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Sammanfattning 
EuroMaint Rail AB arbetar med underhåll och ombyggnationer av spårbundna fordon och har 

varit verksamt i branschen sedan 2001, då företaget bildades. Företaget är verksamt i stora delar 

av Europa och är en av de ledande aktörerna på marknaden. 

Underhållsarbetet som innefattar både förebyggande och avhjälpande underhåll inkluderar bland 

annat kontroller av godsvagnars pneumatiska bromssystem. För att dessa kontroller ska vara 

fullständiga för vagnar med pneumatisk lastutvägning krävs att funktionen, för de utvägnings- 

ventiler som känner av hur tungt lastad vagnen är och reglerar bromskraften därefter, kan 

verifieras med hjälp av kontrollerna. Ventilerna kontrolleras genom att de belastas med en 

externt pålagd kraft, simulerandes olika lastningsgrad, samtidigt som bromskraften mäts. Broms- 

kraften ska stämma överens med den simulerade lasten.  

De verktyg som konstruerats och tillverkats ute på vagnsverkstäderna och som används för att 

applicera kraften på utvägningsventilerna har, för vissa typer av löpverk, uppvisat plastiska 

deformationer tillföljd av underdimensionering eller överbelastning. 

Syftet med detta arbete har varit att konstruera ett fullständigt dimensionerat verktyg anpassat för 

löpverken Y25-boggi och TF25SA, för vilka behovet av ett nytt verktyg ansetts som störst. 

Dessa löpverk var dessutom de enda löpverken som kunde studeras under, den fyra dagar långa, 

fältstudien i början av arbetet. 

Arbetet har inkluderat hela produktutvecklingsprocessen från problemanalys och koncept- 

utveckling till konstruktion och framtagande av tillverkningsunderlag. 

Resultatet blev ett verktyg med hydraulisk kraftapplicering och speciellt utformade tillbehör 

anpassade för de två löpverken. Att verktygets konstruktion är modulär medför förhoppningar 

om att det ska passa även andra typer av löpverk. 
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Abstract 
EuroMaint Rail AB works with maintenance and refurbishment of track bound vehicles and has 

been active in the industry since 2001, when the company was founded. The company is 

established in the greater parts of Europe and is one of the leading actors in the market. 

The maintenance work, which includes both preventive and corrective maintenance, includes, 

among other things, testing of the pneumatic brake system on freight cars. In order for these tests 

to be complete for freight cars with pneumatic load sensing the weighing valves, which detects 

how heavily loaded the freight car is and regulates the braking force in proportion to the load, 

must be tested and verified. The weighing valves are tested by an externally applied force, 

simulating different loading rates, while the brake force is measured. The brake force should be 

consistent with the simulated load. 

The tools that are used when applying force to the weighing valves has been designed and 

manufactured at the repair workshops and has for certain running gears shown plastic 

deformations due to being undersized or overloaded. 

The purpose of this work has been to design a complete dimensioned tool adapted for the 

running gears Y25-bogie and TF25SA, for which the need of a new tool was most desired. These 

running gears were also the only ones that could be studied during a four day long field study in 

the beginning of this work. 

The work has included the entire product development process from problem analysis and 

concept development to design and final manufacturing documents.      

The results became a tool with hydraulic force application and specially designed accessories for 

each running gear. The tools modular design entails the hope that it will be able to fit other types 

of running gears as well. 
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NOMENKLATUR 

I detta avsnitt presenteras de beteckningar och förkortningar som använts i denna rapport samt 

den programvara som utnyttjats under genomförandet av detta examensarbete. 

 

 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

A Area (m
2
) 

 Vinkel () 

b Bredd (m) 

d Diameter (m) 

F Kraft (N) 

g Tyngdacceleration (m/s
2
) 

h Höjd (m) 

IY Areatröghetsmoment kring Y-axeln (m
4
) 

L Längd (m) 

Mb Böjmoment (Nm) 

Mv Vridmoment (Nm) 

m Massa (kg) 

µ Friktionstal 

N Normalkraft (N) 

n Antal 

P Gängstigning (m) 

r Radie (m) 

σb Böjnormalspänning (Pa) 

σe von Mises effektivspänning (Pa) 

t Tjocklek (m) 

Wb Böjmotstånd (m
3
) 

x Avstånd i x-led (m) 

z Avstånd i z-led (m) 
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CAD Computer Aided Design 

CAM Computer Aided Manufacturing 

CNC Computer Numerical Control 

FE Finite Element 

FEA Finite Element Analysis 

FEM Finite Element Method 

STAX  Största tillåtna axellast 

STH Största tillåtna hastighet  

STVM Största tillåtna vikt per meter  

UIC International Union of Railways 

Programvara 

Programnamn Användningsområde Utvecklare 

ANSYS Workbench 12.0 Dimensionering, Optimering ANSYS 

MATLAB R2009b Beräkning MathWorks 

Solid Edge ST Modellering, Tillverkningsunderlag Siemens 

Visio 2007 Illustrering Microsoft 

Word 2007 Rapportering Microsoft 

Excel 2007 Planering Microsoft 

PowerPoint 2007 Presentation Microsoft 
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1  INTRODUKTION 

Detta kapitel beskriver bakgrund, syfte, avgränsning, målsättning och övergripande metodval för 

det utförda examensarbetet. 

 

 

1.1 Bakgrund 

EuroMaint AB bildades vid bolagiseringen av Statens Järnvägar år 2001 då EuroMaint AB tog 

över verksamheten efter det statliga verkets maskindivision. Företaget bedriver idag sin 

verksamhet i två dotterbolag EuroMaint Industry AB och EuroMaint Rail AB. EuroMaint Rail 

AB är idag verksamma i stora delar av Europa och är en av marknadens ledande aktörer inom 

underhåll och ombyggnationer av spårbundna fordon. [EuroMaint Rail]  

Med tungt trafikerade järnvägsnät, långa stoppsträckor samt ett delat utrymme för gods- och 

persontransporter ställs höga krav på säkerheten. För att upprätthålla den höga nivå på säkerhet 

som styrs av [Transportstyrelsens regelbok - för spårbunden trafik 2010] krävs inte minst ett 

kontinuerligt underhåll av tågens bromssystem. 

Enkelt förklarat fungerar huvudbromssystemet på ett tåg med tryckluftsbromsar som så att varje 

vagn förses med tryckluft via en huvudledning som löper längs hela tågets längd. I huvud- 

ledningen råder vid drift ett övertryck som upprätthålls med en kompressor belägen i loket. På 

varje vagn sitter en förrådsluftsbehållare i vilken det råder samma tryck som i huvudledningen 

fram till dess att tåget bromsas. Då sjunker trycket i huvudledningen och trycket i förrådslufts- 

behållaren tillåts överföra bromskraft till bromsblocken via en eller flera bromscylindrar. Vikt- 

skillnaden mellan olastade och fullastade godsvagnar är mycket stor. Denna viktskillnad medför 

att bromskraften måste vara justerbar för att vagnarna ska kunna bromsas med en väl avvägd 

bromskraft. Vore bromskraften för låg skulle stoppsträckan bli för lång och vore bromskraften 

för hög skulle hjulen kunna låsa sig. På äldre godsvagnar justeras bromskraften manuellt mellan 

de fasta lägena olastad och fullastad vagn via en lastväxel. På många moderna vagnar har denna 

ersatts med en eller flera steglösa utvägningsventiler som känner av hur tungt lastad vagnen är 

och tillsammans skickar ett proportionellt relätryck till vagnens lastutbromsning, som justerar 

bromskraften därefter. 

EuroMaint Rail AB har utvecklat en utrustning för kontroll av tryckluftbromsar av typen 

blockbromsar som kan användas både under planerat underhållsarbete vid vagnsverkstäderna 

och i samband med reparationsarbete ute i fält. Utrustningen används bland annat för att 

kontrollera så att bromskraften mellan bromsblock och hjul överensstämmer med trycken i 

huvudbromssystemets olika ledningar. För att verifiera att huvudbromsystemet kan leverera en 

bromskraft överensstämmande med vagnslasten kan ledningen mellan utvägningsventilerna och 

lastutbromsningen trycksättas med ett externt relätryck. Detta sätt att kontrollera huvud- 

bromssystemet är dock inte fullständigt eftersom det inte verifierar utvägningsventilernas 

funktion. 

1.2 Problembeskrivning 

För att genomföra en fullständig kontroll av huvudbromssystemet måste även utvägnings- 

ventilerna inkluderas i kontrollen, det vill säga bromskraften måste mätas vid olika vagnslast 

utan användande av ett externt relätryck. Ett sätt att kringgå användandet av detta externa relä- 

tryck är att manuellt belasta utvägningsventilerna för att på så sätt simulera olika vagnslast. 
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Utvägningsventilerna sitter placerade i anslutning till godsvagnens löpverk och vid tidpunkten 

för detta examensarbete saknades tyvärr välfungerande verktyg för manuell belastning av 

utvägningsventilerna på ett flertal olika löpverk. Det är för de löpverk där utvägningsventilerna 

sitter svåråtkomligt placerade och där det krävs stora krafter för att verifiera ventilernas funktion 

i spannet mellan tom och fullastad vagn som behovet av ett verktyg är som störst.  

De verktyg som existerar har konstruerats och tillverkats ute i vagnsverkstäderna där 

konstruktionsarbetet endast omfattat utformning av verktygen och således inte inkluderat 

hållfasthetsmässig dimensionering. Detta har på vissa verktyg resulterat i stora permanenta 

deformationer efter en tids användande och verktygen har därför behövt förstärkas i efterhand. 

Dessutom har verktygen vissa funktionella brister och upplevs, av verkstadspersonalen, som 

tunga och klumpiga. Som exempel på ett av dessa verktyg visas i figur 1 ett verktyg anpassat för 

ett löpverk av typen Y25-boggi. 

 

Figur 1. Verktyg anpassat för löpverk av typen Y25-boggi. 

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet har varit att konstruera ett fullständigt dimensionerat verktyg som 

möjliggör verifiering av utvägningsventilernas funktion i spannet mellan tom och fullastad vagn, 

erbjuder användaren en bättre arbetsergonomi jämfört med de redan existerande verktygen samt 

är kompatibelt med de löpverk för vilka behovet av förbättrade verktyg är som störst. 

1.4 Avgränsningar 

Det utförda examensarbetet har omfattat produktutveckling från problemdefinition till färdigt 

tillverkningsunderlag för det konstruerade verktyget. Arbetet har avgränsats till att endast 

omfatta de mest intressanta löpverken vid EuroMaint Rail AB:s vagnsverkstäder i Luleå och 

Vännäs, vilka besöktes under en fyra dagar lång fältstudie i början av examensarbetet. 

Konstruktionsprocessen har bedrivits på ett kostnadsmedvetet sätt vad gäller utformning och val 

av komponenter men har inte innefattat någon djupare ekonomisk analys av eventuella 

tillverkningskostnader.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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1.5 Övergripande metodval 

Det utförda arbetet har planeringsmässigt följt den arbetsgång, för examensarbete, som 

rekommenderas av Institutionen för maskinkonstruktion vid Kungliga Tekniska Högskolan i 

Stockholm [Examensarbete maskinkonstruktion]. 

Under arbetets förstudie insamlades information till referensramen, som legat till grund för det 

fortsatta arbetet. Informationen har inhämtats via källor på internet, via interna källor på 

EuroMaint Rail AB samt via en fältstudie då vagnsverkstäderna i Luleå och Vännäs besöktes.  

Konceptutvecklingsfasen har till stor del följt arbetsgången för systematisk konstruktion som 

finns utförligt beskriven i boken Produktutveckling - effektiva metoder för konstruktion och 

design [Johannesson et al., 2004].  

Under konstruktionsfasen har välkända metoder inom mekanik och hållfasthetslära använts för 

belastningsberäkning och dimensionering av verktygets olika delar. Verktygets detaljerade 

utformning har fullbordats genom utnyttjande av programvara för CAD, vilket även varit till stor 

hjälp vid framtagandet av tillverkningsunderlag för prototypen. Hållfasthetsmässig verifiering 

och geometrisk optimering av de olika delarna har utförts med hjälp av programvara för FEA 
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2  REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras den information som inhämtats under examensarbetets förstudie och 

som legat till grund för arbetets koncept- och konstruktionsfas. 

 

 

2.1 Godstågstrafik 

Sedan år 1856, då järnvägen invigdes i Sverige, har denna varit mycket betydelsefull för den 

svenska industrin, inte minst eftersom järnvägen inom exempelvis stålindustrin är det enda 

rimliga alternativet för transport av tyngre gods. [Godstrafik på järnväg] 

Ur ett historiskt perspektiv har järnvägen haft sina glansdagar. Nätet var som mest utbrett mellan 

1930- och 1950-talet och den längsta banlängden uppmättes till 16886 km år 1938. Ned- 

rustningen av den svenska järnvägen inleddes på allvar under 1950-talet och var som störst under 

1960-talet. Den hittills kortaste banlängden sedan början av avvecklingen uppmättes 1994 till 

10803 km. [Bantrafik 2008]   

Godstransportarbetet på järnvägen har trots nedskärningarna, uppskattat utifrån [Bantrafik 2008], 

ökat med 250 procent från slutet av andra världskriget fram tills idag. Järnvägens andel av det 

totala godstransportarbetet har å andra sidan inte visat några större trendskillnader under samma 

tidsperiod. 

2.1.1 Godsvagnarnas transportkapacitet 

Tåg avsedda för godstransporter har sedan introduktionen av den svenska järnvägen haft en 

betydande roll för det svenska samhället. Det är förmågan att frakta stora mängder gods på ett 

energieffektivt sätt som är godstågens största fördel. Deras största nackdel är å andra sidan den 

låga flexibiliteten, i jämförelse med exempelvis lastbilar, som medfört att godstågen sedan andra 

världskriget representerat ungefär 25 procent av det totala transportarbetet i Sverige. [Godstrafik 

på järnväg] 

Godsvagnarnas transportkapacitet begränsas på grund av säkerhetsskäl av ett flertal faktorer, 

däribland hastighet, rälernas bärighet och tillåtna lastprofiler. 

Hastighet 

Största tillåtna hastighet, STH, för godsvagnar beror på hur vagnarnas löpverk och bromsar är 

konstruerade samt hur tungt lastade vagnarna är. Vanliga värden på STH för godsvagnar är 100 

och 120 km/tim vid STAX 22,5. [Rullande materiel – godsvagnar] 

Bärighet 

Det finns två ledtal som anger rälernas bärighet på en viss transportsträcka, det ena är största 

tillåtna axellast som främst begränsas av banöverbyggnaden och det andra är största tillåtna vikt 

per meter som istället främst begränsas av banunderbyggnaden. Dessa två värden är avgörande 

för hur tungt vagnarna i ett tåg kan lastas. [Fröidh, 2010]  

Största tillåtna axellast, STAX, är ett mått på varje axels maximala belastning av rälerna och 

anges i enheten ton. Värdet på STAX är olika på olika transportsträckor i det svenska 

järnvägsnätet och det vanligast förekommande värdet i Sverige är STAX 22,5  men på vissa 

sträckor runt om i landet är det tillåtna värdet STAX 25 och på malmbanan i norr STAX 30. 

[Järnvägstransporter i Sverige] 
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Största tillåtna vikt per meter, STVM, används parallellt med STAX för att beskriva rälernas 

bärighet på olika transportsträckor i det svenska järnvägsnätet och anges i enheten ton per meter. 

Vanligast förekommande är STVM 6,4 som främst förekommer på sträckor med STAX 22,5. 

För sträckor med STAX 25 och STAX 30 gäller STVM 8,0 och STVM 12,0, med få undantag. 

[Järnvägstransporter i Sverige]  

Alla transporter över STAX 22,5 och STVM 6,4 klassas som specialtransporter och kräver 

särskilda tillstånd. [Järnvägstransporter i Sverige] 

Lastprofiler 

Standardiserade lastprofiler definierar det utrymme, i bredd och höjd, som en lastad godsvagn 

måste rymmas inom för att framföras på svenska järnvägar. För olika transportsträckor gäller 

olika lastprofiler och genom att se till så att godsvagnarna ryms inom angivna lastprofiler 

garanteras att vagnarna går fria från fasta hinder ut med transportsträckan. [Fröidh, 2010] 

I Sverige används tre olika lastprofiler med beteckningarna A, B och C. Nedan presenteras de tre 

profilernas egenskaper i punktform och geometrin för lastprofilerna visas i figur 2. 

[Järnvägstransporter i Sverige] 

 Lastprofil A: Sveriges vanligaste lastprofil med en tillåten bredd på 3400 mm och en 

tillåten höjd på 4650 mm. Tillämpas nästan uteslutande i hela järnvägsnätet. 

 Lastprofil B: Mycket ovanlig lastprofil som endast tillämpas på transportsträckan mellan 

Kiruna och Riksgränsen. Den tillåtna bredden är den samma som för lastprofil A men den 

tillåtna höjden är endast 4300 mm.  

 Lastprofil C: Är en utökad och relativt ny lastprofil med en mer rektangulär form än de 

övriga lastprofilerna. Den tillåtna bredden är 3600 mm och den tillåtna höjden är 4830 mm. 

Alla transporter innehållande lastprofil C klassas som specialtransporter och kräver särskilt 

tillstånd. 

Lastprofil A

Lastprofil B

Lastprofil C

Figur 2. De tre svenska lastprofilerna A, B och C. [Järnvägsbeskrivning 2011] Med tillstånd av Trafikverket 
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2.1.2 Olika typer av godsvagnar 

År 2008 trafikerade 15623 godsvagnar Sveriges järnvägar. I tabell 1 visas fördelningen mellan 

de olika vagnarna då dessa delats in i kategorierna Slutna vagnar, Lådvagnar, Flakvagnar, 

Postvagnar samt Övriga vagnar. [Bantrafik 2008] 

Tabell 1. Fördelningen mellan de olika vagnstyper som trafikerade Sveriges järnvägar 2008. 

Vagnstyp Antal Procentuell andel [%] 

Slutna vagnar 3401 21,8 

Lådvagnar 408 2,6 

Flakvagnar 9915 63,5 

Postvagnar 134 0,9 

Övriga vagnar 1765 11,3 

Totalt 15623 ~100 

Nedan presenteras vad som är typiskt för ovanstående vagnstyper i Sverige, sammanfattat utifrån 

information om Green Cargos vagnsflotta. [Godsvagnshandbok] 

Slutna vagnar 

Slutna vagnar, se figur 3, används framförallt till gods som måste skyddas från den yttre miljön. 

Till typen av transporterat gods hör långgods och volymgods som till exempel förädlade trä- och 

stålprodukter. Vagnarna är ofta försedda med flera sidodörrar som kan förskjutas i sidled för att 

frigöra det gods som ska lossas.  

Slutna vagnar finns både i tvåaxligt och fyraxligt utförande. Egenvikten för de tvåaxliga 

vagnarna ligger kring 15 ton och last kapaciteten är ungefär 30 ton vid STAX 22,5. För de 

fyraxliga vagnarna gäller det dubbla, det vill säga 30 respektive 60 ton, även det vid STAX 22,5. 

De flesta slutna vagnar tycks uppfylla dimensionerna för lastprofil A+B+C, men vagnar 

uppfyllande A+C och endast C förekommer. 

 

Figur 3. Sluten vagn med två hjulaxlar. [AAE] Med tillstånd av AAE 

Lådvagnar 

Lådvagnar, se figur 4, är öppna vagnar ofta tillverkade helt i svetsad stålplåt. Vagnarna, som har 

heltäckande väggar runt om, är försedda med en till två dörrar per långsida och lämpar sig för 

transport av massgods. 
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Lådvagnar finns även de i två- och fyraxligt utförande. De fyraxliga vagnarna tycks vanligare 

och anledningen till det är troligen att massgods i allmänhet är ett tätpackat gods med hög 

densitet. De tvåaxliga vagnarna väger precis som de slutna vagnarna kring 15 ton och lastar 30 

ton vid STAX 22,5. De fyraxliga vagnarna har en egenvikt kring 25 ton och lastar därmed 

ungefär 65 ton vid STAX 22,5. De flesta lådvagnar tycks rymmas inom ramen för lastprofil B. 

 

Figur 4. Lådvagn med fyra hjulaxlar och två dörrar per långsida. [AAE] Med tillstånd av AAE 

Flakvagnar 

Flakvagnar, se figur 5, är vagnar lämpade för transport av blandat gods. Vagnar utan stolpar 

lämpar sig för transporter av containrar, växelflak och semitrailers, medan vagnar med stolpar 

lämpar sig för transport av timmer och långgods. 

De tvåaxliga flakvagnarna har egenvikter mellan 10 till 15 ton medan de fyraxliga vagnarna har 

egenvikter mellan 20 till 25 ton. Maxlasten, vid STAX 22,5, för vagnarna ligger kring 30-35 ton 

för tvåaxliga respektive 65-70 ton för fyraxliga. För flakvagnar krävs att det lastade godsets 

utsträckning anpassas efter transportsträckans minsta tillåtna lastprofil. 

 

Figur 5. Flakvagn med fyra hjulaxlar för transport av långgods. [AAE] Med tillstånd av AAE 

Till kategorin postvagnar hör postens egna vagnar för transport av brev och paket. Dessa vagnar 

är i grunden slutna vagnar utrustade med löpverk och bromsar anpassade till att framföras med 

en STH på 160 km/tim. Kategorin övriga vagnar innefattar vagnstyper förekommande i 

förhållandevis liten utsträckning. Vissa av dessa är så kallade specialvagnar, anpassade för 

transporter av gods med särskilda behov. 
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Vagnslittera 

Det finns många olika vagnstyper i Sverige, varav Green Cargo är ägare till cirka 100 stycken. 

Sedan gammalt anges  vagnstyper med en beteckning kallad vagnslittera. En vagnslittera består 

av en huvudlittera betecknad med en versal och en underlittera betecknad med en eller flera 

gemener. Huvudlitteran anger vagnens grundutförande och underlitteran anger eventuell tilläggs- 

information. [Godsvagnshandbok] 

Green Cargos vagnslittera Hbbillns, se figur 6, har nedan tagits som exempel på vagnslittera och 

dess fullständiga betydelse redovisas i tabell 2. 

 

Figur 6. En av Green Cargos vagnar med vagnslitteran Hbbillns. [Godsvagnshandbok] Med tillstånd av Green Cargo 

Tabell 2. Fullständig förklaring av Green Cargos vagnslittera Hbbillns. [Godsvagnshandbok] 

Huvudlittera H 

H Vagnen är sluten och har två hjulaxlar i grundutförandet 

Underlittera bbillns 

bb Lastytelängden är större än eller lika med 14 meter 

i Vagnen har öppningsbara sidoväggar 

ll Vagnen har förreglingsbara skjutbara lastavskiljande väggar 

n Vagnens högsta lastgräns är högre än 28 ton 

s Vagnens STH är 100 km/tim vid full last 

2.1.3  Vanliga typer av löpverk 

Dagens löpverk kan generellt delas upp i nedanstående grupper. Löpverk med fler än två axlar 

förekommer främst på specialvagnar och i mycket liten utsträckning, både i antal specifika 

modeller och totalt antal löpverk, jämfört med en- och tvåaxliga löpverk. [Rullande materiel – 

godsvagnar] 

 Enaxliga med bladfjädrar 

 Tvåaxliga med bladfjädrar 

 Enaxliga med skruvfjäder 

 Tvåaxliga med skruvfjädrar 
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Det finns ett stort antal olika löpverk representerade på de europeiska järnvägarna [Rullande 

materiel – godsvagnar]. Många av dessa fick sina nuvarande utseenden på 50- och 60-talet och 

används sparsamt på internationella järnvägar. [Jönsson, 2004] 

Sedan 1947, då UIC inledde ett omfattande arbete med att standardisera den europeiska 

godsvagnsindustrin, har de tre typerna: Enaxligt löpverk med dubbellänk, länkboggi (G-boggi) 

och Y25-boggi varit de dominerande löpverken för den internationella godstågstrafiken 

[Jönsson, 2007]. Enligt [Jönsson, 2007] förväntas dessa löpverk fortsätta dominera den 

internationella godstågstrafiken för en överskådlig framtid. Nedan presenteras de tre UIC-

standardiserade löpverkens egenskaper. 

Enaxligt löpverk med dubbellänk  

De enaxliga löpverken med dubbellänk (på engelska double-link suspension) är de idag vanligast 

förekommande löpverken för internationell godstågstrafik i Europa och har så varit i över 100 år. 

Löpverket, som standardiserades för första gången 1890, fick sitt nuvarande utseende under 

tidigt 1950-tal och uppgraderades under 1980-talet till STAX 22,5. Löpverkets konstruktion är 

enkel, lätt och relativt billig men gångegenskaperna medelmåttiga. Dämpningen är friktions- 

baserad och proportionell mot vagnslasten. [Jönsson, 2007] 

Löpverket, som visas i figur 7, består av en hjulaxel lagrad med axelboxar i ändarna. Axel- 

boxarna vilar i vertikalled mot mittpunkten på ett paket av bladfjädrar. I vardera änden av 

fjäderpaketet fäster en konstruktion av två länkar som tillåter longitudinella och transversella 

förskjutningar av axelboxarna på ±20 mm. I vardera länkkonstruktionens andra ände hänger 

godsvagnens bärande balkkonstruktion [Jönsson, 2007]. 

 

Figur 7. Enaxligt löpverk med dubbellänk. 

Länkboggi (G-boggi) 

Löpverk likt länkboggin (på engelska link suspension bogie) har använts på godsvagnar sedan 

1925 och löpverket kom att bli den första boggin att standardiseras av UIC. Löpverket har 

genomgått flera stadier av omkonstruktioner och anpassningar genom åren, bland annat 1966 då 

hjulbasen ändrades från 2000 till 1800 mm och hjuldiametern från 1000 till 920 mm. Idag har 

löpverket de aktuella versionsbeteckningarna G70 och G762, vilket visas i figur 8. [Jönsson, 

2007] 
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Löpverket består av två hjulaxlar lagrade i axelboxar vilande mot varsitt paket av bladfjädrar. 

Fjäderpaketen fäster i boggiramen via en länk i vardera änden av översta bladfjädern. Länkarna 

möjliggör laterala och longitudinella förflyttningar på ±23 respektive ±6 mm. Dämpningen är 

precis som för de flesta andra löpverk friktionsbaserad. [Jönsson, 2007] 

 

Figur 8. Ett löpverk av typen länkboggi. [Ulf L Eriksson] Med tillstånd av Ulf L Eriksson 

Y25-boggi 

Löpverket tillkom under revisionen av standarden för godsvagnars löpverk 1966. Y25-boggin, se 

figur 9, som har en hjulbas på 1800 mm och hjul med diametern 920 mm är aningen lättare än en 

länkboggi, vilket till stor del beror på användandet av skruvfjädrar istället för bladfjädrar. 

[Jönsson, 2007]   

Det finns ett trettiotal olika varianter av Y25-boggin [Rullande materiel – godsvagnar] och 

löpverkets ram är antingen svetsad eller gjuten [UIC-Standardised Drawings]. Hjulaxlarna är 

lagrade i axelboxar. Fjädringen utgörs av två invändiga och två utvändiga skruvfjädrar per 

axelbox och dämpning består av friktion mellan friktionsytor på lagerbox och ram samt friktions- 

belägg. De snedställda Lenoirlänkarna (markerade i figur 9 nedan) delar upp de vertikala 

krafterna på fjädrarna närmast länkarna i vertikala och horisontella reaktionskrafter. Den 

horisontella reaktionskraften verkar på friktionsbelägget vilket gör att ju tyngre lastad vagnen är 

desto större blir den dämpande friktionskraften [Jönsson, 2007]. 

 

Figur 9. Ett löpverk av typen Y25-boggi. 

Övriga löpverk 

I områden utanför Central- och Västeuropa är löpverk av typen tredelsboggi (på engelska three-

piece bogie) mycket vanliga [Jönsson, 2007]. Löpverket förekommer även på vagnar, med littera 

Fammoorr, som körs på den 500 km långa malmbanan mellan Narvik och Luleå [Kockum 

Industrier]. För mer information om tredelsboggin och ytterligare löpverk hänvisas till referenser 

i [Jönsson, 2007]. 
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2.2 Tryckluftsbromsar 

I järnvägens begynnelse bestod bromssystemet på ett godståg av bromsoperatörer som manuellt 

manövrerade bromsarna på kommando från föraren. Då föraren signalerade var broms- 

operatörerna tvingade att så snabbt som möjligt hoppa mellan vagnarna för att tillsätta 

bromsarna, som reducerade tågets hastighet genom att omvandla dess kinetiska energi till värme 

via friktion mellan bromsblock och hjul. [Rodengen, 1999] 

År 1869 tog George Westinghouse patent på den teknik som kommit att ligga till grund för 

dagens moderna tryckluftsbromsar. De första tryckluftbromsarna manövrerades genom att 

föraren höjde eller sänkte trycket i tågets huvudledning. För att bromsa ökade föraren trycket i 

huvudledningen vilket medförde en gradvis förhöjning av bromskraften. [Rodengen, 1999] 

Den nya tekniken togs först emot med stor skepticism men blev efter ett tag accepterad och 

slutligen hyllad efter att den bevisats minska antalet bromsrelaterade olyckor. Under år 1890 

kom den första stora förbättringen av den hyllade tekniken. Genom att införa en förrådslufts- 

behållare och en styrventil på varje vagn kunde den komprimerade luften förvaras i närheten av 

bromscylindern och tåget bromsas genom en sänkning av trycket i huvudledningen. 

Förbättringen ledde till att tillsättningstiden minskade och att manövreringen blev mjukare. I och 

med att systemet efter förbättringen bromsade vid en trycksänkning innebar detta att vagnarna 

automatiskt bromsade då trycket i huvudledningen sjönk, exempelvis till följd av en tappad vagn 

eller brusten bromsledning. [Rodengen, 1999] 

2.2.1 Utrustning för lastutbromsning 

Den stora viktskillnaden mellan en olastad och fullastad godsvagn kräver en utrustning för 

lastutbromsning som justerar vagnens totala bromskraft efter dess massa. Utan lastutbromsning 

skulle bromskraften, vid en kraftig inbromsning, antingen vara för hög då vagnen vore olastad 

eller för låg då vagnen vore fullastad.  

Det finns tre olika varianter av utrustning för lastutbromsning. Vad som kännetecknar dessa 

varianter beskrivs nedan med avsikt att öka förståelsen för hur moderna tryckluftsbromsar 

fungerar, vilket senare beskrivs under rubrik 2.2.2. Informationen är hämtad ur [EM 43-010-

403]. 

Lastväxel 

En lastväxel justerar godsvagnens bromskraft mellan de två lägena ”Tom” och ”Last” genom att 

mekaniskt ändra placeringen av stödpunkten för de stag som likt en hävarm för över 

bromskraften från vagnens bromscylinder till dess bromsblock. Lastväxeln kan antingen vara 

manuell eller automatisk. Manuella lastväxlar manövreras med ett handtag på godsvagnens 

långsida medan automatiska lastväxlar antingen manövreras mekaniskt via dragstänger eller 

pneumatiskt via utvägningsventiler kopplade till vagnens fjädring. 

Lastbromsautomat 

En lastbromsautomat justerar likt lastväxeln bromskraften mekaniskt men inte i steg utan 

steglöst. Som namnet tillkännager justerar en lastbromsautomat bromskraften automatiskt mellan 

tom och fullastad vagn och manövreringen sker även den likt lastväxeln mekaniskt via 

dragstänger eller pneumatiskt via utvägningsventiler kopplade till vagnens fjädring. En 

lastbromsautomat sitter inte sällan inbyggd i en låda tillsammans med bromscylindern.   

Lastbromsventil 

Lastbromsventilen justerar godsvagnens bromskraft genom att reducera trycket mellan vagnens 

styrventil och bromscylindrar. Hur mycket trycket reduceras avgörs av storleken på det relätryck 

som erhålls från vagnens utvägningsventiler. Dessa ventiler sitter placerade i anslutning till 
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vagnens löpverk och fjädring. En godsvagn kan vara utrustad med en eller två lastbromsventiler. 

Har vagnen två ventiler har den också två bromscylindrar, en för varje löpverk. Lastbroms- 

ventilerna justerar då bromskraften för de två löpverken individuellt istället för gemensamt, 

vilket är fallet då vagnen endast har en lastbromsventil.   

Utvägningsventil  

Denna ventil ger ett relätryck (T-tryck) proportionellt mot den axellast som råder för löpverket 

där utvägningsventilen sitter. Utvägningsventilerna är väldigt känsliga men har en viss hysteres 

för att impulslaster inte ska påverka T-trycket. För vagnar med lastväxel, en lastbromsautomat 

eller en lastbromsventil är det T-trycket från den lägst belastade utvägningsventilen som avgör 

storleken på den lastutbromsade bromskraften. Detta uppnås genom att utvägningsventilerna för 

de två löpverken seriekopplas. Med två stycken lastbromsautomater eller lastbromsventiler 

avgörs den individuella bromskraften för de två löpverken av T-trycket från respektive 

utvägningsventil var för sig. 

2.2.2 Hur tryckluftsbromsar fungerar 

I detta avsnitt redogörs för den grundläggande funktionen av huvudbromssystemet på ett 

modernt godståg. Endast de mest vitala komponenterna belyses i detta stycke eftersom en 

redogörelse för ett fullständigt huvudbromssystem skulle vara allt för omfattande. Figur 10 

nedan illustrerar funktionen för ett huvudbromssystem på en godsvagn utrustad med en 

lastbromsventil och två utvägningsventiler [VPI 07]. 

Huvudbromsystemets uppbyggnad 

En kompressor i loket upprätthåller, då bromsarna inte är tillsatta, ett övertryck på 500 kPa i 

lokets huvudbehållare och tågets huvudledning, som förbinds mellan vagnarna med så kallade 

kopplingsnävar. Med en ventil kallad tågbromsventil, placerad mellan huvudbehållaren och 

huvudledningen, kan föraren reglera det funktionella övertrycket i huvudledningen mellan 350 

och 500 kPa, vilket motsvarar fullt ansatta och fullt lossade bromsar. På varje vagn sitter en 

förrådsluftsbehållare förbunden till huvudledningen via en styrventil. Styrventilen förser 

förrådsluftsbehållaren med luft från huvudledningen och justerar trycket antingen direkt fram till 

bromscylindern eller till lastbromsventilen/-erna. Tryckskillnaden mellan huvudledningen och 

förrådsluftsbehållaren är avgörande för storleken på trycket fram till bromscylindern eller 

lastbromsventilen/-erna och därmed även för bromskraften. [EM 43-010-405] 
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Figur 10. Funktionsbeskrivande kopplingsschema för bromssystemet på en godsvagn. 

Bromsprocessen steg för steg 

Nedan beskrivs bromsprocessens två tillstånd ”Laddning/Lossning” och ”Bromsning” [EM 43-

010-405]. Figurerna 11 till 14 illustrerar luftflödena i de olika processerna. Heldragna linjer 

symboliserar ledningar för större luftflöden medan de streckade linjerna huvudsakligen 

symboliserar ledningar för tryckförmedling. Linjernas färger är tänkt att symbolisera olika tryck i 

systemet. 
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Vid laddning och lossning höjer föraren trycket i huvudledningen genom att öppna anslutningen 

mellan huvudbehållaren och huvudledningen med tågbromsventilen. Styrventilen intar 

laddnings-/lossningsläge då trycket i huvudledningen blivit lika stort som i förrådsluftsbehållaren 

vilket får trycket i förrådsluftsbehållaren att börja stiga i takt med trycket i huvudledningen. Då 

övertrycket uppnått 350 kPa avluftas bromscylindern mot atmosfären och bromskraften börjar 

avta proportionellt mot den fortsatta tryckökningen, se figur 11. Vid övertrycket 500 kPa är 

förrådsluftsbehållaren fulladdad och bromsarna är fullständigt lossade, se figur 12. 
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Figur 11. Laddning av förrådsluftsbehållaren och 

påbörjad lossning av bromsarna. 

Figur 12. Fulladdad förrådsluftsbehållare och fullt 

lossade bromsar. 

Då tåget ska bromsas sänker föraren trycket i huvudledningen hastigt med minst 20 kPa genom 

att avlufta huvudledningen mot atmosfären via tågbromsventilen. Den hastiga trycksänkningen 

gör att styrventilen intar bromsläge vilket får lastbromsventilen att sammanbinda förrådslufts- 

behållaren med bromscylindern och bromsarna att tillsättas, se figur 13. Bromskraften ökar 

proportionellt med trycksänkningen i huvudledningen och är som störst då övertrycket sänkts till 

350 kPa, se figur 14. Bromskraftens övre gräns regleras av lastbromsventilen och beror på T-

tryckets storlek som kontinuerligt bestäms av den minst belastade utvägningsventilen. 
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Figur 13. Påbörjad tillsättning av bromsarna. Figur 14. Fullt tillsatta bromsar. 

2.3 Kontroll av tryckluftsbromsar 

Att bromsarna på ett tåg fungerar som de ska är av största vikt. De kontroller som utförs för att 

säkerställa att bromsarna fungerar som de ska kan delas upp i två kategorier. Den ena kategorin 

innefattar bromsprov utförda av lokföraren då tåget ska tas i bruk. Det finns ett antal olika typer 

av mer eller mindre omfattande bromsprov, vilket bromsprov som ska utföras beror på rådande 

situation [Handbok JTF]. Syftet med samtliga bromsprov i denna kategori är enligt [Handbok 

JTF] att säkerställa att: 

 huvudledningen är öppen och kan styra huvudbromssystemet genom hela fordonssättet. 

 huvudbromssystemet fungerar på varje fordon med inkopplad broms. 
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Den andra kategorin innefattar bromsprov utförda i samband med förebyggande och avhjälpande 

underhåll utfört både vid vagnsverkstäder och ute i fält. Bromsproven som utförs vid underhåll är 

mer omfattande och utförs endast på en godsvagn åt gången. [EM 43-010-403]  

2.3.1 Hur kontrolleras bromsarna vid underhåll? 

Vid underhåll utförs så kallade bromsundersökningar. Fullständiga bromsundersökningar är 

omfattande och innefattar allt ifrån granskning av skador och slitage för enskilda komponenter 

till rena funktionskontroller. Om de komponenter som reparerats eller ersatts kan äventyra 

huvudbromssystemets funktion ska ett bromsprov utföras. För mer detaljerad information om när 

bromsundersökningar och bromsprov ska utföras och vad som inkluderas i dessa hänvisas till 

[EM 43-010-403].  

EuroMaint Rail AB tillämpar två typer av bromsprov. Det ena kallas BRUC och med det 

kontrolleras bromskraften genom att trycket i bromscylindern (C-trycket) mäts. Det andra kallas 

för BRUK och med det kontrolleras bromskraften genom att kraften mellan bromsblock och hjul 

mäts med en kraftgivare. Oavsett vilket typ av bromsprov som tillämpas ingår ett flertal moment. 

Bland annat kontrolleras systemets täthet, dess tillsättnings- och losstider samt dess last-

utbromsning. [EM 43-010-403] 

För att utföra ovan nämnda bromsprov används två typer av utrustningar, den äldre manuella 

utrustningen PDR-4 och den modernare automatiska TORU signerad Thord Rutqvist. PDR-4 är 

stationär och används endast till BRUC medan TORU som finns i både stationärt och portabelt 

utförande används till både BRUC och BRUK. Båda utrustningarna har anslutningar för tryckluft 

och TORU även för elektricitet. Dessa ansluts till avsedda kopplingspunkter på den kontrollerade 

godsvagnens huvudbromssystem. [EM 43-010-403] 

2.3.2 Bromsprov för kontroll av lastutbromsningen 

En kontroll av lastutbromsningen kan utföras med såväl BRUC som BRUK. Detta eftersom      

C-trycket står i direkt relation till klämkraften. Vid kontroll ute i fält utförs BRUK i större 

utsträckning än BRUC eftersom personalen vid BRUK inte behöver komma åt bromssystemets 

samtliga kopplingspunkter. [Bromsundersökning] 

Hur en kontroll av lastutbromsningen utförs beror på om vagnen är utrustad med lastväxel, 

lastbromsautomat/-er eller lastbromsventil/-er. Nedan beskrivs tillvägagångssättet för de olika 

fallen, i vilka den kontrollerade vagnen antas vara olastad. Informationen är hämtad ur [EM 43-

010-403]. 

Lastväxel 

Är vagnen utrustad med manuellt omställbar lastväxel kontrolleras C-trycket eller klämkraften 

både då omställaren är ställd i lägena ”Tom” respektive ”Last”. Om vagnen är utrustad med en 

automatisk lastväxel kontrolleras först C-trycket eller klämkraften då vagnen är tom och 

opåverkad. Därefter manipuleras lastutvägningen för att simulera att vagnen är fullastad. 

Om lastutvägningen är mekanisk belastas den mekaniska överföringen av vagnslasten så att 

stödpunkten, för de stag som för över bromskraften från bromscylinder till bromsblock, intar en 

position motsvarande fullastad vagn.  

Är lastutvägningen pneumatisk belastas först en av utvägningsventilerna med en kraft 

motsvarande fullastad vagn och först när den andra utvägningsventilen belastas, med en kraft 

motsvarande omställningsvikten, ska lastväxeln ställa om från ”Tom” till ”Last” genom att 

stödpunkten förflyttas. För att säkerställa att båda utvägningsventilerna fungerar utförs 

proceduren även i omvänd ordning. 
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En lastbromsautomat eller lastbromsventil 

På vagnar utrustade med en lastbromsautomat eller lastbromsventil utförs kontrollen av last- 

utbromsningen på liknande sätt som för en automatisk lastväxel, se ovan. Den stora skillnaden är 

att utvägningsventilerna belastas i ett flertal steg mellan tom och fullastad vagn. För varje 

belastningssteg kontrolleras sambandet mellan T-trycket och C-trycket eller klämkraften. 

Två lastbromsautomater eller lastbromsventiler 

För vagnar med två lastbromsautomater eller lastbromsventiler ser kontrollen lite annorlunda ut. 

För dessa vagnar kontrolleras ett löpverk, med tillhörande utrustning för lastutvägning och 

lastutbromsning åt gången, eftersom de två löpverken fungerar som separata system. I övrigt sker 

kontrollen på samma sätt som om vagnen vore utrustad med en lastbromsautomat eller 

lastbromsventil, se ovan. 

2.4 Informationsmässig avgränsning 

På grund av examensarbetets omfattning bestämdes tidigt under förstudien att arbetet skulle 

avgränsas till att endast omfatta löpverk till vilka EuroMaint Rail AB ansåg sig ha störst behov 

av ett nyutvecklat verktyg. Det smala utbudet av tillräckligt detaljerade ritningar för intressanta 

löpverk har medfört att de löpverk som arbetet har avgränsats till är löpverk som kunnat studeras 

under den fyra dagar långa fältstudien vid vagnsverkstäderna i Luleå och Vännäs. 

2.4.1 Löpverk studerade under fältstudien 

Vilka vagnslitteror som genomgår service på de olika vagnsverkstäderna runt om i landet är till 

viss del beroende av verkstädernas placering i förhållande till större industrier som använder tåg 

som huvudsakligt fraktsätt. Även ovanligt förekommande vagnar i behov av akut avhjälpande 

underhåll förekommer. 

Vagnsverkstaden på Svartön i Luleå 

Vagnar för SSAB:s ståltransporter står för en stor del av de vagnar som genomgår service på 

denna vagnsverkstad. Dessa vagnar är utrustade med löpverk av typen Y25-boggi konstruerade 

för STAX 25. Eftersom vagnarna antingen går tomma eller fullt lastade är de försedda med 

manuella lastväxlar. 

Även bland de löpverk med lastutvägningsventiler som kontrolleras är Y25-boggi det vanligast 

förekommande. Y25-boggi var det enda löpverk som fanns att studera vid besöket i Luleå, varför 

det är ett av de två löpverken som arbetet avgränsats till. En Y25-boggi med utvägningsventil 

visas i figur 15 nedan. 

 

Figur 15. Y25-boggi med en utvägningsventil placerad till vänster i bilden [Ulf L Eriksson] Med tillstånd av Ulf L 

Eriksson 
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Vagnsverkstaden Vännäs 

Personalen på vagnsverkstaden i Vännäs utför service på ett stort antal vagnar använda för 

transporter av Volvo Lastvagnars lastbilshytter. Dessa vagnar är utrustade med utvägnings- 

ventiler som det enligt personalen inte är något problem att belasta.   

Green Cargos vagn med litteran Hiqqrrs-vw är utrustad med enaxliga löpverk av typen TF25SA 

konstruerade för STAX 25. TF25SA var det enda löpverk som fanns att studera vid besöket i 

Vännäs och som det i dagsläget är problematiskt att belasta, varför det är ett av de två löpverken 

som arbetet avgränsats till. Ett löpverk av typen TF25SA visas i figur 16 nedan. 

 

Figur 16. TF25SA med utvägningsventilen placerad i mitten av bildens överkant 

2.4.2 De studerade löpverkens egenskaper 

Under fältstudien insamlades mått från de studerade löpverken genom att mäta löpverkens olika 

delar med skjutmått och måttband samt dokumentera måttets placering genom att ta kort från 

lämplig vinkel. Även hur de existerande verktygen för att belasta utvägningsventilerna monteras 

och används dokumenterades. Dessutom mättes och dokumenterades det fria utrymmet kring 

löpverken vilket presenteras i bilagorna A till C. 

Skillnaderna mellan de två löpverken är stora, inte minst att det ena är ett enaxligt och de andra 

ett tvåaxligt löpverk. Gemensamt är dock att hjulaxel och hjul tillsammans väger strax över ett 

ton och att hjuldiametern kan variera mellan 840 och 920 mm beroende på graden av slitage. 

[Kolowag]  

Y25-boggi 

Löpverket beskrivs tämligen utförligt under rubriken 2.1.4 ovan. Utvägningsventilen, till vänster 

i figur 15, sitter monterad i den snedskurna kåpan och det vänstra fjäderparet (en inre skruvfjäder 

placerad i den yttre synliga skruvfjädern) vilar mot denna. Då vagnen är olastad är endast den 

yttre skruvfjädern lastbärande, men med ökad last inkluderas den inre skruvfjädern allt mer och 

fjäderparet får kraften på utvägningsventilen att öka och T-trycket att stiga. Det löpverk som 

studerades under fältstudien var konstruerat för STAX 25, men varianter konstruerade för andra 

maximalt tillåtna axeltryck är vanligt förekommande enligt [Rullande materiel – godsvagnar]. 

Mellan utvägningsventilen och skruvfjädrarna ligger en stålplatta med något större ytterdiameter 

än den yttre skruvfjädern vilket skapar en utstickande kant, en kant som utnyttjas för att belasta 

utvägningsventilen med de redan existerande verktygen. Däremot skiljer sig storleken på denna 

kant mellan olika tillverkare och på grund av toleranser, vilket kan medföra problem vid 

användande av existerande verktyg på vissa löpverk.  

De insamlade måtten användes till att skapa CAD-modellen av den del av löpverket som kan ses 

i figur 17. CAD-modellen har använts som underlag för konceptutveckling och konstruktion. 
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Figur 17. En CAD-modell av en del av löpverket Y25-boggi som skapats av de insamlade måtten 

TF25SA 

Under år 2000 introducerades TF25SA, ett enaxligt löpverk med skruvfjädrar och hydrauliska 

dämpare för dämpning av vertikala och laterala svängningar. Löpverket är konstruerat för STAX 

25 men kan framföras i en hastighet av 160 km/tim vid STAX 20, något som utnyttjas på 

svenska postvagnar [Axiom Rail]. Löpverket är försett med ett krängningsstag på var sida och 

stagens gummiförsedda bussningar tillåter viss radiell anpassning av hjulparet, vilket minskar 

slitaget mellan hjul och räl samt sänker ljudnivån kring löpverket. [Jönsson
2
, 2004] 

På var sida av hjulaxeln finns två yttre och två inre skruvfjädrar. De yttre skruvfjädrarna är alltid 

lastbärande, oavsett om vagnen är lastad eller inte. De inre däremot är fullständigt avlastade då 

vagnen är olastad. Fjäderparet till höger i figur 16 är det enda fjäderparet på löpverket som i 

överkant vilar mot en utvägningsventil. Utvägningsventilen reglerar T-trycket beroende av 

kraften i fjäderparet och går att komma åt genom att föra upp en tapp genom ett hål i den gjutna 

axelboxen.  

På grund av dåliga väderförhållanden vid besöket av vagnsverkstaden i Vännäs togs endast mått 

på de delar som ansågs vara avgörande för kommande konceptutvecklingsarbete, nämligen det 

högra fjäderparet i figur 16. De insamlade måtten användes till att skapa CAD-modellen som kan 

ses i figur 18. CAD-modellen har använts som underlag för konceptutveckling och konstruktion.    

 

Figur 18. En CAD-modell av en del av löpverket TF25SA som skapats av de insamlade måtten 
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2.4.3 Existerande verktyg för belastning av utvägningsventilerna 

Under fältstudien framkom att två typer av verktyg användes regelbundet för belastning av 

utvägningsventilerna på löpverken Y25-boggi och TF25SA. Gemensamt för dessa verktyg är att 

de konstruerats och tillverkats ute i vagnsverkstäderna där konstruktionsarbetet endast omfattat 

utformning av verktygen och således inte inkluderat hållfasthetsmässig dimensionering. 

Dessutom har verktygen vissa funktionella brister och upplevs av verkstadspersonalen som tunga 

och klumpiga. 

Verktyg för belastning av utvägningsventil på Y25-boggi 

Denna typ av verktyg används både på vagnsverkstäderna i Luleå och i Vännäs. Verktygstypen, 

se figur 19, har använts under en längre tid och har sitt ursprung från då vagnsverkstäderna 

tillhörde Statens Järnvägar. 

 

Figur 19. Verktyg anpassat för löpverk av typen Y25-boggi 

Verktyget monteras enligt figur 20 och används likt en hävarm, med ett utväxlingsförhållande på 

cirka två till ett, för att belasta utvägningsventilen med hjälp av en domkraft som placeras mellan 

verktyget och löpverkets ram. 

 

Figur 20. Verktyget för Y25-boggi monterat på löpverket 
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Samtliga verktyg som studerades under fältstudien uppvisade stora permanenta deformationer i 

de regioner som markerats i figur 19 ovan. På vissa verktyg kunde försök till förstärkning av 

dessa regioner i form av påsvetsat gods skådas. Om deformationerna uppstått på grund av under- 

dimensionering eller överbelastning är svårt att avgöra, men kapaciteten på de domkrafter som 

används tillsammans med verktygen överstiger med råge den kapacitet som krävs för att 

maximalt belasta utvägningsventilerna. Eftersom utvägningsventiler enligt [EM 43-101-403] är 

mycket känsliga mot överbelastning kan detta innebära att ventilerna tar skada då deras funktion 

ska kontrolleras.  

De verktyg som studerats har haft en vikt på 12 till 14 kg, vilket tillsammans med den svåra 

monteringen, gör att de upplevs som tunga och klumpiga. Dessutom menar verkstadspersonalen 

att belastningen av utvägningsventilen är svår att reglera med denna typ av verktyg.     

Verktyg för belastning av utvägningsventil på TF25SA 

På vagnsverkstaden i Vännäs utförs regelbunden service av vagnslitteran Hiqqrrs-vw, vilken är 

en av Green Cargos slutna vagnar. På Hiqqrrs-vw sitter ett löpverk av typen TF25SA, som är ett 

enaxligt löpverk med skruvfjädrar.  

För att komma åt att belasta löpverkets utvägningsventil används en domkraft och en tredelad 

förlängningstapp, se figur 21. Tappen förs upp igenom en av skruvfjädrarna, del för del, till dess 

att den når hela vägen upp till utvägningsventilen. Den hopbyggda tappen monteras sedan 

ovanpå domkraften som placeras på verkstadsgolvet.  

Genom att använda domkraften kan löpverkets ena sida avlastas samtidigt som allt mer av lasten 

vilar direkt på utvägningsventilen. Då domkraftens kolv nått sitt ändläge hänger ena sidan av 

löpverket i luften och en fjärdedel, istället för en åttondel, av vagnens vikt vilar på utvägnings- 

ventilen. 

Då vagnen är tom räcker inte vikten till för att belasta utvägningsventilen med en kraft 

motsvarande full last, vilket är ett problem. För att lösa problemet har verkstadspersonalen vid 

ett tillfälle, utan framgång, försökt konstruera och tillverka ett mothåll som förhindrar att vagnen 

lättar från marken.  

 

Figur 21. Verktygstypen som används för att belasta utvägningsventilen på TF25SA 
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2.5 Användarkrav och arbetsmiljö 

Under den utförda fältstudien studerades hantering och montering av de existerade verktygen 

med avsikt att hitta förbättringsmöjligheter vad gäller användarsäkerhet och ergonomi. Även 

arbetsmiljön i verktygens omgivning och tillgängliga energiresurser noterades.   

2.5.1 Säkerhet och ergonomi 

I Arbetsskyddsstyrelsens föreskrifter om maskiner och belastningsergonomi finns riktlinjer som 

bör följas för att minska risken för olycksrelaterade skador och förslitningar till följd av dålig 

ergonomi.  

Användarsäkerheten har en stark koppling till verktygens mekaniska hållfasthet. Ett utdrag ur 

Arbetsskyddsstyrelsens föreskrifter om maskiner har fungerat som underlag för val av säkerhets- 

faktorer. Bedömningsmodeller för belastningsergonomi inkluderade i Arbetsskyddsstyrelsens 

föreskrifter om belastningsergonomi har gjort det möjligt att utvärdera monteringen av de 

existerade verktygen ur ergonomisk synvinkel. 

Användarsäkerhet 

Den mekaniska hållfastheten är i mångt och mycket avgörande för användarsäkerheten. Enligt 

Arbetsskyddsstyrelsens föreskrift om maskiner dimensioneras i regel manuellt drivna maskiner 

och lyftredskap med en säkerhetsfaktor 1,5 mot plasticering, övriga maskiner dimensioneras med 

en säkerhetsfaktor 1,25 mot det samma. De material som används ska väljas med hänsyn till 

avsedda arbetsförhållanden och med särskild hänsyn till bland annat utmattning, korrosion och 

nötning. [Maskiner]    

Användarergonomi 

Av Arbetsskyddsstyrelsens föreskrifter om belastningsergonomi framgår att hälsofarliga och 

onödigt tröttande fysiska rörelser ska undvikas i så stor utsträckning som möjligt. Så naturliga 

rörelsemönster som möjligt ska eftersträvas vid arbete. Det framgår även att ”det i de flesta fall 

är olämpligt att hantera bördor tyngre än 25 kg”. [Belastningsergonomi]  

I föreskrifterna om belastningsergonomi presenteras även en rad bedömningsmodeller som kan 

användas för att avgöra om det utförda arbetet kan anses som ergonomiskt godtagbart. Arbets- 

procedurerna som utförs vid monteringen av de två studerade verktygen har bedömts utifrån de 

två modellerna: 

 ”Modell för bedömning av lyft” 

 ”Modell för identifiering och bedömning av ensidigt upprepat arbete” 

Arbetet som utförs vid monteringen av verktyget på Y25-boggi är ur lyftsynpunkt på gränsen till 

icke godtagbart. Detta på grund av verktygets vikt som kan behöva hanteras med sträckta armar 

under en ansenlig tid. Monteringsarbetet kan dock inte ses som ensidigt och upprepat då 

monteringsfrekvensen är allt för låg. 

2.5.2 Arbetsmiljö och energiresurser 

Av fältstudien framgick att de existerande verktygen fått utstå hårdhänt hantering, vilket kan 

bero på att de är relativt tunga och tämligen okänsliga. Då utvägningsventilerna enligt [Rullande 

materiel – godsvagnar] ska vara fungerande inom temperaturintervallet -25C till +45C bör 

även verktyget vara fullt brukbart inom detta temperaturintervall. Verktyget bör även fungera 

utsatt för direkt nederbörd och under dammiga förhållanden. 

Vid vagnsverkstäderna såväl som på fältet finns tillgång till elektricitet och tryckluft även om 

resurstillgångarna är något mindre kraftfulla ute på fältet. 
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3  KONCEPTUTVECKLING 

Denna del av rapporten beskriver metod och resultat för konceptutvecklingsfasen, från dess att 

förstudien avslutats till dess att endast ett slutgiltigt koncept tagits fram för vidare konstruktion. 

 

 

3.1 Konceptutvecklingsprocessen 

Konceptutvecklingsfasen har till stor del följt arbetsgången för systematisk konstruktion som 

finns utförligt beskriven i boken Produktutveckling - effektiva metoder för konstruktion och 

design [Johannesson et al., 2004]. I figur 22 nedan visas det arbetsupplägg som har legat till 

grund för konceptutvecklingsarbetet. 

Kravspecifikation Delfunktioner

Dellösningar

Utvärdering och val av 

dellösningar

Brainstorming

Totallösningar/koncept

Utvärdering och val av 

totallösningar/koncept
Konstruktionslösningar

Utvärdering och val av 

konstruktionslösningar
 

Figur 22. En illustration av arbetsupplägget för konceptutvecklingsarbetet 

3.2 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen för verktyget, vilken kan ses i bilaga D, har baserats på den information som 

insamlats under förstudien. Den har använts som utgångspunkt för konceptutvecklingsarbetet 

samt vid återkoppling och utvärdering av de olika stegen i ovan nämnda arbetsupplägg.  

3.3 Funktions- och lösningsanalys 

Efter att kravspecifikationen tagits fram utfördes en funktions- och lösningsanalys där verktygets 

huvudfunktion delades in i delfunktioner. Till dessa delfunktioner genererades abstrakta 

dellösningar med hjälp av både ”kreativa” och mer ”systematiska” metoder. De genererade del- 

lösningarna utvärderades och de som ansågs uppfylla alla krav samt ansågs realiserbara 

kombinerades ihop till två olika totallösningar, härefter kallade för koncept. Dessa utvärderades 

sedan på nytt, till dess att endast det mest lovande konceptet återstod. 
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3.3.1 Funktionsuppdelning 

I figur 23 visas hur verktygets huvudfunktion har delats upp i fyra delfunktioner. Syftet med 

funktionsuppdelningen har varit att underlätta arbetet med att hitta koncept som uppfyller 

verktygets huvudfunktion, genom att generera dellösningar som uppfyller varje separat del- 

funktion.  

De två första delfunktionerna (från vänster till höger) utgör funktionella krav medan de två sista 

utgör funktionella önskemål, alla definierade i kravspecifikationen. De funktionella kraven måste 

uppfyllas för att verktyget huvudfunktion ska vara uppfylld medan de funktionella önskemålen 

uppfylls för ökad prestanda hos verktyget.   

Omvandla energi till 

linjärrörelse

Omvandla linjärrörelse 

till kraft

Begränsa kraft

Mäta kraftBelasta utvägningsventil

Energi

Energi

Kraft

Signal

 

Figur 23. Funktionsuppdelning av verktygets huvudfunktion 

3.3.2 Generering av dellösningar 

De fyra olika delfunktionerna i figur 23 tilldelades, som ett första steg, ett flertal abstrakta 

dellösningar. Dellösningarna till delfunktionen ”Omvandla linjärrörelse till kraft” genererades 

med den ”kreativa metoden” brainstorming eftersom delfunktionen upplevdes ha starka 

geometriska kopplingar till verktygets och löpverkens utformning. De dellösningar som 

genererades med denna metod kan ses i tabell 4, kolumn två. 

Dellösningarna till de övriga delfunktionerna genererades med en så kallad ”systematisk metod”. 

Genereringen utfördes, utan hänsyn till geometrisk kompatibilitet, efter att marknadens utbud av 

komponenter, i form av fungerande dellösningar till delfunktionerna, granskats. De olika 

dellösningarna som genererades med denna metod kan ses i tabell 4, kolumn ett, tre och fyra, 

nedan.  

3.3.3 Utvärdering av dellösningar 

För att kunna välja ut de mest lämpade dellösningarna inhämtades information om dessa, vilken 

sedan användes som underlag vid elimineringen. Under nedanstående rubriker presenteras den 

inhämtade informationen för de olika dellösningarna.  

Omvandla energi till linjärrörelse 

De dellösningar som tagits fram till delfunktionen ”Omvandla energi till linjärrörelse” 

omvandlar, oavsett energiform, energin till rörelse med endast en komponent/enhet, det vill säga 

inte med hjälp av flera sammansatta komponenter/enheter som omvandlar energin i flera steg. 

Eftersom utrymmet kring löpverken är mycket begränsat bedöms det som särskilt viktigt att den 

komponent/enhet som omvandlar den inkommande energin till en linjärrörelse kan producera 

stor kraft i förhållande till dess volym och vikt, vilket även är viktigt ur ergonomisk synvinkel. 

Som underlag för kommande utvärdering har de olika dellösningarnas förmåga att producera 
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kraft i förhållande till volym och vikt jämförts för en kraft på 100 kN, vilket är en kraft av 

representativ storleksordning. 

En hydraulisk tryckcylinder kapabel att producera en kraft på 100 kN, med ett vanligt 

förekommande största arbetstryck på 70 MPa, har enligt [Enerpac] en diameter på 57 mm och en 

vikt mellan 1,8 och 8,2 kg beroende på slaglängd. Den lilla volymen av hydraulvätska som krävs 

för att uppnå full slaglängd med en hydraulcylinder, i den berörda storleksordningen, gör det 

möjligt att använda handpump som tryckhöjande enhet.  

En pneumatisk bälgcylinder kapabel att producera en kraft på 100 kN, med ett vanligt 

förekommande största arbetstryck på 0,8 MPa, har enligt [Parker] en maximal utvändig diameter 

på 580 mm och en vikt på 20,6 kg. För bälgcylindrar, som saknar axiell styrning, avtar den 

producerade kraften med slaglängden. Den stora volymen av komprimerad luft som krävs för att 

manövrera en pneumatisk bälgcylinder medför att en kompressor måste utnyttjas för att 

användandet ska bli tidseffektivt.  

För en manuellt driven och direktverkande skruvmekanism är det användarens förmåga att på ett 

ergonomiskt sätt applicera det krävda åtdragningsmomentet som är begränsande. En grov 

beräkning av det åtdragningsmoment, Mv-skruv, som krävs för att med en manuellt driven och 

direktverkande skruvmekanism producera en axiell kraft Fskruv = 100 kN har utförts enligt 

ekvation 1, hämtad ur [Karlebo]. 
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_

tan arctan arctan
2 cos

skruv medel skruv skruv
v skruv skruv

skruv medel skruv
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En beskrivning av de ingående variablerna, som även de är hämtade ur [Karlebo] presenteras i 

tabell 3 nedan. Variablerna tillhör en trapetsskruv av stål (SS EN 10025-S355JR) med gänga Tr 

60 x 9 och en draghållfasthet på 200 kN med avseende på plasticering, allt enligt [Mekanex]. 

Skruven medför en tvåfaldig säkerhet mot plasticering vid tryck med ett antagande om att 

skruven är kort nog för att knäckning inte ska inträffa.   

Tabell 3. Egenskaper för en trapetsskruv med gängan Tr 60 x 9 hämtade ur [Karlebo] 

Variabel Värde Beskrivning 

dskruv_medel 55,5 mm Gängans medeldiameter 

Pskruv 9,0 mm Gängans stigning 

skruv 15 Gängans flankvinkel 

skruv  0,15 Friktionstal för smorda gängor 

Med ovan presenterade variabler blir det krävda åtdragningsmomentet i storleksordning med vad 

som visas i ekvation 2. 

 
55,5 9 0,15

100 tan arctan arctan 579
2 55,5 cos15

v skruvM




    
       

    
 Nm (2) 

Elektriskt drivna skruvmekanismer, vanligen kallade elektriska aktuatorer för linjära rörelser, 

kan användas som ett alternativ till hydrauliska och pneumatiska cylindrar. Kraftutvecklingen är 

relativt hög och det samma gäller precisionen vid linjär positionering. Största nackdelen med 

elektriska aktuatorer är att de är skrymmande i jämförelse med hydrauliska cylindrar. En annan 

nackdel är aktuatorernas krav på strömförsörjning även vid statisk belastning. [Exlar]   

Som representant för de elektriska aktuatorerna har en modell från tillverkaren Exlar valts. 

Aktuatorn, med beteckningen GSX60, är en av marknadens mest högpresterande med sin 

förmåga att leverera en maximal kraft på ungefär 111 kN under en begränsad tid. Vikten för 

aktuatorn, som har en slaglängd på 152 mm, är 31 kg. [Exlar] 
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Omvandla linjär rörelse till kraft 

För att omvandla den linjära rörelsen som skapas med hjälp av någon av de ovan nämnda 

dellösningar krävs någon typ av mothåll. Eftersom mothållens utformning har en mycket stark 

koppling till löpverkens geometrier har bedömningen av de genererade dellösningarna varit helt 

och hållet subjektiv och mothållens förmåga att fungera lika tillfredställande för båda löpverken 

har prioriterats.    

Begränsa kraft 

Valet av dellösning för att begränsa krafterna på löpverken och deras utvägningsventiler har till 

stor del styrts av valet av dellösning till delfunktionen ”Omvandla energi till linjärrörelse”, men 

även av de olika dellösningarnas egenskaper. 

En tryckbegränsare, eller snarare tryckbegränsningsventil, kan användas till hydrauliska och 

pneumatiska system. En tryckbegränsningsventil öppnar förbindelsen mellan pumpledning och 

tank, alternativt atmosfären, då det maximalt tillåtna systemtrycket uppnås. Med en manuellt 

justerbar och direktverkande tryckbegränsningsventil kan det maximalt tillåtna systemtrycket 

och därmed också den maximalt tillåtna kraften justeras. [Isaksson, 1999] 

Som strömbegränsare kan en dvärgbrytare, även kallad automatsäkring, användas för att bryta 

kontakten mellan strömförsörjningen och den drivande enheten om strömmen, det vill säga 

belastningen, skulle blir för stor. Dvärgbrytaren kan sägas vara den elektriska motsvarigheten till 

tryckbegränsningsventilen. [Starkströmsföreskrifterna] 

En momentbegränsare kan tillämpas då systemet innehåller en roterande momentöverförande 

rörelse, som till exempel mellan en motor och hydraulpump. De kanske mest välkända 

tillämpningarna av momentbegränsare är till momentnycklar och skruvdragare för åtdragning av 

skruvförband. Momentbegränsningen kan vara antingen kraftbetingad, vilket är fallet då friktion 

mellan glidytor utnyttjas, eller formbetingad, vilket är fallet då ett offerelement används. 

[Olsson, 2006] 

Mäta kraft 

Dellösningen för att mäta krafterna på löpverken och deras utvägningsventiler har valts baserat 

på kompatibilitet med de övriga komponenterna, enkelhet och behov av mätnoggrannhet. 

En tryckgivare kan användas till att mäta tryck i ledningarna till hydrauliska och pneumatiska 

system. Givaren ger en elektrisk utsignal som varierar beroende av trycket, i antingen spänning 

eller strömstyrka. För att läsa av trycket krävs ytterligare utrustning till förstärkning av signalen 

och visualisering av resultatet. [System Technology] 

En lastcell omvandlar den belastande kraften till en elektrisk signal likt en tryckgivare omvandlar 

trycket till en elektrisk signal. En lastcell behöver därför också kompletteras med ytterligare 

utrustning för att signalen ska kunna tolkas. [System Technology] 

En manometer kan användas till att mäta trycket i ledningarna till hydrauliska och pneumatiska 

system. Manometern visar trycket för användaren som själv får beräkna kraften med hjälp den 

tryckupptagande arean. Många hydrauliska handpumpar är utrustade med inbyggda manometrar. 

Mätnoggrannheten är inte att jämföra med vad som kan uppnås med en tryckgivare eller lastcell, 

men är för ändamålet tillräcklig. [Nike Hydraulics] 

3.3.4 Eliminering av dellösningar 

De dellösningar som ansågs realiserbara och kompatibla med varandra sorterades ut från de 

övriga dellösningarna med hjälp av den information som sammanfattats i utvärderingsavsnittet 

ovan. De dellösningar som kvarstod efter elimineringen har skuggats med grå färg i tabell 4. 
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Tabell 4. Verktygets delfunktioner med respektive dellösningar 

 Delfunktion 
 Omvandla energi till 
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3.3.5 Koncept 1 

I tabell 5 nedan visas de dellösningar som utgör grunden till koncept 1. Nedan följer en 

beskrivning av koncept.  

Tabell 5. De olika dellösningarna till koncept 1 

Hydraulisk cylinder 

Kraftelement

 Löpverkets 

fjädring

Mothåll Mothåll

 

Tryckbegränsare Manometer 

Funktionsförklaring 

Den inkommande energin, i form av trycksatt hydraulvätska, omvandlas till en linjärrörelse 

genom en hydraulisk tryckcylinder monterad i en platta. Kraften uppstår då den linjära rörelsen 

motverkas av mothållen som fäster i plattan och omsluter löpverket. Kraftbegränsningen sker 

med hjälp av en steglöst justerbar tryckbegränsningsventil och kraftmätningen genom att 

användaren manuellt läser av det hydrauliska trycket med en manometer. 

Principiell utformning 

I figur 24 visas verktygets principiella utformning med hjälp av en tredimensionell illustration. 

Den hydrauliska tryckcylindern placeras i centrum av plattan och mothållen mer eller mindre i 

plattans periferi.  

 

Figur 24. En tredimensionell illustration av koncept 1 

Gränssnitt mellan verktyg och löpverk 

De rödmarkerade ytorna i figurerna 25 och 26 visar konceptets gränssnitt mellan verktyget och 

de två löpverken Y25-boggi och TF25SA.  

För Y25-boggi placeras plattan under löpverkets lagerbox. Mothållen löper på var sida om 

lagerboxen och sammankopplas på den lastbärande rambalkens övre fläns. Mothållen drar ner 

rambalken mot lagerboxen då den hydrauliska tryckcylindern expanderar vilket får hela 

fjädringen att komprimeras. 

För TF25SA placeras plattan under skruvfjädern vid vilken utvägningsventilen sitter. Mothållen 

krokas fast i de fyra öppningarna på löpverkets överdel och löper längs med skruvfjädern ner till 

plattan. Kraften som uppstår då hydraulcylindern expanderar överförs direkt till utvägnings- 

ventilen via en tredelad tapp som förs upp genom skruvfjädern, del för del, precis som tidigare. 
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Figur 25. Gränssnittet mellan verktyget och löpverket 

Y25-boggi för koncept 1 

Figur 26. Gränssnittet mellan verktyget och löpverket 

TF25SA för koncept 1 

Kompatibilitet och justeringsbehov 

Verktygets slanka mothåll, som medför att plattan kan placeras under löpverken, gör att 

kompatibiliteten mellan verktyget och de två löpverken bedöms som mycket god. Verktygets 

utformning tycks möjliggöra en modulär konstruktion med speciellt anpassade komponenter för 

de två löpverken.   

Verktyget bedöms, trots den goda kompatibiliteten med de två löpverken, vara i behov av 

justeringsmöjligheter. Den största anledningen till detta är de två löpverkens olika utformning 

men även att formavvikelser, mellan olika löpverk av samma sort, förekommer. De två 

justeringsmöjligheter som bedöms vara nödvändiga för att verktyget ska fungera tillfredställande 

är: 

 Justering av mothållens nedre radiella position i förhållande till plattans centrum.  

 Individuell justering av mothållens längder.  

Den radiella justeringen möjliggör att mothållen kan löpa nära löpverken utan att ligga i kontakt 

med dessa medan den längdmässiga justeringen möjliggör att plattan kan monteras i våg med 

horisontalplanet och att alla mothåll kan förspännas för jämn kraftfördelning.   

Kraftbehov 

Det maximala kraftbehovet med koncept 1, FSgmmns-1, beräknades för Y25-boggi enligt ekvation 3 

nedan, där mSgmmns = 82000 kg är maxlasten för en flakvagn (Sgmmns-w) dimensionerad för 

STAX 25 [Kockums industrier], g = 10 m/s
2
 är tyngdaccelerationen och nSgmmns = 4 är antalet 

hjulaxlar.  

 1
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Det maximala kraftbehovet med koncept 1, FHiqqrrs-1, beräknades för TF25SA enligt ekvation 4 

nedan, där mHiqqrrs = 67000 kg är maxlasten för en sluten kortkopplad vagn (Hiqqrrs-wv) 

dimensionerad för STAX 25 [Kockums industrier], g = 10 m/s
2
 är tyngdaccelerationen och 

nHiqqrrs = 4 är antalet hjulaxlar.  
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Slaglängdsbehov 

Slaglängdsbehovet avgörs helt och hållet av Y25-boggi eftersom belastningen kräver en 

fullständig kompression av löpverkets fjädring. Att komprimera fjädringen på löpverket, 

motsvarande fullastad vagn, kräver då töjning av mothållen försummas, en hydraulcylinder med 

en slaglängd runt 50 mm (uppmätt under fältstudien).  

3.3.6 Koncept 2 

I tabell 6 nedan visas de dellösningar som utgör grunden till koncept 2. Nedan följer en 

beskrivning av koncept.  

Tabell 6. De olika dellösningarna till koncept 2 
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Tryckbegränsare Manometer 

Funktionsförklaring 

Den inkommande energin, i form av trycksatt hydraulvätska, omvandlas till linjärrörelse hos två 

stycken hydrauliska dragcylindrar. Kraften som belastar utvägningsventilen uppstår då den 

linjära rörelsen, överförd av mothållen, motverkas av löpverkens skruvfjädrar. Kraft- 

begränsningen sker med hjälp av en steglöst justerbar tryckbegränsningsventil och kraft- 

mätningen genom att användaren manuellt läser av det hydrauliska trycket med en manometer. 

Principiell utformning 

Verktyget består av två stycken hydrauliska dragcylindrar med mothåll speciellt anpassade till de 

två löpverkens geometrier. Den principiella utformningen av verktyget illustreras i figur 27.  

 

Figur 27. Den principiella utformningen av koncept 2 

Gränssnitt mellan verktyg och löpverk 

De rödmarkerade ytorna i figurerna 28 och 29 visar gränssnittet mellan verktyget och de två 

löpverken Y25-boggi och TF25SA. De två mothållen monterade på de hydrauliska drag- 

cylindrarna kilas in mellan löpverkens skruvfjädrar medan de övre mothållen, fästa på kolv- 

stängerna, krokas fast i löpverkens lastbärande ramverk. 
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Figur 28. Gränssnittet mellan verktyget och löpverket Y25-boggi för 

koncept 2 

Figur 29. Gränssnittet mellan verktyget 

och löpverket TF25SA för koncept 2 

Kompatibilitet och justeringsbehov 

Konceptet bedöms förvisso vara modulärt vad gäller möjligheten att kombinera mothåll med 

olika utformning, men kompatibiliteten med de två löpverken bedöms ändå som relativt dålig av 

följande anledningar: 

 Verktyget kan endast justeras längdmässigt genom att dragcylindrarnas fyllnadsgrader 

regleras.  

 Även om koncept uppfyller utrymmeskraven, blir marginalerna mycket små då mått på 

existerande dragcylindrar [Enerpac] [Nike Hydraulics] jämförs med det fria utrymmet 

kring löpverken. 

Kraftbehov 

För TF25SA är kraftbehovet detsamma för koncept 2 som för koncept 1, det vill säga FHiqqrrs-2 = 

FHiqqrrs-1 = 41875  41,9 kN.     

För Y25-boggi krävs ytterligare beräkningar för att fastställa kraftbehovet. Den vertikala 

kraftjämvikt som råder för en lagerbox på ett löpverk av typen Y25-boggi illustreras med en 

friläggning av några av löpverkets delar i figur 30 nedan. 

N1

N1 N1
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Figur 30. Friläggning av en lagerbox på ett löpverk av typen Y25-boggi 
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Kraftjämvikten tecknas matematiskt enligt ekvation 5, där Flast är kraften som uppstår på 

lagerboxen då vagnen lastas, N1 är kraften som uppstår på grund av skruvfjädrarnas kompression 

och Fd är friktionskraften från den lastproportionella dämpningen.  

 ↑:  1 12 0
2

last
last d d

F
F N F N F       (5) 

Kraften Flast tecknas enligt ekvation 6, där mSgmmns är maxlasten för en flakvagn (Sgmmns-w) 

dimensionerad för STAX 25 [Kockums industrier], g = 10 m/s
2
 är tyngdaccelerationen och 

nSgmmns är antalet hjulaxlar. 
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Friktionskraften, Fd, beror av dämpningens klämkraft, Nd samt friktionstalet, d, mellan 

lagerboxen och friktionsbelägget enligt ekvation 7. 

 d d dF N  (7) 

I ekvation 8 tecknas ett uttryck för dämpningens klämkraft, Nd, som funktion av den vertikala 

komponenten, N1 och Lenoirlänkens vinkel, L, mot horisontalplanet.   

 1
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  (8) 

Då ekvationerna 6 till 8 stoppas in i ekvation 5 ges ett uttryck för kraften i skruvfjädrarna enligt 

ekvation 9 nedan. 
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Den kraft, FSgmmns-2, som krävs för att ett verktyg utformat enligt koncept 2 ska kunna maxbelasta 

utvägningsventilen på ett löpverk av typen Y25-boggi ges av ekvation 10. 

 2 1SgmmnsF N   (10) 

Maximala kraftbehovet ges med värdena d = 0,4 och L = 60 av ekvation 11 nedan. 
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 kN (11) 

Friktionstalet har stor inverkan på kraftbehovet varför det lägst tänkbara vilofriktionstalet för 

glidande kontakt, verktygsstål mot verktygsstål och rena osmorda ytor valdes enligt 

[Maskinelement HANDBOK]. 

Slaglängdsbehov 

Slaglängdsbehovet för koncept 2 kan på grund av den längdmässiga justeringen vara större än 

vad själva kompressionen kräver. Slaglängdsbehovet för de två löpverken bedöms bli större för 

koncept 2 än för koncept 1, just på grund av detta.  
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3.3.7 Utvärdering och val av koncept 

I elimineringsmatrisen nedan, se tabell 7, har de två koncepten jämförts med varandra. De har 

bedömts utifrån kraven och önskemålen i kravspecifikationen samt utifrån den information som 

presenterats ovan. Krav och önskemål har bedömts på ett så objektivt sätt som möjligt medan 

egenskaper som ”Antal komponenter” och ”Tillverkning” har bedömts mer subjektivt. 

Tabell 7. Elimineringsmatrisen som använts vid valet av koncept 
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  ? Information saknas          
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Kommentar Beslut 

1 ++ ++ + ++ ++ ++ + +  + + God kompatibilitet Ja 

2 ++ ++ ++ ++ ++  ++ ? ++ ++ +  Nej 

Konceptvalsmotivering 

Valet av koncept motiveras med att koncept 1, trots sin högre vikt och sitt större kraftbehov, 

bedöms erbjuda så pass mycket bättre kompatibilitet än koncept 2. Kompatibiliteten har ansetts 

väga tyngst av de subjektivt bedömda egenskaperna i elimineringsmatrisen på grund av att den 

information som kunnat samlas in under fältstudien inte renderade tillräckligt precisa mått för att 

ett koncept med låg kompatibilitet skulle kunna väljas.  

3.4 Konstruktionslösningar 

Ett flertal konstruktionslösningar har tagits fram för det valda konceptets olika delar med 

förhoppning att de ska resultera ett val av konstruktionslösningar som medför ett verktyg med 

rätt balans mellan funktionalitet, hållfasthet och prototypanpassad utformning. 

3.4.1 Utvärdering och val av mothållens justeringsanordning 

Resultatet från brainstormingen av konstruktionslösningar till verktygets anordning för radiell 

och längdmässig justering av mothållen visas i figur 31 till 34. De olika konstruktions- 

lösningarnas tänka funktioner och uppskattade egenskaper beskrivs nedan innan de utvärderas 

med hjälp av en elimineringsmatris, se tabell 8. 

Konstruktionslösning 1.1 

Konstruktionslösning 1.1, se figur 31, är enkel till sitt utförande och bedöms till största delen 

kunna tillverkas av standardkomponenter. Den längdmässiga justeringen sker steglöst genom att 

användaren roterar på muttern, vilket antingen ökar eller minskar öglans vertikala position 

ovanför bottenplattan. Radiellt justeras öglans position genom att användaren drar muttern nedåt 

och skjuter öglan i sidled mellan de fasta lägena. Hållfasthetsmässigt bedöms konstruktions- 

lösningen som mycket lovande.  

Konstruktionslösning 1.2 

Konstruktionslösning 1.2, se figur 32, är mycket enkel i sin konstruktion men bedöms tyvärr inte 

i någon större omfattning kunna tillverkas av standardkomponenter. Den längdmässiga 
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justeringen sker i steg genom att användaren väljer läge för den lastöverförande brickan. För att 

justera öglans radiella position skjuter användaren öglan i sidled. Konstruktionslösningens 

hållfasthetsmässiga egenskaper anses som goda och möjliga att verifiera med enkla beräkningar. 

Radiell justering
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Figur 31. Konstruktionslösning 1.1 Figur 32. Konstruktionslösning 1.2 

Konstruktionslösning 1.3 

Den slitsade klämhylsan i konstruktionslösning 1.3, se figur 33, fixerar öglan då denna belastas 

med en dragkraft genom att den pressas ihop kring öglans axel av det fasade spåret i plattan. För 

att minska öglans vertikala position ovanför plattan drar användaren öglans axel nedåt och för att 

öka den vertikala positionen drar användaren istället klämhylsan nedåt. Konstruktionslösningens 

funktion är beroende av friktionen i kontakten mellan axel och klämhylsa samt mellan klämhylsa 

och bottenplatta. Små förändringar av friktionen skulle kunna leda till att justeringsanordningen 

inte fungerar tillfredställande. Möjligheten att tillverka konstruktionslösningen till stor del 

bestående av standardkomponenter bedöms som mycket liten.  

Konstruktionslösning 1.4 

Funktionsmässigt är konstruktionslösning 1.4, se figur 34, mycket lik konstruktionslösning 1.3. 

Öglan fixeras av friktionskrafterna som uppstår mellan axeln och den excentriskt placerade 

vipparmen som gör justeringsanordningen självlåsande. Variation av friktionen mellan öglans 

axel och vipparmen skulle kunna äventyra konstruktionslösningens funktionsduglighet. Den 

excentriskt placerade vipparmen uppskattas utsättas för mycket stora belastningar vilket gör att 

konstruktionslösningen inte bedöms som särskilt hållfasthetsmässigt fördelaktig. Möjligheten att 

tillverka konstruktionslösningen till stor del bestående av standardkomponenter bedöms, precis 

som för konstruktionslösning 1.3, som mycket liten. 
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Figur 33. Konstruktionslösning 1.3 Figur 34. Konstruktionslösning 1.4 
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Utvärdering och val av konstruktionslösning 1.x 

Elimineringsmatrisen i tabell 8 har använts till att jämföra de olika konstruktionslösningarnas 

egenskaper mot varandra och därefter till att välja det mest lämpliga alternativet. Den subjektiva 

bedömningen av konstruktionslösningarnas egenskaper har till stor del baserats på konstruktions- 

lösningarnas geometriska utformning. 

Tabell 8. Elimineringsmatrisen som använts vid valet av konstruktionslösning 1.x 
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   ++ Mycket bra 

  + Bra 

  ? Information saknas          

   Dåligt 

   Mycket dåligt 

Kommentar Beslut 

1.1 ++ + ++ ++ ++ ++ Enkel och pålitlig Ja 

1.2 + + ++ +  +  Nej 

1.3 ++ ++      Nej 

1.4 ++ +      Nej 

3.4.2 Utvärdering och val av mothåll 

För att motverka hydraulcylinderns linjära rörelse och på så sätt skapa en kraft på löpverkens 

utvägningsventiler krävs någon form av mothåll. Den viktigaste egenskapen för mothållen till det 

valda konceptet är att dessa kan belastas med en dragkraft, men även andra egenskaper är av stor 

betydelse. Nedan beskrivs de olika mothållens mer eller mindre fördelaktiga egenskaper innan de 

utvärderas med hjälp av elimineringsmatrisen i tabell 9. Gemensamt för samtliga mothåll är att 

dessa är standardkomponenter använda vid lyft och surrning av last. De olika lyftredskapens 

egenskaper har sammanfattas utifrån information hämtad från [Certex]. 

Kätting 

Det finns än mängd kättingar för olika ändamål. Kättingars prestanda anges i standardiserade 

hållfasthetsklasser baserade på deras brotthållfasthet. De mer höghållfasta kättingarna är avsedda 

för lyft och har en fyrfaldig säkerhet mot brott vid maximalt tillåten lyftkraft. Kättingar klarar 

tuff hantering utan att ta skada och erbjuder möjlighet till längmässig justering genom 

förkortning eller förlängning med en eller flera länkar. Kättingar förkommer i utförandena 

kortlänkad, halvlånglänkad och långlänkad, där det kortlänkade utförandet är avsett för lyft. 

Förvaring av kättingar är enkel då kättingar kan böjas utan motstånd. Viktmässigt, i förhållande 

till maximalt tillåten lyftkraft, är kättingar tyngre än både stållinor och sling.  

Stållina 

Stållinor är oftast lättare än kättingar men tyngre än sling med motsvarande prestanda. Stållinor 

avsedda för lyft har en femfaldig säkerhet mot brott vid maximalt tillåten lyftkraft. De 

längdmässiga justeringsmöjligheterna är små eftersom stållinestroppar avsedda för lyft inte bör 

förses med splitsar annat än i ändarna. Dessutom krävs noggrann beredning av stålline- 

stropparnas utformning för att dessa ska uppnå full prestanda. Stållinor är känsligare än kättingar 

men tåligare än sling vad gäller tuff hantering. Korta och grova stållinestroppar är inte lika lätta 

att vika som kättingar eller sling och förlorar delar av sin hållfasthet då det viks kring skarpa 

kanter. 
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Sling 

Sling är textila lyftredskap och finns i en rad olika utföranden. Sling har i allmänhet mycket god 

hållfasthet i förhållande till sin egenvikt och är flexibla. Sling är känsliga mot slitage och därmed 

känsligare än både kättingar och stållinor vad gäller tuff hantering, vilket också gör att sling i 

större utsträckning kräver större omsorg vid förvaring. Sling avsedda för lyft har en sjufaldig 

säkerhet mot brott vid maximalt tillåten lyftkraft. 

Utvärdering och val av mothåll 

Elimineringsmatrisen i tabell 9 har använts till att jämföra de olika mothållens egenskaper mot 

varandra och därefter till att välja det mest lämpliga alternativet. Bedömningen av mothållens 

olika egenskaper har utförts så objektivt som möjligt, baserat på de fakta som presenterats ovan.  

Tabell 9. Elimineringsmatrisen som använts vid valet av mothåll 
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  ++ Mycket bra 

  + Bra 

  ? Information saknas          

   Dåligt 

   Mycket dåligt 

Kommentar Beslut 

Kätting ++  ++ ++ Justerbar och tålig Ja 

Stållina  + + ++  Nej 

Sling  ++    Nej 

3.4.3 Utvärdering och val av mothållens övre infästning till Y25-boggi  

För att det valda konceptets mothåll ska fungera tillsammans med löpverk av typen Y25-boggi 

krävs att mothållen kan fästas i eller kring löpverkets rambalk. En annan viktig egenskap för 

mothållen är deras förmåga att leda in kraften till rambalkprofilens liv och på så sätt avlasta den 

övre flänsen.  

De konstruktionslösningar som tagits fram genom brainstorming, för just det ändamålet, visas i 

figurerna 36 till 39. De olika konstruktionslösningarnas tänkta funktioner och uppskattade 

egenskaper beskrivs nedan innan de utvärderas med hjälp av en elimineringsmatris, se tabell 10. 

Konstruktionslösning 2.1 

Lösningen i figur 36 är tänkt att hållas på plats genom att klämma åt kring rambalkens övre fläns 

allt mer då kraften i mothållen ökar. Konstruktionslösningen har inga hållfasthetsmässiga 

fördelar och bedöms tillverkningsmässigt som onödigt komplicerad.  

Den övre flänsens svaga lutning ö = 10 gör att klämfunktionen endast kommer till användning 

om friktionstalet understiger ö = 0,18 enligt jämviktsberäkning med ekvation 12, där Fv-tot = 

FSgmmns-1 = 102,5 kN är den samlade vertikala kraften i mothållen. Ekvationen är baserad på 

friläggningen i figur 35 nedan. 

 cos sin tan tan10 0,18v tot ö ö v tot ö ö öF F           (12) 

Det lägst tänkbara vilofriktionstalet för glidande kontakt, verktygsstål mot verktygsstål och rena 

osmorda ytor är enligt [Maskinelement HANDBOK] lika med 0,4. Beräkningarna tyder på att 

klämfunktionen är överflödig under normala förhållanden. 
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Fv-tot

Fv-totcosö

Fv-totcosöö

ö

 

Figur 35. Friläggning av överliggare enligt konstruktionslösning 2.1 

Konstruktionslösning 2.2 

Konstruktionslösningen, se figur 37, består av två styva fästen monterade på en vekare plåt. 

Fästenas uppgift är att leda in kraften från mothållen, som monteras i fästenas ändar, till 

rambalkens liv. Hållfasthetsmässigt bedöms lösningen som fördelaktig under förutsättning att 

fästena kan göras tillräckligt kraftiga. Tillverkningsmässigt bedöms lösningen som mycket enkel. 

  

Figur 36. Konstruktionslösning 2.1 Figur 37. Konstruktionslösning 2.2 

Konstruktionslösning 2.3 

Mothållen hakas fast i plattan som placerats på ovansidan av rambalken enligt figur 38. Spåren 

på plattans sidor är tänkt att möjliggöra stegvis förkortning av mothållen för att snabbt kunna 

justera dessa till en lämplig längd. Justeringsmöjligheterna på insidan av rambalken antas dock 

kunna bli begränsade. Konstruktionslösningens geometrier bedöms kunna bli för veka om spåren 

ska kunna platsa mellan den valda kättingens länkar. Tillverkningsmässigt i klass med 

konstruktionslösningarna 2.2 och 2.3.  

Konstruktionslösning 2.4 

Konstruktionslösningen består av ett rätblock med frästa tvärgående spår för placering av 

mothållen. Till skillnad från de andra konstruktionslösningarna är mothållen kontinuerliga och 

löper från ena sidan av balken till den andra. Tillverkningsmässigt bedöms lösningen vara en av 

de enklare varianterna. Konstruktionslösningens geometrier bedöms även kunna ge tillräckligt 

med stöd för att avlasta rambalkens övre fläns. 
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Figur 38. Konstruktionslösning 2.3 Figur 39. Konstruktionslösning 2.4 

Utvärdering och val av mothållens övre infästning till Y25-boggi 

Elimineringsmatrisen i tabell 10 har använts till att jämföra de olika konstruktionslösningarnas 

egenskaper mot varandra och därefter till att välja det mest lämpliga alternativet.  

Tabell 10. Elimineringsmatrisen som använts vid valet av konstruktionslösning 2.x 
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  + Bra 

  ? Information saknas          

   Dåligt 

   Mycket dåligt 

Kommentar Beslut 

2.1     Nej 

2.2 ++ ++ ++  Nej 

2.3 ++  +  Nej 

2.4 ++ ++ ++ Enkel tillverkning Ja 

3.4.4 Utvärdering och val av mothållens övre infästning till TF25SA  

Även för TF25SA måste mothållen kunna fästas i löpverkets överdel. De naturliga och faktiskt 

de enda rimliga infästningspunkterna på löpverket är de fyra symmetriskt placerade öppningarna 

i dess överdel.  

Tre stycken konstruktionslösningar genererades och dessa presenteras i figurerna 40 till 42 på 

nästa sida. De olika konstruktionslösningarnas tänkta funktioner och uppskattade egenskaper 

beskrivs nedan innan de utvärderas med hjälp av en elimineringsmatris, se tabell 11. 

Konstruktionslösning 3.1 

Den första konstruktionslösningen består av två stycken mindre rundsling som träs in genom 

öppningarna likt figur 40. I de fyra öglor som skapas krokas mothållen fast. Lösningen bedöms 

som enkel och kräver ingen avancerad tillverkning utan egentligen bara rundsling med rätt 

anpassad längd. Monteringen av rundslingen bedöms kunna bli svår eftersom utrymmet är 

begränsat innanför öppningarna. Vidare kan rundslingen utsättas för nötning i kontakt med 

öppningarnas skarpa kanter.  
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Figur 40. Konstruktionslösning 3.1 

Konstruktionslösning 3.2 

Konstruktionslösningen, figur 41, består av fyra krokar som hakas fast på de fyra öppningarnas 

kanter. Trots att lösningen är snygg bedöms den vara tillverkningsmässigt mer krävande. Det 

snäva utrymmet är begränsande för krokarnas möjliga form vilket kan medföra höga spänningar i 

materialet till följd av spänningskoncentrationer.   

 

Figur 41. Konstruktionslösning 3.2 

Konstruktionslösning 3.3 

Lösningen består av fyra likadana blockformade bitar som passar i löpverkets öppningar med en 

liten marginal, se figur 42. Bitarna som är mycket enkla att tillverka belastas i två punkter och 

utsätts främst för böjbelastningar. Bitarnas enkla geometri gör att spänningskoncentrationer kan 

undvikas. 

 

Figur 42. Konstruktionslösning 3.3 
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Utvärdering och val av mothållens övre infästning till TF25SA 

Elimineringsmatrisen i tabell 11 har använts till att jämföra de olika konstruktionslösningarnas 

egenskaper mot varandra och därefter till att välja det mest lämpliga alternativet.  

Tabell 11. Elimineringsmatrisen som använts vid valet av konstruktionslösning 3.x 
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Kommentar Beslut 

3.1 +  ++  Nej 

3.2  ++   Nej 

3.3 ++ ++ + Enkel och pålitlig Ja 
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4  KONSTRUKTION  

I detta avsnitt beskrivs genomförandet av examensarbetets konstruktionsfas i form av metod och 

resultat, från dess att ett slutgiltigt koncept tagits fram till dess att tillverkningsunderlaget för det 

konstruerade verktyget var färdigt. 

 

 

4.1 Konstruktionsprocessen 

I figur 43 nedan visas det arbetsupplägg som har legat till grund för konstruktionsarbetet. De fyra 

delarna ”Konstruktiv utformning”, ”Dimensionering”, ”CAD-modellering” och ”Optimering” 

har ingått i en cyklisk process som efter ett antal upprepningar resulterat i ett tillverknings- 

underlag för verktyget.  

Belastningsanalys
Val av 

standardkomponenter

Positionering av 

infästningspunkter

KraftflödesanalysKonstruktiv utformning

CAD-modellering Optimering Tillverkningsunderlag

Dimensionering

 

Figur 43. En illustration av arbetsupplägget under konstruktionsarbetet 

4.2 Belastningsanalys 

Den utförda belastningsanalysen har baserats på antagandet om att reaktionskrafterna i samtliga 

mothålls infästningspunkter är lika stora. Antagandet har bedömts som rimligt eftersom 

mothållen kan och ska förspännas vid monteringen av verktyget.    

Som ett första steg av belastningsanalysen frilades ett av det valda konceptets mothåll enligt 

figur 44. Därefter beräknades reaktionskrafterna i mothållets infästningspunkter genom 

utnyttjande av jämviktsekvationer och trigonometriska samband. För att undvika böjspänningar i 

justerskruvarna har dessa försetts med sfäriska brickor som tillåter en snedställning om tre 

grader. Detta beskrivs mer ingående under rubrik 4.6.1. 

Den vertikala reaktionskraften, Fv, beräknades med ekvation 13, där Fc är kraftbehovet beräknat 

för respektive löpverk under konceptutvecklingsarbetet.  

 
4

c
v

F
F   (13) 

Den horisontella reaktionskraften, Fh, beräknades därefter med ekvation 14, där m är vinkeln 

som mothållet avviker från vertikalplanet. 

 tanh v mF F   (14) 

Den kraft, Fm, som råder i mothållet beror precis som den horisontella kraften av vinkeln på 

mothållet och beräknades med ekvation 15 nedan. 
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Figur 44. En friläggning av ett av verktygets mothåll 
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  (15) 

Den horisontella förskjutningen av mothållens infästningspunkter, r, som ger upphov till 

vinkelavvikelsen beräknades med ekvation 16, där zv är det vertikala avståndet mellan 

infästningspunkterna.  

 tanv mr z     (16) 

De värden som presenteras i tabell 12 nedan representerar extremfallen för de två löpverken, det 

vill säga värdena har beräknats med sex graders vinkelavvikelse och full belastning.   

Tabell 12. Krafter och förskjutningar för de två löpverken vid m=6 och full belastning 

Löpverk zv [mm] r [mm] Fc [kN] Fv [kN] Fh [kN] Fm [kN] 

Y25-boggi ~650 68 102,5 25,6 2,7 25,7 

TF25SA ~550 58 41,9 10,5 1,1 10,0 

Av tabell 12 framgår att en vinkelavvikelse på sex grader endast har en liten inverkan på kraften 

i mothållen. 

4.3 Val av standardkomponenter 

I följande avsnitt presenteras de standardkomponenter som valts. Deras egenskaper presenteras i 

korthet och dessutom presenteras från vilken tillverkare eller återförsäljare de valts.  

4.3.1 Val av hydraulcylindrar  

De hydraulcylindrar som valts är enkelverkande tryckcylindrar med fjäderretur från [Nike 

Hydraulics]. Hydraulcylindrarna uppfyller både kraft- och slaglängdsbehoven och deras mest 

grundläggande egenskaper listas i tabell 13 nedan. För dimensioner och ytterligare information 

hänvisas till referensens hemsida. 

Tabell 13. De valda hydraulcylindrarnas egenskaper  

Löpverk Beteckning 
Kapacitet 

[kN] 

Slaglängd 

[mm] 

Diameter 

[mm] 

Höjd 

[mm] 
Vikt [kg] 

Y25-boggi CFC104 111 105 57 171 2,7 

TF25SA CFC102 111 54 57 121 2,0 
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Båda cylindrarna är i överkant försedda med gängor av typen 2 1/4"-14 UN vilka används som 

gränssnitt mellan cylindrarna och bottenplattan. Utrymmet under löpverken kan vara ett problem, 

varför detta måste kontrolleras ytterligare. Den större cylindern bör väljas till båda löpverken om 

utrymme finns. 

Övriga hydraulikkomponenter bedöms inte ha någon direkt koppling till verktyget och har därför 

utelämnats från konstruktionsdelen av rapporten. Övriga komponenter tillhandahålls även de av 

[Nike Hydraulics]. 

4.3.2 Val av komponenter till mothållen 

Alla komponenter till mothållen är komponenter avsedda för lyft och är valda ur produkt- 

sortimentet från [Gunnebo], med undantag för de övre lyftöglorna som är valda ur produkt- 

sortimentet från [Certex]. För lyftutrustning av hållfasthetsklass 8 och 10 är sträckgränsen 80 

procent av brottgränsen. Samtliga komponenter kontrolleras innan leverans med 62,5 procent av 

brottkraften, vilket är 2,5 gånger den maximalt tillåtna lyftkraften. [Lifting Guide] 

Eftersom de valda komponenterna inte ska användas vid lyft och den maximala kraften är känd 

har det ansetts som rimligt att belasta komponenterna med en kraft mindre än eller lika med 

provkraften för att hålla nere vikten på verktyget. Viktigare än att hålla nere vikten på verktyget 

är dock att komponenterna är kompatibla med varandra, varför det var det första kriteriet som 

uppfylldes vid valet av komponenter. 

I figur 45 visas samtliga standardkomponenter numrerade efter presentationsordningen nedan. 

Komponentuppsättningen tillhör TF25SA men komponenterna är de samma för Y25-boggi. 
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Figur 45. Utseendet på nedan presenterade standardkomponenter (uppsättningen tillhör TF25SA) 

Kätting (1) 

Kättingen som valts ingår i en av [Gunnebo]:s produktfamiljer kallad GrabiQ. Kättingen är av 

hållfasthetsklass 10 och aningen överdimensionerad för ändamålet, men har valts för att vara 

kompatibel med övriga komponenter. I tabell 14 nedan listas några utvalda egenskaper för 

kättingen. 

Tabell 14. Den valda kättingens (1) utvalda egenskaper 

Artikelnummer Beteckning 
Provkraft 

[kN] 

Brottkraft 

[kN] 

Vikt per 

längdenhet [kg/m] 

Z801921 KLA-8-10 62,5 100 1,45 
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Lyftöglor (2) (3) 

Den nedre lyftöglan som sammankopplar mothållen med bottenplattans justeringsanordning har 

en lägre hållfasthetsklass än övriga komponenter och bör endast belastas med en kraft som 

sammanfaller med öglans gängade infästning. I tabell 15 nedan listas utvalda egenskaper.  

Tabell 15. Den nedre lyftöglans (2) utvalda egenskaper 

Artikelnummer 
Provkraft 

[kN] 

Brottkraft 

[kN] 
Vikt [kg] 

G006755200 30 48 0,41 

För TF25SA krävs lyftöglor till mothållens övre infästningar. Den typ av lyftögla som valt är av 

hållfasthetsklass 10 och ingår i produktsortimentet hos [Certex]. Lyftöglan som har en ledad 

konstruktion lägger sig alltid i linje med lyftkraften. I tabell 16 nedan listas utvalda egenskaper. 

Tabell 16. Den övre lyftöglans (3) utvalda egenskaper 

Artikelnummer Beteckning 
Provkraft 

[kN] 

Brottkraft 

[kN] 
Vikt [kg] 

04.13TPG01 TPG-01 70 112 0,44 

Lyftkrokar (4) 

Ändarna på mothållens kättingar har försetts med lyftkrokar för att möjliggöra en snabbare och 

smidigare montering av verktyget. Den lyftkrok som valts är av hållfasthetsklass 10 och tillhör 

[Gunnebo]:s produktfamilj GrabiQ. I tabell 17 nedan listas utvalda egenskaper. 

Tabell 17. De valda lyftkrokarnas (4) utvalda egenskaper 

Artikelnummer Beteckning 
Provkraft 

[kN] 

Brottkraft 

[kN] 
Vikt [kg] 

B14461 EGKN-8-10 62,5 100 0,53 

Övriga komponenter (5) (6) 

Tillsammans med den nedre lyftöglan används en gängadapter, vilken saluförs av [Carl Stahl]. 

Adaptern gör det möjligt att fästa öglan mot justeringsskruven trots storleksskillnaden mellan 

gängorna. I tabell 18 nedan listas utvalda egenskaper. 

Tabell 18. Gängadapterns (5) utvalda egenskaper 

Artikelnummer 
Invändig gänga 

[mm] 

Invändig gänga 

[mm] 
Vikt [kg] 

555A.20.10 10 20 0,11 

De sfäriska brickor som används till mothållens infästningspunkter i bottenplattan är av 

standarden DIN 6319. Brickorna saluförs bland annat av [Wiberger]. I tabell 19 nedan listas 

utvalda egenskaper för dessa brickor. 

Tabell 19. De sfäriska brickornas (6) utvalda egenskaper 

Artikelnummer 
Försänkningsmått, 

djup [mm] 

Försänkningsmått, 

diameter [mm] 
Typ 

DIN6319 C M10 X X Hane 

DIN6319 D M10 4,2 21 Hona 

För dimensioner på ovan presenterade komponenter hänvisas till nämnda referenser. 
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4.4 Materialval 

Det material som valts till samtliga egenutvecklade komponenter är ett maskinstål med 

beteckningen Fe 690-2 enligt EU 25-72 (SS-EN 10 025). Materialet valdes tack vare sin 

lämplighet för skärande bearbetning då detta är en tillverkningsmetod lämpad för prototyp- 

tillverkning och tillverkning av små serier. [Karlebo] 

Materialets minsta sträck- respektive brottgräns beror på det ursprungliga ämnets nominella 

tjocklek [Karlebo]. Samtliga egenutvecklade komponenter har dimensionerats med en säkerhets- 

faktor 1,5 mot materialets sträckgräns. Materialets väsentligaste egenskaper presenteras för den 

valda tjockleken i tabell 20 nedan. 

Tabell 20. Det valda materialets väsentligaste egenskaper [Karlebo] 

Materialbeteckning 
Ämnestjocklek 

[mm] 

Sträckgräns 

[MPa] 

Brottgräns 

[MPa] 

Maximalt tillåten 

spänning [MPa] 

Fe 690-2 63<t80 335 690-830 223 

Materialet som används till den bockade plåten för Y25-boggins övre infästning bör vara av tre 

mm bockvänligt och gärna korrosionsbeständigt stål. I övrigt ställs inga krav på materialet.  

Materialet som används till den egenutvecklade justeringsratten bör vara ett plastmaterial lämpat 

för limning mot stål.  

4.5 Mothållens infästning i löpverken 

För att verktyget ska kunna belasta utvägningsventilerna med en kraft krävs att mothållen kan 

fästas i löpverkens bärande delar. Infästningarnas uppgift är att överföra kraften från mothållen 

till löpverken med lämplig lastinföring. 

4.5.1 De övre infästningarnas konstruktion 

På grund av stora geometriska skillnader mellan löpverken har två olika koncept genererats för 

mothållens övre infästning, ett för Y25-boggi och ett för TF25SA. Även om huvudsyftet är det 

samma för de två koncepten är det stora konstruktionsmässiga skillnader mellan dem. 

Y25-boggi (koncept 2.4) 

För att mothållens kättingar, som löper över löpverkets I-formade rambalk, inte ska överbelasta 

de övre flänsarna är det viktigt att den övre infästningen för in en tillräckligt stor del av kraften 

från mothållen till rambalkens liv. 

För att hålla nere vikten på konstruktionen har blocket i konceptet delats i två lika stora delar 

med ett spår i varje del. Blocken har placerats ovanpå rambalken med ett avstånd på 283 mm 

från centrum till centrum av spåren, ett avstånd som innebär att mothållen löper vertikalt i ett 

plan parallellt med löpverkets hjulaxel. Avståndet hålls konstant genom att blocken skruvats mot 

en bockad plåt anpassad efter rambalkens form, vilket också gör att blocken inte blir helt 

beroende av friktionen för att behålla sin position på rambalken även om det enligt 

beräkningarna under rubrik 3.4.2 vore möjligt. En bild av konstruktionen visas i figur 46.  

För att inte belasta skruvarna med skjuvspänningar och helt förlita sig på friktionskraften mellan 

blocken och plåten har även den kontakten försetts en geometrisk låsning vilket kan ses i figur 

48 nedan. Detta är främst nödvändigt för blocket som ligger på den sluttande ytan av löpverket 

men används även för blocket som ligger på horisontella delen.  
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Figur 46. Det vidareutvecklade konceptet av Y25-boggins övre infästningar 

Enligt [Lifting Guide] får mothållens kättingar inte löpa över en kant med en radie mindre än två 

gånger kättingens diameter vid maximalt tillåten lyftkraft. Detta medför att blockens kanter, över 

vilka kättingarna löper, ska ha radier större än eller lika med 16 mm. För fullständig måttsättning 

av infästningen se bilagorna H till J. 

TF25SA (koncept 3.3) 

Infästningen som har en mycket enkel konstruktion i form av ett rätblock, se figur 47, i vilket 

den övre lyftöglan fäster. För att underlätta en korrekt montering av infästningen har undersidan 

av rätblocket försätts med två styrskruvar. Rätblocket placeras i en av öppningarna på löpverkets 

överdel och skjuts in till dess att skruvarna kommer i kontakt med denna. För fullständig 

måttsättning av infästningen se bilaga K.  

  

Figur 47. Undersidan av en av de övre 

infästningarna till TF25SA 

Figur 48. Undersidan visandes de geometriska låsningarna mellan 

blocken och plåten  

4.5.2 Dimensionering av de övre infästningarna 

För att säkerställa att de övre infästningarna uppfyller funktionskraven och håller för den 

belastning de utsätts för har enklare dimensionering utförts med hjälp av analytiska hållfasthets- 

beräkningar. 

Y25-boggi (koncept 2.4) 

För att säkerställa att rambalkens övre flänsar inte utsätts för plastiska deformationer, varpå den 

övre infästningen är placerad, beräknades vilken höjd som krävs på de block som kedjan löper 

över med hjälp av formler för balkböjning.  
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Enligt [Rullande materiel – godsvagnar] är minsta tillåtna brottgräns för material i vanligt 

förekommande löpverk 370 MPa och med det som underlag har antagits att materialet är ett 

enkelt, svetsbart, konstruktionsstål med en sträckgräns på 225 MPa [Karlebo]. För enkla men 

konservativa beräkningar har materialet i blocken antagits vara detsamma även om det är ett 

maskinstål med betydligt högre sträckgräns. Antagandet gör att blocken dimensionerats med en 

säkerhetsfaktor på 1,5 mot plasticering.  

I figur 49 nedan illustreras ett tvärsnitt av rambalken och ett av blocken. Tack vare lastfallets 

symmetri har bara ena halvan av tvärsnittet granskats och förenklats till två fast inspända balkar. 

Dessa balkar har samma längd och delar på en last, Fv, verkandes ortogonalt mot dessa likt figur 

50. De två konsolbalkarnas bredd har antagits vara densamma och lika med blockets bredd, ett 

antagande som ger konservativa beräkningar eftersom rambalkens fläns i verkligheten är mycket 

bredare än blocket. I övrigt har blockets tvärsnitt antagits vara rektangulärt, vilket också det är en 

förenkling av verkligheten. 
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Figur 49. Ett tvärsnitt genom rambalken och ett av 

blocken 

Figur 50. Hur blockets nödvändiga höjd beräknats på 

grund av symmetrin 

Dimensioneringen har utförts genom att beräkna blockets nödvändiga höjd för att böjnormal-

spänningarna i rambalkens fläns ska understiga sträckgränsen 225 MPa. Bredden har hållits 

konstant under beräkningarna och är anpassad efter den valda kättingen. Höjden på blocket har 

beräknats med ekvationerna 17 till 19 hämtade ur [Sundström, 1999]. 

Den maximala böjnormalspänningen, |σb-fb|max, beräknades med ekvation 17, där |Mb-fb|max är det 

maximala böjmomentet, Wb-fb är konsolbalkarnas summerade böjmotstånd och Lfb är deras längd.  
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Det totala böjmotståndet beräknades med ekvation 18, där första termen, Wb, är blockets 

böjmotstånd och den andra termen, Wf, är flänsens böjmotstånd. Samtliga geometriska variabler 

finns definierade i figur 50 ovan.  
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Ekvationerna 17 och 18 ger tillsammans blockets erforderliga höjd, hb-Y25. Med kraften Fv = 25,6 

kN, längden Lfb = 100 mm, bredden bfb = 50 mm, maximala böjnormalspänningen |σb-fb|max = 225 

MPa och flänstjockleken hf = 12 mm ges höjden av ekvation 19 nedan.  
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TF25SA (koncept 3.3) 

För att säkerställa funktionen och att blocken inte glider ut ur de öppningar de monteras i har 

minsta nödvändiga friktionstal mellan löpverket och blocken beräknats. Mothållen fäster i de 

övre infästningarna med en vinkel på cirka 4,5 grader, en vinkel som gör att en del av kraften i 

mothållen strävar efter att dra blocken ut ur öppningarna.  

Minsta nödvändiga friktionstal mellan löpverket och blocken beräknades med nedanstående 

jämviktsekvationer, ekvation 20 till 26, baserade på friläggningen av ett av blocken som visas i 

figur 51. Alla variabler för krafter och dimensioner finns definierade i figuren. Friktionstalet, b, 

har antagits vara det samma i de två kontaktpunkterna. 
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Figur 51. Friläggning av ett av blocken med krafter och dimensioner 

 ↑: 2 1 cos 0m mF F F     (20) 

 →: 1 2sin 0m m b bF F F      (21) 

 Q:  2 2 1 1 2 1 0b b TFF L F L L F h      (22) 

Reaktionskraften F1 löstes ut ur ekvation 20, resultatet framgår av ekvation 23 nedan. 

 1 2 cosm mF F F    (23) 

Ekvation 23 instoppad i ekvation 21 ger reaktionskraften F2 enligt ekvation 24. 
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Då reaktionskraften F2 enligt ekvation 24 stoppades i ekvation 22 blev resultatet ekvation 25.  
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Efter att friktionstalet, b, lösts ut ur ekvation 25 blev resultatet en andragradsekvation enligt 

ekvation 26. 
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Efter att andragradsekvationen lösts med avseende på b, gavs ett friktionstal på b  0,04 som 

den enda positiva roten till ekvationen, för variabelvärdena m = 4,5 grader, L1 = 60 mm, L2 = 30 

mm och hb-TF = 27 mm.  

Det lägst tänkbara vilofriktionstalet för glidande kontakt, verktygsstål mot verktygsstål och rena 

osmorda ytor är enligt [Maskinelement HANDBOK] lika med 0,4. Av beräkningarna ovan drogs 

slutsatsen att friktionen mellan blocken och löpverket kommer vara tillräcklig. 
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Blockens höjd har valts något mindre än löpverkets öppningar för att ge en tät passning men 

samtidigt tolerera små avvikelser av öppningarnas storlek. Eftersom blocken i relation till 

omkringliggande material är dimensionsmässigt väl tilltagna och eftersom kraften är relativt låg, 

utfördes ingen dimensionering mot böjpåkänningar. 

Enligt [Karlebo] krävs att inskruvningslängden för en skruv av hållfasthetsklass 10.9 är lika med 

skruvens diameter för det valda materialet. Med ett genomgående hål blir inskruvningslängden 

mer än tillräcklig. 

4.6 Mothållens infästning i bottenplattan 

Innan utförandet av konstruktionsarbetet kring bottenplattan fastslogs placeringen av mothållens 

infästningspunkter i denna. Utformning och val av komponenter till infästningspunkterna och 

tillhörande justeringsanordningar valdes även de innan den konstruktiva utformningen av botten- 

plattan tog vid. 

4.6.1 Infästningspunkternas placering 

För att infästningen av mothållen i bottenplattan ska medföra så gynnsamma lastfall som möjlig 

kontrollerades placeringen av mothållens infästningspunkter för de två löpverken, vilka sedan 

jämfördes med varandra. I figur 52 nedan återges infästningspunkternas placering för de två 

löpverken. 

  

Figur 52. En jämförelse av placeringarna av mothållens infästningspunkter för två löpverken 

Till vänster i figur 52 ses placeringen av infästningspunkterna för Y25-boggi där den optimala 

placeringsradien är cirka 200 mm. Till höger i figur 52 ses placeringen av infästningspunkterna 

för TF25SA där den optimala, något mindre, placeringsradien är cirka 175 mm. På grund av den 

relativt lilla skillnaden mellan de två placeringsradierna fattades beslutet om att ersätta den 

radiella justeringen med en fixerad placeringsradie på 200 mm och sfäriska brickor som tillåter 

infästningspunkternas justeringsanordningar att vinklas likt figur 53. 
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Figur 53. De radiellt fixerade infästningspunkterna med sfäriska brickor för att möjliggöra små vinkeländringar 
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De sfäriska brickorna är monterade med en lutning av tre grader in mot bottenplattans centrum 

vilket framgår av figur 53. Utifrån denna lutning kan mothållen lutas ytterligare tre grader i valfri 

riktning. De sfäriska brickorna medför att mothållen kan monteras aningen snett utan att 

justeringsanordningarnas skruvar utsätts för böjspänningar vid belastning. 

4.6.2 Mothållens justeringsanordning 

Den vertikala justeringen av mothållen sker enligt konstruktionslösning 1.1 med en mutter på 

bottenplattans undersida. I konceptstadiet innefattade konstruktionslösningen en skruvfjäder vars 

uppgift var att fixera lyftöglans position även då denna var obelastad. I den slutgiltiga 

konstruktionen har fjädern eliminerats på grund av tre funktionsmässiga anledningar, nämligen:  

 Längden på den fullt komprimerade fjädern tar upp värdefull justeringslängd då lyftöglan 

närmar sig bottenläget.  

 Fjädern har inte någon direkt betydelse för justeringen av mothållens längder då det sker 

med bottenplattan hängandes i mothållen. 

 Justeringsanordningarnas vinkeländringar kan göra att fjädern inte belastas jämt över 

ändarna och fastnar i gängorna på skruven.  

Det negativa med att avlägsna fjädern är att justeringsanordningarna kommer hänga löst och 

möjligtvis skramla i obelastat tillstånd.  

Den slutgiltiga justeringsanordningen, se figur 54 och bilaga L, består av en lyftögla (se rubrik 

4.3.2 ) med en M20-gänga. En gängadapter M20-M10 används till att fästa en gängad stång med 

M10-gänga i lyftöglan, för att på så sätt reducera vikten av justeringsanordningen. Med 

hållfasthetsklass 8.8 på den gängade stången och tillhörande sexkantsmuttern uppnås en 

säkerhetsfaktor runt 1,5 då den gängade stångens sträckkraft är 37,1 kN enligt [Maskinelement 

HANDBOK].  

För enklare justering av mothållens längder förses varje sexkantsmutter med en egenutvecklad 

ratt av plastmaterial som pressas och limmas på plats. För dimensioner på justeringsratten, som 

antas tillverkas genom skärande bearbetning se bilaga G. 

 

Figur 54. Justeringsanordningens slutgiltiga konstruktion 

4.7 Konstruktiv utformning av bottenplattan  

Som ett första steg av konstruktionsarbetet kring bottenplattan utfördes en kraftflödesanalys som 

sen kom att ligga till grund för en kraftflödesanpassad utformning av bottenplattan. Då den 

kraftflödesanpassade utformningen var fastslagen användes programvaran Solid Edge för att 

skapa en CAD-modell av bottenplattan. 
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4.7.1 Kraftflödesanalys 

För att minska mängden material och därmed vikten i bottenplattan utfördes en kraftflödesanalys 

för att kontrollera var på bottenplattan som material kunde tas bort. En annan viktig orsak till att 

kraftflödesanalysen utfördes var för att minska formförändringen av bottenplattans centrumhål.  

Då bottenplattan deformeras under belastning vill de fyra infästningspunkterna huvudsakligen 

vika sig in mot centrum av bottenplattan eftersom de vertikala krafterna i infästningspunkterna är 

inbördes riktade åt samma håll men motriktade kraften från hydraulcylindern. Det böjande 

momentet i bottenplattan ökar dessutom in mot plattans centrum. 

Reaktionskrafterna i mothållens infästningspunkter samverkar parvis för att bottenplattan ska 

befinna sig i jämvikt. Kraftflödet strömmar runt bottenplattans centrumhål mellan punkterna 

markerade med samma nummer i figur 55. För att lämna hydraulcylinderns infästning så 

opåverkad som möjligt bör kraftflödet ledas förbi centrum hålet om möjligt. 
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Figur 55. Kraftflödet i bottenplattan 

4.7.2 Kraftflödesanpassad utformning 

Av kraftflödesanalysen framgick att materialet mellan infästningspunkterna inte utnyttjades 

optimalt och därför togs beslutet att istället koncentrera materialet mellan infästningspunkterna 

och hydraulcylindern likt ett kors, se figur 56. Beslutet stämmer överens med resonemanget om 

att materialet i möjligaste mån bör koncentreras kring den räta linjen mellan två krafters 

angreppspunkter [Sundström et. al., 2000].  

 

Figur 56. Bottenplattans korsformade utseende efter att materialet koncentrerats mellan infästningspunkterna och 

hydraulcylindern 

För att spara vikt jämfördes tre olika tvärsnitt av bottenplattans utskott (korsets armar). Dessa var 

ett solitt rektangulärt tvärsnitt, ett T-format tvärsnitt och ett U-format tvärsnitt. Anledningen till 

att just dessa tvärsnitt granskades var för att de kan tillverkas med skärande bearbetning i tre 

axelriktningar. Egenskaperna är hämtade ur [Sundström et. al., 2000].   
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Det solida tvärsnittet har mycket goda egenskaper vad gäller både böj- och vridmotstånd men 

avlastar inte centrumhålet särskilt väl. Dessutom ger det solida tvärsnittet en tyngre bottenplatta 

än de andra tvärsnitten eftersom tvärsnittets höjd har större betydelse för böjmotståndet än vad 

dess bredd har. 

Det T-formade tvärsnittet har goda egenskaper vad gäller böjmotstånd men dåliga egenskaper 

vad gäller vridmotstånd. Dessutom leder den profilen kraftflödet rakt in mot centrumhålets mitt 

vilket inte är fördelaktigt. 

Egenskaperna för det U-formade tvärsnittet är likvärdiga med det T-formade tvärsnittet. Största 

fördelen med det U-formade tvärsnittet är att det tillåter kraftflödet att strömma genom liven 

förbi centrumhålet. Det U-formade tvärsnittet valdes vilket gav bottenplattande utseendet enligt 

figur 57.   

 

Figur 57. Bottenplattans slutliga kraftflödesanpassade utformning 

4.7.3 En CAD-modell av bottenplattan  

Med den konstruktiva utformningen som grund skapades en CAD-modell av bottenplattan med 

hjälp av programvaran Solid Edge, se figurerna 58 och 59. Modellen utformades enligt den valda 

tvärsnittsprofilen men med ungefärliga dimensioner som efter den analytiska dimensioneringen 

ändrades till mer korrekta värden. För värden på bottenplattans dimensioner se tillverknings- 

underlaget i bilaga F.  

  

Figur 58. Bottenplattans ovansida Figur 59. Bottenplattans undersida 
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4.8 Dimensionering av bottenplattan 

Bottenplattan dimensionerades både med analytiska och numeriska hållfasthetsberäkningar. Den 

analytiska dimensioneringen utfördes med hjälp av formler för balkböjning och tillämpades på 

några av bottenplattans tvärsnitt. Avsikten med den analytiska dimensioneringen har varit att 

använda den som utgångspunkt för den numeriska dimensioneringen. Av den anledningen har 

den analytiska dimensioneringen varit mycket förenklad. 

Den numeriska dimensioneringen utfördes med hjälp av FEM i programvaran ANSYS 

Workbench efter att CAD-modellens dimensioner ändrats efter resultatet av den analytiska 

dimensioneringen.  

Bottenplattan har dimensionerats mot det valda materialets sträckgräns med en säkerhets faktor 

på 1,5, ett beslut som fattades baserat på den extremt låga frekvensen av belastningscykler (lång 

tid till utmattningshaveri) och den stora betydelsen av ett verktyg med låg vikt.  

4.8.1 Analytisk dimensionering 

Den analytiska dimensioneringen har utförts för tvärsnitten A-A, B-B och C-C som visas i figur 

60. Placeringen av tvärsnitten har valts så att inverkan av kringliggande radier och icke 

regelbundna former ska vara så liten som möjligt.   

De två tvärsnitten A-A och B-B har U-formade tvärsnittsprofiler medan tvärsnittet C-C har 

förenklats till två rektanglar. Beräkningarna har utförts på ett av bottenplattans utskott, som 

antagits vara en balk, fast inspänd vid snittet C-C och utsatt för ren böjning. X-axeln har antagits 

skära genom tyngdpunkten på samtliga tvärsnitt. 

Då böjnormalspänningarna är dominerande vid ren böjning har skjuvspänningarna försummats 

vilket ansetts som rimligt då bottenplattans analytiskt dimensionerade geometri avviker från dess 

verkliga geometri, som använts vid den numeriska dimensioneringen. Böjnormalspänningarna 

har beräknats med ekvationerna 27 till 31 hämtade ur [Sundström, 1999] och beräkningarna har 

utförts med hjälp av programvaran MATLAB (för beräkningskod hänvisas till bilaga E) som 

möjliggjort enkla anpassningar av tvärsnittens dimensioner. 

200
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Figur 60. Det analytiskt dimensionerade utskottet och de tre olika tvärsnitten 

De maximala böjnormalspänningarna |σb-s|max beräknades för samtliga tvärsnitt enligt ekvation 27 

nedan, där |Mb-s| är böjmomentet verkande i tvärsnittet, IY är tvärsnittets areatröghetsmoment och 

|z|max är tvärsnittets mest avlägsna punkt från dess tyngdpunkt. 
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Böjmomenten i tvärsnitten beräknades med ekvation 28, där xs är avståndet, längs x-axeln, från 

kraftens angreppspunkt till tvärsnittet och Fv den vertikala kraften i infästningspunkten. 

 b s v sM F x   (28) 

Tvärsnittens areatröghetsmoment beräknades för tvärsnitten A-A och B-B med ekvation 29, där 

variablerna finns definierade i figur 61.   
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Det vertikala avståndet till tyngdpunkten, |z|max, beräknades för tvärsnitten A-A och B-B med 

ekvation 30 nedan. Ekvationerna för beräkning av samtliga areor har utelämnats men bygger på 

de geometriska sambanden i figur 61.   
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Figur 61. Det beräknade tvärsnittens dimensioner (t.v. A-A och B-B, t.h. C-C) 

För tvärsnitt C-C beräknades areatröghetsmomentet IY med ekvation 31, där variablerna finns 

definierade i figur 61. Ingångsvärden och resultat för de utförda beräkningarna finns 

presenterade i tabell 21.  
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Vid beräkning av tvärsnittens dimensioner har flänsens tjocklek hs-f och livens tjocklek bs-l hållits 

konstanta mellan A-A och B-B medan tvärsnittens höjd och bredd har justerats till dess att 

böjspänningarna understigit den tillåtna spänningen. 

Tabell 21. Ingångsvärden och resulterande dimensioner för de tre tvärsnitten 

Tvärsnitt |σb-s|max 

[MPa] 

Fv [N] xs [mm] bs [mm] hs-f [mm] bs [mm] bs-l [mm] 

A-A 204 25625 45 40 10 60 8 

B-B 212 - 150 70 10 80 8 

C-C 209 - 200 75   15 
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4.8.2 Dimensionering och geometrisk optimering med FEM  

FE-analysen utfördes på CAD-modellen ovan efter det att dess dimensioner ändrats till de värden 

som framkommit av den analytiska dimensioneringen. Resultaten nedan är från den slutliga FE- 

analysen då bottenplattan är fullt dimensionerad och optimerad.  

Förberedelser, krafter och randvillkor 

Bottenplattan importerades till ANSYS Workbench där geometrin delades upp i ett elementnät 

enligt figur 62 nedan. Kommandona ”Mapped Face Meshing” och ”Sizing” användes för att ge 

elementen lämplig storlek och form. 

Under FE-analysen av bottenplattan har hydraulcylinderns kraft, Fc = 102,5 kN för maximal 

belastning, antagits verka jämnt över hela den gängade infästningens yta och vara riktad nedåt, 

vilket visas i figur 63. 

  

Figur 62. Bottenplattans elementnät Figur 63. Hydraulcylinderns kraft applicerad i mitten av 

bottenplattan 

Den gängade ytan i centrumhålet kan ta upp ortogonala tryckkrafter men inga dragkrafter 

eftersom hydraulcylindern, som antagits vara en stelkropp, omöjliggör formförändring av 

centrumhålet till följd av kompression men inte till följd av expansion. Genom att införa ett 

randvillkor av typen ”Compression Only Support” på den gängade ytan, se figur 64, kunde 

verkligheten efterliknas på bästa sätt.  

För att förhindra rotation av bottenplattan under analysen användes ett randvillkor av typen 

”Cylindrical Support” med fixerad tangentiell förskjutning, som även denna applicerades på 

centrumhålets gängade yta likt figur 64. 

Reaktionskrafterna från mothållen har antagits verka jämt över de sfäriska brickornas 

infästningspunkter och i linje med deras grundposition, det vill säga med tre graders lutning in 

mot bottenplattans centrum. Eftersom mothållen endast kan belastas med dragkrafter har 

randvillkoret ”Compression Only Support” använts vid FE-analysen enligt vad som visas i figur 

65 nedan. 

  

Figur 64. Randvillkoren placerade i mitten av 

bottenplattan  

Figur 65. Randvillkoren applicerade på mothållens 

infästningspunkter 
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Resultat, spänningar och deformationer 

Efter att CAD-modellen av bottenplattan analyserats, justerats och analyserats på nytt ett fåtal 

omgångar blev resultaten att effektivspänningen (von Mises) för CAD-modellens samtliga delar, 

bortsett från kraftens och randvillkorens kontaktytor, endast marginellt överskred den maximalt 

tillåtna spänningen. Det marginella överskridandet har bedömts som godtagbart då den maximalt 

tillåtna spänningen understiger materialets sträckgräns på grund av säkerhetsfaktorn. Efter 

optimeringen uppgick bottenplattans vikt till 10,2 kg. 

Flänsarnas överkant, se figur 66, tillhör bottenplattans mest belastade delar då de bland annat 

utsätts för böjning i två plan.  

 

Figur 66. Fördelningen av effektivspänningen (von Mises) i flänsarnas överkant 

För att kunna lita på det erhållna resultatet utfördes en konvergensstudie, se tabell 22, av den 

högsta effektivspänningen i flänsarnas överkant med ett konvergenskrav på mindre än två 

procents förändring av spänningen.  

På bottenplattans ovansida råder tryckspänningar och i radierna där utskotten möts sammanfaller 

kraftflödena och skapar spänningskoncentrationer vilket visas i figur 67 nedan. Av figuren 

framgår att effektivspänningen i dessa radier överstiger den maximalt tillåtna spänningen något. 

 

Figur 67. Spänningskoncentrationer i radierna vid utskottens sammanstrålning (von Mises) 
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Tabell 22. Konvergensstudie av högsta effektivspänningen (von Mises) i flänsarnas överkant 

Beräknings-

omgång 

Spänning 

[MPa] 

Förändring [%] Antal noder Antal element 

1 223,7  55277 31625 

2 223,9 0,1 88678 53356 

3 224,1 0,1 136049 82977 

Även för spänningskoncentrationerna i dessa radier utfördes en konvergensstudie, se tabell 23, 

med ett konvergenskrav på mindre än två procents förändring av spänningen. 

Tabell 23. Konvergensstudie av högsta effektivspänningen (von Mises) i radierna vid utskottens sammanstrålning 

Beräknings-

omgång 

Spänning 

[MPa] 

Förändring [%] Antal noder Antal element 

1 216,9  55277 31625 

2 224,4 3,4 88678 53356 

3 226,9 1,1 136049 82977 

De totala deformationerna som visas i figur 68 uppgår till en 0,5 mm och sker huvudsakligen i 

vertikal riktning. 

 

Figur 68. Bottenplattans totala deformation vid maximal belastning. 

4.9 Tillverkningsunderlag 

Tillverkningen av korset och justeringsratten antas på grund av deras komplexa geometri ske 

med hjälp av CAD/CAM. Av denna anledning beslutades att tillverkningsunderlaget till dessa 

komponenter skulle bestå av måttritningar med vilka tillverkningsresultatet kan kontrolleras. För 

övriga komponenter har fullständiga detaljritningar skapats. För att ytterligare beskriva samman- 

sättnigen av justeringsanordningen har en sammanställningsritning med tillhörande stycklista 

tagits fram för denna. 

Tillverkningsunderlaget är samlat som bilagor i denna rapport och i tabell 24 nedan framgår 

vilken ritning och vilket ritningsnummer som tillhör vilken komponent samt i vilken bilaga de 

kan återfinnas. Ritningsnumren har valt med avsikt att undvika förväxlingsproblem med redan 

existerande ritningsnummer i EuroMaint Rail AB:s ägo. 
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 Tabell 24. Sammanfattning av det framtagna tillverkningsunderlaget   

Komponent Ritningsnummer Ritningstyp Bilaga 

Bottenplatta KTH-m001 Mätritning F 

Justeringsratt KTH-m002 Mätritning G 

Plant block, övre infästning Y25-boggi KTH-d001 Detaljritning H 

Snett block, övre infästning Y25-boggi KTH-d002 Detaljritning I 

Bockad plåt, övre infästning Y25-boggi KTH-d003 Detaljritning J 

Block, TF25SA KTH-d004 Detaljritning K 

Justeringsanordning KTH-s001 Sammanställningsritning L 
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5  RESULTAT OCH DISKUSSION 

I detta kapitel sammanfattats resultatet från konceptutvecklings- och konstruktionsarbetet. 

Dessutom förs en diskussion kring resultatet, vad som påverkat detta och vad som skulle kunna 

gjorts annorlunda. 

 

 

5.1 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av konstruktionsarbetet med en grafisk illustration av det 

färdiga verktyget monterat på de två löpverken samt med övergripande information om de två 

komponentuppsättningarnas specifikationer, i form av komponenternas antal och vikt.  

5.1.1 Gemensam komponentuppsättning 

I tabell 25 nedan beskrivs den komponentuppsättning som är densamma oavsett om verktyget 

monteras på Y25-boggi eller TF25SA. 

Tabell 25. Verktygets gemensamma komponentuppsättning oavsett på vilket av löpverken det monteras  

Komponenter Antal Vikt per styck [kg] 

Bottenplatta 1 10,2 

Sfäriska brickor 4 0,01 

Nedre lyftöglor 4 0,41 

Gängadaptrar 4 0,11 

Gängade stänger  4 0,08 

Muttrar  4 0,01 

Justeringsrattar 4 0,02 

 Totalt 12,8 

5.1.2 Komponentuppsättning för Y25-boggi 

I tabell 26 nedan beskrivs den komponentuppsättning som tillsammans med den gemensamma 

uppsättningen utgör verktyget som används till att belasta utvägningsventiler på Y25-boggi. 

Tabell 26. Verktygets unika komponentuppsättning då detta används till Y25-boggi  

Komponenter Antal Vikt per styck [kg] 

Bockad plåt, övre infästning 1 1,52 

Plant block, övre infästning 1 3,05 

Snett block, övre infästning 1 3,38 

Skruvar, övre infästning 14 0,001 

Kättingar 2 1,75 

Lastkrokar 4 0,53 

Hydraulcylinder, CFC104 1 2,70 

 Totalt 16,3 

Verktygets totala vikt då det är tänkt att användas på Y25-boggi och är bestyckat med den längre 

hydraulcylindern, CFC104, blir 29,1 kg. I figur 69 nedan visas verktyget som det ser ut då det 

ska monteras på löpverk av typen Y25-boggi och i figur 70 visas verktyget då detta är monterat. 
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Figur 69. Verktyget färdigt att montera på Y25-boggi Figur 70. Verktyget monterat på Y25-boggi 

5.1.3 Komponentuppsättning för TF25SA 

I tabell 27 nedan beskrivs den komponentuppsättning som tillsammans med den gemensamma 

uppsättningen utgör verktyget som används till att belasta utvägningsventiler på TF25SA. 

Tabell 27. Verktygets unika komponentuppsättning då detta används till TF25SA 

Komponenter Antal Vikt per styck [kg] 

Block 4 1,66 

Styrskruvar 8 0,01 

Lyftöglor 4 0,43 

Kättingar 4 0,24 

Lastkrokar 8 0,53 

Hydraulcylinder, CFC102 1 2,00 

 Totalt 15,6 

Verktygets totala vikt då det är tänkt att användas på TF25SA och är bestyckat med den kortare 

hydraulcylindern, CFC102, blir 28,4 kg. I figur 71 nedan visas verktyget som det ser ut då det 

ska monteras på löpverk av typen TF25SA och i figur 72 visas verktyget då detta är monterat. 

  

Figur 71. Verktyget färdigt att montera på TF25SA Figur 72. Verktyget monterat på TF25SA 
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5.2 Diskussion 

I detta avsnitt förs en diskussion kring det utförda arbetet med avseende på resultat och 

utförande. Diskussionen innefattar vad som påverkat utfallet av arbetet samt vilka konsekvenser 

de påverkande faktorerna möjligtvis medfört. 

5.2.1 Förstudie och konceptutveckling 

Vad som sannolikt spelat en väsentlig roll för utfallet av examensarbetet är att endast två 

vagnsverkstäder och de vagnar och löpverk som dessa hade inne för underhåll har studerats 

under fältstudien. Konsekvenserna av detta kan vara att ett verktyg som skulle fungerat på 

ytterligare, icke undersökta, löpverk inte kommit fram i konceptstadiet. Däremot har koncept- 

arbetet varit inriktat på att skapa ett modulärt verktyg vilket gör att det förmodligen kan komma 

att användas på ytterligare löpverk, dock med vissa förändringar och justeringar. 

Då inget utförligt tillverkningsunderlag har funnits att tillgå för de två löpverken som analyserats 

har arbetet baserats på manuella mätningar av löpverkens geometrier. Detta kan ses ur både ett 

negativt och ett positivt perspektiv. Det negativa med detta är uppenbart, de insamlade måtten 

som verktyget utarbetats efter är inte helt tillförlitliga. Detta på grund av noggrannheten i den 

manuella mätningen, tillverkningstoleranserna på löpverken samt skillnader mellan olika 

tillverkare och tillverkningsmetoder av löpverken. Konsekvensen av detta är att koncept och 

konstruktioner som skulle baserats på mer precisa geometrier för att kunna belasta utvägnings- 

ventilerna inte undersökts. Det positiva är däremot att verktyget har konstruerats för att klara 

större geometriska differenser inom de löpverksmodeller som undersökts. Detta får anses som 

positivt då förstudien har indikerat på att det finns stora inbördes geometriskillnader mellan 

löpverk av samma modell. Framförallt då mellan Y25-boggis då dessa tillverkas med antingen 

en svetsad eller gjuten ramkonstruktion, vilket innebär skillnader i geometrier av tillverknings- 

tekniska orsaker. 

Utöver skillnaderna mellan olika ramkonstruktioner för Y25-boggi tillkommer att olika 

tillverkare av hjulaxlar använder sig av olika axelboxar för lagring av dessa. Axelboxarna har 

vissa punkter på konstruktionen som inte skiljer sig mellan tillverkarna, exempelvis måste 

infästningen av skruvfjädrarna ha samma positionering. Däremot kan exempelvis undersidan av 

axelboxarna se olika ut beroende på tillverkare och tillverkningsmetod. Eftersom endast en typ 

av axelbox ligger till grund för verktygets konstruktion får det praktiska användandet av 

verktyget utvisa om det möjligtvis krävs någon form av geometrisk anpassning för att kolv- 

stångens tryckhuvud ska vara fixerat mot vissa axelboxars undersidor, då exempelvis de gjutna 

konstruktionerna har en något välvd yta. 

Verktyget har dimensionerats för den maximala belastning som en fullastad godsvagn medför 

och ska därför inte belastas mer. Detta kan återkopplas till de nuvarande verktygen där man kan 

se tydliga plastiska deformationer av verktygen som används till Y25-boggi. Detta kan vara ett 

tecken på att konstruktionen är underdimensionerad eller att belastningen på densamma är för 

stor. Det senare skulle innebära att utvägningsventilerna blir belastade med en alltför stor kraft 

vilket är direkt olämpligt då dessa komponenter enligt [EM 43-101-403] är mycket känsliga. Om 

detta skulle vara fallet så finns en risk för att ventilen blir skadad och att kontrollen av densamma 

blir otillförlitlig. För att säkerställa att verktyget och utvägningsventilerna inte överbelastas bör 

en tryckbegränsningsventil implementeras i hydraulsystemet. En tryckbegränsningsventil sätts 

förslagsvis i direkt anslutning till pumpen så att en slang för returolja kan kopplas direkt tillbaka 

till pumpens tank. 

5.2.2 Konstruktion 

Något som bör undersökas är tillgången på aluminiumlegeringar med nödvändiga hållfasthets- 

egenskaper och tillräckliga dimensioner för att kunna användas vid tillverkning av bottenplattan. 
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Tillgången på verkstäder med CNC-maskiner kapabla att tillverka komponenter i bottenplattans 

storleksordning bedöms, precis som det alternativa användandet av höghållfast aluminium, 

kunna inverka negativt på tillverkningskostnaderna. Skulle det vara så att detta innebär ett 

problem kan det vara intressant att undersöka möjligheten att tillverka bottenplattan som en 

svetsad konstruktion. Dock kräver detta att ett nytt tillverkningsunderlag tas fram, där en svets- 

optimerad konstruktion utarbetats. Dessutom krävs att en svetsdimensionering utförs för att 

säkerställa att konstruktionen klarar belastningarna. 

Då de generella toleranserna för bottenplattan är SMS 2768-1 GROV innebär dessa en risk för 

ökade materialspänningar. Om toleranserna samverkar så att kritiska dimensioner, såsom livens 

tjocklek, får icke gynnsamma värden ur hållfasthetsmässig synpunkt kan spänningarna öka med 

cirka 20 till 30 MPa i dessa. Detta medför att säkerhetsfaktorn som satts till 1,5 snarare ligger i 

ett intervall mellan 1,4 och 1,7. 

Då tvärsnitten på bottenplattans utskott har formen av en U-profil, vilket är en svag profil med 

avseende på vridstyvhet, kan det vara av intresse att kontrollera spänningsbilden vid ett vinklat 

kraftangrepp. Detta eftersom användandet på Y25-boggi medför att kraftangreppet skapar ett 

moment på profilen till följd av att kraftangreppet inte går genom profilens vridcentrum då 

infästningen är vinklad med cirka 2,5 grader. Detta kan möjligtvis påverka spänningsbilden i 

komponenten och spänningskoncentrationer kan uppstå i områden som tidigare inte uppvisat 

några problematiska spänningar. Vad som bör påpekas är att dessa belastningar är de ideala och 

att en bra lösning är att kontrollera om deformationer uppstår vid verklig användning genom att 

en prototyp tillverkas och kontrolleras. 

En känslig del i konstruktionen, både vad det gäller belastning och användning, är justerings- 

anordningarnas gängade stänger. Dessa är dimensionerade mot ren dragpåkänning, men om den 

verkliga belastningen skulle uppvisa böjspänningar i dessa bör en ny dimensionering utföras där 

det kontrolleras om en grövre dimension är nödvändig. Hanteringen av verktyget kan även 

påverka de gängade stängerna negativt, då det är dessa som sticker ut och tar stryk, om verktyget 

exempelvis tappas eller hanteras ovarsamt. På grund av detta bör någon form av hanterings- 

beskrivning tas fram. 

Då verktyget använder sig av hydraulik för kraftgenerering finns det möjlighet till fullständigt 

automatiserade bromskontroller, även om utvägningsventilerna i nuläget belastas genom manuell 

kraftapplicering. En möjlighet som finns är att använda utrustningen TORU till att styra 

kraftappliceringen efter förprogrammerat belastningsschema hämtat ur [EM 43-010-403]. 

Trycket och flödet i hydraulledningarna kan antingen styras med elektriska eller pneumatiska 

hydraulpumpar kopplade till TORU, som då måste modifieras både vad gäller mjuk- och 

hårdvara. Hela processen skulle, efter att verktygen monterats, kunna skötas helt och hållet med 

hjälp av TORU. 

5.2.3 Kravuppfyllnad 

Ett utav de krav som skulle uppfyllas var att om verktyget skulle haverera så skulle detta ske på 

ett säkert sätt. Dimensioneringsarbetet tyder på att justeringsanordningen tillhör verktygets 

svagaste punkt och ett haveri skulle kunna innebära, på grund av töjningar i kättingarna till följd 

av den applicerade kraften, att kättingen slungas uppåt. Säkerhetsfaktorn på 1,5 borde vara 

tillräcklig för att undvika ett sådant haveri, men kraftappliceringen bör ske på betryggande 

avstånd för att minimera olycksrisken.   

"Kunna monteras och användas av en person" är ett krav som tillsammans med ergonomikraven 

kan vara besvärligt att uppfylla då bottenplattan, som måste hanteras med en hand, väger cirka 

15 kg inklusive hydraulcylinder. Dock finns möjligheten, vilket står beskrivet under rubrik 6.2 

nedan, att använda sig av ett stativ för att undvika denna belastning. Om denna åtgärd vidtas kan 

dessa krav betraktas som uppfyllda. 
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Ett mindre relevant krav som inte uppfyllts är att verktygets totalvikt ska understiga 25 kg. Ett 

krav på att inga delar av verktyget ska väga mer än 15 kg borde ses som mer relevant. I tabell 28 

nedan presenteras vikten för verktygets olika delar och av tabellen framgår att vikten överstiger 

15 kg endast för bottenplattan inklusive hydraulcylinder.  

Tabell 28. Vikter för verktygets separata delar 

Löpverk Vikt totalt 

[kg] 

Vikt bottenplatta inklusive 

hydraulcylinder [kg] 

Vikt mothåll 

[kg] 

Vikt övre 

infästning [kg] 

Y25-boggi 29,1 15,5 5,6 8,0 

TF25SA 28,4 14,8 5,2 8,4 

Vad som kan påpekas är att dessa vikter gäller för en bottenplatta tillverkad i maskinstål. Skulle 

denna tillverkas i aluminium minskar vikten med 6,6 kg för de två första kolumnerna i tabellen. 
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6  REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel ges rekommendationer för vidareutveckling och brukande av verktyget. Åtgärder 

som krävs för att ta verktyget i bruk presenteras i form av framtida arbete. 

 

 

6.1 Rekommendationer 

Då verktyget baserats på uppmätta mått, och inte på tillverkningsunderlag för de två löpverken, 

bör en attrapp tillverkas för att kontrollera kompatibiliteten med de olika löpverken. Dessutom är 

detta av vikt för att kontrollera verktygets frigång kring hjulupphängningarna där tillgången på 

tillförlitliga mått har varit begränsad.  

Förslagsvis tillverkas bottenplattan i plywood som ett enkelt kors med yttermått enligt 

tillverkningsunderlag. Detsamma gäller för den övre infästningen till Y25-boggi. Till mothåll 

kan tågvirke med valfri diameter användas, dock bör det finnas i åtanke att kättingen 

representeras bäst av tågvirke med diametern 27 mm. Som övre infästning till TF25SA kan 

träklossar, med ett borrat hål för infästning av tågvirket, användas. 

Då verktyget används på löpverken är det av stor vikt att förspänning av mothållen sker. Detta 

eftersom de diagonalt parvisa infästningarna medför att lastfallet är obestämt. Detta innebär att 

lasten fördelas ojämnt mellan de fyra mothållen. För att minimera lastskillnaden mellan mot- 

hållen, och därmed risken att överbelasta dessa, ska förspänning av mothållen ske noggrant. Det 

viktiga med förspänningen är inte att justeringsanordningarna dras åt hårt utan att de dras åt lika 

mycket, därför bör förspänning utföras av en och samma person. Förslagsvis skruvas 

infästningen åt tills dess att motstånd känns, därefter vrids justeringsratten ytterligare ett halvt 

varv eller liknande. 

6.2 Framtida arbete 

Belastningen av utvägningsventilen på löpverket TF25SA använder sig av en ståltapp som 

förlängning av hydraulcylindern för att nå upp till utvägningsventilen. Då verktyget använder sig 

av en ny typ av hydraulcylinder som har ett annat tryckhuvud måste en ny tapp tillverkas för att 

passa till detta. Då det kan vara besvärligt att montera verktyget om inte tappen håller sig på 

plats uppe i löpverket bör en anordning vilken håller verktyget på plats implementeras. 

För att förenkla monteringen av verktyget samt minska belastning på användaren kan ett stativ 

för bottenplattan tillverkas. Detta för att det inte ska krävas att bottenplattan måste hållas upp då 

mothållen hakas fast i denna. Förslagsvis tillverkas detta stativ av ett slitsat aluminiumrör med en 

diameter stor nog att rymma hydraulcylindern. Slitsen i röret krävs för att hydraulcylinderns 

snabbkoppling och slang ska kunna löpa fritt. En i botten påsvetsad aluminiumplatta kan 

användas för att säkerställa att stativet står stadigt. 

Något som återstår är att praktiskt testa verktyget på de två löpverken. Framförallt för att 

kontrollera de ergonomiska egenskaperna men även för att säkerställa att löpverken belastas med 

den kraft som en fullastad vagn motsvarar. Förslagsvis ska de initiala testerna utföras med en 

stegvis ökande belastning för att i ett tidigt skede upptäcka om det, mot förmodan, skulle uppstå 

kvarstående deformationer på löpverk eller verktyg. Detta gäller inte deformationer som uppstår 

till följd av kontakttryck på exempelvis den övre infästning till Y25-boggi, där det förmodas bli 

kvarstående avtryck vid kontakten mellan kätting och block. 
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BILAGA A: UTRYMMESKRAV Y25-BOGGI 

De röda fälten avser områden blockerade av fasta hinder och löpverkets övriga delar. Utrymmet 

under löpverken mäts mellan löpverkets lägsta punkt och rälens överkant. Avståndet beror på 

hur slitna hjulen är och kan variera med upptill 40 mm. Det blir dock aldrig mindre än 130 mm i 

enighet med lastprofilerna. Samtliga mått är i millimeter.  
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BILAGA B: UTRYMMESKRAV TF25SA BAKIFRÅN 

De röda fälten avser områden blockerade av fasta hinder och löpverkets övriga delar. Utrymmet 

under löpverken mäts mellan löpverkets lägsta punkt och rälens överkant. Avståndet beror på 

hur slitna hjulen är och kan variera med upptill 40 mm. Det blir dock aldrig mindre än 130 mm i 

enighet med lastprofilerna. Samtliga mått är i millimeter.   
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BILAGA C: UTRYMMESKRAV TF25SA UNDERIFRÅN 

De röda fälten avser områden blockerade av fasta hinder och löpverkets övriga delar. Utrymmet 

under löpverken mäts mellan löpverkets lägsta punkt och rälens överkant. Avståndet beror på 

hur slitna hjulen är och kan variera med upptill 40 mm. Det blir dock aldrig mindre än 130 mm i 

enighet med lastprofilerna. Samtliga mått är i millimeter.   
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BILAGA D: KRAVSPECIFIKATION 

Nedan beskrivs de funktionella och begränsande kriterier som legat tillgrund för utvecklingen av 

verktyget. 

Verktyget ska… 

Funktionella kriterier 

Kunna belasta utvägningsventilen med en kraft motsvarande kraften från en fullastad godsvagn. 

Kunna belasta utvägningsventilen med en steglöst varierbar kraft. 

Kunna anpassas till geometriska avvikelser hos olika varianter av de två löpverken. 

Begränsande kriterier 

Konstrueras för att haverera på ett säkert sätt om så skulle inträffa. 

Konstrueras för att eliminera personskador vid montering och användande. 

Dimensioneras med säkerhetsfaktorer enligt maskindirektivets föreskrifter om lyftredskap. 

Kunna monteras på löpverken Y25-boggi och TF25SA. (Utrymmeskrav, se bilagorna A till C) 

Kunna monteras och användas av en person. 

Kunna monteras utan verktyg.  

Kunna monteras och användas på ett ergonomiskt sätt. (AFS modell för belastningsergonomi) 

Ha en totalvikt som understiger 25 kg. 

Kunna tillverkas av material med liten miljöpåverkan. 

Kunna tillverkas med konventionella tillverkningsmetoder. 

Fungera tillfredställande vid temperaturer mellan 25C och +45C. 

Fungera tillfredställande under dammiga förhållanden. 

Fungera tillfredställande under våta förhållanden. 

Fungera underhållsfritt under en utvärderingsperiod på två år.  

Kunna förvaras utan att vara kopplad till eventuell energikälla. 

Verktyget önskas… 

Funktionella kriterier 

Kunna kraftbegränsas så att överbelastning av utvägningsventilerna inte är möjlig. 

Kunna mäta kraften med en upplösning på 1 kN. 

Begränsande kriterier 

Vara konstruerat så att felmontering inte är möjlig. 

Kunna monteras med så få monteringssteg som möjligt. 

Ha en totalvikt som understiger 15 kg. 

Kunna tillverkas av standardkomponenter i största möjliga mån. 

Kunna monteras/demonteras med standardverktyg. 

Kunna förses med utbytbara slitdelar. 



 

BILAGA E: MATLAB-KOD FÖR DIMENSIONERING 

%% -------------Dimensionering av bottenplattans balktvärsnitt------------- 
clc; clf; clear all; close all; 
%% -------------------------Dimensioner och laster------------------------- 

  
b1 = 0.060; %Bredden på tvärsnitt A-A [m] 
h1 = 0.040; %Höjden på tvärsnitt A-A [m] 
tl1 = 0.008; %Livens tjocklek för tvärsnitt A-A [m] 
tf1 = 0.010; %Flänsens tjocklek för tvärsnitt A-A [m] 

  
b2 = 0.080; %Bredden på tvärsnitt B-B [m] 
h2 = 0.070; %Höjden på tvärsnitt B-B [m] 
tl2 = 0.008; %Livens tjocklek för tvärsnitt B-B [m] 
tf2 = 0.010; %Flänsens tjocklek för tvärsnitt B-B [m] 

  
h3 = 0.070; %Höjden på tvärsnitt C-C [m]  
tl3 = 0.015; %Livens tjocklek för tvärsnitt C-C [m] 

  
Fa = 25625; %Kraften på den yttre lastpunkten [N] 
L3 = 0.200; %Avståndet från den yttre lastpunkten till C-C [m] 
L1 = 0.045; %Avståndet från den yttre lastpunkten till A-A [m] 
L2 = 0.150; %Avståndet från den yttre lastpunkten till B-B [m] 

  
Mb1 = Fa*L1; %Böjmomentet i A-A 
Mb2 = Fa*L2; %Böjmomentet i B-B 
Mb3 = Fa*L3; %Böjmomentet i C-C 

  
%% -------------------------Beräkningar U-profil--------------------------- 

  
A11 = b1*tf1; %Flänsens area för tvärsnitt A-A [m2] 
A12 = (h1-tf1)*tl1; %Livens areor för tvärsnitt A-A [m2] 
TPz1 = (A11*(h1-(tf1/2))+2*A12*((h1-tf1)/2))/(A11+2*A12); %TPu [m] 
Iz1 = (b1*tf1^3)/12+A11*(h1-(tf1/2)-TPz1)^2+2*((tl1*(h1-tf1)^3)/12+A12*... 
      (TPz1-(h1-tf1)/2)^2); %Yttröghetsmoment tvärsnitt A-A [m4] 
Bmax1 = (Mb1/Iz1)*TPz1 %Maximala böjspänningarna i tvärsnitt A-A [Pa] 

  
A21 = b2*tf2; %Flänsens area för tvärsnitt B-B [m2] 
A22 = (h2-tf2)*tl2; %Livens areor för tvärsnitt B-B [m2] 
TPz2 = (A21*(h2-(tf2/2))+2*A22*((h2-tf2)/2))/(A21+2*A22);  %TPu [m] 
Iz2 = (b2*tf2^3)/12+A21*(h2-(tf2/2)-TPz2)^2+2*((tl2*(h2-tf2)^3)/12+A22*... 
      (TPz2-(h2-tf2)/2)^2); %Yttröghetsmoment tvärsnitt B-B [m4] 
Bmax2 = (Mb2/Iz2)*TPz2 %Maximala böjspänningarna i tvärsnitt B-B [Pa] 

  
Iz3 = 2*(tl3*h3^3)/12; %Yttröghetsmoment tvärsnitt C-C [m4] 
Bmax3 = (Mb3/Iz3)*(h3/2) %Maximala böjspänningarna i tvärsnitt C-C [Pa] 



 

BILAGA F: MÅTTRITNING BOTTENPLATTA 

 



 

BILAGA G: MÅTTRITNING JUSTERINGSRATT 

 



 

BILAGA H: DETALJRITNING PLANT BLOCK Y25 

 



 

BILAGA I: DETALJRITNING SNETT BLOCK Y25 

 



 

BILAGA J: DETALJRITNING PLÅT Y25 

 



 

BILAGA K: DETALJRITNING BLOCK TF25SA 

 



 

BILAGA L: SAM.RITNING JUSTERINGSANORDNING 

 


