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Sammanfattning 
En ny matarupphängning har konstruerats åt en serie av Sandvik SRP:s matarprogram. 
Uppskattningsvis kommer detta bespara Sandvik runt 0,7msek per år. 

Den nya upphängningen består av 10st komponenter och är testad, under belastning, över 
20miljoner cykler. Prototyp är installerad sen nov 2008 i Seepsula, Finland.  

Svagheter med den gamla upphängningen 

1. Upphängningen är statiskt obestämd 
2. Styv konstruktion 
3. Oförlåtande design för inbyggnads‐ och produktionsfel 
4. Känslig för nötning 

Fördelar med den nya upphängningen är 

1. sänker monteringskostnader 
2. Sänker installationskostnader 
3. Mer förlåtande design gentemot felinbyggnad och  

produktionsrelaterade fel 
4. Reducerar kostnader för upphängningen med 70% 
5. Reducerar antalet komponenter med 40% 
6. Direkt utbytbar mot den gamla upphängningen utan  

konstruktionsförändringar 

   

Figur 1 Gammal upphängning

Figur 2 Ny Upphängning
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A new pan feeder suspension is developed for a serie of Sandvik SRP feeders. Estimated savings are 
calculated to 0,7msek yearly. 

The new suspension consists of 10 components and is tested, under realistic load, in Arbrå Sweden to 
endure 20 milion load cykles. A prototype is installed since Nov 2008 at a site in Seepsula, Finland. 

Weeknesses with the old suspension 

1. The suspension is static undetermined 
2. It’s a stiff design 
3. The design is unforgiving for error in installation and  

production process 
4. It’s sensitive for wear 

Advantages with the new suspension 

1. Lower assembly costs 
2. Lower installation costs 
3. The design is more forgiving for installation and  

production errors 
4. 70% reduction of component cost 
5. 40% reduction of number of components 
6. Directly exchangeable with the old suspension  

without altering the old design. 

Figur 3 The old suspension

Figur 4 The new developed suspension
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Förord 
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Slutligen vill jag tacka min handledare på KTH, Ulf Sellgren, som handlett mig genom examensarbetet 
och dess moment. 

 

Jonas Böös 

Stockholm, februari 2009
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Introduktion 
Arbetet är utfört på Sandvik SRP  i Arbrå utanför Bollnäs. Företaget  ingår  i Sandvik koncernen och 
utvecklar,  konstruerar  och monterar mobila  och  stationära  krossverk.  Detta  arbete  syftar  till  att 
utveckla en ny upphängning till en matare, även kallad vardagligt för matarbord, feeder eller hopper. 
En matare är en installation som syftar till att mata fram sten i önskad dosering, se figur 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mataren kan ställas på två olika sätt under en tratt som  leder ner materialet  i mataren, se  figur 6. 
Antingen så står mataren på en ställning eller så hänger mataren under en tratt. Det är den hängande 
upphängningen som ska utvecklas.  

 

 

   

Figur 5 3D‐modell av Sandvik matare SP1020 med monterade obalansmotorer 

Figur 6 t.v. matare som står på tryckfjädrar, t.h. matare som har upphängning med gummifjädrar 
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Tratten som mataren har ovanför sig har ett flertal uppgifter bl.a. 

• Avlasta mataren från högt pelartryck 

• Skapa ett naturligt flöde genom mataren 

• Erbjuda fästpunkt till upphängningen  

 

 

Figur 7 Tratten bidrar till att få det önskvärda materialflödet samtidigt som den avlastar mataren 

Tillsammans  med  tratten  och  möjligheten  att  ändra  matningsvinkel  kan  mataren  dosera  den 
önskvärda mängden material som processen ställs in för. 

För  att  åstadkomma  den  skakande  rörelse  som  flyttar  materialet  framåt  används  så  kallade 
obalansmotorer.  Dessa  monteras  på  matarstommen  i  efterhand.  Dessa  obalansmotorer  skakar 
konstruktionen med ett givet moment och genererar därför ett förutbestämt slag som varierar med 
egenvikten  på  mataren.  Normalt  dimensioneras  motorn  efter  att  åstadkomma  ett  givet  G‐tal, 
gravitations‐tal,  i matarbotten.  Vid  för  låga G‐tal  sänks  kapaciteten  på mataren  och  vid  för  höga 
riskerar konstruktionen att gå sönder då svetsfogar och dyl. riskerar att spricka.  

   

Figur 8 Typisk obalansmotor som används på sandviks matare
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Bakgrund och problembeskrivning 
Anledningen  till  att  examensjobbet  uppstod  var  återkommande  problem  med  den  gamla 
upphängningen. Problemen bestod av att delar i upphängningen inte stod emot påfrestningarna utan 
blev utmattade och  efter  ca 100 miljoner  cykler  gick upphängningarna  sönder.    Svagheter på det 
gamla systemet som måste korrigeras är: 

1. Oförlåtande för inställningsfel 
2. Styvt system 
3. Känslig för installationsrelaterade fel 
4. Det uppstår lätt nötning av solid stålbult om mataren får en liten förflyttning 

Uppdraget blev då att utveckla en ny upphängning med avseende på att:  

1. Upphängningen ska vara lätt att montera (self explaining assembly) 

2. Ny upphängning ska vara utbytbar med gammal (low business impact) 

3. Konstruktion ska innehålla så få komponenter som möjligt.  

4. Upphängningen ska i hög utsträckning innehålla standardkomponenter. 

 

Nämnda krav uppstod eftersom en konstruktions möjlighet att vara hållbar ofta minskar med ökning 
av  komponenter.  En  kedja  är  aldrig  starkare  än  den  svagaste  länken. Detta  gällde  även  Sandviks 
gamla upphängning, figur 11, vars styva stålbult ofta gick av p.g.a. snedbelastning och nötning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom  att  bara  använda  standardkomponenter  är  upphängningen  okänslig  för  tidskrävande 
leveranstider då komponenter kan köpas av många tillverkare. Priset per komponent sjunker också 
avsevärt om stora volymer produceras och flera aktörer finns på marknaden. 

Av de av Sandvik begärda önskemålen prioriteras det  faktum att den nya upphängningen ska vara 
uppbyggd av  standardkomponenter och att komponenterna  ska vara  få  till antalet. Detta kommer 
generera att den blir lätt att montera och att den blir billigare. 

Examensarbetet  kommer  att  fokusera på  Sandviks matare  SP 1020/23 och  SP 0818 men  kommer 
simultant att försöka göras kompatibel med stora delar av Sandviks matarprogram. 

Figur 9 Den gamla upphängningen använde sig av en gummifjäder och en 
genomgående stålbult. Stålbulten har orsakat många haverier och behöver därför 



14 
 

   



15 
 

Metodbeskrivning 
För att kunna avgöra vilka sätt som är möjliga pågår en ständig diskussion med arbetskamrater och 
handledare. För att kunna  få ett  idéförråd har  flera ”brain‐stormningar” gjorts där många  radikala 
förslag dykt upp. Dessa har sedan diskuterats med arbetskamrater och konstruktörer med mångårig 
erfarenhet. Många har slopats men de som kommer att tas upp och utvärderas mot varandra är 

• Stållineupphängning typ 1 

• Stållineupphängning typ2 

• Kilremsupphängning 

• Dragfjäderupphängning typ 1 

• Dragfjäderupphängning typ 2 

De kvalitéer som kommer att jämföras är tillförlitlighet, tillgänglighet, ändamålsenlighet och pris. För 
att kunna avgöra detta kommer stor möda att  läggas på att kontakta  leverantörer och höra vad de 
själva  säger  och  i  den  mån  och  utsträckning  som  finns  använda  sig  av  leverantörens  egna 
beräkningsprogram  för  att  avgöra  tillförlitlighet,  storlek  och  utseende  på  komponenten.  Detta 
kommer givetvis ske restriktivt enligt beskrivna begränsningar. 

Den typ som kommer anses  lämpligast kommer att utsättas för utförliga tester och även skickas till 
kund för prototypinstallation.  

En kostnadsanalys kommer även att genomföras på den prototyp som kommer att testas. Detta för 
att visa hur väl effektivisering har lönat sig gentemot den gamla upphängningen. 
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Analys av matare och obalansmotorer 
För  att  räkna  ut  vilken  den  dimensionerande  lasten  på  upphängningen  är  så  analyseras mataren 
tillsammans med den  tratt  som  leder ner material  i mataren,  se  figur 10. Notering:  för att ha  lite 
marginal  till  det  realistiska  bottentryck  används  även  den  del  av  volymen  som  bärs  upp  av  den 
lutande  väggen  i  tratten.  Denna  volym  belastar  inte  botten men  tas med  i  beräkningarna.  Den 
statiska last som ligger i matarens botten beräknades. Normal svensk sand antas ha en densitet som 
ligger på 1,6t/m3. Dock kan järnmalm och annan metallhaltig sand ha betydligt högre densitet än så 
men då används den andra upphängningen med tryckmetallfjädrar. Sanden förväntas även bygga en 
konliknande volym, som har en resningsvinkel på 60°, då den lastas i tratten, se figur 12. 

 

 

För  att  uppskatta  hurvida  beräkningarna  stämde  utformades  en  volym  i  SolidWorks  som  är  den 
största möjliga volym att få plats i mataren med tillhörande tratt. Resultaten ses i tabell 1. 

Tabell 1 Volym i matare och tratt som belastar mataren 

Metod  Densitet [t/m3]  Volym [m3]  Vikt [kg]  last [N] 
Handmätning  1,6t/m3  1,7432 m3  2789  27388 
SolidWorks  1,6t/m3  1,7390 m3  2782  27323 
 

Resultaten är överensstämmande och anses därför ha bra noggrannhet.  

   

Figur 10 Mataren med dem dimensionerande lasten
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Pelartryckets funktion 
En matare transporterar sten, grus och sand. Hur dessa belastar mataren kan närmast beskrivas som 
brobyggande. Beroende på hur fint stenen är krossad och hur fuktig den är så bygger den på olika 
sätt. Man brukar säga att torrt krossat material med låg fraktion och med en densitet på 1600kg/m3 
bygger med 60° resningsvinkel, se figur 13. 

 

Figur 11 Torr krossad sand bygger med en vinkel på 60 grader 

Fuktigt material kan däremot bygga upp mot 70‐80° och det finns fall med vissa material som bygger 
90°. Därför måste  fall  för  fall analyseras när en matare dimensioneras eller  levereras. Vilket är det 
lastfall som gäller. I följande beräkningar används torrt krossat material.  

Ofta  sitter mataren placerad under en  stor  cistern  eller  så  kallad  ficka.  Så oberoende på hur  stor 
fickan är så är det bara den del som ses ha ramlat ur fickan i figur 14, som antas belasta mataren.  

   

Figur 12 Öppnar man luckorna på en cistern antas materialet i cisternen initialt kollapsa enligt följande figur 

 

Därför ser den maxlastade mataren ut som den gör i figur 12. Det är just därför som inbyggnaden av 
matarens tratt viktig. Om inte Sandviks standardtratt används måste en tratt med liknande utseende 
konstrueras. Ju större yta i mataren som belastas, desto större volym belastar matarbotten. 
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Figur 13 Figur hämtad ur Sandviks installationsmanual för matare och visar hur man ska installera mataren under en ficka 

Det ses  tydligt  i  figur 15 att matarens  tratt är designad  för att  ta upp större delen av belastningen 
som härstammar från pelartrycket.  

Det  har  visat  sig  att många  kunder  som  köper matare  från  Sandvik  jagar  kapacitet  och  ignorerar 
Sandviks  installationsföreskrifter. De  förstår  inte  hur mataren  är  tänkt  att  fungera  och  överlastar 
mataren. Detta resulterar i haverier och skador på upphängningen. Feltoleransen mot detta bör öka 
med hjälp av en ny upphängning.   

Ett  typiskt  fall  av  felinbyggnad  och  strävan  efter  att  ha  högre  kapacitet  än  vad  designen  tillåter 
inträffade under november månad 2008. Ett företag som har en distributionscentral belägen på ett 
fartyg  i Trinidad och Tobago utanför Venezuela hörde av sig eftersom deras 4st matare höll på att 
haverera. Efter inspektion av ritningar kunde det fastslås att mataren var inbyggd på ett sätt som gör 
att matarbotten exponeras för ett för högt pelartryck, se figur 16. 

 

Figur 14 Inbyggnaden av en matare under en felkonstruerad ficka. Den kritiska lasten markerad med färg 



20 
 

Orsaken till att dessa matare gick sönder är att den kran som  lastade fickan  lyfte mellan 15‐20 ton 
material på en gång. När denna massa släpptes från 20m höjd blev det en stor impulskraft som slog 
fjädrarna, som mataren stod på, i botten. Resultatet blev att när fjädrarna bottnade så fick mataren 
ta upp alla krafter med sin stomme. Detta ledde i sin tur till att det blev sprickor och deformationer i 
matarens  struktur.  Detta  blev  för  stora  påfrestningar.  Ett  åtgärdsprogram  inleddes  där  första 
förslaget  var  att  bygga  om  fickan  så  att  den  mötte  Sandviks  krav  vid  inbyggnad.  Detta  kunde 
företaget som köpt mataren inte gå med på då det material som matades hade en byggnadsvinkel på 
närmare 90°. Vid ombyggnation av fickan skulle denna täppas igen.  

Det  förslag som då  framfördes var att  tillverka nya styvare och  starkare matare. Det visade sig att 
läget var mer akut än tidigare anat. Skulle de fyra matarna haverera skulle processen avstanna vilket i 
sin tur skulle medföra stora kostnader. Efter möte med företaget presenterades förstärkningar av en 
matare, figur 17.  

 

Figur 15 Förstärkning av matare efter haveririsk 

 

Erfarenhet på Sandvik visar att kunder ofta bygger in sina matare fel och det därför är viktigt att 
detta beaktas vid dimensionering av upphängning. Det får inte bli totalhaveri vid inbyggnadsfel.



21 
 

Slagberäkning och Gkrafter 
Slaget är den rörelse som mataren gör för att flytta fram stenen. För att kunna förutbestämma vilken 
obalansmotor  som  konstruktionen bör ha,  för att ge  rätt G‐tal  i mataren och ha  rätt amplitud på 
slaget, utförs en analys av mataren med material. De motorer som Sandvik använder levereras av det 
franska företaget Invicta. Motorerna fungerar så att vikter snurrar runt en axel och orsakar på så sätt 
ett moment. För att eliminera eventuella  tvärgående  rörelser används alltid obalansmotorer  i par. 
Motorerna  är  alltid  inställda  på  att  snurra  åt  varsitt  håll  för  att  då  enbart  generera  rörelse  i 
längsriktningen på mataren, se figur 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att beräkna slaget ses följande data över. Tabellen är given från motorföretaget Invicta. 

Tabell 2 Specifikationer på de motorer som matare SP 1020 kan utrustas med 

 

Eftersom vikten på konstruktionen har stor betydelse för slaget görs en sammanställning av vikten. 
Eftersom det är podviktern som snurrar i motorerna utesluts dessa i viktsammanställingen. 

Tabell 3 Viktdeklaration av matare SP 1020 

Storlek  Centrifugalkraft [N]  Arbetsmoment [kgcm]  RPM  Uteffekt [W]  Podvikter [kg] 
Blz‐30 23/6  2300  446  960  900  99 
Blz‐40 27/6  2700  524  960  1800  129 
Blz‐40 35/6  3500  680  960  1800  143 

Matarstorlek  SP 1020 (olastad)  SP 1020 (maxlastad) 
Svetsad konstruktion [kg]  323  323 
Slitplåtar  210  210 
Motorer (ej podvikter) [kg]  50  50 
Last [kg]  0  2789 
Upphängning [kg]  6  6 
Totalt [kg]  589  3378 

Figur 16 Obalansmotorerna roterar åt varsitt håll för att bara ge rörelse i matningsriktningen 
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En jämviktsekvation ställs upp för att beräkna slaget. 

 

:
:

motorer matare

motorer

motorer

M M M
M M slaglängd matarvikt

Mslaglängd
matarvikt

=
= ⋅

⇒ =

  (0.1) 

Tabell 4 Slag vid olika belastningar av mataren 

Beräkning av slag [cm]       
Motor  Blz‐30 23/6  Blz‐40 27/6  Blz‐40 35/6 
SP 1020 (olastad)  1,54  1,81  2,35 
SP 1020 (normallastad)  0,45  0,53  0,68 
SP 1020 (maxlastad)  0,27  0,31  0,398 
 

Matarens rörelse blir elipsformad och kan beskrivas med de tre komposanterna, verkligt, horisontellt 
och  vertikalt  slag.  Tabellen  ovan,  tabell  4,  visar  det  verkliga  slaget.  Detta  kan  sedan  delas  upp  i 
vertikala och horisontella komposanter, se figur 19. 

 

 

 

 

 

Eftersom motorerna har rotationsriktning som är motriktade gentemot varandra blir resultanten av 
slaget kontrollerat och endast i längsgående riktning i mataren enl. figur 20 
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Figur 17 Slagbildens amplituder inritade i den elips som slaget kan ritas som 

Figur 18 Motorernas rotation gentemot varandra och resultanten markerad med heldraget streck 
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Stållineupphängning 

Allmänt om stållinor 
En stållina, vard. även kallat kabel, stållin eller bara lin, är uppbyggd av ett antal trådar. De flesta har 
antingen 3, 7 eller 19  trådiga  tvärsnitt.  En  samling  av  trådar  kallas  för  kardel och de  flesta  stållin 
innehåller flera kardeler och bildar då en så kallad kabel eller stållina. Vissa stållinor har en fiberkärna 
som har  flera  funktioner. Den viktigaste  funktionen är att  fibrerna  fungerar  som  stomme åt  linan. 
Den  fungerar  även  som  ett magasin  för  det  viktiga  smörjmedlet  som  linan  smörjs  in med  innan 
leverans.  

Figur 21 a)  innehåller 42  trådar  fördelade över 6st kardeler och är  lindad enlig principen ”liktrådig 
lina” och är den äldsta typen av  lindning. Figur 21 b) är en så kallad ”Seale‐lina”. Linan har samma 
antal trådar  i det yttersta  lagret som det  innersta. De yttersta har högre tråddiameter vilket gör att 
linan anses ha bättre tålighet mot yttre påverkan. En annan typ av lindning är ”Warrington‐lindning”. 
Den är uppbyggd så att det yttre lagret med trådar har omväxlande stor och liten tråddiameter. Den 
typen  av  linor  är  ovanliga  idag men  förekommer  i  så  kallade  ”Warrington‐Seal‐linor”,  figur  21  c). 
Fördelen med  en  sådan  lina  är  att  fyllnadsgraden,  andel  stålarea/linarea,  är  högre  vilket  ger  en 
starkare lina. 

     (0.2) 

 

Figur 19 a) Liktrådig lina b) Seale‐lina c) Warrington Seale‐lina 

 
Ändutformningarna av linan går att variera. Proceduren genomförs med att  klämma fast olika beslag 
eller terminaler under stora tryck. Figur 22 visar några vanligt förekommande terminaler. 

 

 

Figur 20 Utseendet på ändutformningarna på linorna går att variera stort 
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Preliminära beräkningar av stållin 
Beräkningar härstammar ur Konstruktionselement och maskinbyggnad, Dahlvig G. 2000. Antaganden 
som görs i denna beräkning är: 

• Maskingrupp 1Am vilket innebär säkerhetsfaktor Zp=4 

• Funktionen för mataren räknas inte som en lyftanordning utan som en bogsering, förtöjning. 

• Lindriftens verkningsgrad är η=1 p.g.a. att radien för böjning är tillräckligt stor. 

• Antal bärande linparter är k=2 

• Linan antas ha 6x19 trådig konstruktion med fiberkärna 

Trådkraften S beräknas med avseende på maxlast L, antal linparter k och verkningsgrad η 

 
8882,5[ ] 4441,25

2 1
LS N S N

k η
= = =

⋅ ⋅
  (0.3) 

Linans brottlast F0 ska vara 

  0 0[ ] 4 4441,25 17765PF Z S N F N> ⋅ > ⋅ =   (0.4) 

Den minsta tråddiametern dmin beräknas enligt 

  min [ ]d C S mm=   (0.5) 

där 

 
'

p

m

Z
C

K R
=

⋅
  (0.6) 

K’  är  en  empirisk  faktor  som  beror  på  linans  konstruktion  (6x19‐trådig  med  fiberkärna)  och 
brottlasten, Zp är säkerhetsfaktorn och Rm är den minsta brottgränsen för trådmaterialet i N/mm2. 

  ( )min 6 5,71 [ ]
'
p

m

Z S
d mm

K R
⋅

= =
⋅

  (0.7) 

Preliminära resultat för en stålvajer som ska uppfylla kraven blir följande 

Beräknad preliminär stållinedata 
Linkonstruktion  6x19‐tr FC 
Maximal last, L  8882,5 N 
Säkerhetsfaktor Zp  4 
Linans brottlast F0  17765 N 
Tråddiameter dmin  6 mm 
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Stållineupphängning typ 1 
Under  första  tiden  för examensarbetet  fördes en diskussion med  företagets erfarna konstruktörer 
och dessa uttryckte en önskan att upphängning med stålvajer skulle undersökas. Denna konstruktion 
har potential att bli en billig lösning då stålvajer är billigt. Sandvik sedan många år nära kontakt med 
en  stor  leverantör  av  lyftkomponenter  som  levererar många  artiklar  regelbundet.  Leverantörens 
produktkatalog  studerades  flitigt  och  eftersökt  produkt  var  en  stålvajer  med  gummikorda  eller 
liknande.  

Eftersökt produkt hittades och hade  tvärsnitt enl.  figur 23. Kärnan var dock gjord av  fiber och  inte 
gummi. Produktnamn var 6x12‐7FC/72tr (liktrådig). 

 

´  

Figur 21 Stålvajer med fiberkorda 6x12‐7FC/72‐tr 

 

Tabell 5 Tabell erhållen från Certex, Sandviks leverantör av lyftkomponenter 

Vajerdata 6x12‐7FC/72‐tr 
Lin ø [mm]  Min brottkraft 1770N/mm2 [kN]  Stålarea [mm2]  Vikt [kg/100m] 
4  5,92  3,71  3,7 
6  13,3  8,35  8,3 
8  23,7  14,8  15,0 
10  37,0  23,2  23,0 
 

 

Man  kan  se  i  tabell  5  att  ett  lin med  diameter  6mm  är  tillräcklig  för  konstruktionen med  13,3kN 
brottkraft. Denna  siffra är  lägre än den preliminärt beräknade och detta beror  troligen på att den 
senare har lägre fyllnadsgrad än den preliminärt beräknade vajern. 

För att kunna montera vajern på mataren var montagekonsolen tvungen att modifieras med hål. En 
plåt med radie var också tvungen att monteras, se figur 24. Radien på denna plåt anpassades så att 
stålvajern fortfarande hade verkningsgrad η=1. 
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Figur 22 Modifieringar för stållina. Hål i montagekonsoll och spårade halvcirkelplåtar 

Fördelar med en sådan upphängning är att den innehåller ett minimum av komponenter och att den 
är lättmonterad.  

Efter detta  inleddes samtal med  leverantör av stållinor och det  framkom att denna vajer och även 
andra  stålvajrar  är  för  styva.  Grundtanken  var  att  genom  att  låta  kärnan  komprimeras  runt 
ståltrådarna kunde viss fjädring erhållas då amplituden på rörelsen är mindre än 1mm. Det visade sig 
att stållinan är styv och kommer inte ge önskad effekt.  

Idén förkastades p.g.a. otillräcklig fjädring  i kilremmen och för hög ”business  impact”. Det kommer 
att bli för höga kostnader att förändra den befintliga konsolen som existerar idag.    
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Stållineupphängning typ 2 
En typ av upphängning som kändes naturlig från början var att utnyttja flexibiliteten hos en wire och 
styrkan i stål. Detta till en vikt som är lägre än vikten på en solid stålstång. Genom att använda olika 
terminaler och klämfästen går det att skapa en upphängning som är både redundant och pålitlig. Ett 
förslag var att undersöka möjligheten att använda en gängad terminal som fäste vid konsolen, figur 
25. 

 

Figur 23 Stållinupphängning med en gängad terminal på den nedre linänden 

Som ett alternativ till den gängade terminalen undersöktes samtidigt möjligheten att använda en 
gaffelterminal, figur 26. Dessa lämnades för offert hos en leverantör. 

 

Figur 24 Stållineupphängning med gaffelterminal 
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Det skulle visa sig att båda dessa terminaler som det lämnades offert på var dyra. Så pass dyra att de 
inte var ekonomiskt försvarbara. Leverantören kom då med ett eget förslag. Att pressa stållinan runt 
en lyftögla, se figur 27. Detta skulle bli ett mer prisvärt exempel men fortfarande inte tillräckligt bra 
vilket motiveras följande. 

 

Figur 25 Stållineupphängning typ 2 med stållina pressad runt lyftögla 

Denna upphängning är snarlik den befintliga och skulle gå att använda precis som den är. Den består 
av en vajer som kläms runt ett lyftöra. Detta är en lösning som uppmuntrats från den globala 
utvecklingschefen för matare på Sandvik. Nackdelarna med denna lösning är att det ursprungliga 
bekymret med nötningen på den solida stången inte frångås. Det finns fortfarande risk för samma 
problem med denna lösning.  

Varför denna lösning inte accepterades var mest en ekonomisk fråga. Det visade sig att kostnaden för 
denna lösning var densamma som för den befintliga. Detta skulle visserligen kunna accepteras men 
att lägga pengar på något som nödvändigtvis inte är bättre är ett dåligt initiativ. 
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Upphängning med kilrem 
En kilrem är en gummirem som har en korda av stålvajrar, se figur 28. Dessa används normalt som 
sekundärdrivning  i  olika  applikationer  som  kräver  remdrift.  Sandvik  använder  dessa  bl.a.  som 
sekundärdrivning av sina stenkrossar. Detta alternativ utvärderades då Sandvik har många olika typer 
av kilremmar  i sina applikationer och denna artikel beställdes  i sådana volymer att det skulle kunna 
ge bra priser. 

 

Figur 26 Tvärsnitt av kilrem. Stålvajrarna syns tydligt i den övre delen av remen 

Tanken  med  kilremsupphängningen  var  att  kilremmen  skulle  fungera  som  ett  gummiband  och 
därigenom kunna dämpa rörelsen på mataren genom förminskning och komprimering av tvärsnittet. 
Som figur 19 visar så är amplituden på rörelsen mindre än 2mm vilket initialt uppskattades som inte 
helt omöjligt att uppnå på detta vis. 

 

Med kilremmarna  följde ett problem  som  inte gick att undvika. För att kunna applicera denna  idé 
krävdes en modifiering av upphängningskonsolerna. På undersidan på konsolen läggs en spårad plåt 
med  motsvarande  profil  som  kilremmen.  Plåten  är  halvcirkelformad  med  den  minsta  tillåtna 
böjningsradie för kilremmen.  
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Även testbocken och senare matartratten skulle behöva ändras med följande kriterier.  

• För att kunna trä på kilremmen måste ett hål som är lika stort som minsta böjningsdiametern 
för kilremmen.  

• För att kompensera för det nya hålet måste plåten förstyvas. 
 

 

Figur 27 Den Hålbild på testbocken som är nödvändig vid användandet av kilremmar som upphängning 

 

Efter flera samtal med kollegor och även ett samtal till den franska  leverantören framgick dock klar 
och  tydligt  att  remmar  av  detta  slag  är  styva  och  inte  ger  den  önskade  effekt  som  initialt 
eftersträvades. Kilremmar är enligt tillverkaren så pass styva p.g.a. den inre stålkordan att dessa inte 
kan fjädra och därmed dämpa rörelsen.  

Idén  förkastades  främst  p.g.a.  konstruktionen  inte  uppfyllde  de  krav  i  kravspecifikationen  som 
syftade på att uppfylla ”low business impact”. Det skulle alltså bli för höga kostnader för att applicera 
denna upphängning på dagens matare. Det skulle även  inte gå att byta ut en gammal upphängning 
mot en ny vid, exempelvis, ett garantiärende.  
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Metallfjäderupphängning 

Allmänt om metallfjädrar 
Med fjädrar menas vardagligt ett element som är utformad och tillverkad med syftet att 

• Dämpa en kraftig rörelse, t.ex. fjädrar i en bilupphängning 

• Minska en rörelseamplitud mellan strukturer, t.ex. dämpade golv i laboratorier 

• Återföra en komponent till ett ursprungligt läge, t.ex. kulspetspenna 

• Avge lagrad energi, t.ex. fjädrar i granatkastare. 

 

Det vanligaste materialet att använda i en fjäder är stål. Det stål som används är ofta av hög kvalité 
med  höga  brottspänningar.  Vanliga  metallfjädrar  är  tallriksfjädrar,  bladfjädrar,  snäckfjädrar, 
ringfjädrar  och  torsionsfjädrar.  Den  absolut  vanligaste  fjädertypen  är  dock  den  cylindriska 
skruvfjädern.  Den  har  använts  flitigt  under  hela  den  industriella  eran  och  kommer  förmodligen 
fortsätta vara den mest använda typen av fjäder. 

   

Figur 30 Ändutformningar för tryckfjädrar (Lesjöfors AB)
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Den cylindriska  skruvfjädern kan delas  in  i  två underkategorier, dragfjädrar och  tryckfjädrar. Dessa 
har utvecklas  för olika kraftriktningar. Tryckfjädrarna dimensioneras  för en  ihoptryckande kraft och 
dragfjädern  utsätts  för  utdragande  kraft.  För  att  undvika  plasticering  av  tryckfjädern  kan  den 
designas  så  att  den  bottnar  innan  deformationer  uppstår.  För  dragfjädern  är  denna 
säkerhetsmöjlighet  inte  möjlig.  Utsätts  en  dragfjäder  för  last  >  än  σtill  kommer  den  att  börja 
plasticera. Detta  sker, enl. Sandviks  leverantör av  fjädrar    Lesjöfors AB, oftast där  fjäder övergår  i 
krok. 

 

   Figur 31 Ändutformningar för dragfjädrar (Lesjöfors AB)
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Beräkningar för dragfjäder 
För att veta vad som bör förväntas av en dragfjäder som skall beställas görs ett antal beräkningar för 
att  preliminärt  uppskatta  fjäderns  geometriska  utseende.  Formler  är  hämtade  ur 
Konstruktionselement och maskinbyggnad, Dahlvig 1988.   Fjädrarna antas vara varmformade p.g.a. 
att tråddiametern kommer att överstiga ø12mm.  

Följande data används: 

Vikt matare + last i kg (kraft i N)  3618kg (35530N) 
Vikt per upphängning i kg (kraft i N)  3618 35530904,5 8882,5

4 4
kg N⎛ ⎞= =⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

Tillåten spänning σtill  600 MPa 
 

Den preliminära tråddiametern dtp beräknas till  

  0,21 0,21 8882,5 19,8tpd F mm= ⋅ = ⋅ =   (0.8) 

där F är den på fjädern verkande kraften i N. 

Den preliminära medeldiametern dmp beräknas till 

 
30, 24

93,1tp till
mp

d
d mm

F
σ⋅ ⋅

= =   (0.9) 

Största tillåtna fjäderkraften Fn beräknas till 

 
30, 295

11400tp till
n

m

d
F N

k d
σ⋅ ⋅

= =
⋅

  (0.10) 

där k är Wahls faktor som härleds ur fårhållandet mellan  /m td d  i figur 32 som 1,30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 28 Faktorn k som funktion av dm på fjädern och trådtjockleken. Figur från Dahlvig 1988  
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  (0.11) 

 Den beräknade fjäderdatan sammanställs i tabell 6 

Tabell 6 Fjäderdata som räknats ut och används som referens vid beställning 

Beräknad preliminär fjäderdata 
Max fjäderkraft F  8882,5 N 
Tillåten spänning σtill  600 MPa 
Preliminär tråddiameter dtp  19,8 mm 
Preliminär fjädermedeldiameter dmp  93,1 mm 
Största tillåtna fjäderkraft Fn  11400 N 
 

 

Med denna info inleddes en diskussion med Sandviks leverantör av fjädrar. Det klargjordes snart att 
det enda  leverantören behövde veta, var vilka  lastfall och randvillkor som existerade. Randvillkoren 
som sattes upp, p.g.a. geometriska villkor på mataren, var 

• Max ytterdiameter på 90mm 

• Totallängd på fjäder ca 220mm 

• Max fjäderkraft ca 9000N 

 

Tabell 7 Fjäderdata på den fjäder som levererades från Lesjöfors AB 

Givna data på fjäder från Sandviks fjäderleverantör  
Max fjäderkraft F  9023,0 N 
Tillåten spänning σtill  1135 MPa 
Tråddiameter dt  16,0 mm 
Fjädermedeldiameter dm  74,0 mm 
Största tillåtna fjäderkraft Fn  12100 N 
Fjäderlängd L0  218 mm 
Ytterdiameter  90 mm 
Fjäderkonstant k  202 N/mm 
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Dragfjäderupphängning typ 1 
För att undvika dyra gummifjädrar föreslås metallfjädrar. Sandvik köper redan idag in större volymer 
metallfjädrar och därför anses det möjligt att pressa priser ytterligare av att öka dessa volymer. 

En föreslagen modifikation av upphängningen gjordes i samband av att Sandviks leverantör av fjädrar 
skickade en karta över tillgängliga anslutningar på dragfjädrarna, figur 30.  

För att  få så  låg  förändringsgrad av befintligt system  fanns en önskan att använda samma hål som 
den solida stålbulten använt. Detta tillsammans med önskan att reducera antalet artiklar gjorde att 
idén om en bult ansluten dragfjäder föddes. 

En bultansluten dragfjäder ansluts genom att en bult konas in i fjädern under tillverkning alternativt 
att en inverterad mutter, kallat fäste, skruvas in i fjädern, se figur 33. 

 

 

Figur 29 Två lösningar med bult från Lesjöfors AB 

Av dessa två var det senare alternativet det som valdes att undersökas, se figur 34. 

 

 

 

Positivt med denna upphängning är att den har få komponenter. Hela sammansättningen går att få 
levererad från en leverantör. Totalt sett innehåller upphängningen 7st komponenter och går att 
applicera direkt på befintlig matare. Varför detta inte görs beror på en viktig faktor. Upphängningen 
blir inte tillräckligt lättinstallerad. Den är också för känslig för fel i konstruktionen. Om ett hål, som 
ena bulten ska gå igenom, ligger 5mm fel så blir det spänningar i konstruktionen. Med de 
toleransnivåer som konstruktionen har idag är risken för ett sådant fel inte obefintligt. 

 

 

   

Figur 30 Fäste och fjäder och sammansättningen
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Dragfjäderupphängning typ 2 
För att verkligen komma fram till en  lösning som gick att applicera på dagens matare och dess tratt 
sattes villkoret att inga ändringar av vare sig plåtar, hål eller längder fick förekomma. Konstruktionen 
skulle  innehålla  en  dragfjäder.  Frågan  som  ställdes  var  hur  den  skulle monteras  för  att  fungera 
önskvärt.  

För att få en bättre bild av vilka möjligheter som fanns intervjuades ett antal verkstadsmekaniker och 
dessa fick komma med förslag och ventilera sina åsikter. Tyvärr kom inget produktivt ur den insatsen 
men det framkom att Sandvik har en stor grossistleverantör av alla sina standardkomponenter såsom 
skruvar, muttrar, brickor etc. Kontakt togs med denna leverantör och en produktkatalog erhölls. Med 
denna produktkatalog påbörjades en jakt på komponenter som tillverkas i stora volymer och därmed 
kan fås till bra pris.  

Efter diskussioner med kollegor och efter mycket grubblande lyckades en konstruktion som innehöll 
enbart standardkomponenter tas fram. Första utkastet ses i figur 35. 

 

Figur 31 Första utkastet av dragfjäderupphängning 

Detta koncept ansågs vara det koncept som bäst uppfyllde de kriterier som var uppsatta. 
Upphängningen är 

• Lätt att montera och installera 

• Endast 6 st komponenter används istället för 17 st i den gamla (reducering med 60%). 

• Innehåller enbart standardkomponenter 
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Test 

Test Dragfjäder prototyp 2 
Efter godkännande av dragfjäderupphängning  typ 2  inleds en  testfas. Alla komponenter beställdes 
hem, matarstomme  och motorer  allokerades.  Testmöjligheter  och  utrustning  finns  tillgänglig  på 
anläggningen  i  Arbrå.  Upphängningsbock,  figur  36,  och  vikter  finns  att  tillgå.  Vikterna  var 
kalibreringsvikter  till  de  traverser  som  används  vid  produktionen.  Testerna  kommer  att  fortlöpa 
dygnet runt med korrekt frekvens på motorer för att simulera riktig användning. För att verifiera evig 
livslängd bör upphängningen utsättas för minst 20 miljoner cykler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under augusti monterades en matare  i testbocken med den upphängningen som modellerats, figur 
37.  

   

Figur 32 Testbocken som finns tillgänglig på anläggningen i Bollnäs

Figur 33 Jämförelse mellan CAD‐miljö och installation i testbock 
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Matarens motorer matades  från det  fasta elnätet med  trefas via en  frekvensomvandlare. Normalt 
har det svenska elnätet en frekvens på 50Hz men med frekvensomvandlaren kunde upphängningen 
testas från 25Hz till 60Hz. Under testet skulle ett antal kriterier uppfyllas 

1. Upphängningen måste tåla 20 miljoner cykler. 
2. Matarstommen får inte ha för höga rörelseamplituder vid start/stop. 
3. Matarens egenvikt måste  säkerställa att den nominella utdragningen av  fjädern överstiger 

matarens slaglängd. 
4. Fjädrarna får inte ha en egenfrekvens inom användningsområdets frekvensintervall. 
5. Slaglängden när mataren är fullastad måste uppnå godkända värden (5‐8mm) 
6. Inga deformationer och tydliga slitage får uppkomma. 

Första delen av testet kördes mataren tom. Detta för att försäkra om att den nominella utdragningen 
av  fjädern  orsakad  av matarens  egenvikt  inte  var mindre  än  rörelseamplituden  på  slaget.  Hade 
rörelseamplituden  varit  större  skulle mataren  ha  lättat  i  fjäderkroken.  Resultatet  skulle  vara  att 
mataren  ligger  och  slår  för  att  fjädern  är  för  styv. Detta  går  lätt  att  verifiera med  beräkning  enl. 
följande 

 
589 9,82 28,6

202
egenviktm g

Utdragning mm
k

⋅
= ⇒ =   (0.12) 

där k är  fjäderkonstanten och g är  tyngdaccelerationen.  Jämförs detta med  rörelseamplituden när 
mataren går olastad och är utrustad med de största motorerna, 23,5/2=11,75mm, så visar resultat 
att det är god marginal.  

Resultatet efter avslutad provkörning 

1. Upphängningen tålde 20 miljoner cykler 
2. Amplituderna som uppstod vid start/stop var stora men faller inom godkända ramar. 
3. Nominell utdragning av fjädern var ca 30mm 
4. Ingen egenfrekvens upptäcktes inom området 25‐60HZ 
5. Uppmätt slaglängd varierade med frekvensen men låg mellan 5‐7mm 
6. Små deformationer upptäckta vid krokens infästning till konsol och länkskruv 
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Dessa deformationer var tvunget att åtgärdas. Felet var att fjäderns rundade krok låg an mot en plan 
yta. För att  inte  få den  typen av skador ansågs det bästa vara att ha  runda ytor som möter  runda 
ytor.  Åtgärden  blev  att  infoga  ytterligare  två  standardkomponenter.  Ett  lyftöra  och  en  schackel. 
Dimensionerna på schackeln bestämdes av hålet på länkskruven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stor vikt fästes vid att bibehålla enkelheten och kostnadseffektiviteten.  Sandvik fäster stor tyngd vid 
säkerhet. För att uppnå deras krav på personskydd måste alla skaderisker elimineras. Sandviks övriga 
fjädrar har ett  skydd  runt  sig, en damask. Ett  sådant  skydd måste  finnas  runt denna upphängning 
också. Flera  leverantörer  förfrågades och prov beställdes hem. Viktig även här var att  standardrör 
användes. Det  skydd  som användes  till denna är ursprungligen  framtaget  som ett  rör gjort  för att 
leda  bort  gaser  och  andra  illaluktande  medier  genom  ventilationer.  Det  finns  dock  många 
användningsområden för sådana rör vilket tydligt visas här.  

Efter dessa förändringar utfördes ytterligare ett test. Viktigt för detta andra test var att 

1. Undersöka deformation och slitage 
2. Testa fjäderskydden 
3. Se om det uppstod några missljud från konstruktionen 

Monteringen skedde under oktober och testet var planerat att börja i mitten av oktober. Även under 
detta  test  användes  gjutjärnsvikter  för  att  simulera  last.  Det  andra  testet  genomfördes  under 
liknande omständigheter som det första. Den främsta skillnaden mellan testen var temperaturen ute. 
Det första testet utfördes i sommartemperatur och hade temperaturvariation på 15°C < t < 20°C. Det 
andra  testet  utfördes  i  oktober  med  vintertemperatur  och  det  snöade  ute.  Då  varierade 
temperaturen mellan ‐5°C < t < 5°C.    

Figur 34 T.v. konstruktionen som den såg ut under första testet, t.h. den åtgärdade konstruktionen efter testet
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Prototyptest i Finland 
Efter  lyckade tester  i Arbrå  inleddes tester på en högre nivå. Efter ett garantiärende  i Finland skulle 
nya uppsättningar av den gamla, ordinarie, upphängningen skickas  för att ersätta de  trasiga. Detta 
sågs som ett bra tillfälle att prototyptesta den nya upphängningen i en verklig miljö. För att se till att 
upphängningen  kom på plats  inspekterades platsen och  instruktioner  gavs  till  ansvariga.  Eftersom 
detta är en prototyp gavs även ritningar och skisser på säkerhetsvajrar som tar emot mataren om ett 
haveri  skulle  inträffa.  Dessa  vajrar  är  något  som  rekommenderas  i  framtiden  vid  installation  av 
mataren. 

 

Figur 35 Ritning till säkerhetsvajrarnas installation 

Testet av  installationen pågår  fortfarande och  inga  fel har  rapporterats. Ansvarig på plats  i Finland 
har  skickat  film på hur  installationen  jobbar och denna visar att mataren är under hög belastning.  
Detta är bra då det är den bästa miljön för ett pålitligt test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 36 Upphängningen som testades i Arbrå under oktober och installerades i Finland i november 
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Sprängskiss dragfjäderupphängning typ 2   

Nr  Artikelbeskrivning  Antal
1  Låsmutter M30  2 
2  Bricka  3 
3  Mutter M30  1 
4  Länkskruv M30  1 
5  Schackel  1 
6  Dragfjäder  1 
7  Lyftögleskruv M30  1 
8  Montagekonsol  1 
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Ekonomi 
En viktig del av detta arbete har skett genom att  jämföra priser och tillgänglighet av komponenter. 
Alla komponenter som upphängningen  innehåller är prisjämförda mellan de olika  leverantörer som 
Sandvik har och beställda från den som erbjuder bäst villkor och pris. Avgörandet om hållbarheten på 
detta projekt avgörs om det är ekonomiskt försvarbart att sätta det i produktion. För att avgöra detta 
bör en kostnadsanalys göras där den gamla upphängningen sätts mot den nya. Detta visar i runda tal 
vilka kostnader och besparingsmöjligheter som en ny upphängning skulle föra med sig. Något som är 
väsentligt  i  en  produktionscykel  är  kostnader  för  den  tid  det  tar  för  beställning  av  varor, 
beläggningskostnader och kostnader för produkthantering. Dessa är alla stora kostnader och är svåra 
att uppskatta. Det som går att säga är att,  innehåller en upphängning färre komponenter så tar det 
mindre plats att  lagerföra, mindre  tid att beställa och kortare  tid att assemblera. Under alla dessa 
steg görs besparingar med den nya upphängningen som är svåra att mäta och därför  inte tas med  i 
kostnadskalkylen men absolut bör beaktas. Det  finns de  som  säger att den delen av kostnaden är 
större  än  komponentkostnaden.  Till  detta  ska  tilläggas  att  ingen  ny  leverantör  eller  nya 
leveransrutiner behöver ändras. 

Kostnaden för garantiärenden är också stor. Om Sandvik måste ersätta ett företag som fått haveri på 
en matare  måste  Sandvik  dels  lägga  beläggningstid,  arbetstid, materialkostnad  och  fraktavgifter 
innan ett garantiärende är löst. Detta innebär ytterligare kostnader. Kan man halvera denna kostnad 
kan  större  vinster  göras.  I  följande  analys  antas  den  nya  upphängningen  halvera  antalet 
garantiärenden 

För  att  kunna  jämföra  kostnader  och  besparingar  måste  försäljningshistorik  samlas  upp. 
Försäljningshistoriken  i  tabell  8  är  insamlad  hos  leveransansvarig  på  Sandvik  SRP  Arbrå,  Hans 
Östergård. 

 Tabell 8 Försäljningshistorik och uppskattade försäljningssiffror 

` 

De siffror som kommer att användas är baserade på denna historik med en procentuell utveckling på 
ca 8% vilket är konservativt historiskt sett för Sandvik SRP Arbrå. Av dessa sålda matare uppskattas 
60% (150st) vara sålda med det hängande montage som skall ersättas.  

Sålda matare 2007/2008  Uppskattade försäljningssiffror 2009/2010  
Matartyp pcs. Matartyp pcs. 
SP 0715 35 SP 0715 40 
SP 0725 6 SP 0725 10 
SP 0818 44 SP 0818 50 
SP 1020/23 (referens) 48 SP 1020/23 50 
SP 1320/23 43 SP 1320/23 50 
SP 1025/28 15 SP 1025/28 20 
SP 1325/28 27 SP 1325/28 30 
Total 206 Total 250 
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Cost comparison of suspenions (Kostnadskalkyl) 

Present suspension for feeder SP 1020       New suspension with extension spring   Force per spring 

Description Price/pcQuantity   Description Price/pc Quantity   incl. feeder and motors 

Lock nut M24 845.0387-00 4,71 2   Lock nut M30 845.0387-00 4,71 1   8882,5 N   

Sping guide 710.0146-00 13,5 1   Nut M30 845.0012-00 3,05 2   

Washer 711.0144-01 30 1   Washer M30 847.0017-00 0,79 3   Bulk volume per spring (m3) 

Spreader 711.0145-01 47 1   länkskruv M30 60 1   0,435 m3 

Washer 847.0124-00 4,05 3   lyftschackel M20 877.0263 78 1   Savings per feeder (sek) 

Nut M24 845.0012-00 3,05 3   Spring 208 1   4020,16 

Rubber spring 864.0137-00 700 1   Lifting eye bolt M30 899.0160-00 38 1   

Rubber ring 873.1345-00 15 2   Total price   397,18 10   

Cup washer 847.0314-00 50 2   397,18   

Stud bolt 711.0076-01 285 1     

Mounting bracket 711-0143-00 310 0   New suspension 1588,72sek   

Total price   1236,22 17     

incl. assembly cost à 141kr 1377,22     

fraight fee à 100kr     

         Total cost of complete suspension (sek) 

Present suspension 5608,88sek     
 

    

5609

1589

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1

Old New



49 
 

För att uppskatta kostnaden av ett garantiärende görs en approximation att det sker mellan 3‐5st 
garantiärenden gällande denna upphängning per år, vilket är ett konservativt antagande. Denna siffra 
kommer från ansvarig för garantiärenden på Sandvik SRP, Olof Dahlstrand. Olof blev intervjuad 
angående garantiärenden på matarupphängningar. Enligt Olof rör ett garantiärende flera matare 
men för att täcka detta beräknas kostnaden för 5st garantiärenden per år.  

Kostnaden för detta uppskattas till 

Tabell 9 Uppskattad minimikostnad för ett garantiärende 

Beskrivning  Belopp  Antal  Totalt 
Beläggning  500kr/h  4st  2000kr 
Nya komponenter  5609kr  4st  22436kr 
Arbetstid  500kr/h  2st  1000kr 
Frakt  300kr  1st  300kr (Frakt med DHL) 
      25736kr 
 

Om garantikostnaderna, alltså antalet garantiärenden, halveras med nya upphängningen blir 
resultatet följande. 

Tabell 10 Möjlig uppskattad besparing  
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Sökord 
• DFA 

• DFM 

• Design for assembly 

• Design for manufacture 

• Standardisering 

• Modularisering 

• Konstruktion/construction 

• Förenkling 

• Optimering 

• Maskindesign 

• Machine design 
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Riskanalys för examensjobbet 

 

 

 

Riskförklaring 

1.  Det  varnas  för  lågkonjunktur  och  många  konsulter  får  sina  uppdrag  frånsagda  inom 
branschen 

2. Sjukdom är alltid en svår risk att analysera. Den måste dock tas upp.  

3. Som ovan. Dock tillhör studenten en väldigt utsatt grupp, motorcyklister. 

4. En dator är attraktiv, den kan bli stulen. En dator är skör, den kan lätt gå sönder.  

5. En omotiverad handledare kan göra att examensjobbet blir lidande. 

6. Studenten driver simultant med examensjobbet detta projekt på heltid på Sandvik vilket kan 
orsaka konflikt när det gäller deadlines och dylikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk  Sannolikhet Konsekvens  Summa 
1. Företaget frånsäger sig examensjobbet  1  9  9 
2. Handledare blir långvarigt sjukskriven  3  6  18 
3. Student blir långvarigt sjukskriven  3  9  27 
4. Arbete försvinner p.g.a. IT‐relaterat problem  3  9  27 
5. Företaget tappar intresse för student  1  6  6 
6. Examensjobbet drar över tiden  3  6  18 

Åtgärdslista 

3.  Student  ska  ställa  undan motorcykel  under  perioden  för  examensarbetet,  äta  riktigt  och 
fokusera på målet 

4.  Extern  hårddisk  ska  införskaffas  där  kontinuerliga  backuper  sparas  med  separata 
versionsnummer. Även internet baserade backuper kommer att tillverkas. 

2. Alternativ handledare kan vid behov uppsökas på skolan. Denna kommer dock inte att vara 
lika insatt som den första.  

6. Stor vikt läggas vid att i så lång tid i förväg färdigställa av handledare önskad uppgift. 
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[Bilaga 1] Matlabkod för beräkning av slag, lastvikt och volym 

clc, clear all 
%% Konstanter 
g           =       9.81;   %[m/s^2] gravitation 
rho_sand    =       1.6*10^3; %[kg/m^3] 
  
%% massa 
m_mass      =       533;    %[kg]   matarens massa 
o_mass      =       143;    %[kg]   obalansmotorernas massa BLz-40 35/6 
(984.1196-00) 
u_mass      =       13.2;   %[kg]   upphängningskonsolernas massa (711.0108) 
  
Vp           =       1.10^2*0.95/3;  %[m^3] den pyramid som bildas ovanför 
tratten 
V1           =       1.6*0.6*1.0/2;  %[m^3]  se ritning i pärm 
V2           =       0.2*0.6*1.0;    %[m^3]  se ritning i pärm 
V3           =       0.6*0.6*1.0/2;  %[m^3]  se ritning i pärm 
V4           =       1.8*0.2*1.0/2;  %[m^3]  se ritning i pärm 
V5           =       2.0*0.2*1;      %[m^3]  se ritning i pärm 
matarlast    =       Vp+V1+V2+V3+V4+V5;    %[m^3]  totalvolym för sten 
l_mass      =       matarlast*rho_sand;     %[kg]   massa från lastad sten 
  
m           =       (m_mass+2*o_mass+4*u_mass+l_mass); % [kg]    totalmassa 
m2          =       (m_mass+2*(o_mass-120)+4*u_mass+l_mass); % [kg]    
totalmassa för beräkning av slag och G-krafter 
mg          =       m*g;     %[N] gravitationskraft från massan 
  
  
%% Rörelse 
motormoment =       680; %[kgcm] 
viktning    =       1; 
slag        =       viktning*motormoment*2/m2; 
  
mov         =       slag*10;  %[mm] maximal rörelse parallellt med 
obalansmotorernas arbetsvinkel 
alpha       =       atand(5/10);   %[grader]   obalansmotorernas arbetsvinkel 
kontra marken (mått från ritning 710.0116) 
  
vmov        =       sind(alpha)*mov;    %vertikal rörelse 
hmov        =       cosd(alpha)*mov;    %horisontell rörelse 
  
  
%% Obalansmotor 
Force       = 34355; %[N] 
m_force_v   = Force*sind(alpha); 
m_force_h   = Force*cosd(alpha); 
  
m_force_v_vek    =   linspace(m_force_v,m_force_v,20); 
m_force_h_vek    =   linspace(m_force_h,m_force_h,20); 
  
capacity    =   linspace(0,matarlast,20)*rho_sand; 
xvek        =   linspace(0,1.8,20); 



  
figure(1) 
plot(xvek,capacity*9.81,xvek,m_force_v_vek,'k--',xvek,m_force_h_vek,'r--') 
xlabel('Volume stone [m^3]') 
ylabel('Vertical force [N]') 
legend('Gravity force from loaded feeder','Lift force from engines','Push 
force from engines','Location','northwest') 
  
disp(['Matarvikt: ',num2str(m_mass+2*o_mass+4*u_mass), ' kg ']); 
disp(['__________________________']); 
disp(['Lastvikt:  ',num2str(l_mass), ' kg ']); 
disp(['Lastvolym: ',num2str(matarlast), ' m^3 ']); 
disp(['__________________________']); 
disp(['Totalvikt ink. matare och last: ',num2str(m), ' kg  (',num2str(mg),' 
N)']); 
disp(['__________________________']); 
disp(['För femfaldig säkerhet måste varje upphängning klara: ',num2str(m/4*5), 
' kg  (',num2str(mg/4*5),' N)']); 
  
  



rpm     =   960;    %Motorns varvtal vid 50Hz 
rps     =   rpm/60; %motorns varvtal/sekund 50Hz 
t       =   rps^-1; %[s] tid per varv 
w       =   rps*2*pi;   %[rad/s] motorns vinkelfrekvens  
  
tvek    =   (0:0.001:0.125); 
feederposv  =   vmov/2*sin(w*tvek); 
feederposh  =   hmov/2*sin(w*tvek); 
figure(2) 
SUBPLOT(2,1,1) 
plot(tvek,feederposv) 
xlabel('Time [s]') 
ylabel('Vertical motion') 
legend('[y] Feeder motion in vertical plane') 
  
SUBPLOT(2,1,2) 
plot(feederposh,tvek) 
ylabel('Time [s]') 
xlabel('Vertical motion') 
legend('[x] Feeder motion in horisontal plane') 
  
 

y   =   feederposv; 
%yo  =    
  
%% obalansmotorer 
zeros           =       linspace(0,0,length(tvek)); 
figure(3) 
plot(tvek,feederposh,'--',tvek,feederposh*-1,'.',tvek,zeros) 
ylabel('Time [s]') 
xlabel('Vertical motion') 
legend('motion from motor 1','motion from motor 2','motion result in 
horisontal cross plane') 
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