den 
stödklack som finns på tankbågens fästöra (1). Analysen visade att de största spänningarna i 
materialet vid full belastning, plus säkerhetsfaktorn 1.5, låg på ca 140 MPa, vilket ansågs vara 
godtagbart. Det fanns några punkter där analysen uppgav värden som långt översteg 140 MPa, 
men dessa ansågs vara singulariteter. Se resultatet i figur 7.10.  
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Figur 7.10 - FEM-analys för gångjärnsbit (2) med full belastning + säkerhetsfaktor 1.5 
 

7.3.2 Fästöra tankbågen 

Vid analysen av fästörat till tankbågen (1), överfördes krafterna (precis som vid analysen av 
gångjärnsbiten(2)) via skruvhålen, men också via den lilla stödklacken. 
För att få ett så rättvist resultat som möjligt fick kraften verka i en punkt placerad i centrum av 
tappen på gångjärnsbiten. Resultatet uppvisade inga spänningar som var anmärkningsvärt 
höga annat än i små hörn, vilket gjorde att de ansågs vara singulariteter. Se resultatet i figur 
7.11. 
 

 
Figur 7.11 - Tankbågens fästöra (1) med full belastning + säkerhetsfaktor 1.5  
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7.3.3 Motorhuvens fäste  

Det nya fästet till motorhuven (3) genomgick en FEM-analys. Inte heller vid denna analys 
hittades några anmärkningsvärda spänningar. Se figur 7.12. 
 

 
Figur 7.12 – Motorhuvens fäste (3) med full belastning + säkerhetsfaktor 1.5. 
 

7.4 Resultat  
Då de olika delarna inte uppvisade några problem i hållfasthetsanalysen antogs förslaget med 
den nya gångjärnslösningen. En komplett bild syns i figur 7.13. 

 
Figur 7.13 - Nya gångjärnskonstruktionen. 
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8 Detaljkonstruktion infästning 
Det nya ställdonets utseende och den nya placeringen krävde att infästningspunkterna 
konstruerades om. Den nya placeringen gav också upphov till nya belastningar på tankbågen 
och den behövde därför undersökas hållfasthetsmässigt.  

8.1 Koncept för fästen 
Då fästpunkterna för ställdonet skulle tas fram fanns det flera aspekter som var viktiga att ta 
med i processen.  

• Monteringsrekommendationer från tillverkaren  
• Hållfasthet  
• Eventuell justering för ändlägesbrytare  
 

Monteringsanvisningarna för ställdonet LA36 rekommenderar att lasten bör placeras i rak 
linje med ställdonets rörelseaxel, eftersom last som ligger förskjuten från denna linje kan 
skapa ett böjande moment i ställdonet som förkortar dess livslängd. I värsta fall leder till 
haveri.32 Anvisningarna påpekade även vikten av att infästningspinnarna i båda ändarna sitter 
helt parallellt. I fallet med motorhuven gick det inte att placera ställdonet rakt mot 
tyngdpunkten, då det skulle medföra att ställdonet skulle behöva verka rakt genom 
hydraultank samt motor. Därför var det viktigt att tänka på hur eventuellt böjmoment i 
ställdonet kunde uppstå, då infästningarna utformades.  
 
I den nuvarande konstruktionen måste motorhuven hållas nere av ställdonet då den är stängd. 
Den enklaste varianten för att åstadkomma detta, är att operatören kör ställdonet tills det att 
han hör att det börjar gå tungt och sen släpper knappen. Denna typ körning kan dock inverka 
negativt på ställdonets livslängd.33 Holmström på Linak rekommenderar istället att de 
infästningar som konstrueras gör det möjligt att justera in ställdonet så att dess inbyggda 
elektriska ändlägesbrytare bryter strömmen precis då huven är stängd.34 
 
Tillsammans med de ansvariga konstruktörerna spånades idéer till hur de olika kraven skulle 
uppfyllas på bästa sätt. 

8.1.1 Fästets form  

Till en början skulle fästets utförande bestämmas. Standardfästena i ändarna av ställdonet 
LA36 består av en cylinderformad tapp med ett tvärgående hål med storleken 12.9mm. Denna 
tapp måste få stöd på båda sidor för ställdonet inte ska snedställas vid belastning. Det finns 
dock flera alternativ att välja mellan. Det första förslaget som togs fram liknade på många sätt 
det fäste som fanns i den befintliga lösningen. I ett försök att minska antalet olika detaljer 
anpassades fästet så att det skulle gå att använda vid båda ändarna av ställdonet. Se förslag i 
figur 8.1. 

                                                 
32 LA36 User manual  < 
http://www.linak.se/corporate/openpdf.aspx?pdffile=/corporate/pdf/usermanuals/la36_user_eng.pdf >  
33 Holmström, Andreas – Linak  (2009) 
34 Holmström, Andreas – Linak  (2009) 
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Figur 8.1 - Första förslag till fäste för ställdonet. 
 
Arvidsson påpekade att om motorhuven skulle deformeras på grund av den stora lasten, finns 
det stor risk att stora brytande krafter kan uppträda i infästningen och i ställdonet. Detta på 
grund av ställdonets längd som ger upphov till en stor hävarm då lasten verkar i dess andra 
ände. Om böjmoment uppstår i ställdonet kan dess livslängd förkortas. Arvidsson efterlyste 
därför ett smalare fäste. Bland valen av ändfixturer finns även en form av gaffelända. Se figur 
8.2.  

 
Figur 8.2 - Alternativ ändfixtur för La36 i form av gaffelända. 
 
Nästa förslag designades som en enkel plåt som passade i gaffeländans spår. (Se figur 8.3.)  
Eftersom fästplåten är så smal, ges ställdonet en viss rörelsefrihet, så inte böjmoment i 
ställdonet uppstår. Det fanns dock en oro att yttrycket i hålet skulle bli för stort och för att 
kontrollera detta gjordes en snabb överslagsräkning. Ytan som den genomgående skruven 
trycker på är ca  
 
 26.9782.12 mma =⋅=  (8.1) 
 
Yttrycket blir då vid full last med säkerhetsfaktor 1.5  

 MPap 125
6.97

12217
==  (8.2) 
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Figur 8.3 - Fästet anpassat för gaffelända i 8mm plåt. 
 
Eftersom skruven inte trycker jämt över hela denna yta skulle det verkliga trycket kunna bli 
högre. Vid samtal med Arvidsson väljs dock att gå vidare med denna lösning, men för att 
försäkra sig mot flytning valdes att använda ett stål med högre sträckgräns som till exempel 
S500-650MC. Även den genomgående skruven valdes till hållfasthetsklass 12.9 för att 
försäkra sig mot brott. 
 

8.1.2 Ändlägesreglering  

Vid lösandet av problemet med vilken typ av ändlägesreglering som skulle användas 
diskuterades en rad olika lösningsförslag. Nedan redovisas några av dessa. 
 

1. Befintlig lösning – Den befintliga lösningen håller ner huven då den är stängd. 
Operatören avgör när han ska stänga av genom att lyssna på ställdonet.  

 
2. Ovala hål – Genom att ha ett ovalt hål kan ställdonet dra ihop sig ända till sitt 

inbyggda elektriska ändlägesstopp utan att sätta motorhuven i spänn. Motorhuven 
behöver då någon form av lösning som låser den i stängt läge. 

 
3. Justerbar infästning – Med denna lösning skulle ett av fästena sitta monterat på en 

plåt som går att justera, vilket skulle göra det möjligt att stänga av ställdonet i precis 
rätt läge med hjälp av dess inbyggda ändlägesbrytare.  

 
4. Justerbar längd – Ställdonet går att beställa med flera olika sorters ändfixturer. 

Genom att välja ett alternativ som är utformat som en M12 skruv skulle det gå att 
montera en justerbar ända, tex ett länklager. Ställdonet blir dock längre och 
kraftmarginalerna blir mindre. 

 
 
Efter att ha gått igenom de olika alternativen med Arvidsson valdes det första alternativet med 
att använda ställdonet som den befintliga lösningen. På en första prototyp kommer dock 
ställdonet att monteras som i alternativ tre för att fastställa en optimal placering.  
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8.2 Hållfasthetskontroll  
Hållfasthetskontrollen av fästet gjordes som tidigare med en FEM-analys. För att undersöka 
alla typer av spänningar som skulle kunna uppstå, så gjordes analyser både då fästet var helt 
frilagt och då det satt monterat på en balk. Eftersom kraften verkar i olika riktningar, beroende 
på om fästet sitter i huven eller på tankbågen, gjordes också kontroller att detta inte hade 
avgörande betydelse.  Fästet belastades med de värden som räknades ut i kapitel 7.1, alltså 
full last plus en säkerhetsfaktor på 1.5. Som väntat uppstod de största spänningarna kring 
hålet och det största värdet uppgick till drygt 250 Mpa. Eftersom fästet ska tillverkas i ett 
material med en sträckgräns mellan 500 – 650 MPa, är detta väl inom gränserna. I figur 8.4 
syns fästet där det belastas som om det satt monterat på tankbågen i startögonblicket. 
 

 
Figur 8.4 - Fästet vid tankbågen med full belastning + säkerhetsfaktor 1.5. 
 

8.3 Hållfasthetskontroll av tankbågen 
Den nya placeringen av ställdonet ger en större belastning av tankbågen både på grund av att 
lasterna numera är främst horisontella, och på grund av att både ställdonet och motorhuven nu 
är infästa långt upp på tankbågen, vilket ger ett stort böjmoment. Det var därför viktigt att 
kontrollera om tankbågen kunde motstå dessa laster på ett säkert sätt. Som tidigare beskrivits i 
kapitel 5.3 så var det också önskvärt att minska tankbågens balkprofil från 120x60x6.3 till 
100x60x6.3 både på grund av ställdonets placering och för att göra maskinen nättare. Förutom 
motorhuven är hydraultanken, med tillhörande ventilpaket, en stor last på tankbågen. 
Hydraultankens vikt påverkar inte spänningarna i tankbågen i lika stor utsträckning som 
ställdonet, eftersom den sitter monterad långt ner på tankbågen. För att kontrollera huruvida 
en minskad balkprofil skulle klara belastningarna gjordes först en enklare analys med ren 
balkböjning. (Se bilaga 5.) Då inga nackdelar hittades för den mindre balkprofilen i de enklare 
beräkningarna, gjordes en mer ingående FEM-analys i Pro Engineer. I samband med denna 
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analys gjordes även vissa ändringar på tankbågen från konstruktörernas sida. Dessa ändringar 
innebar att tankbågens ”fot” höjdes och att de övre hörn som tidigare varit fasade nu fick en 
90 graders böj i stället. Se figur 8.5.  
 

 
Figur 8.5 - Den gamla och den nya tankbågen 
 
Modellen belastades med de krafter på gångjärn och ställdonsinfästningar som räknades fram 
i kapitel 7.1, alltså full last plus en säkerhetsfaktor på 1.5. Förutom dessa laster belastades 
även tankbågen med dubbla vikten av en full hydraultank, där hydraultankens masscentrum 
användes som angreppspunkt för kraften. Det ansågs att eftersom spänningarna låg inom 
godtagbara nivåer med dessa belastningar, skulle tankbågen kunna minskas och ändå vara 
säker.  
     I figur 8.6 visas resultatet från en körning. Som figuren visar var den högsta spänningen på 
280 Mpa, men denna uppträdde kring ett vasst hörn och kan därför avskrivas som en 
singularitet. Bland de spänningar som var värda att ta notis om var värdet aldrig uppe över 
110 MPa och merparten låg under 80Mpa, vilket får anses fullt godtagbart. 
  

 
Figur 8.6 – Tankbågen med full belastning + säkerhetsfaktor 1.5. I bilden till vänster är bågens 
deformation förstorad 48 gånger.  
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9 Utvärdering, resultat och diskussion 
När detaljstudien var klar var det dags att utvärdera projektet och sammanställa informationen 
för byggandet av en prototyp.  

9.1 Jämförelse mot kravspecifikationen  
Då det saknades möjlighet inom projektets tidsram för att invänta byggandet av en prototyp, 
utvärderades i stället lösningsförslaget mot kravspecifikationen som upprättades i början av 
projektet. I tabell 9.1 visas resultatet av jämförelsen mot de punkter som tidigare presenterats i 
kapitel 3.1. 
 
Tabell 9.1 - Jämförelse av lösningen mot kravspecifikationen 

  Krav Godkänt Ej godkänt 
2.1.1.1 Användaren ska kunna hissa och sänka 

motorhuven med hjälp av en knapp x  

2.1.1.2 Vid strömlöst tillstånd ska huven kunna 
manövreras manuellt  x  

2.1.1.3 Motorhuven ska kunna öppnas på ca 60 [s] då 
den manövrers elektriskt. x  

2.1.1.4 Motorhuven skall kunna manövreras steglöst. 
x  

2.1.1.5 Ställdonet skall kunna utrustas med sensorer 
som anger ändlägen eller annan lösning för 
ändlägesstopp. 

x  

2.4.2 Lösningen skall kunna generera ett 
vridmoment på 2470 [Nm] + en 
säkerhetsfaktor på 1.2 vid dynamisk provning 
och en säkerhetsfaktor på 1.5 vid statisk 
provning, vilket medför ett totalt vridmoment 
på 3700 [Nm] 

x  

2.6.1.1 Kostnaden för hårdvaran i lösningen får 
maximalt vara 3000 [SEK] vid en 
tillverkningsvolym på 150 [st/år] 

x  

2.6.3.1 Lösningen skall fungera vid temperaturer 
mellan –30 - +80 [°C] x  

2.6.3.3 Produkten skall klara IP klass 64 eller högre x  

 
Som tabellen 9.1 visar klarar lösningsförslaget alla dessa punkter, och vid en genomgång av 
hela kravspecifikationen uppfyller den också dess krav.  
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9.2 Resultat  
Det visade sig att det gick att lösa uppgiften med att öppna motorhuven på ett billigare sätt 
utan att minska på säkerhetskraven eller hanterbarheten.  
     Lösningsförslaget kommer i första hand monteras på den nya prototypmaskin av en ny D-
generation av Eco-Logs mindre skördare och lever den upp till förväntningarna där, appliceras 
lösningen på de andra maskinerna. Nedan följer några av de specifika resultat som 
framkommit under arbetet. 

9.2.1 Kostnad 

Den slutgiltiga kostnaden, för ställdonet och tillhörande hårdvara, beror i slutändan mycket på 
de inköpsförhandlingar som Eco-Log för med Linak. Under arbetets gång har en preliminär 
offert tagits in för ställdonet LA36 med slaglängden 400 mm. Priset i offerten varierade 
mellan 260 – 350 Eur beroende på inköpskvantitet.35 Ett medelvärde av de summorna hamnar 
alltså alldeles över 300 Eur. Det uppfyller kravet på att kostnaden för hårdvaran inte får 
överstiga cirka 3000 kr. Då inköpspriset för motsvarande hårdvara på den befintliga lösningen 
ligger alldeles under 6000 kr36, nära halverar lösningen inköpskostnaden av hårdvara avsedd 
att öppna motorhuven. Kostnaden för kablar och kontakter är inte medräknat, vare sig för den 
nya lösningen eller för den befintliga, men eftersom kraven för dessa är så lika bör kostnaden 
inte skilja sig åt nämnvärt. Minskandet av antalet unika detaljer på konstruktionen bör bidra 
till både enklare montering och minskade tillverkningskostnader. Beräkningen av 
kostnadstaket gjordes på ett antagande att fabriken producerade på 100 procent, det innebär 
ungefär en volym på 150 skördare under ett år. Det ger en besparing på  
  
 Kr4500001503000 =⋅  (10.1) 
 

9.2.2 Infästningar 

Infästningspunkterna för ställdonet bör placeras så att centrum av ställdonet är beläget 405 
mm till höger i sidled från tankbågens centrum, sett i maskinens färdriktning.  Ställdonets 
fäste i tankbågen ska utifrån centrum av motorhuvens svängpunkt sitta  

• Höjdled: -280 mm 
• Längdled: 162 mm (bakåt maskinen) 

 
Motorhuvens infästning utifrån samma referenspunkt i motorhuvens svängpunkt bör sitta  

• Höjdled: -145 mm 
• Längdled: 800 mm  

 
Ställdonet kommer att monteras med gaffeländar och en genomgående M12-skruv i 
hållfasthetsklass 12.9. Dessa ändars spårbredd gjorde att infästningarna designades med en 
enkel 8mm:s plåt. Fästplåtarna bör tillverkas i en stålplåt med en sträckgräns som ligger 
mellan 500-650 MPa för att undvika flytning i infästningshålet.  
     För att beräkningarna ska gälla bör gångjärnens fästöron, som ska monteras på tankbågen, 
placeras så att måttet mellan centrum av tankbågen och insidan av fästörat är 369 mm. Till 
friktionsförbandet på gångjärnsplåtarna ska tre stycken M12-12.9 skruvar användas. 

                                                 
35 Offert från Linak (2009) 
36 Arvidsson, Hans (2009) 
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9.2.3 Manövrering 

Manövreringen av ställdonet valdes enligt enklaste modellen, med en återfjädrande 
strömbrytare som korskopplar strömmen till ställdonet beroende på önskad rörelseriktning. Då 
ställdonet når sitt yttersta läge bryts strömmen av den inbyggda mikrobrytaren. Vid stängning 
av huven körs ställdonet tills det att operatören hör att ställdonet börjar gå tungt, eller till dess 
att mikrobrytaren bryter strömmen. 

9.2.4 Nödmanövrering 

Vid den första prototypen kommer nödmanövreringen av ställdonet ske genom att detta 
monteras vridet 30 grader runt sin egen axel, så att operatören kommer åt ställdonets 
inbyggda skruv för nödmanövrering genom att öppna den lilla huven. Detta krävde att ett av 
motorhuvens stödstag minskades en aning för att ställdonet skulle gå fritt då huven öppnades. 

9.3 Diskussion  
Det är möjligt att uppgiften skulle kunna ha lösts på ett annat sätt, om specialbyggda ställdon 
beaktats under arbetets gång. Personligen tror jag dock att genom att ha begränsat sig till 
färdiga lösningar har arbetet fått en mera realistisk lösning, både vad gäller kostnaden och det 
mekaniska. Prisreduktionen en mycket viktig faktor för arbetet, men utöver uppfyllandet av 
denna bidrar även lösningen med flera andra fördelar. En av dessa är att den nya lösningen 
inte kräver hydraulolja. Det innebär en förbättring i miljösynpunkt, både för de som måste 
installera systemet och för naturen. Flera av de nya lösningarna för gångjärn och infästningar 
kommer troligtvis också kunna medverka till att öka produktionstakten genom enklare 
montering.  
    Byggandet av prototypmaskinen kommer att testa alla de lösningar som arbetats fram under 
projektets gång. Några av lösningarna som måste undersökas närmare på prototypen är om 
konceptet för nödmanövreringen fungerar, och vad som händer då ställdonet manövreras mot 
sitt inre ändstopp vid stängning av huven.  
    Vid valet av koncept skulle det även beaktas om samma koncept skulle kunna användas på 
andra tillämningar på företagets maskiner, såsom tiltning av hytten eller fällandet av stegen på 
skotarna. Vad jag kommit fram till är att den största kostnadsbesparingen finnas att göra där 
den verksamma cylindern har ett separat hydraulsystem, som till exempel vid hytttilten och 
motorhuven på skördarna. Ett problem med att använda samma lösning vid hytterna är dock 
att de kräver ännu mer kraft än öppnandet av motorhuven, och för den användes redan nu ett 
av marknadens starkaste färdiga ställdon för mobilt bruk. Trots detta kan det finnas en stor 
möjlighet med att använda elektromekaniska ställdon om någon form av utväxling används. 
Detta skulle kunna ge stora kostnadsbesparingar.  
     Om ett utbyte av den hydrauliska cylindern som manövrerar stegen upp och ner ska löna 
sig måste troligtvis mer än själva kostnaden räknas in. Till exempel så har många av de 
elektromekaniska ställdonen inbyggda lägesgivare, vilka skulle kunna samarbeta med 
omborddatorn på ett bättre sätt än dagens lösning. Värdet av att byta till ett elektromekaniskt 
ställdon skulle också kunna löna sig mer om hela konstruktionen av stegen omarbetades.  
     Sammanfattningsvis tror jag att användandet av elektromekaniska ställdon för öppnandet 
av motorhuven på Eco-Logs skördare kan skapa mervärde för både företaget och dess kunder. 
I framtiden kan troligtvis denna typ av ställdon användas på allt fler ställen i maskinerna för 
att spara in ytterligare kostnader och öka produktiviteten hos maskinerna.  
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1   Generell beskrivning 

 
1.1  Översikt 
För att öppna motorhuven på Eco Log’s maskiner används i dagsläget hydrauliska 
ställdon. Med hjälp av en ny lösning till dessa funktioner hoppas man 1. kunna sänka 
tillverkningskostnaden  och 2. förenkla handhavandet. Det är också viktigt att de nya 
lösningarna har hög säkerhet då servicetekniker och operatörer kommer att jobba under 
hängande last.  
Ytterligare ett viktigt ledord för den nya lösningen är tillförlitlighet då maskinerna 
arbetar långt ute i skogen långt bort från servicetekniker och ersättningsdelar. 
 
 
1.2  Funktion 
Den nya lösningen ska kunna hissa motorhuven på skogsmaskinerna genom en 
knapptryckning. Vid strömbortfall ska denna funktion kunna utföras manuellt.  
 
1.3  Användare 
Exempel på användare är servicetekniker samt maskinoperatörer. 
 
1.4  Begränsningar 
N/A 
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2  Specifika krav lösning för Motorhuv 
 
 
2.1  Funktionella krav  

Funktionalitet 

  
2.1.1.1 Användaren ska kunna hissa och sänka motorhuven med hjälp av en knapp 
2.1.1.2 Vid strömlöst tillstånd ska huven kunna manövreras manuellt   
2.1.1.3 Motorhuven ska kunna öppnas på ca 60s då den manövrers elektriskt. 
2.1.1.4 Motorhuven skall kunna manövreras steglöst. 
2.1.1.5 Ställdonet skall kunna utrustas med sensorer som anger ändlägen eller 

annan lösning för ändlägesstopp.  
 

Storlek 

2.1.2.1 Lösningen måste passa under den bakre huven på skördarna. Lösningen 
bör dock inte vara bredare än 120 [mm] eller ligga närmare än 30 [mm] 
från huvens yttre huvens plåt. 

2.1.2.2 Slaglängden beror på slutgiltig placering. 

 

Material och form 

2.1.3.1 Ställdonets yttre ytor skall vara korrosionsbeständigt  
 

Strömförsörjning 

2.1.4.1 Ställdonet skall ha extern strömförsörjning från maskinen 
2.1.4.2 Matningsspänningen ligger på 24V 
 
 
 
2.2  Servicefunktioner 
2.2.1 Alla ingående hårdvara skall enkelt kunna testas efter slutmontering 
2.2.2 Reservdelar skall enkelt kunna bytas av service personal 
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2.3  Krav på externa gränssnitt 

Användargränssnitt 

2.3.1.1 Lösningen skall vara designad för att underlätta användandet och minska 
kroppsligt slitage hos operatören 

2.3.1.2 Lösningen skall utrustas med funktionsknappar/vred för att välja om huven 
ska hissas upp eller ned. 

 

Hårdvarugränssnitt 

2.3.2.1 Ställdonet ska kunna fästas med bultar eller jämförbara fästelement i huven 
samt i tankramen. 

 
2.4  Prestandakrav 

2.4.1 Lösningen skall vara vattenskyddat enligt ip64 eller högre  
2.4.2 Lösningen skall kunna generera ett vridmoment på 2470 [Nm] + en 

säkerhetsfaktor på 1.2 vid dynamisk provning och en säkerhetsfaktor på 
1.5 vid statisk provning, vilket medför ett totalt vridmoment på 3700 [Nm] 

2.4.3 Produkten skall kunna utsättas för måttligt yttre våld utan att säkerheten 
äventyras. 

2.4.4 Produktens driftlivslängd skall vara 10000 [h] eller klara minst 2500 cykler 
under en 10 års period. 

2.4.5 Produkten skall vara enkel att rengöra 
 
. 
2.5  Egenskaper 

Säkerhet 

2.5.1.1 Vid strömbortfall skall motorhuven stanna i dåvarande läge 
2.5.1.2 Lösningen skall efter överspolning av vatten ej kunna skada operatör 
2.5.1.3 Lösningen skall efter internt fel ej kunna skada operatör 
2.5.1.4 Operatören skall inte kunna befinna sig under huven samtidigt som den 

manövreras. 
 

Servicebarhet 

2.5.2.1 Produkten skall endast kräva enklare service under livslängden 
2.5.2.2 Samtliga yttre komponenter skall kunna bytas av service personal 
 
  
2.6  Övriga krav 

Ekonomi 

2.6.1.1 Kostnaden för hårdvaran i lösningen får maximalt vara 3000 [SEK] vid en 
tillverkningsvolym på 150 [st/år] 
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Dokumentation 

2.6.2.1 Sammanställnings- och detaljritningar av komplett lösning skall framställas 
 
 

Miljökrav 

2.6.3.1 Lösningen skall fungera vid temperaturer mellan –30 - +80 [°C] 
2.6.3.2 Produkten skall under transport klara ett temperaturintervall mellan  

–40 - +80 [°C], med en luftfuktighet <95 [%] 
2.6.3.3 Produkten skall klara IP klass 64 eller högre 
 

Myndighetskrav 

Produkten skall uppfylla följande krav: 
2.6.4.1 SS-EN 14861-2004, främst 4.3 samt 4.18 
2.6.4.2 Maskindirektivet 2006/42/EG. Grundläggande hållfasthetsfaktorer 
2.6.4.3  
2.6.4.4  
2.6.4.5  
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Bilaga 2 – Programkod för placering och 
kraftberäkningsprogram. 
 
1 Placeringsberäkning  
 
1.1 Startscript 
 

% Globala variabler% Globala variabler% Globala variabler% Globala variabler    
gloglogloglobal x4;bal x4;bal x4;bal x4;    
global f;global f;global f;global f;    
global S0;global S0;global S0;global S0;    
global slag;global slag;global slag;global slag;    
global x1rs;global x1rs;global x1rs;global x1rs;    
global x1ro;global x1ro;global x1ro;global x1ro;    
global c;global c;global c;global c;    
global Ltp;global Ltp;global Ltp;global Ltp;    
global Htp;global Htp;global Htp;global Htp;    
global mtp;global mtp;global mtp;global mtp;    
global Sf;global Sf;global Sf;global Sf;    
global Sr;global Sr;global Sr;global Sr;    

 
Variabler %% 

x4 = 5.5;            % Vinkel 4 (grader)x4 = 5.5;            % Vinkel 4 (grader)x4 = 5.5;            % Vinkel 4 (grader)x4 = 5.5;            % Vinkel 4 (grader)    
f = 122;             % Vinkelräta avståndet f (mm) (122 standard)f = 122;             % Vinkelräta avståndet f (mm) (122 standard)f = 122;             % Vinkelräta avståndet f (mm) (122 standard)f = 122;             % Vinkelräta avståndet f (mm) (122 standard)    
slag = 550;          % Ger S0 =  ställdon i sammandraget tillstånd slag = 550;          % Ger S0 =  ställdon i sammandraget tillstånd slag = 550;          % Ger S0 =  ställdon i sammandraget tillstånd slag = 550;          % Ger S0 =  ställdon i sammandraget tillstånd 
(Sslag + 250)då(Sslag + 250)då(Sslag + 250)då(Sslag + 250)då    
                     % Slag > 300 annars (Slag + 200)(mm)                     % Slag > 300 annars (Slag + 200)(mm)                     % Slag > 300 annars (Slag + 200)(mm)                     % Slag > 300 annars (Slag + 200)(mm)    
x1 = 80;             % Vinkel 1 då huven är öppen (grader)x1 = 80;             % Vinkel 1 då huven är öppen (grader)x1 = 80;             % Vinkel 1 då huven är öppen (grader)x1 = 80;             % Vinkel 1 då huven är öppen (grader)    
x1rs = 0;            % Vinkel 1 då huven är stängd (radx1rs = 0;            % Vinkel 1 då huven är stängd (radx1rs = 0;            % Vinkel 1 då huven är stängd (radx1rs = 0;            % Vinkel 1 då huven är stängd (rads)s)s)s)    
x1ro = gtorad(x1);   % Vinkel 1 då huven är öppen i x1 antal grader x1ro = gtorad(x1);   % Vinkel 1 då huven är öppen i x1 antal grader x1ro = gtorad(x1);   % Vinkel 1 då huven är öppen i x1 antal grader x1ro = gtorad(x1);   % Vinkel 1 då huven är öppen i x1 antal grader 
(rads)(rads)(rads)(rads)    
c = 8+100+60;        c = 8+100+60;        c = 8+100+60;        c = 8+100+60;        % Horisontella avståndet A % Horisontella avståndet A % Horisontella avståndet A % Horisontella avståndet A ---- D (mm)(Gamla 186) D (mm)(Gamla 186) D (mm)(Gamla 186) D (mm)(Gamla 186)    
Ltp = 1183;          % Horisontella avtståndet mellan punkt A och Tp Ltp = 1183;          % Horisontella avtståndet mellan punkt A och Tp Ltp = 1183;          % Horisontella avtståndet mellan punkt A och Tp Ltp = 1183;          % Horisontella avtståndet mellan punkt A och Tp 
(mm)(mm)(mm)(mm)    
Htp = 441;           % Vertikala avsHtp = 441;           % Vertikala avsHtp = 441;           % Vertikala avsHtp = 441;           % Vertikala avståndet mellan A och Tp (mm)tåndet mellan A och Tp (mm)tåndet mellan A och Tp (mm)tåndet mellan A och Tp (mm)    
mtp = 200;           % Motorhuvens tyngd i tyngdpunkten (kg)mtp = 200;           % Motorhuvens tyngd i tyngdpunkten (kg)mtp = 200;           % Motorhuvens tyngd i tyngdpunkten (kg)mtp = 200;           % Motorhuvens tyngd i tyngdpunkten (kg)    
Sf = 1.2;            % Säkerhetsfaktor i beräkningarna ()Sf = 1.2;            % Säkerhetsfaktor i beräkningarna ()Sf = 1.2;            % Säkerhetsfaktor i beräkningarna ()Sf = 1.2;            % Säkerhetsfaktor i beräkningarna ()    
Sr = 0;              % Marginal i slaglängd då huven är stängd (mm)Sr = 0;              % Marginal i slaglängd då huven är stängd (mm)Sr = 0;              % Marginal i slaglängd då huven är stängd (mm)Sr = 0;              % Marginal i slaglängd då huven är stängd (mm)    
    
if slag <= 300if slag <= 300if slag <= 300if slag <= 300    
    S0 = slag + 200;    S0 = slag + 200;    S0 = slag + 200;    S0 = slag + 200;    
elseelseelseelse    
    S0 = slag + 250;    S0 = slag + 250;    S0 = slag + 250;    S0 = slag + 250;    
endendendend    
    
% Begränsa plotten till slaglängden% Begränsa plotten till slaglängden% Begränsa plotten till slaglängden% Begränsa plotten till slaglängden    
Q = S0 + c + Sr Q = S0 + c + Sr Q = S0 + c + Sr Q = S0 + c + Sr ----1;1;1;1;    
    
fh = @calchuv;fh = @calchuv;fh = @calchuv;fh = @calchuv;    
fplot(fh,[160 Q])fplot(fh,[160 Q])fplot(fh,[160 Q])fplot(fh,[160 Q])    
    
    

1.2 Beräkning av placering  
 

function Y = calchuv(b)function Y = calchuv(b)function Y = calchuv(b)function Y = calchuv(b)    
    
%Variabler%Variabler%Variabler%Variabler    
global x4;       % (grader)global x4;       % (grader)global x4;       % (grader)global x4;       % (grader)    
global f;        % (mm)global f;        % (mm)global f;        % (mm)global f;        % (mm)    
global S0;       % (global S0;       % (global S0;       % (global S0;       % (mm)mm)mm)mm)    
global slag;global slag;global slag;global slag;    
global x1rs;     % (rads)global x1rs;     % (rads)global x1rs;     % (rads)global x1rs;     % (rads)    
global x1ro;     % (rads)global x1ro;     % (rads)global x1ro;     % (rads)global x1ro;     % (rads)    
global c;        % (mm)global c;        % (mm)global c;        % (mm)global c;        % (mm)    
global Ltp;global Ltp;global Ltp;global Ltp;    
global Htp;global Htp;global Htp;global Htp;    
global mtp;      % (Nm) global mtp;      % (Nm) global mtp;      % (Nm) global mtp;      % (Nm)     
global Sf;global Sf;global Sf;global Sf;    
global Sr;global Sr;global Sr;global Sr;    
g = 9.82;        % Gravitationskonstanten g = 9.82;        % Gravitationskonstanten g = 9.82;        % Gravitationskonstanten g = 9.82;        % Gravitationskonstanten     
    



 

 

% Börjar med att omvandla x4 till radianer (x4r)% Börjar med att omvandla x4 till radianer (x4r)% Börjar med att omvandla x4 till radianer (x4r)% Börjar med att omvandla x4 till radianer (x4r)    
x4r = gtorad(x4);x4r = gtorad(x4);x4r = gtorad(x4);x4r = gtorad(x4);    
    
% Beräknar det vertikala avståndet i% Beräknar det vertikala avståndet i% Beräknar det vertikala avståndet i% Beräknar det vertikala avståndet i    
i = f/cos(x4r);i = f/cos(x4r);i = f/cos(x4r);i = f/cos(x4r);    
    
% Det vertikala avståndet j fås genom% Det vertikala avståndet j fås genom% Det vertikala avståndet j fås genom% Det vertikala avståndet j fås genom    
j = b * tan(x4r);j = b * tan(x4r);j = b * tan(x4r);j = b * tan(x4r);    
    
% Nu kan vinkeln x2r beräknas, retuneras i radianer% Nu kan vinkeln x2r beräknas, retuneras i radianer% Nu kan vinkeln x2r beräknas, retuneras i radianer% Nu kan vinkeln x2r beräknas, retuneras i radianer    
x2r = atan((i+j)/b);x2r = atan((i+j)/b);x2r = atan((i+j)/b);x2r = atan((i+j)/b);    
    
% Nu kan avståndet e beräknas  OBS!!! avståndet e ä% Nu kan avståndet e beräknas  OBS!!! avståndet e ä% Nu kan avståndet e beräknas  OBS!!! avståndet e ä% Nu kan avståndet e beräknas  OBS!!! avståndet e är definierat så att r definierat så att r definierat så att r definierat så att 
detdetdetdet    
% endast gäller då huven är stängd x1 = 0 % endast gäller då huven är stängd x1 = 0 % endast gäller då huven är stängd x1 = 0 % endast gäller då huven är stängd x1 = 0     
e = i+j;e = i+j;e = i+j;e = i+j;    
% Med e kan man beräkna avståndet m% Med e kan man beräkna avståndet m% Med e kan man beräkna avståndet m% Med e kan man beräkna avståndet m    
m = sqrt(b.^2+e.^2);m = sqrt(b.^2+e.^2);m = sqrt(b.^2+e.^2);m = sqrt(b.^2+e.^2);    
    
    
% då kan l beräknas genom OBS!!! Negativt vid x1 < x2% då kan l beräknas genom OBS!!! Negativt vid x1 < x2% då kan l beräknas genom OBS!!! Negativt vid x1 < x2% då kan l beräknas genom OBS!!! Negativt vid x1 < x2    
l = m * sin (x1rs l = m * sin (x1rs l = m * sin (x1rs l = m * sin (x1rs ---- x2r); x2r); x2r); x2r);    
    
%Det horisontella avståndet r fås av%Det horisontella avståndet r fås av%Det horisontella avståndet r fås av%Det horisontella avståndet r fås av    
r =r =r =r = m * cos ( x1rs  m * cos ( x1rs  m * cos ( x1rs  m * cos ( x1rs ---- x2r); x2r); x2r); x2r);    
    
% Avståndet a = vertikala avståndet från A till D fås genom % Avståndet a = vertikala avståndet från A till D fås genom % Avståndet a = vertikala avståndet från A till D fås genom % Avståndet a = vertikala avståndet från A till D fås genom     
a = sqrt((S0+Sr).^2a = sqrt((S0+Sr).^2a = sqrt((S0+Sr).^2a = sqrt((S0+Sr).^2----((m * cos(((m * cos(((m * cos(((m * cos(----x2r))x2r))x2r))x2r))----c).^2)c).^2)c).^2)c).^2)----(m * sin ((m * sin ((m * sin ((m * sin (----x2r)); x2r)); x2r)); x2r));     
Y(:,1) = a ; Y(:,1) = a ; Y(:,1) = a ; Y(:,1) = a ;     
    
%Slaglängden som krävs för full öppning ges av %Slaglängden som krävs för full öppning ges av %Slaglängden som krävs för full öppning ges av %Slaglängden som krävs för full öppning ges av     
sm = sqrt((a+(m * sin (x1ro sm = sqrt((a+(m * sin (x1ro sm = sqrt((a+(m * sin (x1ro sm = sqrt((a+(m * sin (x1ro ---- x2r))).^2 + (( x2r))).^2 + (( x2r))).^2 + (( x2r))).^2 + ((m * cos ( x1ro m * cos ( x1ro m * cos ( x1ro m * cos ( x1ro ---- x2r)) x2r)) x2r)) x2r))----
c).^2); c).^2); c).^2); c).^2);     
Sslag = sm Sslag = sm Sslag = sm Sslag = sm ---- S0; S0; S0; S0;    
Y(:,2) = Sslag;Y(:,2) = Sslag;Y(:,2) = Sslag;Y(:,2) = Sslag;    
    
%För at kunna beräkna momentet behövs vinkel 3 och måttet d%För at kunna beräkna momentet behövs vinkel 3 och måttet d%För at kunna beräkna momentet behövs vinkel 3 och måttet d%För at kunna beräkna momentet behövs vinkel 3 och måttet d    
%Börjar med vinkeln 3%Börjar med vinkeln 3%Börjar med vinkeln 3%Börjar med vinkeln 3    
x3r = atan(((m * cos(x1rs x3r = atan(((m * cos(x1rs x3r = atan(((m * cos(x1rs x3r = atan(((m * cos(x1rs ---- x2r)) x2r)) x2r)) x2r))----c)/(a+(m * sin (x1rs c)/(a+(m * sin (x1rs c)/(a+(m * sin (x1rs c)/(a+(m * sin (x1rs ---- x2r)))); x2r)))); x2r)))); x2r))));    
    
%Då är d m * sin (x1ro %Då är d m * sin (x1ro %Då är d m * sin (x1ro %Då är d m * sin (x1ro ---- x2r) x2r) x2r) x2r)    
d = c / tand = c / tand = c / tand = c / tan(x3r);(x3r);(x3r);(x3r);    
    
% Med dessa kan hävarmen h beräknas enligt% Med dessa kan hävarmen h beräknas enligt% Med dessa kan hävarmen h beräknas enligt% Med dessa kan hävarmen h beräknas enligt    
h = (a+d)*sin(x3r);h = (a+d)*sin(x3r);h = (a+d)*sin(x3r);h = (a+d)*sin(x3r);    
Y(:,3) = h;Y(:,3) = h;Y(:,3) = h;Y(:,3) = h;    
    
% Vridmomnentet från huven beräknas enligt % Vridmomnentet från huven beräknas enligt % Vridmomnentet från huven beräknas enligt % Vridmomnentet från huven beräknas enligt     
Hvrid = mtp*g*(Ltp/1000)*Sf*cos(x1rs);Hvrid = mtp*g*(Ltp/1000)*Sf*cos(x1rs);Hvrid = mtp*g*(Ltp/1000)*Sf*cos(x1rs);Hvrid = mtp*g*(Ltp/1000)*Sf*cos(x1rs);    
    
%Kraften som då behövs är %Kraften som då behövs är %Kraften som då behövs är %Kraften som då behövs är     
F = Hvrid ./ (h/100);F = Hvrid ./ (h/100);F = Hvrid ./ (h/100);F = Hvrid ./ (h/100);    
Y(:,4) = F;Y(:,4) = F;Y(:,4) = F;Y(:,4) = F;    
    
% Nyckeltal kan beräknas g% Nyckeltal kan beräknas g% Nyckeltal kan beräknas g% Nyckeltal kan beräknas genom enom enom enom     
%N = (F * Sslag)/1000;%N = (F * Sslag)/1000;%N = (F * Sslag)/1000;%N = (F * Sslag)/1000;    
    
Y(:,5) = slag;Y(:,5) = slag;Y(:,5) = slag;Y(:,5) = slag;    



 

 

2 Beräkning av kraft  
 
2.1 Startscript  
 

% Globala variabler% Globala variabler% Globala variabler% Globala variabler    
global x4;            global x4;            global x4;            global x4;                
global f;            global f;            global f;            global f;                
global S0;global S0;global S0;global S0;    
global slag;global slag;global slag;global slag;    
global x1rs;            global x1rs;            global x1rs;            global x1rs;                
global x1ro;           global x1ro;           global x1ro;           global x1ro;               
global c;             global c;             global c;             global c;                 
global Lglobal Lglobal Lglobal Ltp;tp;tp;tp;    
global Htp;global Htp;global Htp;global Htp;    
global mtp;         global mtp;         global mtp;         global mtp;             
global Sf;global Sf;global Sf;global Sf;    
global a;global a;global a;global a;    
global b;global b;global b;global b;    
    
% Variabler % Variabler % Variabler % Variabler     
x4 = 5.5;            % Vinkel 4 (grader)x4 = 5.5;            % Vinkel 4 (grader)x4 = 5.5;            % Vinkel 4 (grader)x4 = 5.5;            % Vinkel 4 (grader)    
f = 68;              % Vinkelräta avståndet f (mm) (122 = standard)f = 68;              % Vinkelräta avståndet f (mm) (122 = standard)f = 68;              % Vinkelräta avståndet f (mm) (122 = standard)f = 68;              % Vinkelräta avståndet f (mm) (122 = standard)    
slag = 400;          % Ger S0 =  ställdon i sammandraget tillstånslag = 400;          % Ger S0 =  ställdon i sammandraget tillstånslag = 400;          % Ger S0 =  ställdon i sammandraget tillstånslag = 400;          % Ger S0 =  ställdon i sammandraget tillstånd d d d 
(Sslag + 250)då (Sslag + 250)då (Sslag + 250)då (Sslag + 250)då     
                     % Slag > 300 annars (Slag + 200)(mm)                     % Slag > 300 annars (Slag + 200)(mm)                     % Slag > 300 annars (Slag + 200)(mm)                     % Slag > 300 annars (Slag + 200)(mm)    
x1 = 80;             % Vinkel 1 då huven är öppen (grader)x1 = 80;             % Vinkel 1 då huven är öppen (grader)x1 = 80;             % Vinkel 1 då huven är öppen (grader)x1 = 80;             % Vinkel 1 då huven är öppen (grader)    
x1rs = 0;            % Vinkel 1 då huven är stängd (rads)x1rs = 0;            % Vinkel 1 då huven är stängd (rads)x1rs = 0;            % Vinkel 1 då huven är stängd (rads)x1rs = 0;            % Vinkel 1 då huven är stängd (rads)    
x1ro = gtorad(x1);   % Vinkel 1 då huven är öppen i x1 antal gx1ro = gtorad(x1);   % Vinkel 1 då huven är öppen i x1 antal gx1ro = gtorad(x1);   % Vinkel 1 då huven är öppen i x1 antal gx1ro = gtorad(x1);   % Vinkel 1 då huven är öppen i x1 antal grader rader rader rader 
(rads)(rads)(rads)(rads)    
c = 2 + 100 + 60;    % Horisontella avståndet A c = 2 + 100 + 60;    % Horisontella avståndet A c = 2 + 100 + 60;    % Horisontella avståndet A c = 2 + 100 + 60;    % Horisontella avståndet A ---- D (mm) D (mm) D (mm) D (mm)    
Ltp = 1210;          % Horisontella avtståndet mellan punkt A och Tp Ltp = 1210;          % Horisontella avtståndet mellan punkt A och Tp Ltp = 1210;          % Horisontella avtståndet mellan punkt A och Tp Ltp = 1210;          % Horisontella avtståndet mellan punkt A och Tp 
(mm)(mm)(mm)(mm)    
Htp = 441;           % Vertikala avståndet mellan A och Tp (mm)Htp = 441;           % Vertikala avståndet mellan A och Tp (mm)Htp = 441;           % Vertikala avståndet mellan A och Tp (mm)Htp = 441;           % Vertikala avståndet mellan A och Tp (mm)    
mtp = 200;           % Motorhuvens tyngd i tyngdmtp = 200;           % Motorhuvens tyngd i tyngdmtp = 200;           % Motorhuvens tyngd i tyngdmtp = 200;           % Motorhuvens tyngd i tyngdpunkten (kg) punkten (kg) punkten (kg) punkten (kg)     
Sf = 1.5;            % Säkerhetsfaktor i beräkningarna () Sf = 1.5;            % Säkerhetsfaktor i beräkningarna () Sf = 1.5;            % Säkerhetsfaktor i beräkningarna () Sf = 1.5;            % Säkerhetsfaktor i beräkningarna ()     
a = 280;a = 280;a = 280;a = 280;    
b = 800;b = 800;b = 800;b = 800;    
    
% Begränsa plotten till slaglängden% Begränsa plotten till slaglängden% Begränsa plotten till slaglängden% Begränsa plotten till slaglängden    
    
    
force = @calcforce;force = @calcforce;force = @calcforce;force = @calcforce;    
fplot(force,[0 x1])fplot(force,[0 x1])fplot(force,[0 x1])fplot(force,[0 x1])    
    
    
    
    

2.2 Beräkning av kraft  
 

function Y = calchuv(x1)function Y = calchuv(x1)function Y = calchuv(x1)function Y = calchuv(x1)    
    
%Variabler%Variabler%Variabler%Variabler    
global x4;       % (global x4;       % (global x4;       % (global x4;       % (grader)grader)grader)grader)    
global f;        % (mm)global f;        % (mm)global f;        % (mm)global f;        % (mm)    
global S0;       % (mm)global S0;       % (mm)global S0;       % (mm)global S0;       % (mm)    
global slag;global slag;global slag;global slag;    
global x1rs;     % (rads)global x1rs;     % (rads)global x1rs;     % (rads)global x1rs;     % (rads)    
global x1ro;     % (rads)global x1ro;     % (rads)global x1ro;     % (rads)global x1ro;     % (rads)    
global c;        % (mm)global c;        % (mm)global c;        % (mm)global c;        % (mm)    
global Ltp;global Ltp;global Ltp;global Ltp;    
global Htp;global Htp;global Htp;global Htp;    
global mtp;      % (Nm) global mtp;      % (Nm) global mtp;      % (Nm) global mtp;      % (Nm)     
global Sf;global Sf;global Sf;global Sf;    
g = 9.82;        % Gravitationskonstanten g = 9.82;        % Gravitationskonstanten g = 9.82;        % Gravitationskonstanten g = 9.82;        % Gravitationskonstanten     
    
global global global global a;a;a;a;    
global b;global b;global b;global b;    
    
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%    
%%%%%%%%%%%%% OMVANDLA X1 TILL RADS %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% OMVANDLA X1 TILL RADS %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% OMVANDLA X1 TILL RADS %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% OMVANDLA X1 TILL RADS %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%    
x1r = gtorad(x1);x1r = gtorad(x1);x1r = gtorad(x1);x1r = gtorad(x1);    
    
    
    



 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%    
%%%%%%%%%%%%%%% RÄKNA UT VINKEL 2 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% RÄKNA UT VINKEL 2 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% RÄKNA UT VINKEL 2 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% RÄKNA UT VINKEL 2 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%    
    
% Börjar med att omvandla x4 till radianer (x4r)% Börjar med att omvandla x4 till radianer (x4r)% Börjar med att omvandla x4 till radianer (x4r)% Börjar med att omvandla x4 till radianer (x4r)    
x4r = gtorad(x4);x4r = gtorad(x4);x4r = gtorad(x4);x4r = gtorad(x4);    
    
% Beräknar det vertikala avståndet i% Beräknar det vertikala avståndet i% Beräknar det vertikala avståndet i% Beräknar det vertikala avståndet i    
i = f/cos(x4r);i = f/cos(x4r);i = f/cos(x4r);i = f/cos(x4r);    
    
% Det vertikala avståndet j fås genom% Det vertikala avståndet j fås genom% Det vertikala avståndet j fås genom% Det vertikala avståndet j fås genom    
j = b * tan(x4r);j = b * tan(x4r);j = b * tan(x4r);j = b * tan(x4r);    
    
% Nu kan vinkeln x2r beräknas, retuneras i radianer% Nu kan vinkeln x2r beräknas, retuneras i radianer% Nu kan vinkeln x2r beräknas, retuneras i radianer% Nu kan vinkeln x2r beräknas, retuneras i radianer    
x2r = atan((ix2r = atan((ix2r = atan((ix2r = atan((i+j)/b);+j)/b);+j)/b);+j)/b);    
    
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%    
%%%%%%%%%%%%% RÄKNA UT AVSTÅNDET [m] %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% RÄKNA UT AVSTÅNDET [m] %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% RÄKNA UT AVSTÅNDET [m] %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% RÄKNA UT AVSTÅNDET [m] %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%    
    
% Nu kan avståndet e beräknas  OBS!!! avståndet e är definierat så att % Nu kan avståndet e beräknas  OBS!!! avståndet e är definierat så att % Nu kan avståndet e beräknas  OBS!!! avståndet e är definierat så att % Nu kan avståndet e beräknas  OBS!!! avståndet e är definierat så att 
detdetdetdet    
% endast gäller då huven är stängd x1 = 0 % endast gäller då huven är stängd x1 = 0 % endast gäller då huven är stängd x1 = 0 % endast gäller då huven är stängd x1 = 0     
e = i+j;e = i+j;e = i+j;e = i+j;    
    
% Med e kan man beräkna avståndet m% Med e kan man beräkna avståndet m% Med e kan man beräkna avståndet m% Med e kan man beräkna avståndet m    
m = sqrt(b.^2+e.^2);m = sqrt(b.^2+e.^2);m = sqrt(b.^2+e.^2);m = sqrt(b.^2+e.^2);    
    
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%    
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%    
% då kan l beräknas genom OBS!!! Negativt vid x1 < x2% då kan l beräknas genom OBS!!! Negativt vid x1 < x2% då kan l beräknas genom OBS!!! Negativt vid x1 < x2% då kan l beräknas genom OBS!!! Negativt vid x1 < x2    
%l = m * sin (x1r %l = m * sin (x1r %l = m * sin (x1r %l = m * sin (x1r ---- x2 x2 x2 x2r);r);r);r);    
%%%%    
%Det horisontella avståndet r fås av%Det horisontella avståndet r fås av%Det horisontella avståndet r fås av%Det horisontella avståndet r fås av    
%r = m * cos ( x1r %r = m * cos ( x1r %r = m * cos ( x1r %r = m * cos ( x1r ---- x2r); x2r); x2r); x2r);    
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%    
    
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%    
%%%%%%%%%%%%% RÄKNA UT VINKEL 3 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% RÄKNA UT VINKEL 3 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% RÄKNA UT VINKEL 3 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% RÄKNA UT VINKEL 3 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%    
    
%För at kunna beräkna momentet behövs vinkel 3 och måttet d%För at kunna beräkna momentet behövs vinkel 3 och måttet d%För at kunna beräkna momentet behövs vinkel 3 och måttet d%För at kunna beräkna momentet behövs vinkel 3 och måttet d    
%Börjar med vinkeln 3%Börjar med vinkeln 3%Börjar med vinkeln 3%Börjar med vinkeln 3    
x3r = atan(((m * cos(x1r x3r = atan(((m * cos(x1r x3r = atan(((m * cos(x1r x3r = atan(((m * cos(x1r ---- x2r)) x2r)) x2r)) x2r))----c)/(a+(m * sin (x1r c)/(a+(m * sin (x1r c)/(a+(m * sin (x1r c)/(a+(m * sin (x1r ---- x2r)))); x2r)))); x2r)))); x2r))));    
%Y(:,3) = (x3r*(180/pi))+100;%Y(:,3) = (x3r*(180/pi))+100;%Y(:,3) = (x3r*(180/pi))+100;%Y(:,3) = (x3r*(180/pi))+100;    
%Då är d m * sin (x1ro %Då är d m * sin (x1ro %Då är d m * sin (x1ro %Då är d m * sin (x1ro ---- x2r) x2r) x2r) x2r)    
d = c / tan(x3r);d = c / tan(x3r);d = c / tan(x3r);d = c / tan(x3r);    
    
% Med dessa kan hävarmen h% Med dessa kan hävarmen h% Med dessa kan hävarmen h% Med dessa kan hävarmen h beräknas enligt beräknas enligt beräknas enligt beräknas enligt    
h = (a+d)*sin(x3r);h = (a+d)*sin(x3r);h = (a+d)*sin(x3r);h = (a+d)*sin(x3r);    
Y(:,1) = h;Y(:,1) = h;Y(:,1) = h;Y(:,1) = h;    
    
% Vridmomnentet från huven beräknas enligt % Vridmomnentet från huven beräknas enligt % Vridmomnentet från huven beräknas enligt % Vridmomnentet från huven beräknas enligt     
Hvrid = mtp*g*Sf*(((Ltp/1000)*cos(x1r))+((Htp/1000)*sin(x1r)));Hvrid = mtp*g*Sf*(((Ltp/1000)*cos(x1r))+((Htp/1000)*sin(x1r)));Hvrid = mtp*g*Sf*(((Ltp/1000)*cos(x1r))+((Htp/1000)*sin(x1r)));Hvrid = mtp*g*Sf*(((Ltp/1000)*cos(x1r))+((Htp/1000)*sin(x1r)));    
    
%Kraften som då behövs är %Kraften som då behövs är %Kraften som då behövs är %Kraften som då behövs är     
F = Hvrid / (h/100);F = Hvrid / (h/100);F = Hvrid / (h/100);F = Hvrid / (h/100);    
Y(:,2) = F;Y(:,2) = F;Y(:,2) = F;Y(:,2) = F;    
    
Y(:,3) = Hvrid/10;Y(:,3) = Hvrid/10;Y(:,3) = Hvrid/10;Y(:,3) = Hvrid/10;    
% Nyckeltal kan b% Nyckeltal kan b% Nyckeltal kan b% Nyckeltal kan beräknas genom eräknas genom eräknas genom eräknas genom     
%N = (F * Sslag)/1000;%N = (F * Sslag)/1000;%N = (F * Sslag)/1000;%N = (F * Sslag)/1000;    
    
    
    



 

 

Bilaga 3 – Placeringsdiagram 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
 



 

 

Bilaga 4 – Mötesprotokoll Konceptval 
 

Protokoll 2009-11-25 
 
Mötet inleds av att Johan håller en presentation över olika konstruktionslösningar för 
elektrisk öppning av den stora motorhuven. 
 
Därefter diskuteras följande punkter  

• Vilken av de föreslagna platserna som passar bäst 
• Vilket av de föreslagna ställdonen som man ska gå vidare med. 
• Vilken sida är lämpligast att placera ställdonet på. 
• Hur ska eventuell nödmanövreringen fungera. 
• Vilka elektriska anslutningar finns och behövs på ställdonet. 
• Modifikation av tankbågen 
• Fortsatt arbete 

 
Vilken av de föreslagna platserna passar bäst. 
Samtliga finner att placeringen av ett liggande ställdon med slaglängden 400 mm skulle 
passa bäst då det vid denna placering är ur vägen för övriga komponenter under huven.  
Thomas gillar att ställdonet placeras långt upp på tankbågen. Placeringen bidrar också 
på ett bra sätt till det övriga arbetet att rensa upp kring motorn. 

 

Vilket av de föreslagna ställdonen som man ska gå vidare med. 

Den önskade placeringen av ställdonet begränsar valet till Linaks eller Burrs ställdon. 
Deltagarna på mötet finner att Linak känns som det säkraste kortet i nuläget och 
bestämmer att man ska gå vidare med deras ställdon LA36. Om man skulle vilja ändra 
sig i framtiden så finns det alternativ i Burr. 
 

Vilken sida är lämpligast att placera ställdonet på. 

Då batterierna och kabelstammen befinner sig på höger sida skulle det rent elektriskt 
vara optimalt att placera ställdonet på den högra sidan av maskinen.  
I nuläget sitter det dock en fästplåt för ljuddämparhyllan samt en kabelstam i vägen på 
den sidan. Diskussion förs om det går att flytta kabelstammen samt att fästena för 
”hyllan” bör modifieras så att de fungerar på både den nya maskinen och 590D.  
På vänstra sidan finns utrymme för ställdonet men det behövs längre kablar. Det 
bestäms att vidare utforskning av denna punkt ska ske. 
 
  

Hur ska eventuell nödmanövreringen fungera. 

Två typer av nödmanövrering diskuterades. Dels den inbyggda i ställdonet som gör det 
möjligt att handveva ut ställdonet vid bortfall av ström och dels ett hål i huven som 
skulle göra det möjligt att demontera ställdonet i ena änden för att sen kunna lyfta huven 
manuellt.  
Bengt framhåller att montörerna på golvet har önskat sig ett hål för att kunna montera 
det nuvarande ställdonet på ett säkrare sätt.  



 

 

Gruppen kommer fram till att om det fanns ett hål i huven vid det övre fästet av 
ställdonet så skulle detta kunna fungera både som nödmanövrering och vid montering 
då huven är nedfälld. Genom att hålla ställdonet på plats genom hålet för luftrenare och 
avgas kan man sedan skruva fast ställdonet utifrån.  
Ett problem är att hålet i huven kanske måste ligga precis i rundningen. av huven vilket 
försvårar. Vidare undersökningar ska göras. 
Deltagarna tycker även att förslaget med att montera ställdonet vridet 30° så att det går 
att komma åt ställdonets inbyggda nödmanövrering framifrån då den lilla huven öppnas 
är värt att undersöka vidare. 
 

Vilka elektriska anslutningar finns och behövs på ställdonet. 

Några frågor angående vilka elektriska anslutningar som ställdonet kräver och 
tillhandahåller dök upp under mötet. Hans påpekar att det vore önskvärt om det gick att 
koppa in med deutsch DT don då resten av maskinen använder denna typ av 
kontaktdon. Det bestäms att detta ska undersökas vidare.  
 

Modifikation av tankbågen 

Bengt påpekar att montörerna ibland har problem med att passa in stora huven så att 
denna sitter rätt. En föreslagen lösning är färdiga shimsbrickor som går att placera vid 
gångjärnen. Det beslutas dock att det är bättre att göra hålen i fötterna på tankbågen 
ovala vilket ger justeringsmöjligeter. Samtidigt bör valvet över motorkuddarna höjas så 
att dessa kan bytas utan att tankbågen demonteras vilket är möjligt med den nya 
placeringen av ställdonet.  
Även den övre delen av bågen ligger uppe för diskussion men inga beslut tas. 
 
 

Fortsatt arbete 

Det beslutas att Thomas, Jens och Johan ska fortsätta att undersöka den slutgiltiga 
placeringen av ställdonet tillsammans.  
Jens och Thomas ska undersöka hur tankbågen, samt fästena till huven kan förbättras. 
Johan ska undersöka ställdonet från Linak närmare vad gäller kontakter och hur det bör 
manövreras.  
Johan ska även undersöka hållfastheten i tankbågen och ställdonets fästpunkter genom 
att först göra en grov balkberäkning och senare en simulering i Pro Mechanica 



 

 

Bilaga 5 – Beräkning av tankbågen  
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


