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This thesis was performed at Zetterbergs Industri AB. Zetterbergs is designing,
building and mounts body systems for trucks, including dumpers and tippers. The
assignment for the thesis was to design a door hinge for a spreader gate. The
spreader gate is the top of the two tailgates on a dumper or tipper and opens back
and outwards when tipping the cargo. The spreader gate controls the mass flow of
the material being tipped. Zetterbergs want to offer their customers an opportunity
to also open the spreader gate as a door and place it along the outside of the tipper
to get easier access to the platform when loading equipment. They already have an
existing solution for both the tipper and the dumper, but there is a need to improve
and coordinate these solutions. The existing solution is not entirely rigid which causes
problems of sagging when used, and a result of this is heavy lifting for the operator.
The process with designing a new hinge began with an initial study where, among
others, the existing hinge and prototype solutions of the hinge at Zetterbergs were
examined. To get to understand the process and which parts that needed to be taken
into consideration when designing, a participation in the production was made. The
initial study was finalized with the preparation of a user and technical specification.
Following the initial study several concepts was generated with a method called “ the
five step method”. Afterwards the concepts were evaluated and compared which
lead to the selection of one of the concepts for a final design.
The result of this thesis is a door hinge with tree different configurations. Those three
configurations were made to fit the combinations between tipper and dumper as well
as aluminum and steel hatch. The hinges are similar to each other and only a few
details separate them. All components in the door hinge are adjusted for the
production at Zetterbergs. The door hinge is designed in a way that prevents the
operator from using it improperly.
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Sammanfattning
Detta examenarbete har utförts på Zetterbergs Industri AB. Zetterbergs konstruerar,
tillverkar och monterar lastbilspåbyggnationer, däribland tippflak och dumper. Uppgiften
med arbetet är att konstruera ett dörrbeslag till spridarläm. Spridarläm, även kallad
spridarlucka, är den övre baklämmen på ett tippflak eller dumper och öppnas utåt bakåt vid
tippning. Denna används till att samla och kontrollera flödet på massorna vid tippning.
Zetterbergs vill kunna erbjuda sina kunder möjlighet att också kunna öppna spridarlämmen
som en dörr och ställa upp den längs med utsidan på flaket. Anledning till att
dörrfunktionen är önskvärd är för att underlätta lastning av t.ex. maskiner eller styckegods.
Det finns befintliga lösningar för både flak och dumper men det finns ett behov av att
förbättra och samordna dagens lösningar. Den befintliga lösningen är inte tillräckligt robust
vilket skapar problem med nedhängning vid användning, och även tunga lyft som en följd
av detta.
Arbetet inleddes av en förstudie där bland annat Zetterbergs befintliga och
prototyplösningar av beslaget studerades. Ett aktivt deltagande i produktionen gjordes för
att få förståelse för hur produktionen sker och vad som behövs tas i beaktning vid
konstruktion. Förstudien avslutas med skrivande av användar- och tekniskspecifikation.
Efter genomförd förstudie genereras ett antal olika koncept med hjälp av en konceptmetod
som kallas ”femstegsmetoden”. De uppkomna koncepten utvärderades och viktades för att
välja ett slutgiltigt koncept till slutkonstruktion.
Resultatet blev ett beslag med tre olika konfigurationer för att passa de olika
kombinationerna mellan flak och dumper samt mellan aluminiumlucka och stållucka.
Beslagen är snarlika varandra i största möjliga utsträckning och skiljer sig endast genom ett
fåtal detaljer. De ingående detaljerna i beslaget är anpassade efter både Zetterbergs
produktion och deras stålleverantör. För att säkerställa att konstruktionen hanteras på rätt
sätt och därigenom inte skadar användaren har en säkerhetsdetalj lagts in. Det är ett skjutlås
som måste manövreras för att ge användaren möjlighet att växla mellan spridar- och
dörrläge, vilket gör att felanvändning undviks i största möjliga mån.

Nyckelord: Produktutveckling, Dörrbeslag, Spridarlucka, Dumper, Flak
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Förord
Detta examensarbete är utfört i samarbete med Zetterbergs Industri AB och är en
avslutande del av högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Uppsala Universitet.
Arbetet med att konstruera ett dörrbeslag till spridarlucka har varit både givande och roligt.
De hårt ställda krav på storlek och användarvänlighet har varit både utmanande och
sporrande. Jag har fått möjlighet att testa på de olika arbetsmomenten i produktframtagning,
från skrivande av kravspecifikation till framtagning av prototyp med hjälp av 3D-utskrift.
Inledningsvis fick jag även möjlighet att göra en givande och rolig praktik i Zetterbergs
tillverkning. Där fick jag vara med i hela ledet från utskärning av plåtdetaljer, genom
tillverkningen och fram till slutmontering.
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare på Zetterbergs, Martin Beckman, för det stöd,
engagemang och vägledning han utgjort under arbetets gång. Jag vill även tacka min
ämnesgranskare Lars Degerman som både väglett mig och hjälpt till med framtagning av
prototypen i form av 3D-utskrift. Slutligen vill jag tacka Roine Pettersson och David
Barrett men även samtliga medarbetare på Zetterbergs för alla svar jag fått på mina många
frågor.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Zetterbergs Industri AB utvecklar och producerar kundanpassade lastbilspåbyggnationer,
och har kunder inom bland annat bygg, anläggning, renhållning och industri. Företaget är
beläget i Östervåla och har i dagsläget strax under 100 anställda. Flak och dumper är två av
de produkter Zetterbergs säljer under handelsnamnen EuroTipper för flak, figur 1, och
EuroDumper för dumper, figur 2. På dessa används spridarläm och därmed även beslaget
för detta. Beslaget är fäst i stolpen på flaket och i bågen på dumpern.

Figur 1. EuroTipper. Pilen pekar på stolpen

Figur 2. EuroDumper. Pilen pekar på bågen
Spridarläm, även kallad spridarlucka, är den övre baklämmen på ett tippflak eller dumper
och öppnas utåt bakåt vid tippning. Denna används till att samla och kontrollera flödet på
massorna vid tippning. Zetterbergs vill kunna erbjuda sina kunder möjlighet att också
kunna öppna spridarlämmen som en dörr och ställa upp den längs med utsidan på flaket.
Anledning till detta är att underlätta lastning av t.ex. maskiner eller styckegods. Det finns
befintliga lösningar för både flak och dumper, figur 3, men det finns ett behov av att
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förbättra och samordna dagens lösningar. Den befintliga lösningen är inte tillräckligt robust
vilket skapar problem med nedhängning vid användning och tunga lyft som en följd av
detta.

Figur 3. Befintligt dörrbeslag. Vid byte från spridarfunktion till dörrfunktion sätts en sprint
i beslaget vid den bruna pilen och sedan lossas leden vid den röda pilen.

1.2 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att omkonstruera eller nykonstruera ett universellt beslag
för spridarlucka som är anpassat för både dumper och flak. Detta beslag ska hantera både
spridarfunktion och dörrfunktion. Det ska även motverka nedhängning av luckan när den
öppnas som dörr samt att tunga lyft för användaren ska undvikas.

1.3 Mål
Efter detta examensarbete ska konstruktionsförslag presenteras för ett beslag till
spridarlucka som följer de uppsatta kraven i användar- och tekniskspecifikationen. Det kan
vara två olika typer av beslag beroende på om det är anpassat för dumper eller tippflak,
men ingående komponenter ska vara lika så långt som möjligt. Beslaget ska vara anpassat
för Zetterbergs tillverkning samt att tunga lyft ej ska vara nödvändiga vid användning.
Slutresultatet kommer att pressenteras med tillverkningsritningar, men även med 3D
modeller i datorstödd design. Om det finns tid och möjlighet kommer det även att tas fram
en prototyp.
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1.4 Avgränsningar
Projektet avgränsas till konstruktion av dörrbeslag på spridarlucka för att ge möjlighet att
kunna öppna denna även åt sidan som en dörr.

1.5 Metodik
Projektet delas in i tre huvuddelar
 Förstudie
 Konceptstudie
 Detaljkonstruktion
Förstudien inleds med inläsning av gällande lagar och med att studera Zetterbergs befintliga
lösningar, samt de prototyper som gjorts. Genom ett aktivt deltagande i produktionen fås en
fördjupad förståelse för hur produktionen sker och vad som behöver tas i beaktning vid
konstruktion. Konkurrenters lösningar studeras samt liknande lösningar från andra
branscher. Förstudien avslutas med skrivande av användar- och tekniskspecifikation.
Efter genomförd förstudie genereras ett antal olika koncept med hjälp av en konceptmetod
som kallas ”femstegsmetoden”. Metoden består av fem faser där huvuddelarna är att söka
internt och externt efter kunskap samt att systematisera de genererade koncepten.
Koncepten utvärderas sedan för att se om de är praktiskt genomförbara och om de uppfyller
teknik- och användarspecifikationen. Detta görs för att se vilket koncept som ska
vidareutvecklas och detaljkonstrueras.
Vid detaljkonstruktion kommer hänsyn att tas till Zetterbergs produktionsutrustning och
tillverkningsmetoder samt deras produktionsflöde. Konstruktionsarbetet sker med hjälp av
datorstödd design i 3D. Konstruktionen ska följa krav mot montering, avsyning och
användning. Erfarenheterna av ett aktivt deltagande i produktionen är här av yttersta vikt.
Konstruktionen bör även vara anpassad för eftermarknad och reservdelshantering.
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2. Metoder
2.1 Femstegsmetoden
Femstegsmetoden är en konceptmetod som används för att bryta ner ett komplext problem
till mindre delproblem. Utifrån lösningar på delproblemen kombineras dessa samman till ett
antal olika koncept på grundproblemet. Metoden består av fem olika faser och det finns
även vissa faser som löper över hela processen (Ulrich & Eppinger, 2012).
Den första fasen är att klargöra problemet. Denna fas innebär att man ska införskaffa en
allmän förståelse för problemet och sedan bryta ner det i delproblem om det behövs.
Inledningsvis klargör man vilka kundbehoven är och skriver en produktspecifikation.
Därefter kan uppgiften delas upp i mindre delproblem om det är möjligt, enkla
konstruktioner kan inte alltid delas upp i mindre delar utan dessa får betraktas i sin helhet.
Vid en uppdelning i delproblem ska vikten läggas på att lösa de problem som framstår som
svårast i början av konceptgenereringen (Ulrich & Eppinger, 2012).
Fas två är att söka externt. Det innebär att man ska söka lösningar på både en
helhetslösning samt på delproblemen. Detta för att det oftast är både snabbare och billigare
än att utveckla en ny lösning. Det finns flera olika sätt att göra detta på men några exempel
är; intervjua Leadusers, konsultera experter, söka efter patent, söka publicerad litteratur och
undersöka relaterade produkter. Denna fas är placerad som nummer två men ska fortlöpa
under hela utvecklingsprocessen (Ulrich & Eppinger, 2012).
Tredje fasen är att söka internt vilket innebär att utnyttja den kunskap och kreativitet som
teamet har, ofta kallad brainstorming. Det kan vara användbart att både göra detta i grupp
och individuellt. När koncept genereras enskilt blir det totalt sett fler och bättre förslag än
om detta enbart görs i grupp (Ulrich & Eppinger, 2012).
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Som ett resultat av att ha sökt internt och externt efter kunskap och lösningar kommer det
att finnas en mängd olika konceptidéer. Dessa ska i fas fyra systematiskt organiseras och
kombineras fram till nya helhetslösningar. Det behövs en strategi för hur detta ska göras
annars blir det fort väldigt många koncept som ska utvärderas. Två sätt att angripa detta är
antingen med ett konceptklassificeringsträd eller med en konceptkombinationstabell.
Konceptklassificeringsträd bryter ner lösningarna i nivåer och undernivåer. När dessa är
nerskrivna kan man börja stryka de idéer som verkar minst lovande och då lägga mer energi
på de kvarvarande. Varje gren på trädet kan ses som en egen lösning på problemet och det
är då lätt att jämföra komplexiteten i de olika konceptlösningarna för att gallra ytterligare.
Figur 4 visar ett exempel på hur ett sådant träd kan se ut. I konceptkombinationstabellen,
tabell 1, radas de olika lösningarna upp under de olika underproblemen för att sedan
kombinera samman dessa till nya helhetslösningar. Det går inte alltid att använda dessa nya
lösningar rakt av utan de måste modifieras lite för att passa samman. En del koncept som
genereras kan direkt avgöras att det inte är praktiskt genomförbara och dessa sorteras bort
direkt (Ulrich & Eppinger, 2012).

Figur 4. Konceptklassificeringsträd för hur energin till en spikpistol kan lagras eller tas
emot.
Sista steget i metoden är att reflektera över hela processen. Trots att detta steg är placerat
sist är detta något som ska göras kontinuerligt under hela arbetets gång. Frågor som man
ska ställa är:
 Är utvecklingsteamet säkra på att lösningsrymden är fullt utforskad?
 Finns det alternativa funktionsdiagram?
 Finns det alternativa sätt att dela upp problemet?
 Har externa källor blivit grundligt undersökta?
 Har idéer från alla i utvecklingsteamet blivit accepterade och integrerade i
processen?
(Ulrich & Eppinger, 2012)
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2.2 Idévalsmatris
Idévalsmatris används för att utvärdera och jämföra olika koncept. Det genomförs genom
att de olika koncepten ställs upp i kolumner i en matris där viktiga kriterier för
slutprodukten ställs upp som rader i matrisen. Om några av dessa faktorer anses mer
betydelsefull än andra kan en viktningsfaktor mellan 1 och 10 användas. Ett referensobjekt
väljs ut, det kan vara ett koncept som sedan tidigare är känt inom företaget. Om det inte
finns något som tidigare är känt väljs något av de genererade koncepten ut som referens.
Vanligtvis väljs det koncept som intuitivt anses som det bästa. Därefter bedöms varje
koncept mot referensobjektet om det är bättre än, sämre än eller lika bra och detta markeras
med ett tecken, plus, minus eller noll. När alla kriterier är bedömda räknas en totalsumma
fram efter att varje plus, minus eller noll multipliceras med vikningsfaktorn. Detta moment
kan upprepas och då byts referensobjektet ut till det koncept som fick den högsta
totalsumman och ett fåtal av koncepten väljs ut för jämförelse mot detta. Exempel på
idévalsmatris visas i figur 5 (Baxter, 1995).

Figur 5. Exempel på idévalsmatris
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3. Förstudier
3.1 Lagkrav
Inledningsvis undersöktes vilka lagar som skulle kunna ha inverkan på konstruktionen. Det
visade sig att den lag som berör konstruktionen är lagen om fordonsbredd. För närvarande
är den största tillåtna bredden 260 cm i Sverige (Transportstyrelsen, 2013).

3.2 Befintlig lösning
Zetterbergs lösning studerades inledningsvis för att skapa en fördjupad förståelse av både
problemen med den befintliga lösningen samt vilken funktion som vill uppnås av beslaget.
Zetterberg har i dagsläget en variant som monteras när en kund beställer kombilucka. De
har även provmonterat en egen prototyp. Den befintliga lösningen är en enkel konstruktion
med en övre led som alltid är förbunden med luckan och en undre led som förbinds när
luckan växlas till dörrläge. Detta sker genom att en sprint sätts i den undre leden vid den
röda pilen i figur 6. Denna konstruktion är i dagsläget inte tillräckligt robust vilket leder
nedhängning. För att kompensera detta krävs tunga lyft vilket inte är önskvärt.

Figur 6. Närbild på Zetterbergs befintliga beslag
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3.3 Zetterbergs prototyp
Zetterbergs prototyp av beslaget bygger på principen att ett rör är konstant förbundet med
luckan samt ovankant av dumpern. När luckan sedan öppnas som en dörr låses röret fast av
vridrörelsen i en dubb i underkant. Stöd runt röret avlastar och minimerar glapp i lederna.
Denna konstruktion ger ett gott resultat vad gäller nedhängning och innehåller endast ett
fåtal detaljer. Den kräver dock en del arbete för att uppnå de fina ytorna som krävs på bl.a.
rör och stöd. Den lösa sprinten som kan ses i figur 7 sätts i som en säkerhetsdetalj är något
som är önskvärt att konstruera bort då den är lätt att glömma, med följden att luckan kan
ramla ner. Figur 8 visar prototypen öppnad i spridarläge.

Figur 7. Vänster bild, Zetterbergs prototyp
Figur 8. Höger bild, Zetterbergs prototyp i spridarläge
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3.4 Konkurrentanalys
Merparten av konkurrenterna använder sig av en liknande lösning som Zetterbergs
befintliga med en sprint som agerar som led när luckan ska öppnas i dörrläge. J. SörlingIlsbo AB har dock en variant som är mycket lik Zetterbergs prototyp. Den största
skillnaden är att på J. Sörling-Ilsbo variant är det inget övre stöd som avlastar den övre
leden när luckan öppnas i dörrläge. Eftersom dessa är så lika vill Zetterbergs använda sig av
en annan lösning för att särskilja sig från konkurrenter. I både Zetterbergs och J. SörlingIlsbo AB konstruktioner måste den ringsprint som ses i underkant av beslaget i figur 9
sättas på plats för att luckan inte ska riskera att ramla ner vid den initierande delen av
lucköppningen som dörr.

Figur 9. J. Sörling-Ilsbo AB variant av beslag.
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3.5 Andra marknader
Andra marknader och produkter som kunde tänkas ha en liknande funktion vad gäller att
kunna ledas åt två håll 90° i förhållande till varandra undersöktes. Dubbelhängda fönster är
ett exempel på en sådan produkt, därför besöktes Beijer bygg i Uppsala där ett Elitfönster
var uppställt för visning och kunde därför studeras. Genom ett antal leder skjuts piggar,
figur 10, in och ut ur glidspår, figur 11, vilket låser och låser upp de olika lederna. Dessa
används också som leder när fönstret ska öppnas i de olika lägena genom att piggarna
vickas i glidspåren.

Figur 10. Pigg som skjuts in i glidspår

Figur 11. Glidspår på dubbelhängt fönster
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Till personbilssläp har Allsläpet släpvagnar en lämlåsning i form av en klo, figur12. Denna
används på deras tippsläp och ger möjlighet till spridarfunktion genom att agera övre led
och att lämmen lossas i underkant. Deras lösning ger användaren möjlighet att växla mellan
antingen spridarläge eller lämläge där lämmen fälls ner som på ett vanligt personbils släp.
Den ger dock inte möjlighet att öppna lämmen som en dörr utan endast antingen uppåt eller
neråt.

Figur 12. Lämlåsning i form av en klo

3.6 Användar- och tekniskspecifikation
I slutskedet på förstudien skrevs en användar- och tekniskspecifikation, se bilaga 1. Denna
låg till grund för framtagning och genererande av samtliga koncept. Några av de krav som
sattes upp var att det ska vara enkelt för användaren att växla mellan spridar- och dörrläge.
Beslaget och dess hantering ska vara ergonomiskt utformat och inga tunga moment för
användaren får förekomma. Användaren ska även lagligt få framföra fordonet på allmän
väg när dörrbeslaget är i normalt körläge, med detta anses vara när luckan och beslaget är i
spridarläge. Beslaget ska även följa de miljökrav som är uppsatta i Zetterbergs
ledningssystem.
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4. Koncept
Ett antal koncept genererades genom att grundproblemet delades upp i en
konceptkombinationstabell och därunder beskrevs olika strategier för att lösa delproblemen
(Ulrich & Eppinger, 2012). Dessa olika strategier uppkom genom att olika delmöjligheter
kopplades samman. För att finna så många koncept som möjligt skissades de realistiska
idéerna upp. Tabell 1 visar konceptkombinationstabellen med en lösningsväg inritad. Ett
antal sådana kombinationer gjordes och koncepten skissades upp som presenteras här
under. För att sedan utvärdera dessa och välja det koncept som skulle vidareutvecklas
ytterligare och detaljkonstrueras användes en urvalsmatris. (Baxter, 1995).
Tabell 1. Konceptkombinationstabell

I koncept 1-6 är de röda detaljerna stumt fastsatta i flaket/dumpern och de mörkgrå
detaljerna ska hålla spridarluckan. Den övre delen är konstant förbunden mellan
spridarluckan och flak/dumper och bygger på samma princip som Zetterbergs befintliga
lösning.
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4.1 Koncept 1

Figur 13. Koncept 1
Den nedre leden kan särskiljas eller låsas med hjälp av excenterlåset och om luckan ska
vara i spridar- eller dörrläge kan på det sättet väljas. Detta ger att de roterande delarna sitter
väl skyddade och att det blir fasta stödpunkter där belastningarna är som störst.
Excenterlåset kan dock haka upp sig vid användning av beslaget i spridarläge.

4.2 Koncept 2

Figur 14. Koncept 2
Figuren visar beslaget i spridarläge. För att växla till dörrläge låses den undre leden genom
att den ljusgrå spaken vrids. Då skjuts den gröna axeln upp mot den fasta delen av leden,
som är skålformad undertill, och låses där genom att lederna i spaken är excentriskt
placerade. Detta ger att glapp i lederna uteblir när beslaget ställs i dörrläge men det krävs
ganska mycket arbete vid montering för att uppnå önskat resultat.
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4.3 Koncept 3

Figur 15. Koncept 3
Den undre leden sammankopplas när luckan önskas i dörrläge genom att med den gröna
spaken skjuter in den ljusgrå axeln in i den undre leden. Lederna blir då väl skyddade och
stabila men detta beslag motverkar troligen inte nedhängningen av luckan mer än det
befintliga beslaget.

4.4 Koncept 4

Figur 16. Koncept 4
Den undre delen av beslaget låses genom att vrida det ljusgrå handtaget så att den gröna
plattan skuts in i leden. Då kan luckan öppnas som dörr och leden spänns då samtidigt upp
för att motverka nedhängning. Figuren visar beslaget i spridarläge. Detta beslag skulle ge
en god motverkan mot nedhängning av luckan i dörrläge men innehåller både ett stort antal
komponenter och ett antal rörliga detaljer som kan fastna efter en tid då placeringen av
beslaget är i en väldigt utsatt miljö.
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4.5 Koncept 5

Figur 17. Koncept 5
Genom att vrida det ljusgrå handaget skuts den gröna plattan in i leden. Då låses den undre
leden samman och spänns samtidigt upp för att motverka nedhängning av luckan när denna
öppnas i dörrläge. Detta koncept innehåller färre detaljer och ger en likvärdig motverkan
mot nedhängning som koncept 4. Det innehåller dock ett flertal mindre och rörliga detaljer
som Zetterbergs produktion inte är anpassad för att tillverka.

4.6 Koncept 6

Figur 18. Koncept 6
Detta koncept är i mycket likt koncept 5, men på denna variant är inlåsningen i undre leden
förskjuten i förhållande mot centrum. Detta gör att den gröna axeln som skjuts in i leden
kan vara rak och därmed också stabilare. Utformingen av beslaget gör att det inte kräver
noggranna toleranser vid tillverkning utan att mycket kan justeras vid montering. Konceptet
innehåller ett flertal rörliga detaljer som sitter oskyddade och därmed också utsatta för
väder och smuts vilket kan leda till att dessa fastnar.
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4.7 Koncept 7

Figur 19. Koncept 7
Den röda stolpen symboliserar flaket/dumpern och den vita detaljen luckan. Beslaget består
endast av en del som både används vid spridar- och dörrfunktion. Det behövs inga extra
moment för att växla mellan de olika lägena utöver att lossa luckan i andra änden när
dörrläget ska användas. Detta koncept ger fördel av att endast innehålla ett fåtal detaljer där
alla rörliga delar sitter väl skyddade. Det är även användarvänligt då det inte är några extra
moment som måste göras vid byte mellan spridar- och dörrfunktion. En undersökning
rörande om detta koncept är praktiskt genomförbart inom utsatta ramar måste till då det i
denna variant blir stora påfrestningar i lederna.
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4.8 Koncept 8

Figur 20. Koncept 8
Samma beslag som i koncept 7 men kompletterad med ett undre stöd för att motverka
nedhängning av luckan då den öppnas som en dörr. Denna lösning kräver fina ytor i undre
stödet där glidytorna är samt att det av användaren krävs ett moment för att låsa den undre
leden då luckan ska öppnas i dörrläge. Detta för att det inte ska föreligga någon risk för att
det undre stödet ska kunna hoppa ur läge under användning med att luckan rasar ner som
följd. Fördelen är att konceptet består av få delar samt är robust mot yttre påverkan så som
föroreningar, väder och vind.

4.9 Koncept 9

Figur 21. Koncept 9
Samma beslag som i koncept 7, men luckan har här delats på mitten och svänger ut åt båda
håll vid dörrfunktionen. Detta görs för att minska påfrestningarna i beslaget vilket också
minskar nedhängningen. När luckan ska användas i spridarläge låses den samman i mitten
och beter sig då som en hel lucka. Detta ger betydligt mindre påfrestningar i lederna
samtidigt som de rörliga detaljerna är skyddade. Detta koncept kräver dock en ny typ av
lucka och att den låsning som håller samman luckhalvorna är kraftig då det kan bli stora
tryckande krafter på luckan när den är stängd i spridarläge.
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4.10 Koncept 10

Figur 22. Koncept 10
Detta koncept visar en alternativ variant av den övre leden, här bestående av en kulled.
Detta görs eftersom det resulterar i en led som själv justerar bort eventuellt glapp. Denna
typ av led behöver kompletteras med en undre led och det krävs även fina ytor på
kontaktytorna. Vid utvärdering i urvalsmatrisen är denna tänkt att kompletteras med undre
leden från koncept 2. Kulleden är här visad i genomskärning.

4.11 Koncept 11

Figur 23. Koncept 11
Detta koncept bygger på Zetterbergs prototyp av beslag men med bussningar inlagda vid
slitytorna. Bussningarna gör att det inte blir något skav på lackerade ytor men de kräver fler
detaljer och fina ytor som bussningarna ska glida emot. Utformingen av stöden som
beslaget vilar emot är utformade för passa både flak och dumper.
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4.12 Koncept 12

Figur 24. Koncept 12
Koncept 12 bygger även det på Zetterbergs prototyp och har bussningar vid slitytorna. En
nyckel används för att lossa leden på luckans övre vänstra kant. När denna tas ur sin
position, figur 24, åker en sprint upp parallellt med undre delen på beslaget. Detta
förhindrar att luckan ramlar ner i öppningsögonblicket, vilket gör den till en variant av
”fail-safe” låsning. Med denna variant blir det ett flertal rörliga detaljer och fjädrar som
måste löpa lätt för att konceptet ska fungera.
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4.13 Koncept 13

Figur 25. Koncept 13
För att växla till dörrläge från spridarläge dras spaken vid pilen ner, då skjuts en axeltapp ut
som låser fast i hålet på stödplattan under. Detta gör beslaget kompakt vilket gör att det
passar på både flak och dumper. Stödpunkterna i flaket/dumpern är placerade nära där
krafterna från luckan blir vilket ger ett stabilt beslag. Beslaget kräver en del bearbetning
samt att det innehåller både fjädrar och glidytor som måste löpa fritt för önskad funktion.
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5. Konceptval
För att välja koncept användes urvalsmatriser (Baxter, 1995). Urvalsfaktorerna är valda
utifrån de kriterier som är uppställda i användar- och teknikspecifikationen samt efter
önskemål från Zetterbergs på utformning av beslaget. Ett av huvudkriterierna med det nya
beslaget är att nedhängning av luckan ska undvikas. Beslaget ska dessutom vara anpassat
till befintlig kringutrustning för att inte Zetterbergs övriga produkter ska behöva
omkonstrueras med det merarbete detta medför.
Urvalsmatrisen användes i flera steg för att säkerställa att det bästa konceptet valdes för
vidare konstruktion. Anledningen till att det inte räcker med en enda urvalsmatris är för att
koncepten endast jämförs mot referensobjektet och inte sinsemellan. Det gör att när
referensobjektet byts kan de olika koncepten viktas på ett annat sett. Därför genomfördes
tre omgångar med urvalsmatriser tills dess att inget koncept fick bättre resultat än
referensobjektet.

5.1 Urval 1
Tabell 2. Urvalsmatris 1

I den första urvalsmatrisen användes Zetterbergs befintliga beslag som referens. De sju
koncept som fick högst poäng valdes ut till en ny urvalsmatris, dessa var koncept; 2, 5, 6, 7,
8, 11, 13. Gemensamt för dessa var att samtliga fick bättre än referensobjektet med
avseende på enkelhet att växla mellan spridar- och dörrläge, ergonomisk utformning, lösa
detaljer i konstruktionen och motverkning av nedhängning av luckan i dörrläge. Det beror
troligen på att fokus har legat på dessa egenskaper under konceptgenereringen. Koncept 7
fick sämre än referensen på kriteriet gemensam konstruktion för flak och dumper, eftersom
det bedömdes att detta koncept behövde extra stöd när stållucka används på dumper.
Koncept 11 och 13 fick sämre än referensen vad gäller utseende frånskilt konkurrenterna då
dessa liknar konkurrenten J. Sörling-Ilsbo´s variant av beslag.
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5.2 Urval 2
Tabell 3. Urvalsmatris 2

Samtliga koncept fick bättre än referensobjektet på kriterierna; motverka nedhängning av
luckan i dörrläge samt gemensam konstruktion för både flak och dumper. Detta för att
koncept 7 bedöms både kunna fjädra lite för mycket vilket leder till nedhängning av luckan
och att detta koncept troligen behöver förstärkas på dumper när stållucka används.
Urvalsmatrisen visar att koncept 8 var det enda som fick bättre sammanlagd poäng än
referensobjektet och koncept 11 var likvärdig med referensen. Därför gjordes en ny
urvalsmatris med koncept 8 som referens där koncept 7 och 11 jämfördes mot detta.
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5.3 Urval 3
Tabell 4. Urvalsmatris 3

I denna urvalsmatris visas att både koncept 7 och 11 fick sämre poäng än
referenskonceptet. Koncept 7 får en lägre sammanlagd poäng än referensen främst eftersom
det bedöms motverka nedhängning av luckan sämre och att det i tillverkningen kräver
snävare toleranser med färre justeringsmöjligheter i efterhand. De främsta svagheterna med
koncept 11 är att det kräver att användaren sätter i en sprint när denne ska växla till
dörrläge samt att konceptet liknar konkurrenternas lösning. Efter diskussion med
konstruktionschef (Beckman, 2013, personligt meddelande) och en konstruktör på
Zetterbergs (Pettersson, 2013, personligt meddelande) valdes koncept 7, där det enbart
finns en övre led, som skulle undersökas närmare om konceptet var genomförbart. Detta för
att det konceptet har många önskvärda egenskaper. Det är användarvänligt genom att inga
extra moment behövs för att växla mellan spridar- och dörrläge. Därmed minimeras risken
för misstag med skador på konstruktionen eller i värsta fall personskador som följd. Om
koncept 7 inte visar sig genomförbart att konstruera inom uppsatta krav kommer koncept 8
att väljas för detaljkonstruktion.
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6. Slutgiltigt beslag
6.1 Test av koncept 7
För att utvärdera om koncept 7 var genomförbart gjordes enkla beräkningar i Solid Works
Simulation av de krafter luckan utsätter beslaget för. Resultatet därifrån visade att
spänningarna i den vertikala axeln uppgick till närmare 520 N/mm2 när lasten från en
stållucka simulerades. Denna uppkom när största möjliga diameter på axel användes. Om
ett axelstål, t.ex. SS-2541-04, används med en tillåten spänning om σtill 600 N/mm2 skulle
konceptet vara genomförbart förutsatt att det inte förekommer någon extra belastning på
luckan under öppning i dörrläge. Det är dock troligt att det i öppningsläget blir extra
påfrestningar på beslaget i form av dynamiska och statiska krafter. Detta skulle kunna leda
till att beslaget deformeras eftersom spänningen är hög initialt. Med detta i beaktning
valdes koncept 8 för vidareutveckling och detaljkonstruktion. I figur 26 visas spänningen
på den vertikala axeln i en förenklad modell av beslaget.

Figur 26. Spänning i koncept 7

6.2 Utveckling av koncept 8
I urvalsmatriserna visade det sig att koncept 8 ofta fick sämre än referensobjektet när det
gäller ytor som skavs vid användning. Det finns även en risk vid den initierande delen av
att luckan öppnas som dörr, att luckans undre extra stöd halkar av stödpiggen på flaket/
dumpern. Detta kan få följden att luckan ramlar ner. Båda dessa nackdelar var något som
behövde åtgärdas och omkonstrueras. Som utgångspunkt vid konstruktionen har kraven för
storleken används från flaket. Anledningen för att detta användes är att det är snävast krav
på flaket vilket gör det enkelt att sedan passa in det på dumpern som har större utrymme för
beslaget.
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6.2.1 Låsning av undre stödet
För att undvika att det undre stödet ska kunna glida av när luckan öppnas som dörr
genererades olika koncept av låsning som förhindrar detta. Ett koncept var att fästa en ledad
axel på den del av det undre stödet som är fäst på luckan, figur 27. När luckan ska öppnas i
spridarläge vrids axeln över och ner i clipset så att den låses där. Då blir denna axel ett
stopp som gör att det undre stödet inte kan glida av den pigg som det vilar emot. När luckan
sedan ska växlas tillbaka till spridarläge vrids axeln tillbaka och trycks fast i det inre
clipset.

Figur 27. Låsning av undre stödet med hjälp av en axel
En annan möjlig modifiering av konceptets nackdelar är att svetsa fast en ringsprint på det
undre stödet som är fäst i luckan. När luckan används som spridarlucka är ringen på
sprinten vriden bakåt och när luckan sedan ska växlas över till dörrläge vrids denna framåt
över stödpiggen, figur 28. Ringen kommer då att hindra det undre stödet från att glida av
piggen.

Figur 28. Låsning av undre stödet med hjälp av ringsprint
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6.2.2 Omkonstruktion av undre stödet för att undvika nötande ytor
Konstruktionen av koncept 8 kräver god ytjämnhet på det undre stödets slitytor. Detta var
en önskvärd aspekt att konstruera bort för att anpassa konstruktionen mot Zetterbergs
produktion. Ett lösningsförslag på detta problem var att använda någon form av lager
monterat på stödpiggen som det undre stödet sedan vilar emot. Denna idé valdes snart bort
av utrymmes och kostnadsskäl. Ett annat lösningsförslag var att låta den vertikala axeln i
beslaget fortsätta ner och låta det undre stödet vila emot axeln. Därmed kan stödpiggen tas
bort helt. Den vertikala axeln fästs så att den roterar med beslagets rörelse vid öppning av
luckan i dörrläge. Detta gör att det inte blir någon yta mellan undre stödet och vertikalaxeln
som gnids mot varandra och därmed krävs ingen god ytfinhet på undre stödet. Detta
sammantaget gjorde att detta lösningsförslag valdes för fortsatt utveckling.
6.2.3 Ny låsning av undre stödet
Med den nya varianten av det undre stödet där vertikalaxeln förlängs ner och låter stödet
vila emot axeln innebar nya möjligheter för fastlåsning av det undre stödet. Ett koncept på
ett skjutlås som var fäst på vertikalaxeln togs fram. Principen på det konceptet var att när
luckan ska användas i dörrläge låser man först fast det undre stödet via skjutlåset så att
denna inte kan glida av vertikalaxeln. Skjutlåset var då placerat under stödet, Figur 29.

Figur 29. Skjutlåset placerat under stödet
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6.2.4 Skjutlåset som säkerhetsfunktion
Konceptet ställer krav på manuell hantering när läget på skjutlåset ska ändras. Om denna
hantering av någon anledning uteblir kan luckan fortfarande användas i dörrläge, men
risken för att luckan ska ramla ner är överhängande. För att det undre stödet inte ska kunna
glida av, med att luckan som ramlar ner som följd, är det önskvärt att omkonstruera detta så
att manuell hantering är en förutsättning för växling mellan spridar- och dörrläge. För att
lösa problemet flyttades skjutlåset upp mellan stödet och leden på flaket/dumpern. På leden
svetsas en plåt fast med ett hål som axeln från skjutlåset passar i. Detta gör att det måste
ändras läge på skjutlåset för att kunna välja mellan spridar- och dörrläge på luckan. Då
luckan är i spridarläge befinner sig skjutlåset i det övre läget och låser beslaget från att
kunna rotera kring vertikalaxeln, figur 30. För att byta till dörrläge sedan måste skjutlåset
dras ner till nedre läget för att lossa låsningen av vertikalaxeln. I samma moment låses det
nedre stödet fast mot vertikalaxeln, figur 31.

Figur 30. Skjutlåset i övre läget och förhindrar rotation kring vertikalaxeln

Figur 31. Skjutlåset i nedre läget och låser fast undre stödet mot vertikalaxeln
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6.2.5 Prototyp av skjutlåset
För att låsa fast skjutlåset i dess olika lägen valdes att använda en gummiduk som är
uppslitsad som handtaget på skjutaxeln sedan sticker upp igenom. I ändlägena är det större
hål men mellan dessa är det en smal slits. Slitsen är smalare än handtaget vilket gör att detta
hålls kvar i ändlägena. När användaren vill skjuta över till andra läget flexar gummit isär
och handtaget kan passera. Anledningen till att en gummiduk valdes till detta ändamål var
att inte behöva använda fjädrar eller liknande då dess lätt kan fastna i den utsatta miljön
som beslaget befinner sig i. För att testa om detta skulle fungera bra i praktiken tillverkades
en prototyp av skjutlåset, figur 32.

Figur 32. Prototyp av skjutlåset
Efter att principen med gummiduk testades med gott resultat vidareutvecklades delarna i
skjutlåset för att passa Zetterbergs produktion. Skjutaxeln gjordes om så att denna kan
skäras ut som en del med skärmaskin ur en plåt. Det gör att det blir färre arbetsmoment på
detaljen vilket också minskar tillverkningskostnaden.
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6.2.6 Fäste till skjutlås
På prototypen användes ett rör med påsvetsade muttrar för fastlåsning av skjutlåset. I dessa
muttrar skruvas två skruvar in mot vertikalaxeln och genom friktionen där emellan hålls
skjutlåset fast. Detta gör att det är flera små detaljer som måste svetsas samman vilket
Zetterbergs produktion inte är anpassad till. Därför vidareutvecklades detta till ett klämfäste
som fungerar som en rörklammer. När skruven i figur 33 skruvas in dras klämfästet
samman och nyper runt vertikalaxeln.

Figur 33. Vidareutvecklat klämfäste
6.2.7 Slutversion av skjutlås
Samma klämfäste anpassades även för att hålla både skjutaxeln och gummiduken på plats.
Tack var detta kunde svetsning av skjutlåset helt uteslutas samt att ståldetaljerna kan skäras
ut i skärmaskin. Figur 34 visar hela skjutlåset i slutgiltig version.

Figur 34. Slutgiltig version av skjutlåset
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6.3 Framtagning av prototyp
En prototyp av dörrbeslaget till flak skrevs ut från en 3D-skrivare varpå det tillverkades en
ställning för detta att monteras på, Figur 35. Detta gjordes för att på ett enkelt sätt kunna
testa hur de olika funktionerna beter sig i praktiken.

Figur 35. Prototyp av dörrbeslaget
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6.4 Materialval
Så många detaljer som möjligt är anpassade för att kunna skäras ut i Zetterbergs
skärmaskin, eftersom det är fördelaktigit för deras produktion. Materialkvaliteten är vald i
dessa detaljer efter den kvalitet på plåtar som Zetterbergs redan använder sig av i sin
produktion. Det kvalitéer som används här är MC355 för plåttjocklekar mellan 3-10mm
och S355J för plåtar mellan 12-50mm.
Rören är av sömlöst SS-EN 10305-1 E235+C för att uppnå de toleranser som
konstruktionen kräver utan att efterbearbetning ska vara nödvändig. Det är även anpassat
efter den kvalitet och storlek som Zetterbergs stålleverantör lagerhåller. Det skulle vara
möjligt att använda ett svetsat rör då dessa är billigare men de lagerhålls inte av
leverantören.
I axlarna är kvalitet SS 2225 vald för att uppnå tillräcklig sträckgräns samt för att
konstruktionen kräver svetsbart material på axlarna. Detta är också ett material vilket är valt
efter vad Zetterbergs stålleverantör lagerhåller.
Materialet i gummiduken är valt till EPDM utifrån att vara UV- och ålderbeständigt samt
att arbetstemperaturen är mellan -45°C och 120°C. Detta för att det ska vara användbart i
både låga temperaturer och ha en lång livslängd.

6.5 Verifiering mot användar- och tekniskspecifikation
Inför att detaljritningar till slutversionen av dörrbeslaget skulle arbetas fram verifierades
konstruktionen mot användar- och teknikspecifikationen. Detta gjordes för att säkerställa
att de uppställda kraven följdes, bilaga 2 visar utfallet av verifikationen. Konstruktionen
bedömdes uppfylla samtliga krav förutom avsnittet om dokumentation. Då det är
specificerat under avsnittet dokumentation att sammanställnings- och detaljritningar ska
framställas har även denna punkt uppfyllts under processens senare del.
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7. Slutversioner av dörrbeslaget
För att passa de olika kombinationerna mellan flak och dumper samt aluminiumlucka och
stållucka krävs det tre olika versioner av beslaget. Dessa är snarlika varandra i största
möjliga utsträckning och skiljer sig endast på ett fåtal detaljer. Principen för de tre är
densamma. Figur 36 visar beslaget i spridarläge, skjutlåset är då i det övre läget och
förhindrar rörelser kring vertikalaxeln.

Figur 36. Dörrbeslag i spridarläge
För att växla till dörrläge ställs skjutlåset i nedre läget vilket både gör rörelse kring
vertikalaxeln möjlig samtidigt som det undre stödet låses fast så att detta inte kan glida av
vertikalaxeln, figur 37.

Figur 37. Dörrbeslag i dörrläge
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7.1 Dörrbeslag Flak
Figur 38 visar den slutgiltiga lösningen av dörrbeslaget i versionen för flak. För att ge
möjlighet till att kunna justera in luckan vid montering är hålen för skruvarna i beslaget
ovala. Detta ger möjlighet att både justera nedhängningen av luckan samt kunna förskjuta
den i sidled. Se bilaga 3 för sammanställningsritning.

Figur 38. Dörrbeslag flak
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7.2 Dörrbeslag dumper aluminiumlucka
Dörrbeslaget på dumper med aluminiumlucka är i mycket likt beslaget för flak, figur 39.
Dock gör konstruktionsskillnaderna mellan flak och dumper att distanserna på den vertikala
leden måste utformas på ett annat sätt för att passa dumper. Skillnaden ligger i hur djupt in
luckan är placerad i förhållande till bågen. Se bilaga 3 för sammanställningsritning.

Figur 39. Dörrbeslag dumper aluminiumlucka
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7.3 Dörrbeslag Dumper stållucka
Det tredje beslaget är anpassat för dumper med stållucka. Det är utformat på samma sätt
som dörrbeslaget för dumper med aluminiumlucka men med skillnaden att de detaljer som
är fästa på luckan svetsats dit istället för att ha skruvats, figur 40. Detta gör att de
justeringsmöjligheter som finns för aluminiumluckan inte finns på stålluckan. För att
kompensera detta läggs det till eller tas bort stödbrickor mellan leden på luckan och
mellandelen. Detta gör att den övre delen av luckan kan skjutas fram och tillbaka i
förhållande till undre stödet och på det viset justera nedhängning av luckan. Se bilaga 3 för
sammanställningsritning.

Figur 40. Dörrbeslag dumper stållucka
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8. Diskussion
Syftet med detta examensarbete var att konstruera ett beslag för spridarlucka som ska ge
möjlighet till att öppna luckan som en dörr för att enkelt kunna lasta och lossa maskiner,
styckegods m.m. Stor vikt har lagts på att finna en robust konstruktion som innehåller
endast ett fåtal detaljer och så få rörliga delar som möjligt. Den slutgiltiga konstruktionen
uppfyller de uppsatta målen och följer kraven i kravspecifikationen, vilket i korta drag
innebär; att den är lätt att växla mellan spridar- och dörrläge, att den inte innebär tunga
moment för användaren, att nedhängning av luckan undviks samt att den är laglig att
framföra på allmän väg.
Annpassning och hänsyn har tagits till Zetterbergs produktion för att så mycket som möjligt
ska kunna tillverkas i företagets regi, med så få arbetsmoment som möjligt. Detaljerna ska i
största möjliga mån tillverkas av den plåt som idag används i produktionen och de ska även
kunna skäras ut av Zetterbergs skärmaskin.
Den prototyp som tillverkats genom utskrift i 3D-skrivare har gett en bra bild av hur
beslaget skulle fungera i praktiken. Den har även varit ett bra verktyg att använda vid
förklaring av funktioner för berörda på Zetterbergs. Detta ses som ett bra verktyg att
använda sig av vid produktframtagning. Det visar direkt om produkten fungerar som
planerat, om det är något som blir svåråtkomligt och framförallt gör prototypen det enkelt
att kommunicera tankar och idéer med andra.
Även om enkel prototyp är tillverkad som visat att funktonaliteten är enligt önskan krävs
det att en fullskalig prototyp tillverkas och testas, monterad på en spridarlucka. Detta krävs
eftersom det är svårt att säga hur beslaget kommer att bete sig under full belastning och
användning. Luckan kommer att hänga ner sig lite men detta är tänkt att kunna justeras bort
vid montering. Till detta behövs det eventuellt tas fram monteringsunderlag för hur detta
ska gå till för att det inte ska bli ett tidsödande moment.
Den femstegsmetod som använts för att generera koncept upplevdes på ett positivt sätt
eftersom den delar upp grundproblemet i mindre delar. Därigenom hittades enkla
dellösningar som sedan kunde kombineras till en helhetslösning. Troligtvis skulle både fler
och bättre idéer genereras om arbetet utfördes i grupp. Både femstegsmetoden och
urvalsmatriser kunde ha använts till vidareutveckling av det koncept som valdes för
slutkonstruktion. I det konceptet kunde metoderna ha användas på specifika detaljer i
konstruktionen, exempelvis hur fastlåsningen av det undre stödet skulle utformas.
Det behövs viss vidareutveckling och utvärdering av beslaget för att optimera
konstruktionen, detta beskrivs närmare i nästa avsnitt.
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9. Slutsats
Examensarbetet resulterade i ett beslag med tre olika konfigurationer för att passa de olika
kombinationerna mellan flak och dumper samt mellan aluminiumlucka och stållucka.
Beslagen är snarlika varandra och skiljer sig endast genom ett fåtal detaljer. De ingående
detaljerna i beslaget är anpassade efter både Zetterbergs produktion samt efter deras
stålleverantör. För att säkerställa att beslaget hanteras på rätt sätt och därigenom inte skadar
användaren har en säkerhetsdetalj byggts in. Denna detalj är ett skjutlås som måste
manövreras för att möjliggöra växling mellan spridar- och dörrläge, vilket gör att
felanvändning undviks i största möjliga mån.
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10. Rekommendationer
För att optimera konstruktionen behövs ett antal aspekter tas i beaktning, vilka tas upp här.


Utformningen av slitsen i gummiduken på skjutlåset behöver testas och utvärderas.
Detta för att uppnå önskad funktionalitet med att låset stannar i önskat läge men att
det samtidigt på ett användarvänligt sätt går att manövrera.



Klämfästet på skjutlåset kräver efterberarbetning i form av gängning vilket skulle
vara önskvärt att eliminera. Den skruv som används för att klämma samman
klämfästet skulle kunna bytas ut mot en genomgående och de skruvar som håller
gummiduken skulle kunna bytas ut mot t.ex. nitar. Klämfästet behöver också testas
att skäras ut i skärmaskinen för att se om detta är en detalj som maskinen klarar av.
Även vilket spel som är lämpligt mellan klämfästet och vertikalaxeln behöver
utvärderas och anpassas för att önskad funktion ska uppfyllas.



Längd på gängade hål bör anpassas så att skruvar från Zetterbergs befintliga lager
passar.



Detaljer så som led på aluminiumlucka (Led på alulucka) och led på stållucka (Led
på stålluckan) bör utvärderas om det går att vidareutveckla och anpassa dessa
närmare motsvarande befintliga beslag. Troligen går det att använda vissa
gemensamma detaljer och att använda sig av samma svetsfixtur.
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2 Sammanfattning
Detta dokument beskriver de övergripande kraven på projektet ”Konstruktion av
beslag med dörrfunktion till spridarlucka”. Dessa krav ska fungera som input för
generering av kommande koncept förslag.
Dokument består av två delar. Den första delen ger en generell beskrivning av
produkten som ska utvecklas i detta projekt. Denna del ger en allmän ökad
förståelse för produkten. Den andra delen innehåller alla specificerade krav på
produkten i olika avseenden.

3 Generell beskrivning

3.1 Gränssnitt
Dörrbeslagets grundläggande koncept skall vara att kunna ge användaren möjlighet
att öppna spridarluckan som en dörr för att enkelt kunna lasta och lossa maskiner,
styckegods m.m.

3.2 Funktioner
Dörrbeslaget skall enkelt kunna ställas om mellan spridar- och dörrfunktion. Den
skall klara av att hålla upp egenvikten av spridarluckan vid öppning som dörr.
Spridarluckan skall kunna ställas upp längs med flaket när den öppnas som dörr,
låsningen av detta ingår inte i denna uppgift men beslaget skall vara utformat så att
detta är lösbart utan tunga lyft för användaren.

3.3 Användare
Användare är i första hand föraren av lastbilen.

4 Specifika krav

4.1 Funktionella krav
4.1.1 Funktionalitet
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.1.4

4.1.1.5
4.1.1.6

Användaren skall kunna öppna spridarluckan som en dörr för att
enkelt kunna lasta och lossa maskiner, styckegods m.m.
Användaren skall lagligt få framföra fordonet på allmän väg när
dörrbeslaget är i normalt körläge.
Det skall vara enkelt att växla mellan spridar- och dörrläge.
Dörrbeslaget skall vara ergonomiskt utformad vad gäller byte mellan
spridar- och dörrfunktion samt uppställning av spridarluckan i
dörrläge. Detta med avseende på tunga lyft och moment.
Dörrbeslaget skall inte innehålla några lösa delar som kan tappas
bort.
Användaren skall alltid kunna växla mellan spridar- och dörrläge
oavsett väderförhållanden.

4.1.2 Storlek
4.1.2.1
4.1.2.2

Totala bredden inklusive dörrbeslag får inte överskrida 2600 mm för
svenska marknaden respektive 2550 mm för övriga marknader.
Dörrbeslaget får maximalt sticka ut 9mm på Euro Tipper och 16mm
på Euro Dumper i sidled i förhållande till den stolpe beslaget är
monterat på.

4.2 Servicefunktioner
4.2.1
4.2.2

Detaljerna skall vara utformade för att de skall vara enkla att
underhålla.
Om smörjning behövs skall detta gå att utföra utan att demontering
av beslaget är nödvändig.

4.3 Krav på externa gränssnitt
4.3.1 Användargränssnitt
4.3.1.1

4.3.1.2

Som fäselement på aluminiumluckan skall det användas samma typ
som till befintligt beslag på luckan. På stålluckan får det ej vara
genomgående skruvförband så att det hamnar på insidan till
lastutrymmet.
Beslaget skall anpassas för att passa både på flak och dumper med
endast mindre förändringar av konstruktionen.

4.4 Prestandakrav
4.4.1
4.4.2
4.4.3

Dörrbeslaget skall vara intuitivt designad för att underlätta
användandet.
Dörrbeslaget skall vara utformat så att det vid normal användning
inte är någon risk för att det uppstår skada på konstruktionen.
Omställning mellan spridar- och dörrläge skall kunna ske med
handkraft. Maximal kraft för detta får uppgå till 200N.

4.5 Egenskaper
4.5.1 Säkerhet
4.6.1.1
4.6.1.2

Klämrisk ska minimeras eller helst elimineras.
Spridarluckan skall ej oavsiktligt kunna ramla ner.

4.6 Övriga krav
4.6.1 Dokumentation
4.7.2.1

Sammanställnings- och detaljritningar av komplett produkt skall
framställas

4.6.2 Miljökrav
4.7.3.1
4.7.3.2

Kontroll mot Kemikalielistan, se Zetterbergs ledningssystem kap
8.10 .
Hänsyn till ev. påverkan på våra betydande miljöaspekter
(definierade av Zetterbergs ledningssystem).

4.6.3 Myndighetskrav
Produkten skall uppfylla följande krav:
4.8.3.1
Europaparlamentet och rådets direktiv 97/27/EG vad gäller
totalbredd.
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2 Sammanfattning
Dokument är en verifiering av att projektet ”Konstruktion av beslag med dörrfunktion
till spridarlucka” följer de uppsatta kraven i användar- och tekniskspecifikationen.
Detta för att säkerställa att projektet bedöms uppfylla kraven innan detaljritningar
framställs.

2.1 Funktionella krav
2.1.1 Funktionalitet
kap.

Krav

2.1.1.1

Användaren skall kunna öppna
spridarluckan som en dörr för att enkelt
kunna lasta och lossa maskiner,
styckegods m.m.
Användaren skall lagligt få framföra
fordonet på allmän väg när dörrbeslaget
är i normalt körläge.
Det skall vara enkelt att växla mellan
spridar- och dörrläge.
Dörrbeslaget skall vara ergonomiskt
utformad vad gäller byte mellan spridaroch dörrfunktion samt uppställning av
spridarluckan i dörrläge. Detta med
avseende på tunga lyft och moment.
Dörrbeslaget skall inte innehålla några
lösa delar som kan tappas bort.
Användaren skall alltid kunna växla
mellan spridar- och dörrläge oavsett
väderförhållanden.

2.1.1.2

2.1.1.3
2.1.1.4

2.1.1.5
2.1.1.6

Godkänt G, Underkänt U,
Komentar K
G

G

G
G

G
G

2.1.2 Storlek
kap.

Krav

2.1.2.1

Totala bredden inklusive dörrbeslag får
inte överskrida 2600 mm för svenska
marknaden respektive 2550 mm för
övriga marknader.
Dörrbeslaget får maximalt sticka ut
9mm på Euro Tipper och 16mm på
Euro Dumper i sidled i förhållande till
den stolpe beslaget är monterat på.

2.1.2.2

Godkänt G, Underkänt U,
Komentar K
G

G

2.2 Servicefunktioner
kap.

Krav

2.2.1

Detaljerna skall vara utformade för att
de skall vara enkla att underhålla.

Godkänt G, Underkänt U,
Komentar K
G

2.2.2

Om smörjning behövs skall detta gå att
utföra utan att demontering av beslaget
är nödvändig.

G

2.3 Krav på externa gränssnitt
2.3.1 Användargränssnitt
kap.

Krav

2.3.1.1

Som fäselement på aluminiumluckan
skall det användas samma typ som till
befintligt beslag på luckan. På stålluckan
får det ej vara genomgående
skruvförband så att det hamnar på
insidan till lastutrymmet.
Beslaget skall anpassas för att passa
G
både på flak och dumper med endast
mindre förändringar av konstruktionen.

2.3.1.2

Godkänt G, Underkänt U,
Komentar K
G

2.4 Prestandakrav
kap.
2.4.1
2.4.2

2.4.3

Krav

Godkänt G, Underkänt U,
Komentar K
Dörrbeslaget skall vara intuitivt designad G
för att underlätta användandet.
Dörrbeslaget skall vara utformat så att
G
det vid normal användning inte är någon
risk för att det uppstår skada på
konstruktionen.
Omställning mellan spridar- och dörrläge G
skall kunna ske med handkraft. Maximal
kraft för detta får uppgå till 200N.

2.5 Egenskaper
2.5.1 Säkerhet
kap.

Krav

2.5.1.1

Klämrisk ska minimeras eller helst
elimineras.
Spridarluckan skall ej oavsiktligt kunna
ramla ner.

2.5.1.2

Godkänt G, Underkänt U,
Komentar K
G
G

2.6 Övriga krav
2.6.1 Dokumentation
kap.

Krav

2.6.1.1

Sammanställnings- och detaljritningar av
komplett produkt skall framställas

Godkänt G, Underkänt U,
Komentar K
K, Skall framställas längre fram
i processen

2.6.2 Miljökrav
kap.

Krav

2.6.2.1

Kontroll mot Kemikalielistan, se
Zetterbergs ledningssystem kap 8.10 .
Hänsyn till ev. påverkan på våra
betydande miljöaspekter (definierade av
Zetterbergs ledningssystem).

2.6.2.2

Godkänt G, Underkänt U,
Komentar K
G
G

2.6.3 Myndighetskrav
Produkten skall uppfylla följande krav:
kap.
Krav
2.6.3.1

Europaparlamentet och rådets direktiv
97/27/EG vad gäller totalbredd.

Godkänt G, Underkänt U,
Komentar K
G
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