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Sammanfattning 

Scanias utvecklingsavdelning har idag ett behov av att på ett bättre sätt prova sina motorers 
smörjsystem då motorn lutas i olika vinklar. Målet för projektet har varit att konstruera en 
lutningsbar testrigg för de motorer som är i produktion idag. Avgränsningarna i projektet innebar 
att resultatet ska presenteras i form av en färdig och beräknad konstruktion som ska gå att 
tillverka i sin helhet. 

Grundkonstruktionen ska klara av samtliga motorer av varierande vikt och cylinderarrangemang. 

Riggen ska kunna transporteras in i och ut ur provcellerna och under ett motorprov ska motorn 
kunna förses med de media som krävs.      

Även förslag till drivning har konstruerats. Konstruktionen har efter brainstorming till största 
delen arbetats fram i 3D programmet Pro-Engineer. Förstudierna bestod i att mäta upp provcell 
och korridor utanför, ta reda på vad för truckar som ska frakta riggen och vad de klarar av 
beträffande vikt och storlek. En konkurrentanalys är gjord för att se vad som finns på marknaden 
idag. Då upptäcktes att majoriteten av de förekommande riggarna fungerar enligt samma princip. 
En princip som inte är helt lämpad med hänsyn till de krav Scania har. Rapporten beskriver hur 
resultatet har arbetats fram, från konstruktion av riggens huvuddelar, lager till minsta 
fästelement. Resultatet är en konstruktion bestående av tre huvuddelar, stativ, gaffel och vagga.  
I vaggan fästes motorn som ska provas. Vaggan är fäst motorn i gaffeln som svarar för den 
roterande örelsen. Gaffeln är i sin tur lagrad i stativet som är fastskruvat i provcellens golv. 
Simuleringar med valda material visar på en säkerhetsfaktor mot materialdeformation på 
minimum 3. Rapporten pekar också på områden som skulle behöva undersökas närmare, bland 
annat de eventuella dynamiska problem som kan uppstå. 

Nyckelord 
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Abstract 

Scania's development department currently has a need to better test the lubrication system of 
their engines when these are tilted at various angles. A testingrig was designed. Boundary were 
set out by saying that the results will be presented in the form of a completed and estimated 
construction that will be possible to produce in its entirety.  

The purpose of the present investigation was to prepare this design so that it can be brought to 
construktion. 

The basic design was to cope with all the engines of varying weight and cylinder orientation that 
exist today.  

The rig must be prepared for transportation in and out of the engine test cells, during an engine 
test, the engine shall be equipped with the media as required. 

The electric drive train was also designed. After brainstorming design was developed in 3D 
software Pro-Engineer. Feasibility studies were conducted at the beginning including 
measurement of the test cell and the corridor outside, find out what kind of trucks that will carry 
the rig and what they are able to handle regarding weight and size. An analysis of the 
achievments of competitors was performed.  

It was then discovered that the majority of the existing rigs work according to the same principle. 
This does not quite suite the demands of Scania, for example, to rotate the engine one full 
revolution. Design started with the rig's main components, extending to the smallest of fasteners. 
The result is a structure consisting of three main parts, frame, fork and cradle. The motor to be 
tested is placed in the cradle. This cradle is attached to the fork, which is responsible for the 
rotary motion. The fork is in turn journalled on the stand which is screwed into the sample cell 
floor. Simulations with selected materials indicate a safety factor against material deformation of 
at least 3. The report also identifies areas that would need further research, like dynamic 
problems, that may arise. 
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Förord 

 

Examensarbetet är ett avslutande kurs på en treårig maskiningenjörsutbildning inom 
maskinteknik. Arbetet har pågått under en 10 veckors period under våren 2012 på Scania i 
Södertälje men även på Campus Telge där mycket av det datorbaserade arbetet har utförts. 
Scania är en världsledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar och industri och 
marinmotorer. Deras stora dieselmotorer sitter monterade i allt från elverk, vattenpumpar till 
båtar och stridsfordon.  Detta examensarbete är utfört på uppdrag åt Scanias 
utvecklingsavdelning, mera exakt, avdelningen som utvecklar motorns smörjsystem.         
Idén till arbetet kommer också den från Scania och skapades ur ett verkligt behov som har 
funnits i flera år. Till vår hjälp för att lösa uppgiften har vi haft tillgång till allt det som är 
inblandat med dagens motorprov, både personal, apparatur och material. Allt från själva 
provcellerna, konstruktionsavdelningen för dagens statiska riggar, mekaniska verkstaden som 
tillverkar dagens riggar och personal som utför motorproven. Vid behov har övriga 
avdelningar på Scania kontaktats för att hjälpa till med det som de är insatta i. Vår handledare 
från KTH har varit Nisse (NG Olsson) och från Scanias sida Kalle Karl-Wilhelm Ståhle och 
Lars-Göran Kjellström på avdelningen NMBO. Dem vill vi tacka speciellt. De har varit vårt 
första bollplank i alla frågor och de som vi har fört de flesta regelbundna diskussionerna med. 
De har alla varit väldigt hjälpsamma och genomgående positiva vilket bidragit till ett gott 
resultat och har gjort examensarbete extra roligt.  
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Projektbeskrivning 

Bakgrund 

Scania utvecklar och tillverkar inte bara lastbilar och bussar, utan även motorer, främst för 
lastbilar och bussar men även för industrianvändning och marint bruk tillverkas. Till exempel 
stridsbåt 90 som används av försvarsmakten är utrustad med Scanias marinmotorer. Där ska 
de tåla hård körning till sjöss under tuffa förhållanden. Stridsfordon och lastbilar utrustade 
med Scanias motorer hamnar ibland i situationer där de körs i brant lutning. Vid utveckling av 
en motors smörjsystem är det i vissa applikationer viktigt att veta den maximal vinkeln från 
horisontalplanet i vilken motorns smörjsystem fungerar utan störningar. Flera av fordonen ska 
klara av att köras i stark lutning och i vissa fall kunna vända runt 360° utan att motorn 
havererar. En förbränningsmotor i fyrtaktsutförande är alltid smörjd invärtes av en smörjolja. 
Utsatta delar i motorn tillföres olja via rör och kanaler i motorblocket. För transport av oljan 
via kanalerna till motorns olika rörliga delar svarar i Scanias fall en oljepump av 
kugghjulsmodell. Denna pump suger upp oljan via en oljesugsil från motorns oljetråg som är 
placerat under motorblocket. Oljesugsilen är utformad för att så effektivt som möjligt suga 
upp olja från tråget under varierande driftsbetingelser. Om däremot fordonet och därmed 
motor lutar för kraftigt kan det hända att för mycket av oljan hamnar på fel ställen och får 
oljesugsilen att suga i sig luft. När det sker tappar man smörjoljetrycket i motorn och riskerar 
därmed allvarliga motorskador. Detta vill man kunna undersöka under kontrollerade former, 
och till detta behöver man en motortestrigg som är lutningsbar.  

Problemformulering 

Scania har ingen egen motortestrigg som är lutningsbar. I dagsläget har Scania ett dåligt 
underlag på vilka vinklar olika motorvarianter klarar av utan att tappa oljetrycket. Den 
provning som gjorts tidigare har utförts med hjälp av olika lyftar, truckar, tippflak m.m. för att 
undersöka lutningsfenomen i oljesystemet. Vårt uppdrag består i att ta fram en tiltbar testrigg 
för motorprovcell där motorn placeras för att under drift säkert kunna lutas framåt, bakåt och 
åt sidorna, gärna i kombination t.ex. både framåt och åt sidan. Utrymmet i Scanias labbmiljö 
är begränsat. Riggen ska kunna transporteras in i och ut ur provcellen, och det som begränsar 
förflyttningen är utrymmet i korridoren utanför provcellen. 

(se bilaga Exjobb lutningsrigg) 

Målformulering 

Vi ska konstruera en tiltbar lutningsrigg som passar för Scanias samtliga motorer. Projektet 
ska resultera i en grundkonstruktion som klarar hållfasthetskraven och de belastningar som 
riggen kommer att utsättas för med en rimlig säkerhetsfaktor.  
I mån av tid ska vi titta på hur drivning av testriggen skulle kunna se ut.  
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Avgränsningar 

Vi ska ta hänsyn till inkoppling av medier, sättet på vilket riggen skall drivas och hur motorn 
ska förankras på ett säkert sätt, men inte konstruera färdiga lösningar för detta. Projektet ska 
inte resultera i en helt färdigtillverkad och välfungerande konstruktion. 

 

Kravspecifikation 

Lutningsriggen ska möjliggöra provning av Scanias samtliga motorer, 5, 6 och 8-cylindriga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riggen ska kunna transporteras in i provcellen med motorn monterad. Detta i befintliga 
utrymmen på Scanias utvecklingsavdelning i Södertälje.  

Motorn ska kunna tiltas 45° i längdled och 360° (180°) i sidled på en tid mellan 20 och 30 
sekunder. 

Under test ska motorn kunna förses med kylvatten, bränsle, elektricitet/information och 
bortforsling av avgaser. Motorns kylsystem (vatten och luftkylning) kommer inte att vara 
monterat. Under test då motorn roteras 360 grader krävs dock ingen avgasbortforsling då 
testet kommer att vara kortvarigt. Motorns ordinarie fästpunkter ska användas och säker 
montering under alla driftsfall ska säkerställas. När motorns position är inställd, ska den 
kunna bibehållas utan behov av ytterligare justering. 

 

 

 

Figur 3 Femcylindrig rak motor

Figur 1 Åttacylindrig V motor

Figur 2 Sexcylindrig rak motor 
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Lösningsmetodik 

Konstruktionen sker i CAD programmet Pro-Engineer, hädanefter benämnt Pro-E. 
FEM och hålfasthetsberäkningar kommer att göras i samma program. Att just detta program 
kommer att användas beror på att projektmedlemmarna kan det bra efter tidigare kurser.  
Det fanns också väldigt ont om tid över för att lära sig ett nytt program i den omfattningen 
som skulle behövts. 

För att få fram bra idéer så kommer vi att arbeta förutsättningslöst och tänka innovativt 
utanför ramarna. Brainstorming är en metod som också ska ingå för att vi ska lyckas med 
detta. Konkurrenters konstruktioner kommer att granskas för att se om tekniköverföring är 
möjlig och för att få nya idéer. Till vår hjälp kommer vi även att ha vår tidigare kurslitteratur 
inom berörda kurser som till exempel, mekanik, designmetodik, projektledning osv.  Alla 
nödvändiga data som inte redan finns kommer att samlas in och mätas på plats hos Scania i 
Södertälje. För att ta reda på hur pass stor rigg som går att få in i en provcell kommer en skiss 
över provcell och korridor att mätas upp och ritas. Till vår hjälp har vi även kunnig personal 
på Scania som kan ta reda på saker vi själva inte klarar av. 

Se bilaga ”tidsplan” för tidsplanen för arbetet 

 

 

Faktainsamling 

Provcellen och kringutrustningen 

Under provkörning krävs det att motorn förses med kylvatten, tryckluft, bränsle, bortforsling 
av avgaser samt ledningar till motorns mätpunkter. Då motorn roteras ett varv finns inget krav 
på att effektiv bortforsling av avgaser fungerar. Avgaserna kan samlas upp genom den 
effektiva ventilationen i provcellen. Från motorn går ca 15-30 separata ledningar som samlas 
upp i tre stycken mätplintar. Från mätplintarna går dessa vidare via var sitt kontaktstycke till 
provcellens styrsystem. In och utforsling av testriggen ska klaras av en av Scanias truckar. 
De största truckarna klarar av en maximal totalvikt om 2400kg. Måttet på provcellens 
dörringång är 185cm, och därigenom måste riggen kunna transporteras. Lutningsriggen ska 
klara av en last som utgörs av Scanias tyngsta motor som väger ca 1500kg. Riggen ska kunna 
skruvas fast i provcellernas ordinarie golvinfästning som har ett cc-mått på 85cm. Den ska 
också kunna positioneras i olika vinklar samtidigt i båda riktningar, gärna styrd och uppmätt 
via provcellens standardmonterade styrsystem. Eftersom motorn ska arbeta obelastad, så 
måste den eventuellt kunna startas av sin egen startmotor. Kabel för erfoderlig strömstyrka 
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måste planeras för. Vid start av motorn kan det dock tänkas att man kan ansluta extern ström 
som kopplas in till startmotorn just under själva startförloppet.  

 

Som utgångspunkt för projektet fanns en 3d-modell utskriven i plast som illustrerade en idé 
på hur en lutningsrigg skulle kunna se ut. Modellen var till sin konstruktion väldigt snarlik de 
riggar som finns ute hos olika motortillverkare idag. Dessa ”konkurrentriggar” klarar ofta av 
att manövrera motorn väldigt snabbt eller ”dynamiskt” i båda riktningar för att kunna simulera 
G-krafter som uppkommer under körning på till exempel en racerbana, ett krav som inte är 
aktuellt för Scania. 

Modellen var utskriven i plast i skala 1:7 med hjälp av en 3d-skrivare. Den var till god hjälp 
och gav oss lite begrepp om storlek och omfattning på en eventuell konstruktion. Då en av de 
stora utmaningarna var att kunna transportera riggen in i provcellen, mättes provcellen och 
korridoren utanför. Därefter gjordes en ritning över utrymmet. (Se figur 4)  

 

 

 

Figur 4 Korridor 
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Med det färdigställt var bilden klar över vilka mått som var begränsande för riggens 
utformning. Svängradien i korridoren utanför är större än öppningen in till provcell F1 och 
följaktligen blir provcellens öppning den begränsande faktorn. Bredden där är 185 cm.  

Efter att ha studerat och läst på om befintliga produkter på marknaden började arbetet med att 
sätta sig in i Scanias tankar, idéer och krav på en eventuell tiltbar testrigg. Att ha möjlighet att 
simulera hur en lastbilsmotor beter sig på en racerbana var alltså föga intressant, snarare att 
undersöka vad som händer med oljesystemet då motorerna är monterade i stridsfordon och 
båtar. Ett krav fanns till exempel från en stridsbåttillverkare att motorn ska klara av en 
rundslagning på ett par sekunder utan att haverera. Den ska gå att återstarta och fungera som 
innan.  

Konkurrentanalys 

Starten med den problemlösande delen av projektet började med analys av andra tiltbara 
provriggar på marknaden. De vi fann var från Mercedes, Schiller, Schrick/AVL och ett patent 
från GM. Gemensamt för dem från AVL och den från Mercedes är att de är konstruerade för 
snabb dynamisk drift för att kunna simulera G-krafter. De är därför utrustade med mycket 
starka hydraulmotorer som blixtsnabbt kan justera motorns läge. Även den enorma testriggen 
från Schiller är utrustad med hydraulmotorer. Alla provriggar som vi har hittat är också 
konstruerade för att klara av att de stora krafter som uppstår när man belastar motorn.  
De är därför väldigt kraftigt dimensionerade på ett sätt som inte behövs när motorn ska köras 
obelastad utan simulering av G-krafter. Ingen av de övriga testriggarna tycks klara av att tilta 
motorn mer än ca 45-60° vilket medför att de inte uppfyller Scanias krav på 360°.  (Se bilagor 
”konkurrenter”) 

Som bredast är motorerna 110cm och som längst 120cm. Motorerna ska monteras i riggen 
med samma fästanordning som används på Scanias andra testriggar. Dessa består av 
motorkuddarna i framkant på motorn (Figur 5) och en gummiupphängd ring som skruvas fast 
i svänghjulskåpan (Figur 6). Samtliga motorer har identiska infästningspunkter vilket innebär 
att samma infästningar kan användas till alla motorer. 

 

 

 

 

  

Figur 6 Gummiupphängd ring 
Figur 5 Motorkuddar 
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Genomförande 

Konceptframtagning 

Det beslutades tidigt att inte bara gå vidare med den idé som redan fanns, utan även undersöka 
alternativa lösningar. En konstruktion som gärna tar mindre plats och gör motorn mera 
lättåtkomlig i provcellen samt förenklar inkoppling av medier såsom kylvatten, tryckluft m.m. 
Att designen på den 3d-modell vi fått fungerar, visste vi eftersom så många redan finns på 
marknaden och i drift enligt liknande koncept. Brainstorming användes för att få fram nya 
idéer. Ganska snart dök en idé upp om en mobil rörlig rigg som påminner lite om de 
motorstativ (Figur 7) som är vanliga i bilbranschen. De används när man ska montera ihop en 
motor och den fästs i motorblocket. De två grundkoncepten som togs fram beskrivs nedan.  

 

Figur 7 Motorstativ, konsumentprodukt 

Koncept 1 

Det första konceptet grundar sig på idén som vi fick ta del av under projektets start.  
Detta bygger på att motorn sitter i en kardansk upphängning bestående av en ”vagga” som 
motorn monteras på. Vaggan kan rotera 360° kring motorns längdaxel. Vaggan sitter i sin tur 
monterad i en ram som kan lutas 45° i båda riktningar vinkelrätt mot vaggans rotationsaxel. 
Ramen monteras i ett stativ som spänns fast i golvet. Denna konstruktion gör att motorn är 
omringad av ett ramverk vilket försämrar åtkomligheten när motorn skall roteras.  
Slangar och elledningar kan helt enkelt trassla in sig i motorn och kringliggande balkar under 
rotationsmomentet.  
Detta problem kan delvis lösas med svivelkopplingar i vaggans och den yttre ramens 
infästningspunkter. I dessa kopplingar kan medier så som tryckluft och vatten ledas vilket gör 
att slangarna inte behöver vridas. Elkablaget kan ledas i kabelkedjor som medger en 
kontrollerad vridrörelse mellan motorvaggan och den inre ramen. Konstruktionen kommer att 
bli förhållandevis lätt men blir ändå skrymmande då ramverket kring motorn kommer att ta 
stor plats. (Figur 8) 
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Figur 8  Koncept 1 

 

Koncept 2 

Det andra konceptet grundar sig på tanken att motorn ska vara mer åtkomlig när den sitter 
monterad i riggen samt underlätta hanteringen av mediernas inkoppling. Konceptet bygger på 
att motorn monteras i en vagga, precis som i koncept 1. Vaggan sitter i en gaffel som i sin tur 
roterar kring motorns längdaxel. Gaffeln sitter monterad i ett stativ som håller upp hela 
konstruktionen.  
Fördelen med denna lösning är att motorn inte innesluts av ett ramverk runt om utan är alltid 
fri på ena kortsidan. Detta förenklar slang och sladdanslutningar. Riggen blir dessutom 
smalare vilket förenklar transporten in i och ut ur provcellen. Till skillnad från koncept 1 blir 
detta en tyngre konstruktion då motorn endast hålls uppe i en fästpunkt (där gaffeln ansluter 
till stativet).  Detta innebär att konstruktionen behöver vara mycket robust.  
(Figur 9) 

 

Figur 9  Tidig skiss av Koncept 2 
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Val av koncept samt motivering 

Koncept 1 är en väl beprövad konstruktion som bevisligen fungerar. Dock är den mindre 
anpassad för kravet att motorn skall kunna rotera ett helt varv även om vi insåg att det fanns 
modifieringar som skulle möjliggöra detta. Koncept 2 å andra sidan hade mer genomtänkta 
lösningar för Scanias krav men behövde undersökas djupare innan det gick att konstatera om 
det var genomförbart.    

För att testa koncepten skissades olika förslag upp på papper. Flera tänkbara problem kom 
upp till ytan och för att gå vidare beslutades det att frilägga de tre huvudbeståndsdelarna och 
därefter modellera dem i CAD. På så vis kunde hållfasthetsprov utföras för att på ett smidigt 
sätt avgöra om idéerna var praktiskt genomförbara. Konstruktionen ska uppfylla alla krav och 
belastningar utan att få enorma dimensioner och bli stor och otymplig. Eftersom motorn som 
ska testas i provriggen är ritad i CAD programmet Catia som Scania använder, så fördes 
behövliga filer över till Pro-E via filformatet .igs. En komplett motor med motorfästen och 
behövlig kringutrustning fördes över.  Det var ett mycket större jobb än förväntat och det gick 
åt nästan 2 arbetsdagar för att utföra, ett arbete som var nödvändigt för att kunna få exakta 
mått och en geometri att modellera utifrån.  

Efter att ha undersökt de båda koncepten noggrannare med avseende på faktorer som 
materialåtgång, användarvänlighet, hur avancerat det blir att tillverka samt hur kompakt 
konstruktionen kan göras ansågs koncept 2 bättre och mer anpassat för Scanias behov. 
Konceptet skulle inte innebära en allt för stor och tung konstruktion och fördelarna i form av 
smalare format, mer lättåtkomliga sladdar och slangar övervägde.     

 

Utveckling av koncept 2 

Efter att ha valt koncept lades fokus på att bestämma grundkonstruktionens utformning 
bestående av vagga, gaffel och stativ. Eftersom att det rör sig om enstyckstillverkning 
begränsas antalet möjliga tillverkningsmetoder kraftigt. Tillverkningsmetoder som kräver 
specialverktyg är mer eller mindre uteslutna. Av denna anledning har stor hänsyn tagits till 
tillverkningsmetoder, val av dimensioner på material m.m. Standarddimensioner på plåtar, 
balkar och rör har i största möjliga mån använts. Organiska former såsom dubbelkrökta ytor 
har undvikts. För att kunna transportera in riggen i provcellen beslutades det att använda 
Scanias eltruckar som finns i labbet. Truckarnas maxlast är 2400 kg vilket innebär att riggen 
max får väga 900 kg för att truckarna ska kunna lyfta rigg med motor monterad.  

 

FEM-analyser 

FEM-analyser har gjorts för att undersöka hållfasthet och deformation i utvecklingsarbetet.  
I samtliga analyser har materialvärden för stål använts.   
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Vaggan 

Motorvaggan som motorn skruvas fast i och som är placerad inne i gaffeln är inte den mest 
belastade delen av konstruktionen men tveklöst den med flest fästpunkter och krav på 
passform. Vaggans användningsområde ställer höga krav på hållfastheten samtidigt som den 
inte bör skymma motorn allt för mycket. I vaggan ska även motorkuddar och den 
gummiupphängda ringen kunna monteras.  

Beslut togs att om möjligt tillverka konstruktionen av vattenskuren stålplåt som svetsas ihop. 
Detta för att kunna få frihet i utformningen och att få den stark och lätt utan att göra 
konstruktionen onödigt komplicerad ur ett tillverkningsperspektiv.  

Flera olika koncept på vaggan togs fram med hjälp av brainstorming och skisser.  
Koncepten modellerades sen i Pro-E (Figur 10,11,12 och 13). Under modelleringen användes 
motorn (V8) och motorns infästningar som geometriska referenser för att kunna måttanpassa 
vaggan. V8:ans tyngdpunkt användes som referens när vaggans infästningspunkt bestämdes.  
Tanken var att se till att vaggan med motor monterad roterar runt den gemensamma 
tyngdpunkten för vaggan och motorn, detta eftersom det minimerar det erforderliga momentet 
för att rotera vaggan. Motorernas tyngdpunktläge skiljer sig beroende på modell och den 
största skillnaden är i längdled mellan V8an och den raka fem-cylindriga motorn på ca 100 
mm. Den fem-cylindriga motorn väger ca 1196 kg Detta kommer ge ett moment runt vaggans  
rotationsaxel på:  

1196 ∗ 9,82 ∗ 0,1 1174	    [1:1] enligt ( ∗ ∗ ) 

Denna momentskillnad är något som vaggans drivning måste klara av.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 12 Vagga 3 Figur 13 Vagga 4 

Figur 10 Vagga 2
Figur 11 Vagga 1 
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FEM-analyser gjordes på samtliga koncept där maxspänningar och deformationer studerades. 
I analyserna sattes låsningar i hålen där vaggan skall hängas upp för att simulera vaggans 
infästningar, krafter placerades ut där motorkuddarna var tänkta att stå och som material 
användes stål. Testen utfördes i tre olika vinklar. Hängandes rakt ner i utgångsposition, lutad 
90 grader runt vaggans rotationsaxel och lutad 90 grader runt motorns längdaxel.    

Efter diskussion kring konceptens duglighet valdes koncept 3 och koncept  4 för 
vidareutveckling. I urvalsprocessen togs det hänsyn till spänningar i material, vikt, hur mycket 
vaggan skymmer motorn samt hur avancerad tillverkningen blir.  

Koncepten förfinades med hjälp av ytterligare FEM-analyser över spänningar och 
deformation. På ställen där spänningarna var höga ändrades och förstärktes konstruktionen 
samt på ställen där låga spänningar förekom minskades godstjocklekar på material och 
dimensioner på balkar m.m. 

Slutresultatet blev en vagga med en bottendel i svetsade standardprofiler. Vaggans armar är i 
6 mm plåt med en massiv överdel där infästningen till gaffeln hamnar. Alla delar i 
konstruktionen svetsas ihop. Infästningen anpassades efter valt lager (se Transmission och 
lager) FEM-analyserna visade en maxspänning på under 90 MPa som uppkom vid 
infästningarna för lagren, (Figur 14 och 15) 

 

     

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 15 Maxspänningen på 90 MPa uppträder vid lagerinfästningen 

Figur 14 Spänningsanalysen av vaggan
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Gaffeln och dess upphängning 

 

 

Gaffeln är den del som vaggan sitter i som ska utföra 360°-rotationen av motorn.  
Detta innebär att gaffeln ska kunna bära motorns och vaggans massa (ca 1500 kg) i alla 
vinklar kring dess rotationsaxel. Gaffeln ska lagras på två ställen, mellan gaffel respektive 
vagga och gaffel och stativ. Det första som gjordes var att skissa upp konstruktionsförslag 
samt modellera dessa i Pro-E. I programmet användes vaggan och motorn som geometrisk 
referens för att måttanpassa gaffeln.    

Hållfasthetstester gjordes kontinuerligt i FEM-modulen i programmet. Vid analyserna låstes 
gaffeln i den ihåliga axeln som var tänkt att lagras med nållager. Krafterna placerades längst 
ut på armarnas ändytor. 
Efter att ha analyserat hållfasthetstesterna valde vi att utgå från en modell som ser ut enligt 
(Figur 17 och 18) 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen består av en svetsad skalkonstruktion i plåt. FEM-analysen visade på hög spänning i 
innerradien på gaffelns armar (Figur 18) Det laborerades med olika förstyvningar, 
plåttjocklekar och radier på hörnen vilket resulterade i en plåttjocklek på 6mm samt åtta 
svetsade förstyvningsribbor inuti gaffeln (Figur 19). Infästningar för vaggan placerades längst 
ut på gaffelns armar. Modifieringarna resulterade i att max spänningarna i gaffelns armar 
sjönk till ca 80 MPa. Det som återstod var att lösa infästningen av gaffeln i stativet.  

 

  

 

 

 

Figur 19 Gaffelns förstyvningar (genomskärning)Figur 18 Spänningskonsentrationer på gaffelns insida

Figur 16  Gaffel version ett (genomskärning)Figur 17 Gaffel version ett 
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Gaffelns infästning 

 

 Från början var tanken att använda en ihålig axel som länk mellan gaffeln och stativet. Axeln 
skulle vara lagrad med två nållager med ett cc-avstånd på 200-400 mm. Fördelen med att 
använda en ihålig axel var inte bara att få ett bra styvhet/vikt förhållande utan även att få en 
strategisk genomföring i rotationscentrum på gaffeln för slangar och sladdar till och från 
motorn. På så sätt ges ytterligare en lösning där slang och sladdtrassel kan undvikas.  

Då vi ville försöka att minimera storleken på konstruktionen valdes senare ett svängkranslager 
(se avsnitt Lager och transmission) som länk mellan gaffeln och vaggan.  
Detta för att svängkranslagret bygger mindre på längden jämfört med att lagra en axel med två 
separata nållager som kräver ett avstånd mellan dessa. Svängkranslager finns även med 
inbyggd snäckväxel vilket innebär att drivning av gaffeln medföljer. Även lagrets infästning 
är fördelaktig. Lagret skruvas fast i gaffeln med 18 st. 8.8 M16 skruvar som sitter på en 
delningscirkel med en diameter på 390 mm. I och med att endast ett lager används minskar 
kravet på snäva toleranser i lagrets infästning jämfört med två separata radiallager som ska 
samspela via en axel.  

Gaffeln anpassades efter lagret och en förstärkningsplåt placerades på insidan av gaffeln. 
Eftersom gängorna är placerade i lagret krävs det att skruvarna skruvas i från gaffeln in i 
lagret. Detta löstes med genomgående skruvar med förstärkande hylsor med 16 mm 
innerdiameter och 30mm ytterdiameter (Figur 20). Dessa hylsor säkerställer att klämkraften 
från skruvförbandet verkar på rätt ställen.  

 

  

Figur 20 Skruvförbandet för svängkranslagret
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Skruvförbandet för svängkranslagret 

 

Det svängkranslager som vi har valt för att lagra och fästa gaffeln med är förberett för 
skruvmontage. Kransen har gängade hål i dimensionen M16 med 2mm stigning. Detta 
förenklar valet av fästelement och det som återstår är val av skruvkvalité och längd. I detta 
fall är två faktorer viktiga när skruvförbandet dimensioneras. Först och främst måste 
klämkraften skapa en tillräckligt hög normalkraft för att alstra den friktionskraft som 
motverkar glidning i förbandet. Krafterna som vill få ytorna eller de hopfogade delarna att 
separera på grund av lasten måste också undersökas. Det är krafter som vill motverka nyttan 
med normalkraften. För att bestämma erforderlig klämkraft beräknades friktionskraften som 
behövs mellan lager och dess anliggande ytor. Den tvärkraft som vill få lagret att glida lodrätt 
neråt uppstår av den last som hängs i riggen ( ), samt av gaffelns och vaggans egenvikt. Den 
kraften är med en liten marginal uppskattad till 2000kg räknat på den tyngsta motorn i 
fullutrustat driftstillstånd inkluderande motorvagga samt gaffel.  Friktionskoefficienten som 
kan antas för slipade men ej polerade ytor i stål är μ = 0,1. Klämkraften som behövs för att 
undvika att förbandet glider räknas fram enligt allmänna friktionslagen F = μN vilket medför 
att:                                                                                                                                    [1] [2] 

    
∗ ,

,
	196200 .	 [2:1] 

Skruvförbandet består av 18st skruvar och fördelat på dem blir kraften i varje skruv: 

 196200/18 = 10900N.  

Den totala klämkraften som behövs kan dock bli större än så. Detta beroende på den kraft som 
vill få förbandet att separera, uppkommen av det böjmoment som lasten också medverkar till.   

Den behövs för att hålla ytorna i kontakt med varandra. Under inga omständigheter får lagret 
”släppa” från underlaget. För att kunna beräkna det behöver momentets påverkan på lagrets 
skruvar beräknas. Lagret och lagrets infästningsområden är för att förenkla beräkningarna, 
förenklade till oändligt stela kroppar. Här passar det utmärkt att räkna med momentjämvikt 
kring den punkt som lagret kommer att vika eller vrida sig runt under last. Skruvarna kommer 
att påverkas olika mycket beroende på vilket avstånd från momentcentrum de befinner sig och 
momentcentrum kommer här att hamna i lagrets nederkant mot stativet.   
Den skruv som kommer att ha den högsta spänningen är den som befinner sig längst bort från 
kanten. I och med att symmetri råder kan vi se lagrets skruvförband som bestående av 9 st 
skruvpar med var sitt unikt avstånd till momentcentrum (Figur 21) .   

 

För att förenkla beräkningen satte vi översta skruvparet kallat A som referens där de andra 
skruvparens (B, C, D och så vidare) krafter (Fb, Fc, Fd osv) är beskrivna som ett förhållande 
av kraften verkande på skruvpar A. Till exempel räknas kraften i skruvpar B ut genom att ta 
kvoten av avståndsskillnaden gentemot A och multiplicera med kraften i A. 
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 är den kraft som utgörs av vikten av total last som svängkranslagret ska bära, det vill säga 
motor, vagga och gaffel och 1,156 är avståndet i meter från masscentrum till lagret. 

  

,

,
∗ , kraften i C blir: 

,

,
∗  och så vidare.  

Hur stor kraft de tar upp beror precis på samma förhållande som avgör respektive skruvs 
momentbidrag.  Nu kan vi ställa upp en ekvation för hela uttrycket som lyder: 

∗ 1,156 ∗ 0,42204 ∗ 0,9451 ∗ 0,3988 ∗ 0,842 ∗ 0,35534
∗ 0,7030 ∗ 0,29669 ∗ 5450 ∗ 0,23 ∗ 0,3870 ∗ 0,16331 ∗ 0,2480 ∗

0,10466 ∗ 0,1448 ∗ 0,006113 ∗ 0,09 ∗ 0,03796   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omskrivet och med 	utlöst ger: 

 	 ∗ 1,156 /	 0,42204 0,9451 ∗ 0,3988 0,842 ∗ 0,35534
0,7030 ∗ 0,29669 5450 ∗ 0,23 0,3870 ∗ 0,16331 0,2480 ∗ 0,10466
0,1448 ∗ 0,006113 0,09 ∗ 0,03796   [3:1] 

	  15075,4N  

Figur 21 Måttsatt Svängkranslager 
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Då 	är en kraft som gäller för två skruvar (skruvpar A) blir kraften fördelat per skruv 
hälften, det vill säga  7537,7N det är alltså den kraft som skruven längst upp (den mest 

påkända skruven) måste ta upp för att undvika att förbandet separerar.  

Dessa två krafter som nu har redogjorts är de som ligger till grund för dimensioneringen av 
hela skruvförbandet. Den totala klämkraften per skruv blir 10600 N det vill säga kraften som 
krävs för att motverka glidning i förbandet då den visat sig vara större än kraften som krävs 
för att motverka att förbandet separerar, en väldigt liten kraft för en så pass kraftig skruv.   
En standard M16 (DIN 2230) klass 8.8 har en sträckgräns på 80 % av 800MPa, det vill säga 
640MPa. Enligt data för en sådan standardskruv så är maximalt rekommenderad 
skruvspänning efter åtdragning 82,9kN.  Skruvarna kommer att få en säkerhetsfaktor  

	 ä ä
  ∴   

,

,
	 	7,83   [4:1] 

Det vill säga en knapp åttondel av vad de klarar av.  
En säkerhetsmarginal mot glidning i förbandet sätts till S = 2 och därmed ökar klämkraften 
till: 

 10600 * 2 = 21200 N per skruv.  [1] [3] 

FEM – Skruvförband 

 

 När skruvförbandet dimensionerades analyserades även spänningarna i gaffelns infästning för 
skruvarna. Vid en böjande last kommer skruvkrafterna att variera med ett maxvärde på 7537,7 
N som tidigare nämnts. Dessa krafter måste även gaffelns infästning kunna ta upp. För att 
förenkla analysen gjordes i stället ett rent dragprov på skruvförbandet där alla skruvarna 
utsattes för 7 537,7 N det vill säga maxvärdet. Detta underlättade beräkningarna och innebar 
att skruvförbandet belastats maximalt över hela förbandet i stället för en böjande last där 
krafterna skulle ha varierat. Detta innebär en högre belastning än vad som kommer att uppstå i 
verkligheten. Analysen visade en maxspänning på under 80 Mpa.  
 I analysen låstes svängkranslagret fast. En programfunktion för bultelement användes för att 
simulera skruvarna mellan lagret och gaffeln, där bultens materialegenskaper och 
förspänningskraft m.m. kunde definieras. På gaffeln lades en draglast som motsvarade alla 
skruvarnas sammanlagda kraft.  

Resultatet visade en maxspänning på under 80 MPa. (Figur 22 och 23) 
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Gaffelns konstruktion färdigställdes och två slutgiltiga FEM-analyser gjordes i två vinklar, i 
utgångsläget samt lutad 90 grader kring dess rotationsaxel (Figur 24). I analyserna låstes 
gaffeln i en cirkulär yta kring gaffelns bultcirkel för att simulera bultinfästningen.  

  

Figur 22 Spänningskoncentrationen runt infästningenFigur 23 Infästningen sedd inifrån

Figur 24  FEM-resultat vid 90 graders lutning
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Stativet 

Stativets uppgift är att hålla upp gaffeln och vaggan med motor. För att säkerställa att stativet 
står stadigt ska det kunna spännas fast i golvet med de skruvinfästningar som finns 
tillgängliga i golvet i provcellen. Infästningarna består av M24 skruvar som löper i T-spår i 
golvet vilket gör att de går att förskjuta i längdled till lämplig position. T-spåren är placerade 
parallellt med 840 mm avstånd.  

Utvecklingen av stativet skedde parallellt med gaffeln för att få dessa delar att samspela 
optimalt. I början av arbetet då nållager var aktuell som lagring vid infästningen av gaffeln 
togs bland annat dessa varianter på stativ fram. (Figur 25 och 26) En variant med 
standardprofiler som bas och en variant med standardprofiler i botten samt plåt i det övre 
partiet. De översta bitarna på båda stativen är massiva och tänkta som hållare för nållagren.  

 

 

 

 

 

Senare då svängkranslager visade sig vara en bättre lösning på lagring vidareutvecklades 
stativet baserat på plåt och standardprofiler för att anpassa det till svängkranslagret. Själva 
grundkonstruktionen visade sig ha låga spänningar vid FEM analyser, ge låg vikt samt vara 
väl lämpad att tillverkas i Scanias verkstad varför denna variant av stativ valdes.  

Överst på insidan av stativet fästs lagret med 24st M16 skruvar.  Vi valde att göra insidan i en 
tjock plåt på 30 mm för att klara av belastningen av skruvförbandet. Plåten omslöts av ett skal 
med tunnare plåt på 8 mm för att ge stadga åt konstruktionen. FEM analyser gjordes och 
konstruktionen visade sig ha spänningar strax under 200MPa i vissa kritiska områden. Även 
om det valda materialet för gaffeln innebär att vi når den säkerhetsfaktor på 3som önskat, så 
hamnar den maximala spänningen koncentrerat och mycket nära gaffelns svetsfogar. Som 
åtgärd placerades förstärkningsribbor inuti skalkonstruktionen samt två massiva stag på 
insidan av sidoplåtarna i höjd med plåten som lagret monteras i. För att uppnå bästa möjliga 
resultat laborerades det med plåttjocklekar, vinklar och placering av förstärkningsribbor. 
Slutresultatet blev en konstruktion som vid full belastning hade en maximal materialspänning 
på under 120 MPa  

 
 Figur 26 Stativ baserat på standardprofilerFigur 25 Stativ av plåt och standardprofiler för 

nållagerupphängd vagga 
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Skruvförbandet mellan svängkranslagret och stativet analyserades med en likadan FEM-
analys som gjordes av gaffeln. När utvecklingen var klar uppnåddes en maximal spänning på 
ca 130 MPa. 

 

Lager och transmission 

 

Vår tidiga konstruktion med fyra nållager ersattes med ett enda svängkranslager (Figur 28) för 
att lösa en del konstruktionsmässiga problem som fanns vid konstruktion av gaffeln. 

Svängkranslager används traditionellt för att lagra maskiner och redskap som ska kunna rotera 
360° och samtidigt hantera stora radiella och axiella krafter samt det moment som kan 
uppkomma, till exempel när en grävmaskin gräver i marken. Genom sin 
kraftiga och mångsidiga konstruktion kommer denna lagertyp att 
fungera bra i denna applikation..  Eftersom motorn hänger fritt ca 1,4m 
ut från lagrets centrum kommer lagret att behöva ta upp ett högt 
böjmoment. Med en approximerad vikt av V8 motor, vagga samt gaffel 
på 2000 Kg blir momentet: 

2000 ∗ 9,81 ∗ 1,4 27468 .    [5:1] 

Svängkranslager finns i en uppsjö av olika dimensioner och modeller och det var relativt lätt 
att hitta en modell som var passande för konstruktionen. För att försäkra oss om att 
dimensioneringen var rätt kontaktade vi tillverkaren i Italien. Vi talade om vad lagret skulle 
klara av för laster samt bifogade nödvändiga data. Efter att tillverkaren studerat tillämpningen 

Figur 27 Spänningsanalys av stativet i ett tidigare skede

Figur 28 Svängkranslager
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tyckte denne att lagret skulle dimensioneras upp ett steg för att få lite bättre marginaler mot 
just det höga böjmomentet. Lagret som därefter valdes heter TG-E-437-OP-TEC och kommer 
från tillverkaren Torriani Gianni, en av de största tillverkarna av svängkranslager.  

Lagret klarar av ett kontinuerligt vridande(roterande) moment av 10200Nm och ett rent 
böjmoment på 67800Nm.  

Att denna specifika lagerserie också valdes beror på att den är utrustad med en integrerad 
snäckväxel. Snäckväxel har flera fördelar. Man får en självlåsande effekt genom att 
snäckskruven har en väldigt flack vinkel gentemot det drivna kugghjulet, som i detta fall är 
integrerat i svängkranslagret. Det gör att behovet av en separat broms för att låsa motorn i 
position där den ska testas försvinner.  Det är också lätt att åstadkomma höga utväxlingar med 
få delar, samtidigt som en i vårt fall önskvärd vinkelförskjutning mellan drivande och driven 
axel på 90° uppnås. Nackdelen är en väldigt låg verkningsgrad, speciellt vid utväxlingar uppåt 
100:1 då den kan ligga på η < 0,5 och vid riktigt låga varvtal ner mot 0,4. Detta beror på den 
stora glidfriktion som uppstår i en utväxling med snäckskruv. I det här fallet med det lagerval 
vi har ligger snäckväxelns utväxling på 85:1. Detta passar sig utmärkt då varvtalet från den 
drivande elmotorn kommer att behöva nedväxlas flera hundra gånger. Det behövs för att 
komma ner i varvtal samt för få upp momentet från elmotorn. Kravet på rotationen av gaffeln 
är att den kan klara av att rotera ett varv på 20-30sek, det vill säga 3varv per minut. Vid drift 
av till exempel en 4-polig asynkronmotor kommer den totala utväxlingen behöva vara: 

 467.   [6:1] 

För att komma upp i den utväxlingen behöver ytterligare en utväxling adderas. Den behöver 

då vara på 5,5 det vill säga 5,5:1. Som primärväxel är en vinkelväxel vald, eftersom den 

ska kunna överföra kraften från elmotorn upp till svängkransens skruvdrivning via en lodrät 
axel. 

 

Inre lagring 

 

Axeltapp vagga/gaffel 

 

Vaggan som utgör det inre ramverket närmast motorn är den del som motorn sitter monterad 
på och ska kunna lutas 45°. Den måste i sin tur lagras längst ut i gaffelns ben. I och med att 
vaggan i sin tur kommer att kunna lutas i alla riktningar måste denna lagring utföras på ett 
mycket stabilt sätt både axiellt och radiellt.   

För att förbinda vaggan med gaffeln behövs någon typ av axel på båda sidor. Denna axel ska 
medge rotation av motorvaggan inuti gaffeln. Det som har eftersträvats har varit en styv axel 
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som inte flexar under stor last. Materialet är stål. För axiell låsning av axeln svarar ett 
skruvförband om 6st M8 skruvar som är försänkta ner i flänsen på axelns ena sida. De låser 
axeln i gaffeln i båda riktningar. För axiell låsning av axeln mot lagret placerat i vaggan 
används en för ändamålet konstruerad mutter, en så kallad SFERO låsmutter med gänga M50 
* 1,5. Den är konstruerad för att klara av väldigt stora axiella krafter och kan låsas separat 
radiellt mot axeln med fyra stycken insex låsskruvar.  (Se bilaga sfero mutter)  

Axeltapparna är dimensionerade efter maximal spänning på 100MPa. Efter FEM-simuleringar 
i Pro-E med de krafter som finns sattes dimensionen till 50mm. Krafterna kommer att vara 
relativt höga samtidigt som varvtalet i praktiken kan räknas som noll. Den lagertyp som med 
låg friktion bäst klarar av hög belastning vid låga varvtal är nållager. Nållager (Figur 29) finns 
i en uppsjö av dimensioner och former och de finns både för traditionell radiell lagring och 
som axiallager. Det första utkastet till lageruppbyggnad för vaggans lager bestod av nållager. 

För axiell lagring fanns fyra axialnållager på vardera sida om vaggas ytterram. För radiell 
lagring svarade två stycken 50mm nållager beskaffade med både inre samt yttre lagerring. 
Ytterdiametern ligger på 70mm. Nållager finns även som lösa rullkransar samt med bara yttre 
eller inre lagerring. Fördelen med att använda lager utan lagerringar är att lagret kan göras 
mycket kompaktare och man får mera gods kvar i den bärande konstruktionen runt lagret.  
I detta fall är materialet runt lagringen inte begränsande 
eftersom det rör sig om en nykonstruktion och 
konstruktionen som sådan medger stor frihet i att ta till de 
mått som krävs. Då är det bättre att vinna de fördelar man får 
med ett komplett nållager med både yttre och innerring. Man 
slipper då bearbeta ytorna på axel samt hål till en tillräcklig 
tolerans och ytfinhet för att kunna lagra direkt på. Dyrt, 
krångligt och tidskrävande på en konstruktion med så låg 
seriestorlek som denna. 

Efter mätningar och analyser i CAD upptäcktes tyvärr att det 
förmodligen kommer att uppstå problem med en sådan 

lagring. Beroende på att det blir mycket svårt att uppnå 
tillräkligt hög styvhet på vaggan och gaffelns armar utan att 
dimensionerna på dessa blir oproportionerligt stora. Detta kommer att resultera i en liten men 
problematisk snedställning av lagerinfästningen vilket kan ge en hög spänning i lagren. 
Lagren kommer få en förkortad livslängd och vaggan kommer att gå kärvt i sin upphängning 
när den utsätts för tung last. Detta fick oss att tänka om helt gällande nållager 

Det lager som nu kom in i bilden för att lösa problemet var sfäriska rullager. För att verifiera 
att det var rätt typ av lager gjordes en kontroll på SKF:s interaktiva onlinekatalog.  
Där matar man in de data man har och väljer de krav man ställer på sin lagring och får 
därefter en rekommendation. På första plats hamnade det sfäriska lagret precis som förutsett. 
Just det sfäriska lagret var den lagertyp som patenterades och som var grunden i SKF:s 
begynnelse. Det sfäriska kullagret utvecklades av SKF på 1930-talet. Det kom fram som en 
lösning på problemet med de stora axelböjningar som uppkom i industrier med centralmotor 

Figur 29 Nållager 
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och remdrivning av maskinerna via långa axlar i taket. Axlarna var väldigt långa och när det 
uppstod sättningar i huset gick lagren varma och fick en kraftigt förkortad livslängd.  
Genom sin sfäriska uppbyggnad tål lagret en axelutböjning på ett par grader. Det är betydligt 
dyrare än vanliga rullager men de uppfyller alla de krav som nu finns på lagringen i 
konstruktionen. De klarar både mycket höga radiella laster, stora snedställningar av laster 
samt axlar och klarar av axiella laster ganska bra. Förmågan att ta upp kombinerade 
belastningar är denna lagertyps stora fördel. Det faktum att ett och samma lager klarar av både 
axiella och radiella laster gör rena axiallager överflödiga och utjämnar på så vis prisskillnaden 
en smula.  Ref [4] 

 

 

 

 

 

 

 

Det som kommer vara den dimensionerande faktorn för denna lagertyp i applikationen är 
förmågan att klara axiella laster som uppstår när motorn roteras till exempel 90°. Eftersom 
axeltappens diameter sattes till 50mm söktes nu ett sfäriskt lager med den innerdiametern och 
som med rimliga yttermått och hög säkerhetsfaktor klarar en radiell last av minst 10000N. 
Formeln för att räkna ut lagrets axiella förmåga är: 

 ∗     [7:1]  Ref [5] 

där   står för total lagerpåkänning i kN,   och   står för radiell samt axiell kraft och   är 
lagrets förhållande mellan radiell och axiell styrka. Det lager som först såg ut att fungera heter 
BS2-2210-2CS/VT143 * (dubbelsidigt tätat  och klarar av en total statisk lagerpåkänning av 
108kN). Det tillverkas av flera olika tillverkare. En snabb kontroll vid 45° lutning ger 

komposanter med en faktor av 
√

 N, det vill säga 7071N axiellt och 7071N radiellt per 

lager.  Instoppat i lagerberäkningsformeln ovan får vi ut en maximal lagerpåkänning:  

7071 7071 ∗ 2,8 26870    

Då lagret klarar av 108kN får vi en säkerhetsfaktor: 

 S´ på 
,

4  

Detta med antagande att gaffelbenen har en helt symmetrisk styvhet så att lasten fördelar sig 
jämnt på respektive gaffelben. Skulle så inte ske till 100 % har vi i sämsta tänkbara fall ändå 

Figur 30 Sfäriskt lager
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en säkerhetsfaktor på 2. Vid rent vertikalläge, det vill säga 90° lutning uppnås rent axiell 
kraftpåverkan på lagren.  

Då får vi ett värde på: 

 0 10000 ∗ 2,8 28000N. S´ blir i detta fall 3,86. 

(Krav samt data ställda i SKF:s lagerväljare se bilaga ”krav samt data SKF”) 

Lagren placeras i vaggans armar och förankras med ett lock och en lagermutter (Figur 31) 
Lagerlocken och lagerbulten analyserades även i FEM med spänningar under 100 MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elmotor för drift av svängkranslagret 

 

För val av lämplig elmotor för rotation av lutningsriggens gaffel behövs data på vilka krafter 
den har att arbeta mot. Dieselmotorn som ska monteras i riggen kommer här att rotera kring 
sin egen tyngdpunktsaxel, som är parallell med vevaxeln.  Den motor vi räknar på här är den 
största V8:an som heter D16 Euro 5 och väger 1487kg. (Se bilaga om motorvikter)  
Om drivningen klarar av den motorn så klarar den även av de lättare motorvarianterna.  
Elmotorn som ska svara för kraften till drivningen ska också kunna kombineras med en 
lämplig 90° vinkelväxel för att kunna skicka kraften lodrätt upp till svängkranslagrets 
snäckväxel. Denna växel har en utväxling i = 85:1. Till en början har denna lagertillverkare 
uppgivit att startmomentet för svängkranslagret under belastning ligger på 450-500Nm. 
Därefter måste hänsyn tas till förskjutningen av rotationscentrum gentemot motorns 

1 Lagerbult 

2 Lagermutter 
 
3 Gaffel 
 
4 Sfäriskt rullager 
 
5 Distansbricka 
 
6 Lock  
 
7 Vagga 

Figur 31 Lagerinfästning, gaffel - vagga 
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masscentrum, det vill säga när dieselmotorns tyngdpunkt befinner sig utanför den roterande 
och drivande axeln. Detta kommer att bli fallet eftersom motormodellerna skiljer sig åt 
beroende på version och modell. Denna ocentrerade massa skapar behov av extra moment. 
Exempelvis 50mm höjdförskjutning om 1200kg som det blir i värsta fall om man jämför den 
största V8:an mot den 6cyl motorn. Dess tyngdpunkt kommer att förskjutas som mest 50mm 
mot den för V8. Vid 90° vinkel skapas ett extra momentbehov  

( ∗ ∗ ) på 0,05 ∗ 1200 ∗ 9,82 589,2 .  [8:1] 

Detta moment adderat till lagrets startmoment och momentet som krävs för att accelerera 
motorns rotation blir det arbete motorn måste utföra. Startmomentet för att accelerera 
rotationen av den största motorn beräknas ur formeln för masströghet:   

∗  

 

där "är vinkelaccelerationen i radianer per sekund som kan räknas ut då vi vet nomiellt 
varvtal och sätter tiden 1sek för att uppnå detta varvtal: 

∗ ∗
  ∴ 	 ∗ ∗

0,314 / 2    [9:1] 

∴ 	135 ∗ 0,314 42,4   

 

I är masströghetsmomentet för V8 och rotation kring X-axeln (Se billaga Motorviktsdata) 

Detta moment som elmotorn med vinkelväxel måste klara av blir det totala momentbehovet. 
Men här måste man även räkna med de förluster som finns i drivlinan!  

Totalt momentbehov: 589, 2 500 42,4 1131,6  

Eftersom vi vet utväxlingen på snäckväxeln i svängkranslagret kan nu ingående 
momentbehov för detta lager räknas ut enligt  

, 13,31   [10:1] 

Här har vi inte tagit hänsyn till verkningsgraden på 0,4 (40 %).  

Formel för verkningsgrad på en transmission: η S  

 Ingående momentbehov måste därför divideras med 0,4 för att få fram det faktiska 
momentbehovet för ingående axeln på svängkransen.  

13,04
0,4

33,3  
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Nu finns tillräckligt med data för att kunna räkna på vad vinkelväxel med elmotor måste klara 
av. 

Då det råder en smärre djungel vad det gäller växlar och elmotorer kontaktades ett företag 
som specialiserat sig på sådana transmissioner. Företaget heter Mekanex och finns i 
Sollentuna. De är kanske mest kända för de gamla klassiska Mekano-lådorna med alla sina 
metallskenor, skruvar, muttrar, kugghjul och linhjul. De har varit i branschen sedan 20-talet. 
Deras rekommendation blev följande: 

90° vinkelväxel MW110 med data: utväxling i = 4:1   = 0,9  momenttålighet 79Nm max 

effekttålighet 2,17Kw vid 1000rpm. 

Elmotor med följande data: 1,1kw, 921rpm och 11,41Nm. 

Nu kan vi räkna på hela transmissionen. 

Svängkranslager  η = 0,4 Vinkelväxel  η = 0,90  η 0,4 ∗ 0,9 0,36 

Det betyder att endast 36 % av det producerade vridmomentet når igenom transmissionen från 
elmotorns axel ända fram till den vridande axeln som roterar vaggan som dieselmotorn är 
monterad på.  

Momentbehov dividerat med total utväxling och verkningsgraden för hela utväxlingen ger det 
totala momentbehovet som elmotorn ska leverera: 

Totalt momentbehov elmotor  
, 	 	 ∗ ,

∗ ,
9,245 .   

Det ger en marginal med vald elmotor på 11,41 - 9,245 = 2,165Nm och ska räcka till väl.  

Effektbehovet som blir resultatet av dessa data kommer sedan ur formeln 

 ∗   ∴ 9,245 ∗ 0,892   [11:1] 

Också här uppnås goda marginaler: 1,1 – 0,892 = +218W.   

Elmotorn har inte hög effekt men kommer att räcka i och med att dieselmotorn mer eller 
mindre roterar kring sin tyngdpunkt samt att varvtalet dieselmotorn ska rotera med är väldigt 
lågt. 
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Kraftöverföringen till svängkransen 

 

Mellan växellådans utgående axel och svängkranslagrets ingående axel kommer en massiv 
stålaxel att svara för kraftöverföringen. Vridmoment är som mest på ca 20Nm. Ett problem 
som vi har stött på är att drivpaketet blir väldigt långt om vi ska använda oss av en 
bromsmotor. Drivande axels centrum hamnar ca 30mm utanför driven axel.  
Drivaxeln kommer alltså vara förskjuten i förhållande till de övriga axlarna. 

Detta skulle man kunna lösa på tre sätt. Konstruera om hela stativet, ta upp ett stort hål i 
stativets baksida precis bakom elmotorn eller göra axeln flexibel för att kunna ta upp 
vinkelförskjutningen. Det som bedömdes som smidigast och bäst med tanke på 
konstruktionens styvhet och den tid som fanns kvar för att utföra uppgiften var det 
sistnämnda. Med en led i vardera ände på drivaxeln möjliggöres den vinkelförskjutning på 3-
4° som behövs. Det vridmoment som axeln ska klara av måste också lederna klara av. Leden 
måste också vara glappfri, slitstark och klara mångårig drift utan att driftsäkerheten påverkas. 
Någon form av kulled eller kardanknut i stål uppfyller dessa krav. För att hitta en lämplig 
modell kontaktade vi återigen Mekanex för konsultation. De kom fram till samma slutsats, att 
använda kulleder i vardera änden. Den led som bäst skulle uppfylla våra krav heter KGE och 
finns i många olika dimensioner. Det som behövs till drivningen i detta fall är 22mm för att 
passa utgående axeln respektive 25 mm för att passa ingående axel. Mellan dessa leder 
överförs kraften av en 25mm axel. För att klara av den nedböjning som sker på grund av 
vikten av dieselmotorn måste drivningen vara flexibelt på något sätt. Även om nedböjningen 
är mycket liten inne vid svängkransklagret så är det bra om man bygger in flexibilitet i 
transmissionen för att kunna ta upp variationer som man kanske inte alltid kan räkna fram. 
Innan drivknutarna kom på tal så var tanken att använda en flexibel axelkoppling med 
gummikompensator. Det kommer att fungera dåligt när drivaxeln är ledad i ändarna. Då 
lederna tar upp radiella avvikelser och vinkelavvikelser bra så monterades motorn på flexibla 
cylindriska gummidämpare. De klarar av att kompensera för de måttliga axiella avvikelser 
som kan förekomma. Samtidigt isolerar de elmotorn från stativet och förenklar monteringen 
av hela drivpaketet eftersom det kommer upp en bit från monteringsplattan belägen längst ner 
i stativet. För att rotationshastigheten ska bli jämn ska kullederna monteras med 180° 
förskjutning i förhållande till varandra. Annars uppstår en pulserande överföring beroende på 
knutens uppbyggnad.  [6] [7] 
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Drivning av vaggan 

 

Vid valet av drivning av vaggan stod det klart att någon form av linjärställdon var mest 
lämpat för uppgiften. Att använda hydraulik medför viss brandrisk då det kan förekomma 
läckage av hydraulolja på varma motordelar. I stället 
valdes elektriska linjärställdon då dessa utöver säkerheten 
blir enklare att styra från provcellens styrsystem. 

Linjärställdonet som valdes kommer från Electrak (Figur 
32) och tål 6800 N dynamisk last och 18000 N statisk 
last. Kolvstången har en slaglängd på 250 mm. 
För utförliga data se bilaga ”Linjärställdon”  

 

Problem och funderingar 

 

I början av projektet dök en hel del frågor upp som måste besvaras innan en färdig 
konstruktion kan bli förverkligad. Vem ska tillverka testriggen? Vad har de för möjligheter 
och begränsningar? Vad säger provcellsansvariga om att dra in hydraulik för att köra 
hydraulmotorer på riggen, kan det finnas någon brandfara som förespråkar ren eldrift? 
Kommer motorfästena att klara av att hålla motorn i en upp- och nervänd position utan att 
separera? De bakre motorfästena som liknar två bockar kan man enkelt säkra med ett varv 
stålvajer medan de främre cylindriska fästena fordrar mera arbeta för att säkerställa 
säkerheten, om det behövs. Vad har vi för maximala gyrokrafter och masscentrum på motorn 
är också frågor vi saknar svar på för att ha vettiga data att basera hålfasthetsberäkningarna på.   

 

Säkerhetsfaktor 

 

När en mekanisk konstruktion tas fram måste man ha i åtanke vad som kan hända om den 
skulle haverera. Vi har valt att använda Pugsley Safety Factor Approach (PSFA) för att räkna 
fram en lämplig säkerhetsfaktor. ”A” talar om hur pass bra kontroll man har på materialens 
kvalité, underhåll och vilket yrkeskunnande som finns hos driftspersonalen.  
”B” står för hur bra kontroll man har på de belastningar man kommer att utsätta 
konstruktionen för. C står för hur väl konstruktörerna tror att hållfasthetsberäkningarna 
motsvarar verkligheten. D är faran för personskador om konstruktionen havererar och 
slutligen E är den ekonomiska verkan ett haveri får. 

I kategori A får konstruktionen ”VG”, Very Good i betyg eftersom kontrollen över materialen 
är mycket bra och riggen kommer uteslutande att användas av professionell och utbildad 

Figur 32 Linjärställdon
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personal som har bra kontroll på utrustningen.  Eftersom dimensioneringen sker mot den 
största last som kommer att uppkomma så får riggen betyget VG även i kategori B.  Kategori 
C styrs av hur erfaren konstruktören är och hur noggrant man klarar av att utföra sina analyser 
av de olika lastfall som kan förekomma. 
I kategori D  Viktas faran för personal vid ett haveri, tex om riggen skulle haverera och en 
motor i provcellen skulle ramla ner. Motorn körs obelastad och inga vridmoment kommer att 
tas upp av riggen, endast gyrokrafter. Personal som styr motorn under drift sitter skyddade iett 
intilliggande rum med säkerhetsglas emellan och betyget blir därför VG i kategori D. Den 
ekonomiska aspekten av ett haveri kommer mycket att bero på vad som testas för tillfället och 
hur pass unik motorn är. Flera av smörjsystemets komponenter, bland annat oljefilterhus, 
oljesump, slangar m.m. sitter ytligt monterade på motorn och skadas lätt om motorn faller. 
Eftersom det är oljesystemet som främst kommer att testas i riggen så är det också troligt att 
helt nya enstyckstillverkade prototypartiklar kommer att sitta på utsatta positioner, delar som 
ingår i utvecklingsprojekt. Det är delar med en helt annan prislapp än de motordelar man kan 
plocka ner från lagerhyllan. Den ekonomiska kostnaden för ett sådant haveri kan därför bli 
väldigt högt, inte bara på grund av kostnaden för trasiga delar utan även på grund av 
försenade projekt och försenade produktlanseringar. Betyget i kategori E blir därav VS ”Very 
Serious”. 

Varje betyg motsvaras av en siffra, en multipel som används för att räkna fram den totala 
säkerhetsfaktorn [S] enligt formeln S= S1,1 * S1,2  Resultatet: 1,4 * 1,2 = 1,68  [8] 

 

 

 Figur 33                                                                                  Figur 34 
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Riggens nedböjning 

 

Trots att konstruktionen är dimensionerad för att hållfasthetsmässigt tåla de belastningar den 
utsätts för kan 
nedböjningen orsaka 
problem och vara 
negativ rent estetiskt. 
Därför undersöktes hela 
konstruktionens totala 
nedböjning med FEM. 
Analysen visade på en 
maximal nedböjning av 
drygt 5  mm längst ut på 
vaggan (Figur 35). Detta 
får inga direkta 
konsekvenser för 
konstruktionen som 

sådan. Det som behöver   
anpassas för detta är   
drivningen av svängkransen. Under transport finns också risken för att kraftigt svaj uppstår 
när en motor är monterad i vaggan, om t.ex. trucken som transporterar riggen kör in i föremål 
eller kör över kraftigare trösklar. För att hindra detta är riggen förberedd för två stycken 
transportsäkringar som ska monteras innan riggen med påmonterad motor transporteras av 
t.ex. en truck. De förhindrar att gaffelns armar rör sig lodrätt.  

 

Material 

 

Vid utveckling av en testrigg som ska framställas i ett enda exemplar av en mekanisk verkstad 
bör man ta i beakta vilka materialformer och materialval man gör. Vad klarar aktuell 
mekanisk verkstad av utan att det blir för avancerat?  Exotiska och för tillämpningen ovanliga 
material och specialmaterial är bortrationaliserade redan i projektets inledning. Kraven på låg 
vikt är dessutom inte höga. Vid tillverkning av mycket få detaljer i små serier använder man 
vanligtvis enklare tillverkningsmetoder och mera standardbetonade komponenter än vid större 
serier. Det material man ska använda ska vara säkert och enkelt att nå ett bra resultat med.  
Aluminium var uppe till diskussion men övergavs av olika orsaker. Bland annat för att 
aktuella Aluminiumlegeringar har för låg utmattningsgräns och inte tillräkligt brottseghet 

Figur 35  Överdriven illustration av deformationen
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samt kan vara svårare att svetsa i med bra resultat. Stål är ett relativt billigt och tillförlitligt 
material som har många fördelar. Det är enkelt att bearbeta, sammanfoga/svetsa och forma. 
Om man väljer rätt typ av stål det tål hög last, är brottsegt samt är enkelt att nå bra resultat 
med.  

Speciellt vid enstyckstillverkning samt vid små serier är det bra att använda sig av beprövade 
metoder och material. 

Lämplig stålkvalitét har valts efter FEM simuleringar på modeller utförda i Pro-E varit 
viktiga. I högsta möjliga mån har standardiserade allmänna konstruktionsstål använts. I de fall 
där en tillräklig säkerhets marginal  mot stålets sträckgräns har nåtts så används ett 
högvärdigare stål. 

Det är inte alltid man är i behov av att dimensionera mot hållfastheten. I många delar av 
konstruktionen har det funnits behov av att konstruera för att uppnå en god styvhet. Eftersom 
konstruktionen ska hantera en hängande last så har det behövts för att minimera nedhäng.  
Då stålets elasticitetsmodul skiljer sig mycket lite mellan de allmänna konstruktionsstålen och 
dyrare höghållfasta specialstål så blir det här en fråga om att uppnå en hög 
konstruktionsstyvhet.  

I vissa utav riggens delar har det varit väldigt svårt att komma ner i en effektivspänning under 
100MPa utan att behöva dimensionera upp konstruktionen, något som inkräktar på riggens 
redan stora yttermått samt ökar vikten på de rörliga delarna. De mest utsatta delarna på riggen 
är infästningen för svängkranslagret i stativet, gaffeln i sin helhet samt lagringen för vaggans 
infästning mot gaffeln. De är allihop konstruerade av Weldox 700. Det har behövts för att få 
en tillräckligt stor säkerhetsmarginal mot sträckgränsen som för Weldox 700 ligger just på 
700MPa.  Det varmvalsade allmänna konstruktionsstålet S355J2H är mycket vanligt 
förekommande i standardiserade stålprofiler, så kallade handelsstål av lite bättre kvalité. Det 
har en sträckgräns på 355MPa. Det är också det stål som är använt i lutningsriggen där en 
högre hållfasthet inte har behövts. Med höga förekomster av restspänning kan den 
efterföljande kraftig uppvärmning som sker under svetsning få materialet att slå sig. Även om 
konstruktionen inte är väldigt kritisk på den punkten så finns det områden där problem kan 
uppstå. Bland annat gaffeln innehåller två lagerlägen som måste vara i linje. Dessa lagerlägen 
måste troligtvis efterbearbetas för att få en tillräkligt hög tolerans. Av de ingående ståldelarna 
i hela konstruktionen är alla hålprofiler samt den 30mm tjocka fästplattan för 
svängkranslagret i material S355J2H.  
Alla övriga vattenskurna delar är i Weldox 700. 

Som tillsatsmaterial för att svetsa Weldox samt Weldox ihop med andra lågkolhaltiga stål 
rekommenderar SSAB en elektrod som heter EN757 E69X vid MMA svetsning samt en 
svetstråd EN 12534 G69X vid MAG svetsning. För djupare information rörande svetsning se 
bilaga från SSAB. Försiktighet bör iakttas vid svetsarbetet, så att delar inte slår sig. [9] 
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Dynamisk analys 

 

Lutningsriggen ska hantera höga laster i form av stora tunga dieselmotorer. Motorerna 
kommer att rotera med ett varvtal från ett par hundra varv per minut till 1600rpm. Det rör sig 
om både fem, sex och åttacylindriga motorer med en vikt från 800kg till 1500kg. 
Egenfrekvenserna hos konstruktionen har beräknats. Denna analys är också utförd i Pro-E. 

 

Figur 36 

Figur 36 visar hur idealiseringarna ser ut i datorprogrammet. De två mindre pilarna pekar på 
det som kallas rigid links, eller styva länkar på svenska. De utgår från en punkt i motorns 
tyngdpunktscentrum och går ner mot motorns fästpunkter i vaggan. Tillsammans med 
punktmassan i samma punkt som länkarna utgår ifrån och de krafter man lägger i punkten har 
en dieselmotor idealiserats för att se hur hela riggen kommer att bete sig.  
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Så här kan resultatet se ut efter en analys av konstruktionens egenfrekvens:

 

Figur 37 De fyra moderna 
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Förklaring av använda ord och uttryck i rapporten 

 

CAD: Står för Computer Aided Design och med det menas att man ritar 
och konstruerar i datormiljö. 

FEM: FEM står för Finita Element Metoden vilken är en numerisk metod 
för att lösa partiella differentialekvationer som behövs vid till t.ex. 
hållfasthetsberäkningar på solider och strukturer. Metoden finns 
integrerad i många av dagens 3D CAD program som till t.ex. Pro-
Engineer. 

Svivel: Anordning som kan överföra media eller elektricitet genom 
roterande delar av en konstruktion. Man kan säga att en 
svivelkoppling är en form av rotationskoppling. 

Svängkranslager Lagersort som är väldigt vanlig i till t.ex. grävmaskiner där hela 
överdelen ska kunna rotera 360°. Lagret är i princip ett gigantiskt 
kullager med kulor som tar upp både axiella och radiella krafter 
samt moment. De är ofta utrustade med en form av utväxling eller 
transmission för drivning av lagrets innerring. 

 

Teoretisk referensram/Aktuellt kunskapsläge/Teori 

 

Under den treåriga maskiningenjörsutbildning på KTH har examensarbetarna läst ett flertal 
kurser som nu har kommit till användning för att klara av uppgiften. De som främst har 
bidragit är följande kurser och moment:  

 

Konstruktionselement: Här hade vi stor nytta av kursinnehållet när vi bl.a. valde lager. I 
kursen ingick de vanligaste konstruktionselementen som en ingenjör kommer i kontakt med. 
Gällande lager så ingick att förstå olika lagertypers egenskaper. Vad som beräknats på under 
kursen är: axiella och radiella krafter, varvtalstålighet, total lagerevkvivalent, dynamisk 
bärighet som beskriver lagrets totala påkänning av kombinerade laster, livslängd osv. Övriga 
maskinelement som ingick och som räknades på är till exempel kugghjul beträffande 
momentöverföring, axelavstånd, kuggmoduler, axelkopplingar, bromsar, 
utväxlingar/transmissioner m.m. 

Enkelt kan man säga att lager med stor inbyggd kontaktyta klarar stora krafter medan lager 
med liten kontaktyta ger lägre friktion men klarar mindre krafter. Till exempel enkla kullager 
som har en närmast punktformad kontaktyta ger lågt rullmotstånd men tål mindre radiella och 
axiella krafter än till t.ex. ett lager med rullar som har en linjeformad och mera utsträckt 
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kontaktyta. Man kan också välja att ha många men små rullkroppar för att ytterligare öka 
kontaktytan. Då uppnår man ytterligare tålighet mot de krafter lagret utsätts för. Dock så ökar 
man friktionen i lagret samt rullkropparnas relativa hastighet och därmed lagrets varvtålighet.  

 

Hållfasthetslära: Kursen innehåller grunderna i läroämnet. Begrepp som snittstorheter, 
deformation, spänning, töjning, statiskt bestämda och obestämda system, energimetoder, 
materialmodeller introduceras och övas på.   

 

Datorbaserade designverktyg: I denna kurs undervisades bland annat i CAD-programmet 
Pro-Engineer. 

Solidkonstruktion i 3D med flertalet moduler och delar som noggrannare beskrivs under 
rubriken PRO-Engineer nedan. 

 

Datorbaserade konstruktionsverktyg: 

En fortsättningskurs på datorbaserade designverktyg där hållfasthetsberäkningar enligt FEM 
metoden ingick.  

 

Konstruktionsmaterial och material och produktion: Här ingick materialegenskaper och 
olika konstruktionsmaterials för och nackdelar, uppbyggnad, användningsområden etc.  

 

El- och styrteknik: 

Grunderna i ellära lik och växelström, trefas, styr och reglerteknik.  Kunskaperna har använts 
vid val av elmotor.  

 

Pugsley Saftey Factor Approach (PSFA)  

Beslutsunderlag för att metodiskt räkna fram en lämplig säkerhetsfaktor på en konstruktion 
genom att vikta olika kriteriers påverkan på olycksrisken samt sannolikheten för att det 
inträffar. 

PRO-Engineer 

Pro-E är ett CAD program med inbyggda moduler för FEM beräkning, ritningar, animering 
och mekaniska simuleringar m.m. Detta program har bland annat använts för 
hållfasthetsberäkningar, modellering av detaljer och animation. Större delarna av det grafiska 
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material som presenteras kommer därifrån. I FEM-modulen har gaffeln, stativet, vaggan och 
bultförbandet modellerats och hållfasthetstestats. Under modelleringen har en 3d modell av 
V8:an använts som geometrisk referens för att förenkla måttanpassningen av riggens olika 
delar. 

 

Brainstorming  

 

Detta är en metod för att komma på lösningar till olika problem eller komma på nya 
innovativa idéer. Konceptet bygger på några grunder: 

 

-Idéer som dyker upp får inte kritiseras innan de har utvecklats färdigt. 

 

-Spontanitet är bra och ska uppmuntras. Utgångspunkten ska alltid vara att alla idéer kan vara 
bra. En idé som inte verkar bra kan utvecklas till en lysande idé. 

 

-Brainstorming är en kvantitativ metod som syftar till att generera många idéer som kan 
utvecklas. Att tänka utanför ramarna är viktigt. 

 

-Alla deltagare utvecklar och förbättrar varandras idéer. 
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Resultat 

Den färdiga riggen kommer att se ut på följande vis (Figur 38, 39 och 40)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den färdiga riggen  

  

Figur 38 Den färdiga riggen 
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Figur 39 

Figur 40 
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Prisuppskattning på riggens mera kostsamma bitar: 

 

Meterial   Mängd a´ Pris Kr  Pris Kr 

 

Svängkranslager TG-E-437-OP-TEC 1st 7000       (Se offert) 7000  

Sfäriskt lager BS2-2210-2CS/VT143  2st  1500  3000  

Stål: S355J2H  rektangulärprofil 200*100 220Kg 28,1/kg  6182  

Stål: S355J2H  70mm  17Kg 11,65  198  

Stål: S355J2H  30mm plåt  40Kg 24,30/kg   972  

Stål: Weldox 700 8mm plåt  128Kg 25,05/kg   3206  

Stål: Weldox 700 6mm plåt  250Kg 25,05/kg   6262  

Stål: Varmvalsat allmänt konstruktionplåt 40kg 12,95/kg   518  

Stål: S355J2H  rektangulärprofil 120*80 50kg 18,98/kg  949  

Skruv: M16*2  L 220mm  18st 100/st  1800  

Skruv: M16*2  L 60mm  24st 21/st   504 

Drivpaket: elmotor AT90L med broms  

och växel MW110-0001/56-000-4:1 1st 16450/st  (se offert) 16450 

Kulkoppling 25mm  2st 1030/st    (se offert) 2060 

Axel 14191-25  25mm  1st 0,5m  198 

Frekvensomriktare  inkl filter  1st 3421        (se offert) 3421 

Linjärställdon   2st 7000-10000/st  14000-20000 

      ∑  72400 Kr 

 [10]   

  

För priser på Svängkranslager, elmotor med växel, kulkoppling samt filter se billagor. 

Priserna på stål avser minsta area/längd som åtgår för att bearbeta fram respektive komponent. 
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Slutsats och Analys 

Den slutgiltiga design som nu står klar uppfyller alla de krav som fanns med från början. 
Lutningsriggen klarar av att vrida och vända på alla de motorer som Scania i dagsläget har i 
produktion, detta med god marginal vad det gäller hållfasthet. Den öppna designen i 
kombination med den stora genomföringen igenom gaffelns lagring säkerställer att 
mediatransporten kan lösas på ett smidigt sätt. 

Även lutningsriggens drivning är beräknad, dimensionerad och klarar av att reglera mellan 
ändlägena på specificerad tid. Drivningen är väl tilltagen med tanke på alla de krafter som 
uppkommer när motorns vinkel ändras.  

Eventuellt kan dynamiska problem uppstå. Även om motorerna ska köras utan belastning så 
kan vibrationer ge upphov till problem. Egenfrekvensberäkningar har gjorts men kan behöva 
förbättras. Då riggen transporteras med motor monterad kan höga belastningar uppstå vid 
transport över ojämnt underlag m.m. I Detta fall rekommenderas att riggen säkras med hjälp 
av stöttor mellan gaffelns armar och stativets bottenbalkar alternativt att stativet förstärks 
ytterligare för att säkerställa att riggen inte kollapsar vid transport. Som förstärkning ändras 
lämpligen stativets bottenbalkar från 150x100 till 200x100 mm samt att stativets sidoplåtar 
förstärks.  

De flesta delar i riggen är sammanfogade med svetsförband. Vid FEM-analyser har 
svetsförbanden förenklats genom att förse tänkta svetsskarvar med rundningar (round 
funktionen i Pro-E). Hur väl denna förenkling fungerar är aningen osäkert men för att 
säkerställa att konstruktionen håller har mycket goda säkerhetsmarginaler tilltagits kring de 
områden där svetsfogar tar stor belastning. Men det rekommenderas att svetsfogarna ses över 
av någon med erfarenhet inom området. 

 

Förenklingen vid beräkningen av skruvförbandet gjordes mestadels för att kunskaperna i 
FEM-programmet inte räckte till för att göra en analys med böjmoment där flera solider 
samspelar via kontaktytor.  
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Bilagor  

 

Med denna rapport följer en stor mängd bilagor som mera i detalj beskriver i konstruktionens 
ingående komponenter, material och data. 

Pga. det stora omfånget på dessa bilagor har vi valt att bifoga endast de viktigaste i rapporten 
och därutöver spara samtliga elektroniskt på CD-skriva samt på Scanias intranät. 
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