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Sammanfattning 
Examensarbetet denna rapport baseras på, har utförts i samarbete med Svea Teknik AB. Svea 

Teknik är ett konsultföretag som på uppdrag av Atlas Copco utvecklar delar av en gruvmaskin 

för tunnelborrning. Maskinen konstrueras för att mekaniskt krossa berget genom att fixera sig i 

tunnelgången och pressa ett stort skärhjul utrustat med diskformade s.k. kuttrar mot bergväggen 

samtidigt som skärhjulet roterar. Då kuttrarna är de verktyg som står i direkt kontakt med berget 

slits de markant och måste bytas ut för service med jämna mellanrum.  

Detta examensarbete har syftat till att utveckla en serviceutrustning för att möjliggöra snabba och 

smidiga byten av dessa kuttrar som har en diameter på 17 tum och väger ca 130 kg. Då utrymmet 

i tunneln är väldigt begränsat finns stora krav på utrustningens storlek.  

En kravspecifikation, baserad på examensarbetets bakgrundsstudie, utarbetades för att ligga till 

grund för de genererade koncept som sedan utvärderades gentemot varandra.  

Efter att ett koncept bestående av en transportvagn med plats för tre kuttrar, en vikbar kran med 

telfer samt ett specialanpassat kloförsett lyftverktyg hade valts togs beslutet att fokusera arbetet 

kring lyftverktyget för att begränsa projektets omfång.  

Genom att lasta nyservade kuttrar på den drivna transportvagnen tillsammans med den hopvikta 

kranen och lyftverktyget kan den ledas fram förbi maskinen i tunneln och kranen monteras upp 

framför maskinens skärhjul. Lyftverktyget hängs sedan upp i kranen för att möjliggöra att kuttrar 

lossas respektive monteras.   

Lyftverktyget består av två klor som sluts runt kuttern för att fixera den formbetingat samt en 

motvikt för att för hand kunna ändra rotationen av verktyget kring infästningspunkten. 

Lyftverktyget dimensionerades utifrån två uppsatta lastfall och verifierades sedan med FEM-

analyser.   

Rekommendationer inför framtida arbete och detaljkonstruktions sattes upp.  

Nyckelord: tunnelborrningsmaskin, mekanisk bergavverkning, produktutveckling, 

kutter 
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Abstract 
The Master Thesis work this report is based upon has been conducted in cooperation with Svea 

Teknik AB. Svea Teknik is a consultant firm which is developing parts of a tunnel boring 

machine on behalf of Atlas Copco. The machine is being developed to mechanically excavate 

hard rock by fixating itself in the tunnel and then press a large rotating cutter-wheel equipped 

with disc-cutters against the tunnel wall. The disc-cutters are the tools that are in direct contact 

with the hard rock and are therefore exposed to extensive wear and needs to be replaced on a 

regular basis.   

The purpose of this Master Thesis has been to develop a service equipment that will enable time 

effective and safe changes of disc-cutters. The disc-cutters have a diameter of 17 inches and 

weigh about 130 kg. The available space in the tunnel is very limited which puts strict 

requirements on the size of the service equipment. 

A specification of requirements was set up based on the background study made in the Master 

Thesis. Concepts to solve the problem were then generated and evaluated against each other.  

A concept consisting of a wagon with three slots for disc-cutter transport, a foldable crane with a 

hoist and a lifting tool adapted to the disc-cutters were chosen for further development. Since the 

concept was quite extensive the decision was made to focus the work around the lifting tool. 

By loading new disc-cutters onto the driven wagon together with the foldable crane and the 

lifting tool, the equipment can be transported past the machine in the tunnel and the crane can 

then be set up in front of the machine's cutter-wheel. The lifting tool is then lifted by the hoist to 

enable the disc-cutters in the cutter-wheel to be replaced. 

The lifting tool consists of two claws that close around the disc-cutter to fixate it geometrically 

and a counter weight to enable easy positioning of the disc-cutter by hand. The lifting tool is 

dimensioned according to two different load cases and was verified by FE-analysis.      

Recommendations for future work and more detailed design were set up.  

Keywords: tunnel boring machine, mechanical rock excavation, product development, 

disc-cutter 
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g Tyngdacceleration (m/s
2
) 

htunnel Konfidentiell tunnelhöjd (m) 

hunderlag Konfidentiell höjd på underlagets toppar (m) 

lAB Längd till punktmassa (m) 

lBC Längd till punktmassa (m) 

lDEx Avstånd i x-led mellan främre hjulpar och det drivande hjulet (m) 
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mkutter Massa hos kutter (kg) 

mtot Total massa hos transportvagn (kg) 

mvikt Massa hos motvikt (kg) 

n Varvtal (min
-1

) 

N1 Normalkraft verkande på det drivande hjulet (N) 

N2 Normalkraft verkande på det främre hjulparet (N) 

P Effekt (W) 

s1 Säkerhetsfaktor 

s2 Säkerhetsfaktor 
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s5 Säkerhetsfaktor 
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αkutter  Monteringsvinkel för kutter i skärhjul (º) 

αunderlag Konfidentiell vinkel på underlagets toppar (º) 

αverktyg Vinkel på lyftverktyg (º) 

βklo Fasvinkel på klo (º) 

µ Friktionskoefficient 

σs Sträckgräns (Pa) 

Förtydliganden och förkortningar 

CAD Computer Aided Design 

Drag bits Skrapande verktyg för avverkning av hårt berg 

FEM Finita Element-Metoden 

Gripper Anordning för att fixera tunnelborrningsmaskinen i tunneln vid borrning 

KTH Kungliga Tekniska Högskolan 

Kutter Verktyg för avverkning av hårt berg 

Kuttersadel En kutters infästning i skärhjulet 

Mobile miner Arbetsnamn på Atlas Copcos tunnelborrningsmaskin under utveckling 

Muck Bergkross som bildas vid mekanisk bergavverkning 

Sekvensanalys Analys där tidsåtgången för olika moment kartläggs och sammanfogas 

TBM Tunnelborrningsmaskin 

Telfer Lyftanordning med kätting även kallad lyftblock 
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WBS Work Breakdown Structure 
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1  INLEDNING 

I följande avsnitt presenteras examensarbetets bakgrund, syfte och avgränsningar. Även de 

metoder som valts för att genomföra examensarbetet finns beskrivna. 

1.1 Bakgrund 

Vid modern gruvdrift under jord krävs en väl utvecklad infrastruktur bestående av tunnlar för att 

effektivt kunna bryta den eftertraktade malmen. Detta skapar en efterfrågan på flexibla och 

kostnadseffektiva metoder för tunneldrivning [1].   

Svea Teknik AB är ett konsultföretag som på uppdrag av Atlas Copco utvecklar delar av en 

gruvmaskin för tunnelborrning (TBM). Maskinen krossar berget mekaniskt genom fixera sig i 

tunnelgången och pressa ett stort skärhjul utrustat med diskformade kuttrar mot bergväggen 

samtidigt som det roterar. I Figur 1 ses en representation av maskinen som går under 

arbetsnamnet Mobile miner.  

 

Figur 1. Mobile miner med det roterande skärhjulet utrustat med kuttrar till vänster. 

Maskinen forslar iväg krossat berg med hjälp av transportband och säkrar tunnelgången 

kontinuerligt. Tunnelprofilen skapas genom att maskinen skjuter skärhjulet framåt ett antal 

gånger i olika positioner [2]. Detta leder till att tunnelprofilen blir större än själva maskinen 

vilket hindrar maskinen från att klämmas fast vid tunneldrivning i ostabilt berg där tunneln 

riskerar att komprimeras avsevärt [3].     

Då kuttrarna är de delar som är i direkt kontakt med berget utsätts de för stora förslitningar och 

måste därför bytas relativt ofta. De nedslitna kuttrarna genomgår service och återanvänds sedan. 

Kuttrarna består av en slitring som är fäst i ett lagerhus vilket roterar kring en kraftig axel. Under 

servicen lossas slitringen, vilken är den del av kuttern som rullar mot berget, från kutterns 

lagerhus och en ny slitring monteras på [2]. Kutterbyte måste kunna utföras på ett tidseffektivt 

sätt då maskinen måste tas ur drift under inspektion och byte av kuttrar vilket påverkar 

maskinens effektivitet [4]. Då varje kutter väger ca 130 kg och utrymmet kring maskinen är 

mycket begränsat krävs någon form av lyftanordning för att lossa, transportera och montera 

kuttrar [2]. Kutterbyte utförs i första hand i korsningar mellan två tunnlar under inplanerade 

servicetillfällen, men akuta kutterbyten måste också kunna utföras i en tunnel där utrymmet runt 

maskinen är mycket begränsat [2].       
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1.2 Problembeskrivning 

Då Mobile miner konstrueras för att arbeta nere i en gruva med stora begränsningar i utrymme 

ställs krav på serviceutrustningen för att utföra kutterbyten. Nya kuttrar måste kunna 

transporteras fram till maskinen och monteras på ett snabbt och säkert sätt och utslitna kuttrar 

måste kunna transporteras bort för service.  

Byte av kuttrar kommer först och främst att utföras i tunnelkorsningar där utrymmet i det 

horisontella planet är mindre begränsande, men akuta byten måste även vara möjliga att utföra 

inuti en tunnel [2].  

Maskinen är avsedd att skapa tunnlar i upp till 15º vinkel från det horisontella planet. Detta gör 

att lyftanordning och logistik måste anpassas till det tillgängliga utrymmet mellan maskinen och 

tunneln samt tunnelns lutning.  

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att utveckla en serviceutrustning som möjliggör byte av kuttrar i 

Atlas Copcos TBM Mobile miner samt att redogöra för hur logistiken kring dessa byten kan se 

ut. Byte av kuttrar skall kunna utföras dels inuti tunneln som borras där stora utrymmesbrister 

finns samt i tunnelkorsningar. 

1.4 Avgränsningar 

Avgränsningar som gjorts för att begränsa projektets storlek kan ses i punktform nedan. 

 Programmering av eventuella styrsystem för hydraulik etc. utförs ej 

 Inga fysiska prototyper tillverkas i examensarbetet 

 Detaljkonstruktion med toleransutvärdering, tillverkningsunderlag och liknande utförs ej 

 Hänsyn till ändringar i Atlas Copcos utvecklingsprojekt tas inte efter 2013-02-01  

 Projektet är begränsat till 800 arbetstimmar och avslutas senast 2013-06-07 

Avgränsningarna är gjorda baserat på önskemål från projektets intressenter och den begränsade 

tidsramen för examensarbetet.  

1.5 Metodval 

Projektet genomfördes som ett konstruktionsprojekt med en omfattande förstudie, 

konceptgenerering och utvärdering, vidareutveckling av koncept och verifiering. Alla delar i 

projektet dokumenterades kontinuerligt och nödvändig kunskap erhölls genom inplanerade 

utbildnings- och tutorialfaser. I Figur 2 kan projektet ses uppdelat i faser i ett WBS-schema 

(Work Breakdown Structure) vilket åskådliggör projektets omfattning och uppdelning av 

arbetsuppgifter.  



 3 

 

Figur 2. WBS-schema över projektet. 

Uppdelningen i projektet bidrog till att relevant kunskap kunde erhållas från förstudien innan 

några lösningsförslag togs fram. En kravspecifikation baserad på den information som framkom 

under förstudien har legat som grund för de genererade koncepten. Utvärderingen av koncept har 

gjorts med hjälp av Pughs matris där koncepten värderades utifrån ett antal viktade kriterium och 

jämfördes mot ett referenskoncept.  

Konstruktionsarbetet har utförts i CAD-programvaran PRO/Engineer Wildfire 4.0 (Student 

version) där modeller av ingående komponenter skapats i 3D. Verifiering av komponenters 

hållfasthet har genomförts med hjälp av lastfallsanalyser och grundläggande FEM-beräkningar 

(Finita Element Metoden) i programvaran ANSYS Workbench 14. Funktionsverifiering med 

inriktning mot geometri och utrymmeskrav har verifierats med hjälp av CAD-modeller.  

Då det är svårt att definiera ett projekts omfång i ett inledande skede har ytterligare 

avgränsningar gjorts under projektets gång.   

Statusrapporter och uppdaterade tidsplaneringar har skapats och skickats ut för att upprätthålla 

en kontinuerlig avrapportering till projektets intressenter.  

 

 



 4 

2  REFERENSRAM 

I följande avsnitt presenteras existerande information kring examensarbetets problemområde 

och grundläggande kunskap om TBM:er, Atlas Copcos Mobile miner och dess arbetssätt samt 

olika lyftanordningar.  

2.1 Mekanisk bergavverkning 

I detta kapitel presenteras teorin bakom mekanisk bergavverkning, tunneldrivning med hjälp av 

TBM:er samt exempel på olika typer av TBM:er.  

2.1.1 Teori 

Att mekaniskt avverka berg innebär att verktyg i kontakt med berget inducerar spänningar i 

stenen vilket leder till sprickbildningar och att stenskärvor lossnar. De vanligaste verktygen för 

att inducera dessa spänningar i hårdare bergarter är diskformade kuttrar som pressas mot, och 

rullar över, bergväggen. Vid brytning av mjukare bergarter där förslitning av verktyg inte gör det 

olönsamt används även skrapande verktyg s.k. drag bits för att spräcka stenen [1]. Figur 3 

åskådliggör en schematisk bild över hur kuttrar och ett skrapande verktyg arbetar.  

 

Figur 3. Sprickbildning till följd av kutter (t.v.) samt drag bit (t.h.). Modifierad från [1]. 

Tekniken med diskformade kuttrar bygger på att materialet som avverkas är sprött och spricker 

då det utsätts för den höga tryckkraften från kuttern [1].  

Diskformade kuttrar kan arbeta dels genom att pressas i normalriktningen mot bergväggen eller 

attackera berget ur en vinkel, så kallad undercutting [1]. I Figur 4 åskådliggörs principerna 

bakom konventionellt kutterangrepp och undercutting.  



 5 

 

Figur 4. Konventionellt kutterangrepp (t.v.) samt undercutting (t.h.) [1]. 

Då kuttrar pressas i normalriktningen till berget utnyttjas avståndet mellan närliggande kuttrar 

för att skapa sprickor som går in i varandra och skapar stenskärvor mellan två kutterspår. 

Det har även testats att använda ocillerande kuttrar som vibrerar i ett plan ortogonalt till kutterns 

axel för att försvaga berget genom att inducera utmattningssprickor i materialet [1].   

Trots att kuttrar och "drag bits" är tillverkade i material med en större hårdhet än de hårda 

mineralerna i berget (vid rumstemperatur) nöts de abrasivt, det vill säga att ett hårdare material 

plöjer spår i ett material med lägre hårdhet. Detta beror på att friktionen mellan kutter och sten 

leder till temperaturhöjningar i verktyget. Den förhöjda temperaturen sänker hårdheten hos 

verktyget och gör att nötningsgraden går upp [1]. Kuttrar slits således ut och måste bytas med 

jämna mellanrum.   

Till skillnad från konventionell bergavverkning där sprängmedel används för att krossa berget 

påverkar inte mekanisk avverkning det närliggande berget i samma utsträckning vilket leder till 

reducerade krav på säkring av berget [5].  

2.1.2 Tunnelborrningsmaskiner 

En vanlig applikation av mekanisk bergavverkning är drivning av tunnlar. Vid mekanisk 

tunneldrivning används tunnelborrningsmaskiner. Till skillnad från att spränga tunnlar vilket 

kräver en mängd olika steg så som borrning, adaptering av sprängämne, sprängning, ventilering, 

utforsling av material och säkring av berg, kan en TBM borra, forsla bort avverkat material och 

säkra tunneln kontinuerligt [4]. En typisk TBM för tunneldrivning i hårt berg kan ses i Figur 5. 

 

Figur 5. Full face TBM från Robbins Company [6]. 
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TBM-maskinen i Figur 5 är en så kallad full face TBM vilket innebär att skärhuvudet i fronten 

av maskinen har samma diameter som tunneln den borrar. Full face TBM:er borrar tunnlar 

genom att pressa det kutterförsedda skärhuvudet mot bergväggen samtidigt som det roterar. För 

att åstadkomma en tillräckligt stor tryckkraft måste maskinen fixeras i tunneln. Detta åstadkoms 

på olika sätt beroende på vilken typ av teknik TBM-maskinen använder sig av. En TBM med 

grippersystem fixerar sig i tunneln genom att radiellt pressa gripprar mot tunnelväggen medan 

TBM:er som säkrar berg med hjälp av att montera betongsektioner, tar stöd mot den senast 

monterade sektionen för att skjuta sig framåt [7]. Krossat berg transporteras iväg genom 

maskinen på transportband och enheter för att kontinuerligt säkra berget då maskinen rör sig 

framåt finns monterade på maskinen [7]. Full face TBM:er finns i diametrar från 2 till 15 m [4].  

TBM:er som skapar en tunnelprofil genom att utföra skär i olika sektioner kallas part face 

TBM:er. Ett exempel på en part face TBM är Atlas Copcos TBS som använder sig av ett skärhjul 

med kuttrar som skjuts in i berget i olika positioner både i höjd- och sidled och kan ses i Figur 6.  

 

Figur 6. Atlas Copcos part face TBM, TBS [8]. 

Ytterligare exempel på part face TBM:er är Atlas Copco-Robbins Mobile miner som har ett 

roterande skärhjul som svingas horisontellt över tunnelväggen samt Wirths Mobile Tunnel Miner 

som använder sig av sex skärarmar med undercutting-kuttrar som kan programmeras för olika 

tunnelprofiler [5]. Alla ovan nämnda TBM:er fixerar sig i tunneln med hjälp av grippersystem 

och forslar bort muck och säkrar tunneln kontinuerligt vid drift.   

En fördel med part face TBM:er är att de kan skapa icke cirkulära tunnelprofiler med plana 

underlag vilket är att föredra vid utveckling av tunnelsystem i gruvor där maskiner skall köras 

[9]. Då part face TBM:er skapar tunnlar större än själva maskinen blir de mer flexibla och 

riskerar inte att klämmas fast i tunneln om tunneln komprimeras i samma utsträckning som en 

full face TBM [3]. 

Förslitningen och byte av kuttrarna är en av de faktorer som påverkar både full face och part face 

TBM:ers lönsamhet i stor utsträckning, då maskinen måste tas ur drift under dessa byten [4]. På 

stora full face TBM:er kan byte av kuttrar ofta ske inifrån maskinen medan kuttrarna på part face 

maskiner så som Atlas Copcos TBS måste bytas från utsidan av maskinen [10] [11].     
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2.2 Atlas Copco Mobile miner 

Information och bilder i detta avsnitt är hämtade från utvecklingsprojektets interna 

dokumentation samt från diskussioner med projektets berörda aktörer. 

Atlas Copcos Mobile miner är en gruvmaskin under utveckling som anpassas för att skapa 

tunnelinfrastruktur av låga och breda tunnlar. Mobile miner är likt TBS-maskinen en part face 

TBM som skjuter fram ett roterande skärhjul i olika positioner för att driva tunnlar. Figur 7 visar 

en sidovy av maskinen.  

 

Figur 7. Sidovy av Atlas Copcos Mobile miner. 

Mobile miner har till skillnad från TBS-maskinen ett liggande skärhjul för att möjliggöra 

drivning av låga tunnlar. Skärhjulet är utrustat med diskformade kuttrar som sitter monterade i 

par speglade över skärhjulet. Detta leder till att skärhjulet vid rotation skapar ett antal parallella 

kutterspår i berget. För att fixera sig i tunneln och möjliggöra tillräckliga reaktionskrafter för att 

pressa skärhjulet mot tunnelväggen använder sig maskinen av två par hydrauliska gripprar som 

pressas mot tunnelns golv och tak. Mucken forslas kontinuerligt bort genom att den skrapas upp 

på ett transportband som löper igenom maskinen och för att säkra tunneln är maskinen utrustad 

med bultningsenheter som sitter monterade bakom det bakre gripperparet. Dessa borrar hål i 

berget och för in bultar för att hålla berget på plats och undvika att stenblock rasar ner i tunneln. 

Detta innebär att människor inte kan vistas framför dessa enheter då det finns risk för ras i 

osäkrade zoner. Den bakre delen av maskinen består av en kraftmodul vilken innehåller centrala 

system för hydraulik och tryckluft med mera. Figur 8 visar en bild över maskinen med de olika 

delsystemen utmärkta. 

 

Figur 8. Schematisk bild över Mobile miners delsystem. 
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Mobile miner är uppbyggd av en främre och en bakre huvudkropp. Den främre huvudkroppen 

förflyttas framåt i förhållande till den bakre huvudkroppen då skärhjulet skjuts fram mot 

tunnelväggen för att avverka berget. 

2.2.1 Arbetssätt 

Mobile miner är planerad att skapa ett tunnelsystem av parallella tunnlar förbundna med 

tvärtunnlar eller tvärorter. Tunnlarna drivs i lutande plan på upp till 15º. Varje parallell tunnel 

har en speciell funktion så som plats för transportband, luftväg, material- och persontransport.  

Maskinens roterande skärhjul kan vinklas både horisontellt och vertikalt i förhållande till 

maskinens centrumlinje vilket gör att maskinen kan avverka olika sektioner av tunnelprofilen 

utan att ompositionera sig. 

Mobile miner kan avverka berg dels genom att skjuta fram skärhjulet en viss längd (slaglängden) 

i olika positioner tills att tunnelprofilen är skapad eller genom att efter att ha skjutit fram 

skärhjulet svinga det från sida till sida för att åstadkomma den rätta bredden. Genom att upprepa 

detta i höjdled fås en tunnelprofil av de önskade måtten. Efter att hela tunnelprofilen har 

avverkats släpper maskinen på gripprarna, åker fram och positionerar sig för att avverka ett nytt 

tunnelavsnitt. Beroende på vilken av dessa tekniker som tillämpas kommer tunnelns golv att se 

olika ut. Om skärhjulet skjuts fram fås ett mer eller mindre plant golv medan om skärhjulet 

svingas fås ett ojämnare golv. En viss radie skapas även där väggarna möter golv och tak i 

tunneln. Figur 9 visar en förenklad bild av formen på ett tvärsnitt över tunnelprofilen som 

åstadkoms då skärhjulet skjutits fram.  

 

Figur 9. Ett förenklat tvärsnitt över tunneln då skärhjulet skjutits fram. 

Maskinen konstrueras för att möjliggöra drivning av tunnlar med olika bredder och höjder.  

2.2.2 Kutterservice 

På grund av den stora förslitningen av kuttrarna måste dessa komponenter kontinuerligt servas. 

Under servicen lossas kuttern från skärhjulet och slitringen, vilken är den del av kuttern som är i 

ingrepp med bergväggen då maskinen arbetar, byts ut mot en ny ring. Figur 10 åskådliggör 

geometrin hos en av Mobile miners kuttrar.  
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Figur 10. Geometrin hos Mobile miners kuttrar, mått i (mm). 

Kuttrarna är uppbyggda av en axel, lagerhus samt en utbytbar slitring och fästs in i en sadel som 

sitter fäst i Mobile miners skärhjul med två stycken M24 bultar och två kilar. En sprängskiss över 

kutterinfästningen kan ses i Figur 11. 

 

Figur 11. Exploderad vy över Mobile miners kutterinfästning. 

Kuttrarna med axel, lagerhus och slitring väger 128 kg och skall bytas inom specifikt angivna 

intervall. Då maskinen måste stoppas när ett kutterbyte skall genomföras påverkar tiden det tar 

att genomföra bytet i stor utsträckning effektiviteten hos maskinen och bytet bör således gå så 

snabbt som möjligt. Då kuttrarna parvis skapar spår i berget måste kuttrarna i detta par bytas 

samtidigt. Detta beror på att om endast en kutter i paret byts ut kommer den kuttern att ha en 

större diameter än den som inte bytts och då utsättas för en högre förslitning eftersom den 

pressas djupare in i berget jämfört med den slitna kuttern.  

För att komma åt att byta kuttrar måste maskinen backas upp så att skärhjulet och området 

framför befinner sig i en sektion av tunneln som har säkrats med bultar så att personal kan vistas 

framför maskinen. Avståndet Mobile miner måste backas för att positionera skärhjulet i en 

säkrad del av tunneln är ca 15 m. Utrymmet på sidan av maskinen är mycket begränsat vilket gör 

att utrustning för kutterbyte måste kunna transporteras fram i den smala gång som bildas mellan 

maskinen och tunnelväggen vid drift.  

Kuttrarna i skärhjulets övre och nedre kanter sitter monterade i vinkel för att klara av att avverka 

berg även en bit utanför skärhjulets tjocklek, se Figur 12. 
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Figur 12. Kuttrarna på skärhjulets sidor sitter monterade i vinkel. 

Vinkeln αkutter tar värden mellan 70º och 20º beroende på vilket kutterpar som avses. Detta gäller 

både för skärhjulets över- och underkant. På grund av vinkeln på dessa kuttrar krävs att 

skärhjulet positioneras för att dessa kuttrar skall bli åtkomliga då de skall bytas. Utrymmet som 

kan åstadkommas i vertikalled i tunneln ovanför respektive nedanför skärhjulet ses i Figur 13 

och Figur 14. 

 

Figur 13. Utrymme ovanför skärhjulet, mått i (mm). 

 

Figur 14. Utrymme nedanför skärhjulet, mått i (mm). 

Då utslitna kuttrar har plockats bort från skärhjulet transporteras de iväg till en servicestation där 

slitringarna byts och lager inspekteras. 
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2.3 Lyftanordningar 

Det finns många olika varianter på lyftanordningar som används inom en mängd branscher för 

att lyfta och förflytta föremål som är för tunga eller för klumpiga för att hanteras för hand. I detta 

avsnitt presenteras en del av dem som en bakgrund till senare konceptgenerering. 

2.3.1 Kran 

Kranar finns i en mängd olika utföranden, från stora fackverkskranar för lyft inom byggsektorn 

till mindre kranar för lyft inom industrin. Hydrauliska kranar uppbyggda av ledade sektioner 

används i entreprenad- och skogsmaskiner för grävning och timmerhantering. I Figur 15 kan tre 

vanliga typer av kranar ses. 

 

 

Figur 15. Svängkran (t.v.) [12], hydraulisk kran (mitten) och teleskopkran (t.h.). 

Svängkranen till vänster i figuren har en arm som kan rotera kring monteringspelaren och längs 

armen kan ett kedjespel löpa vilket gör att hela kranens radie kan nås med kedjan som används 

vid lyftning. Det finns även svängkranar som har en fast infästning av kedjan längst ut på armen 

och löser då istället positioneringsproblemet genom att armen är ledad på mitten. Detta gör att 

armen kan vikas för att nå innanför kranens maximala radie [13].  

Ledade kranar likt den i mitten av Figur 15 är uppbyggda av olika ledade sektioner som styrs av 

hydrauliska cylindrar. Hur sektionerna och hydraulcylindrarna är infästa kan variera beroende på 

kranens användningsområde och räckvidd. Kranar av denna typ monteras ofta på lastbilar för att 

lasta t.ex. timmer. Inom tillverkningsindustrin används mer avancerade ledade robotar för lyft 

och andra arbetsuppgifter i automatiseringssyfte som till skillnad från de hydrauliskt 

kontrollerade kranarna styrs med servomotorer med mycket hög positioneringsprecision [14].    

Till höger i Figur 15 ses en teleskopkran monterad på en truck. Teleskopkranar kan förlängas 

genom att olika sektioner av kranen glider i varandra och kan skjutas ut med hjälp av hydrauliska 

cylindrar. Detta gör att teleskopkranen får en stor räckvidd samtidigt som den kan göras kompakt 

när den inte används. 

Ett exempel på hur kranar kan användas som mobila lyftanordningar är utrustning som används 

inom glashantering, se Figur 16.  
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Figur 16. Kranrobot för glashantering [15]. 

Glashanteringsroboten i Figur 16 har en motor som driver det bakre hjulet och gör det möjligt att 

förflytta och positionera kranen samt ett vakuumsystem för att fixera glasskivor i kranens ände.    

2.3.2 Telfer 

En telfer eller lyftblock är en anordning som möjliggör lyftning genom att maskinellt dra i en 

kedja eller vajer. Telfrar är ofta infästa i en vagn vilket gör att den kan förflyttas längs en balk. 

Ett exempel på detta är traverser, där ett lyftblock är infäst i en överliggande ram som möjliggör 

förflyttning i två riktningar, se Figur 17.   

 

 

Figur 17. Schematisk bild över en travers. 

En telfer kan även fästas in i en fast punkt som till exempel i änden på en kranarm.  

Telfrar finns i olika utföranden när det kommer till drivning. Enklare modeller drivs manuellt 

genom att kraft appliceras längs en hävarm medan mer avancerade modeller drivs elektriskt eller 

med hjälp av pneumatik.  

2.3.3 Staplare och truck 

Staplare och truckar används främst för att hantera och lyfta gods på pallar. Lyftanordningen 

består av en hiss, där verktyg så som pallgafflar fästs in, vilken löper i ett stativ och kan höjas 

och sänkas för att lyfta gods.  

Truckar finns i en mängd olika utföranden och storlekar och används i stor utsträckning inom 

industri och lagerhantering. Den kanske vanligaste trucken är den så kallade motviktstrucken, 

där trucken i sig agerar motvikt för att klara tunga lyft, se Figur 18. 
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Figur 18. Motviktstruck [16]. 

Andra varianter på truckar är skjutstativtruck, sidolastande truck, samt stödbenstruck. Då truckar 

ofta har en fix framaxel och ett bakre hjul som möjliggör styrningen av trucken är de lätta att 

manövrera i trånga utrymmen och positionera för olika lyft.  

2.3.4 Lyftverktyg 

Ett lyftverktyg är ett hjälpmedel för att möjliggöra lyft då traditionella lyftok som t.ex. en krok 

inte kan fixera föremålet som skall lyftas. Lyftverktyg är ofta anpassade efter det föremål som 

skall lyftas. I Figur 19 kan ett lyftverktyg för att fixera bildäck ses.  

 

Figur 19. Lyftverktyg för fixering av däck [17]. 

Lyftverktyget i Figur 19 fixerar däcket genom att klämma fast det mellan två armar. Det finns 

även verktyg som använder sig av geometriska låsningar, vakuum, eller magneter för fixering. 

En av fördelarna med lyftverktyg är att föremål utan naturliga fästmöjligheter kan lyftas på ett 

säkert sätt. Användandet av lyftverktyg möjliggör även lyft med flera olika lyftanordningar då en 

universell koppling kan implementeras på lyftverktyget.     

Ett exempel på ett lyftverktyg som används för att fixera kuttrar vid kutterservice kan ses i Figur 

20.  
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Figur 20. Lyftverktyg för kutterbyte från Herrenknecht [18]. 

Lyftverktyget används vid kutterbyte i Herrenknechts full face TBM:er och fixerar kuttern 

geometriskt med hjälp av en gaffel. Verktyget har även en hydraulcylinder för att dra ut kuttern 

ur sin infästning samt en motvikt för att balansera verktyget.  

  



 15 

3  GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT 

I detta kapitel presenteras arbetsprocessen och de resultat som uppnåtts under arbetets gång. 

Kapitlet omfattar kravspecifikation, konceptgenerering och utvärdering, vidareutveckling av valt 

koncept samt verifieringar.    

3.1 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen som tagits fram för serviceutrustningen är baserad på information om 

Mobile miners arbetssätt och servicebehov som samlades under förstudien och ses i Tabell 1.  

Tabell 1. Kravspecifikation. 

# Beskrivning Vikt 
Kravtyp 

Ska/Bör 
Verifikationsmetod 

1 Funktionskrav    

1.1 Klara av att arbeta i en lutning på 15º 

 

- S CAD/Kraftberäkning 

1.2 Kunna transportera två kuttrar minst 30 m på 

ojämnt underlag*  

- S CAD/Kraftberäkning 

1.3 Kunna fixera en kutter formbetingat för säker 

hantering och positionering 

- S CAD/Kraftberäkning 

1.4 Kunna lyfta en kutter kontrollerat till en höjd 

av 1,6 m 

- S CAD/Kraftberäkning 

1.5 Kunna förflytta en lyft kutter 1,5 m  

 

- S CAD/Kraftberäkning 

1.6 Kunna ändra positionering (rotation) av lyft 

kutter 

- S CAD/Kraftberäkning 

1.7 Kunna transportera 2 kuttrar förbi maskinen i 

tunnel med bredden btunnel och höjden htunnel 

- S CAD 

1.8 Möjliggöra byte av två kuttrar inom tiden 

tservice  

- S Sekvensanalys/ 

Fälttest 

1.9 Kunna positioneras för kutterbyte i tunnel 

med bredden btunnel samt höjden htunnel 

- S CAD 

1.10 Kunna positioneras för kutterbyte i 

tunnelkorsning 

- S CAD 

1.11 Kunna hanteras av två personer 

 

- S Sekvensanalys 

1.12 Ej ställa krav på omfattande omkonstruktion 

av Mobile miner 

- S CAD 

1.13 Kunna styras från ett avstånd på minst 5 m 

 

- B Sekvensanalys 

1.14 Även kunna utföra byte av kuttrar på Atlas 

Copcos TBS 

- B CAD 

1.15 Hantera montering/lossning av kuttrar 

(skruvförbanden)  

- B CAD/Kraftberäkning 

2 Hållfasthetskrav    

2.1 Vara dimensionerad för de laster som 

uppkommer vid kutterbyte (ingen 

plasticering) 

- S FEM-analys 

2.2 Ha eventuellt känsliga komponenter 

skyddade mot stötar och damm 

- S CAD 
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* Ojämnt underlag definieras här efter ett värstafallscenario med toppar karakteriserade av 

höjdökningen hunderlag med lutning αunderlag från tunnelgolvet. 

** Lyftanordningens minsta bredd bör vara så liten som möjligt (optimum är 330 mm vilket 

motsvarar kutteraxelns längd).  

3.2 Framtagna koncept 

Baserat på kravspecifikationen genererades ett antal koncept för hur logistiken kring kutterbyten 

kan se ut. Dessa presenteras uppdelade i koncept för transport av kuttrar förbi maskinen, koncept 

för lyftanordning samt koncept för lyftverktyg.  

3.2.1 Koncept för kuttertransport 

Nedan presenteras genererade koncept för hur kuttrar transporteras förbi maskinen i tunneln.  

Transportvagn 

Transportkoncept 1 baseras på att en transportvagn med infästningar för tre kuttrar leds förbi 

maskinen då den befinner sig uppbackad i ett område med säkrat berg. En enkel CAD-modell 

över konceptet kan ses i Figur 21. 

 

Figur 21. Transportvagn för kuttrar. 

Vagnens bakre hjul är motordrivet och vagnen styrs som en truck genom att det drivande hjulet 

snedställs, se Figur 22. Detta gör att vagnen får en liten svängradie och lätt kan vändas och 

positioneras i trånga utrymmen, se Figur 22.  

 

Figur 22. Transportvagnen manövreras som en truck genom snedställning av det drivande hjulet. 



 17 

Den elektriska motorn drivs med ett batteripack på vagnen eller genom att en sladdvinda kopplas 

in till vagnen och sladd matas ut då den körs framåt. Alternativt kan en luftdriven motor 

användas vilket då ställer krav på inkoppling av en slang med tryckluft för att driva motorn. 

Vagnens hjul är utrustade med bromsar som enbart kopplas ur då vagnen skall förflyttas. Detta 

gör att vagnen inte riskerar att rulla iväg då den befinner sig i lutning. I Figur 23 åskådliggörs hur 

vagnen är tänkt att transportera kuttrarna fram till Mobile miners skärhjul. 

 

Figur 23. Transportvagnen leds förbi maskinen. 

Då tunnelprofilen inte är helt plan längs tunnelns sidor kan det främre hjulens position 

kontrolleras i höjdled för att kompensera för radien i tunnelns kanter enligt Figur 24. 

 

Figur 24. Transportvagnen kan kompensera för det ojämna underlaget i tunnelns kanter genom 

höjdförändring av hjulen. 

Positioneringen av hjulen hindrar vagnen från att tippa när den leds i tunnelns ytterkanter samt 

att vagnen ställs i lutning in mot maskinen vilket skulle leda till att den kräver mer utrymme för 

att ta sig förbi.  

Vagnen är konstruerad för att möjliggöra transport av två kuttrar åt gången. Den tredje 

kutterplatsen gör att en den fösta kuttern som lossas i skärhjulet kan läggas direkt på vagnen. 

Vinschning av kuttrar 

Genom att utnyttja kuttrarnas rotationssymmetri kan en skena i vilken kuttrarna kan rullas 

kopplas ihop i sektioner och läggas ut längs sträckan förbi maskinen. För att få en kontrollerad 

transport av kuttrarna fästs en vinsch in i den ände av skenan som befinner sig i det högsta läget. 

Detta gör att kuttrarna kan bromsas när de rullas nedför skenan samt dras när de transporteras 

uppför skenan. En enkel CAD-modell av kuttrar och vinsch på skena kan ses i Figur 25. 
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Figur 25. Transportskena med vinschanordning. 

Genom att koppla ihop olika sektioner kan kutterskenan byggas upp till den längd som krävs 

samt eventuella svängar kan åstadkommas genom snedställning av skenorna i förhållande till 

varandra. 

Kuttertransport på kedjetransportör  

För att forsla bort det krossade berget, eller mucken, har Mobile miner ett inbyggt 

muckhanteringssystem bestående av transportband som löper genom maskinen. I Figur 26 kan 

den främre delen av transportbandet ses.  

 

Figur 26. Det främre transportbandet. 

Genom att driva transportbandet framåt, det vill säga åt motsatt håll jämfört med när muck 

transporteras bort, skulle det kunna användas för att transportera kuttrar genom maskinen fram 

till skärhjulet. Dock är utrymmet väldigt begränsat mellan transportbandet och maskinen vilket 

kräver viss omkonstruktion för att tillåta kuttrar att transporteras fram den vägen. Bandet måste 

även anpassas för att klara av att drivas åt fel håll och med den last som uppkommer vid 

kuttertransport. Problem uppstår även då kuttrarna skall lyftas av transportbandet framme vid 

skärhjulet då transportbandet är infäst i ett bord som skyfflar upp mucken på bandet. Detta leder 

till att transportbandet slutar bakom skärhjulet vilket gör att kuttrarna måste kunna dras fram 

framför skärhjulet på något sätt, se Figur 27.  
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Figur 27. Transportbandets position i maskinen. 

Mobile miners muckhanteringssystem består av transportband i flera olika sektioner som 

överlappar varandra. Det främre transportbandet är monterat så att mucken kan ramla ner på 

nästa sektion vilket gör att om kuttrarna skall lastas på längre bak än det främre transportbandet 

måste de kunna lyftas från den bakre sektionen upp på den främre. Den omfattande 

omkonstruktionen som krävs för att göra konceptet genomförbart gör att krav 1.12 i 

kravspecifikationen ej uppfylles och konceptet avfärdas redan innan konceptutvärderingen.   

Dragskena längs maskinen 

Genom att ha en skena monterad längs hela maskinen där en kranarm kan skjutas fram och 

tillbaka kan kuttrarna dras fram till skärhjulet då service skall utföras. 

Då kuttrar skall transporteras fram till maskinens skärhjul hakas en kranarm med en telfer i 

skenan och en kutter fixeras i telferns kedja. Kranarmens infästning i skenan måste vara drivande 

för att kuttrar skall kunna transporteras även då maskinen arbetar i lutning och större kraft än vad 

som kan genereras för hand krävs för att föra kranarmen uppför skenan.  

Kranarmen består av en balk som i likhet med en svängkran är ledad i sin infästning i skenan 

vilket gör att kranändens position kan ändras i förhållande till maskinen. 

Att montera en skena längs maskinen ställer stora krav på omkringliggande komponenter då 

kranarmen måste ha fritt utrymme åt sidan för att positionera telfern vid sidan av maskinen. 

Problem uppstår även i maskinens midja där den är ledad vilket gör att skenan måste delas upp i 

olika sektioner. Kuttrarna får således transporteras fram en sektion i taget och sedan måste 

kranen monteras upp i nästa sektion innan transporten kan fortsätta. På grund av problemen som 

uppstår med kringliggande komponenter på maskinen och att utrymmen för att fästa in skenan är 

mycket begränsade uppfylles inte krav 1.12 i kravspecifikationen. Således har inte konceptet 

tagits vidare till konceptutvärderingen. 

3.2.2 Koncept för lyftanordning 

Nedan presenteras genererade koncept för lyftanordningar som möjliggör byte av kuttrar i 

Mobile miners skärhjul. 

Kran med klo monterad på transportvagn 

Detta koncept består av en hydrauliskt kontrollerad kran monterad på en transportvagn. För att 

behålla balansen under kutterlyft är transportvagnen utrustad med stödben som kan fällas ut då 

kranen skall användas. I Figur 28 ses en enkel CAD-modell av konceptet.  
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Figur 28. Kran med klo monterad på vagn. 

Kranen är utrustad med en klo som kan greppa runt en kutter och på så sätt fixera den vid 

kranänden. Detta ställer krav på kranens förmåga att positionera klon för att kunna gripa om 

kuttern och klon måste vara ledad på ett sånt sätt så att den kan komma åt kuttrarna som skall 

bytas. Då utrymmet mellan kuttersadeln i skärhjulet och kuttern är begränsat så greppar klon 

kuttern genom att klohalvorna förs runt kuttern (förklaras vidare i kapitel 3.2.3). Kranen kan 

rotera kring sin infästningspunkt och på så vis möjliggöra lyft inom en radie kring 

transportvagnen.  

Kran med telfer på transportvagn 

Detta koncept består i likhet med föregående koncept av en transportvagn med en hydrauliskt 

kontrollerad kran monterad men till skillnad från föregående koncept har kranen en 

infästningspunkt där en telfer kan hängas upp. Telfern gör att en kedja eller vajer kan dras 

vertikalt i kranens ände och på så vis positionera ett lyftverktyg framför skärhjulet. Lyftverktyget 

används sedan för att fixera kuttrarna (lyftverktyg presenteras vidare i kapitel 3.2.3). Figur 29 

visar en enkel CAD-modell av konceptet. 

 

Figur 29. Kran med telfer och lyftverktyg monterad på vagn. 

Kranen kan rotera kring sin infästningspunkt och på så vis möjliggöra lyft inom en radie kring 

transportvagnen.  
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Gripperkran med telfer 

Genom att använda sig av tunnelns golv och tak kan en pelare med en kranarm spännas in med 

hjälp av en hydraulcylinder. På kranarmen som kan vikas in för att minimera utrymmeskravet 

vid transport sitter en blockvagn monterad. I blockvagnen kan en telfer hängas upp för att 

möjliggöra lyftning. I telferns kedja fästs ett lyftverktyg som fixerar kuttrarna och möjliggör 

positionering för byte, se kapitel 3.2.3. Figur 30 åskådliggör principen bakom konceptet. 

 

Figur 30. Gripperkran med telfer. 

Eftersom att kranen endast möjliggör förflyttning av kuttrar längs en linje krävs det att kuttrarna 

kan transporteras fram och placeras under kranen för att kutterbyte skall kunna genomföras. 

För att driva den hydrauliska cylindern som spänner in kranen kan trycksatt olja kopplas in från 

maskinens hydraulsystem alternativt pumpas för hand genom att en hävarm monteras på kranen.  

Då kranens gripperlösning bygger på att kranen stöds mot tunnelns golv respektive tak ställer 

den krav på tunnelprofilens höjd. Kranen kan således inte användas i tunnlar med för högt eller 

för lågt till tak. Även att berget är ordentligt säkrat är viktigt för att sten inte skall lossna när 

kranens pelare överför kraft till tunnelns tak. 

Eftersom att Mobile miner skapar tunnlar i lutande plan kommer kranarmen att befinna sig i 

lutning om inte kranen placeras ortogonalt mot tunnelns lutning. Detta gör att blockvagnen ej för 

hand kan dras längs kranarmen under lyft. Detta löses genom att med en blockvagn, driven av 

pneumatik eller elektricitet, kontrollera positionen längs armen alternativt alltid positionera 

kranen så att kranarmen befinner sig i det horisontella planet.   

Vikbar kran med telfer 

Detta koncept består av en kran med stödben som kan vikas ihop för att utrymmesmässigt kunna 

transporteras förbi maskinen i tunneln, se Figur 31. 
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Figur 31. Vikbar kran med telfer. 

På kranarmen kan en blockvagn löpa i vilken en telfer kan hängas upp. Telfern kompletteras 

sedan med ett lyftverktyg, se kapitel 3.2.3, för att fixera kuttrar. I likhet med gripperkranen kan 

telfern enbart positioneras längs en linje vilket gör att kuttrarna måste kunna transporteras fram 

under kranen för att kunna lyftas. Även den vikbara kranen måste positioneras så att kranarmen 

är horisontell för att blockvagnens position skall kunna kontrolleras med enbart handkraft. 

Någon form av driven blockvagn krävs annars för att förflytta den längs kranarmen. 

Stödbenen kan utrustas med en teleskopfunktion för att enklare kunna vikas ut i trånga 

utrymmen.  

Kran infäst i skärhjul med telfer 

Detta koncept består av en lyftanordning som fästs in i Mobile miners skärhjul. En ram hängs 

upp på skärhjulet och sedan pressas den övre och undre delen av ramen mot skärhjulets ovan- 

och undersida så att ramen fästs likt en tving med en hydraulisk cylinder. På ramen sitter en 

kranarm monterad i vilken en telfer kan hängas upp för att möjliggöra lyft i likhet med 

föregående koncept. Dock måste lyftanordningen monteras ner och positioneras om på skärhjulet 

mellan varje kutterbyte. Detta leder till att krav 1.8 i kravspecifikationen blir svårt att uppfylla då 

detta förfarande tar onödig tid i anspråk. Således har konceptet avfärdats och tas inte med i 

konceptutvärderingen. 

3.2.3 Koncept för lyftverktyg 

De koncept som använder sig av en telfer för att möjliggöra lyft kräver ett lyftverktyg att fästa i 

telferns kedja för att fixera en kutter. Nedan presenteras koncept för lyftverktyg.  

Lyftverktyg med klo 

Detta koncept använder sig av en klo för att fixera kuttern och kan ses som en enkel CAD-

modell i Figur 32.  
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Figur 32. Lyftverktyg som fixerar kuttrar genom att greppa om kuttern med en klo. 

Då utrymmet mellan kuttern och kuttersadeln i skärhjulet är begränsat är klon utformad för att 

föras runt kuttern istället för att greppa den utifrån och in, se Figur 33. 

 

Figur 33. Lyftverktygets klo följer kuttern då den sluts. 

Klon låses genom att en sprint förs igenom hål i klorna samt lyftverktyget eller med annan 

lämplig spärrfunktion.  

Konceptet baseras på att lyftverktyget skall kunna hanteras för hand genom att alltid ha jämvikt 

kring infästningen i kedjan. Detta åstadkoms genom att ha dubbla infästningspunkter för kedjan, 

en som skapar balans i verktyget när en kutter är fixerad samt en som skapar balans utan kutter i 

verktyget, se Figur 34.  

 

Figur 34. Infästningspunkten kan anpassas för att balansera verktyget. 

Genom att ha kedjans infästning i en skena där den kan låsas på olika ställen kan 

infästningspunkten ändras utan att kedjan behöver lossas helt och på så vis riskeras inte att 

verktyget tappas då infästningspunkten förflyttas. För att klara av att balansera verktyget är det 

försett med motvikter.  

Lyftverktyg med permanentmagneter 

Det som skiljer detta koncept från föregående verktygskoncept är att det istället fixerar kuttrarna 

med hjälp av starka permanentmagneter formade efter kuttern. En spole kopplad till magneterna 

kan genom att matas med elektricitet neutralisera magneternas magnetfält så att kuttrar som 

fixerats kan släppas. En enkel CAD-modell av verktygskonceptet kan ses i Figur 35.  
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Figur 35. Magnetiskt lyftverktyg för kutter fixering. 

Anledningen till att magneterna är permanenta och inte elektromagneter är att lyftkraften skall 

bestå även vid strömavbrott för att på så vis öka personsäkerheten. 

Ett problem med ett magnetiskt lyftverktyg är att magneterna är aktiva så länge spolen inte matas 

med elektricitet vilket gör att det kan fastna andra magnetiska föremål vid magneterna vid till 

exempel transport av verktyget. Då detta är en relativt specialiserat teknikområde kan det även 

vara svårt att få fram reservdelar om något går sönder. Då tekniken ej bygger på en formbetingad 

fixering av kuttern uppfyller konceptet inte krav 1.3 i kravspecifikationen och avfärdas därav 

innan konceptutvärderingen.   

3.2.4 Kombinationer för kompletta logistikförslag 

Genom att kombinera koncept för kuttertransport, lyftanordning samt lyftverktyg har kompletta 

logistikförslag skapats.  

Koncept 1 - Kran med klo monterad på transportvagn 

Koncept 1 består av lyftkonceptet där en hydraulisk kran med en klo i änden är monterad på en 

transportvagn med plats för tre kuttrar.  

Vid kutterbyte lastas transportvagnen med två nyservade kuttrar och Mobile miner backas upp så 

att ett område med säkrat berg skapas framför skärhjulet. Vid uppbackning positioneras Mobile 

miner längs tunnelns sida för att möjliggöra att transportvagnen kan dras förbi maskinen. När 

vagnen körts förbi maskinen positioneras den vid skärhjulet så att kranen når kuttrarna och 

stöden fälls ut. Kranens hydraulik kopplas in till Mobile miners hydraulsystem och skärhjulet 

positioneras för att möjliggöra åtkomst av den första kuttern som skall bytas. Kranen styrs sedan 

och greppar kuttern. Operatören måste sedan gå fram och lossa bultarna som fäster kuttern i 

skärhjulet med hjälp av en skruvdragare innan kranen kan dra ur kuttern och placera den i den 

tomma kutterplatsen på vagnen. En ny kutter från vagnen fixeras sedan i klon och lyfts in i 

skärhjulet och operatören går fram och fäster den med bultarna. Skärhjulet roteras sedan 180º för 

att kuttern som sitter speglad över skärhjulet och går i samma spår skall bli åtkomlig. 

Bytesproceduren upprepas sedan, stöden fälls in, vagnen vänds och körs tillbaka förbi maskinen. 

De utbytta kuttrarna transporteras slutligen bort till serviceplatsen.  

Koncept 2 - Kran med telfer och lyftverktyg monterad på transportvagn  

I likhet med koncept 1 körs vagnen fram förbi den uppbackade Mobile miner, hydraulik kopplas 

in till kranen och stöden fälls ut. Då skärhjulets vinkel och position har gjort kuttern som skall 

bytas åtkomlig positioneras kranens ände över kuttern och med hjälp av telfern kan operatören 

positionera lyftverktyget framför kuttern. Kuttern fixeras sedan med klon och infästningspunkten 

på lyftverktyget ändras för att behålla balansen även med kuttern fixerad. Operatören lossar 

sedan bultarna med skruvdragare och kuttern dras ur skärhjulet. Kranen styrs sedan så att kuttern 

kan placeras i transportvagnen och infästningen av lyftverktyget ändras innan kuttern släpps. 
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Proceduren upprepas sedan efter att skärhjulet roterats 180º. Sedan transporteras vagnen tillbaka 

i likhet med koncept 1 och kuttrarna förs till serviceplatsen.  

Koncept 3 - Gripperkran med telfer, lyftverktyg och transportvagn 

I koncept 3 transporteras kranen och två kuttrar på transportvagnen förbi den uppbackade Mobile 

miner. Kranen monteras in mellan tunnelns golv och tak med hjälp av hydraulcylindern så att 

den når skärhjulet och tillåter transportvagnen att köras under kranen. Då skärhjulet har roterats 

så att den första kuttern som skall bytas är positionerad under kranen används lyftverktyget och 

telfern för att lossa den med samma teknik som i koncept 2. Transportvagnen körs sedan in under 

kranen så att kuttern kan läggas i den tomma kutterplatsen på vagnen och transportvagnen körs 

sedan fram en aning för att en ny kutter skall kunna fixeras i lyftverktyget. Då de två kuttrarna 

har bytts enligt samma princip som i koncept 2 kan en ny transportvagn hämtas för ytterligare 

kutterbyte eller så monteras kranen ner, läggs tillbaka på vagnen och dras tillbaka förbi 

maskinen.   

Koncept 4 - Gripperkran med telfer, lyftverktyg och vinschanordning 

I koncept 4 används gripperkranen tillsammans med transportskenor och vinschanordning för att 

byta Mobile miners kuttrar. Då Mobile miner har backats upp så att området kring skärhjulet 

befinner sig i en säkrad del av tunneln körs kranen fram på sidan av maskinen till skärhjulet på 

en smal pirra eller med hjul monterade direkt på kranen och fästs in i likhet med koncept 3. 

Transportskenor läggs sedan ut längs maskinens sida och dras in under kranarmen så att de 

framtransporterade kuttrarna kan nås med lyftverktyget. Då kranen är på plats och skärhjulet har 

positionerats så att den första kuttern är åtkomlig vinschas en ny kutter fram längs skenan 

medans den kutter som skall bytas lossas på samma sätt som i koncept 3. Den lossade kuttern 

läggs sedan ner i transportskenan bakom den nya kuttern. Vinschens vajer fästs i den nyss 

lossade kuttern och den börjar vinschas tillbaka medan den nya kuttern fixeras i lyftverktyget 

och monteras i skärhjulet på samma sätt som i koncept 3. Skärhjulet roteras och vinkeländras 

samt bytesproceduren upprepas sedan för de övriga kuttrarna som skall bytas. Efter att kuttrarna 

har bytts ut monteras skenan ner och förs bort samt kranen lossas och dras tillbaka förbi 

maskinen.  

Koncept 5 - Vikbar kran med telfer, lyftverktyg och transportvagn 

Logistikförslaget kring koncept 5 är det samma som för koncept 3 med den skillnaden att kranen 

monteras upp genom att vika ut stödbenen och kranarmen.  

Koncept 6 - Vikbar kran med telfer, lyftverktyg och vinschanordning 

Logistikförslaget kring koncept 6 är det samma som för koncept 4 med den skillnaden att kranen 

monteras upp genom att vika ut stödbenen och kranarmen.  

  



 26 

3.3 Utvärdering av koncept 

Vid utvärderingen av koncept ställdes ett antal viktade kriterium upp och koncepten fördes in i 

Pughs matris för att fastställa deras inbördes fördelar och nackdelar.   

3.3.1 Kriterium  

Nedan förklaras de kriterium koncepten har utvärderats emot. Kriterierna bygger på de i 

kravspecifikationen uppsatta kraven för serviceutrustningen. 

Flexibilitet 

Då förhållandena nere i en gruva kan vara väldigt ombytliga måste utrustningen för kutterbyte 

kunna användas i så stor utsträckning som möjligt även då de yttre omständigheterna ändras. 

Som exempel kan tas att då maskinen inte kunnat backas upp och lämnat tillräckligt med 

utrymme vid sidan för en transportvagn att ta sig förbi finns möjligheten att kuttrar kan 

transporteras fram på annat sätt och en fristående kran vore således ett mer flexibelt alternativ.  

Operatörssäkerhet 

Säkerheten för arbetarna i en gruva måste alltid vara hög då det kan vara problematiskt att snabbt 

ta sig till ett sjukhus om någon kommer till skada. Med många tunga maskiner och lösa stenar i 

berget krävs att utrustning är konstruerad med säkerhet i åtanke. Ett vanligt sätt att öka 

säkerheten hos maskiner är att utrusta dem med radiostyrning så att operatören inte fysiskt 

befinner sig i närheten av maskinen under drift.  

Kompakt konstruktion 

Då utrymmet i tunneln där kutterbyte skall genomföras är mycket begränsat måste 

serviceutrustningen kunna användas på små ytor och kunna transporteras förbi smala passager 

vilket ställer krav på utrustningens storlek. 

Tidseffektivitet 

Mobile miner skapar endast värde då berg avverkas vilket innebär att varje servicestopp kostar 

pengar och sänker maskinens effektivitet. Stoppen måste således uppta så lite tid som möjligt 

vilket ställer krav på koncepten att möjliggöra ett tidseffektivt kutterbyte. 

Motståndskraft mot smuts 

Då berg avverkas mekaniskt krossas berg. Detta leder till att stendamm och muck hela tiden är 

närvarande i tunneln. Den utrustning som används i tunneln måste alltså klara av de tuffa 

förhållandena utan att komponenter havererar och gör utrustningen obrukbar. 

Enkel konstruktion 

Genom att hålla konstruktionen på en så enkel nivå som möjligt med hänsyn till övriga krav blir 

reparationer lättare att genomföra på plats i gruvan och reservdelar kan i viss utsträckning 

tillverkas direkt på plats. Komplicerade system kan göra att utrustning blir stående i väntan på 

ovanliga reservdelar eller service.  

Positioneringsprecision 

För att fixera en kutter inför lyft måste lyftanordningen kunna positioneras med god precision för 

att möjliggöra denna fixering. Kriteriet innefattar hur enkelt denna positionering kan 

åstadkommas med de olika koncepten. Som exempel kan tas att ett lyftverktyg som kontrolleras 

med handkraft ses som bättre ur positioneringssyfte än en styrd kranarm med klo där styrning 

sker hydrauliskt.   
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Räckvidd vid lyft 

För att klara av att byta kuttrar på ett effektivt sätt måste de kunna lyftas och förflyttas inom ett 

visst område. Om räckvidden är större krävs en mindre precis positionering av kuttrarna som 

skall lyftas vilket gör att processen kan utföras på ett mer effektivt sätt. Som exempel kan tas att 

en kran där kuttern enbart kan transporteras en viss sträcka längs kranarmen har en mindre 

räckvidd än om kranen kan transportera en kutter inom en viss area.    

Krav på extern energikälla 

Om utrustningen kräver inkoppling av externa energikällor som el, hydraulik eller pneumatik för 

att brukas minskar flexibiliteten hos utrustningen. Som exempel kan tas att en vagn som drivs av 

en sladdvinda (extern elektricitet) poängsätts lägre än en vagn driven av ett batteripack enligt 

detta kriterium.    

Låg kostnad 

Då Mobile miner inte är en produkt som i nuläget massproduceras är tillverkningskostnaden för 

serviceutrustningen mindre avgörande, dock sätts viss vikt vid kostnaden då den även direkt är 

kopplad till utrustningens vikt.  

3.3.2 Pughs matris 

För att utvärdera koncepten mot varandra ställdes en Pughs matris upp där koncepten 

poängsattes mot ett referenskoncept för varje kriterium enlig Tabell 2. 

Tabell 2. Poängsättning i Pughs matris. 

Poäng Innebörd 

  

-2 Sämre än referenskoncept 

-1 Något sämre än referenskoncept 

0 Likställd med referenskoncept 

1 Något bättre än referenskoncept 

2 Bättre än referenskoncept 

Kriterierna viktades mellan 1-10, där 1 står för liten relevans och 10 står för stor relevans. En 

totalpoäng räknas sedan ut för varje koncept genom att multiplicera poängen med kriteriets 

viktning samt addera denna poäng för alla kriterium. Utvärderingsmatrisen kan ses i Tabell 3. 

Tabell 3. Pughs matris. 

Kriterium Vikt 
K1 

(Ref) 
K2 K3 K4 K5 K6 

        

Flexibilitet 10 0 0 2 -1 2 -1 

Operatörssäkerhet  9 0 -1 -2 -2 -1 -1 

Kompakt konstruktion 8 0 0 1 -2 1 -2 

Tidseffektivitet  7 0 1 1 -2 1 -2 

Motståndskraft mot smuts  7 0 1 1 2 1 2 

Enkel konstruktion 7 0 1 1 2 1 2 

Positioneringsprecision 6 0 2 2 2 2 2 

Räckvidd vid lyft 5 0 0 -2 -2 -2 -2 

Krav på extern energikälla 3 0 0 1 1 2 2 

Låg kostnad 2 0 1 1 2 1 2 

        

Summa inkl. vikt:  0 26 38 -21 50 -9 
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Viktningen av kriterierna i Tabell 3 är baserade på diskussioner med Atlas Copco.   

Utvärderingen visade att det mest lämpliga konceptet att utveckla vidare var koncept 5 bestående 

av en vikbar kran med telfer, lyftverktyg och transportvagn.   

3.4 Vidareutveckling av koncept 

I detta kapitel redovisas vidareutvecklingen av det valda konceptet. Då det valda konceptet 

består av tre olika delsystem gjordes avgränsningen att fokusera vidareutvecklingen kring 

dimensionering av lyftverktyget efter önskemål från Atlas Copco. Vidareutvecklingen av 

transportvagn och kran utgörs av en mer ingående beskrivning av konceptens önskvärda 

funktioner. Ingen dimensionering eller djupare analys har således genomförts för dessa system.  

3.4.1 Lyftverktyg 

Nedan redovisas arbetet med konstruktion och dimensionering av lyftverktyget. En CAD-

representation av lyftverktyget med namngivna komponenter kan ses i Figur 36. 

 

 

Figur 36. CAD-representation av lyftverktyget. 

Handtagen är placerade på sånt sätt att lyftverktyget med lätthet kan hanteras från båda sidor 

likväl som bakifrån. 

Funktionsbeskrivning  

Lyftverktygets primära funktion är att fixera en kutter för att möjliggöra att den lyfts och 

positioneras på ett säkert och tidseffektivt sätt. Fixeringen sker genom att de två klorna i 

verktygets front dras runt kuttern och låses. Lyftverktyget är utrustat med dubbla 

infästningspunkter samt en motvikt för att möjliggöra att verktyget befinner sig i balans kring 

infästningen både med en kutter fixerad samt då lyftverktyget lyfts utan kutter i klorna. Handtag 

är monterade längs verktygets sidor samt på klorna för att göra det enkelt för operatören att 

manuellt hantera verktyget från olika håll samt ge en flexibilitet nödvändig i trånga utrymmen.  
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Lyftverktygets klor är konstruerade så att två klohalvor är infästa med skruvförband mot en 

kloarm. Kloarmen är konstruerad som en cirkelbåge som kan glida i en skena i verktygets ram 

och möjliggör därav att klorna följer kutterns diameter då de sluts. Detta medför att de kan fixera 

en kutter som sitter monterad i skärhjulet formbetingat trots att utrymmet kring kuttern i dess 

infästning är mycket begränsat. I Figur 37 kan klornas uppbyggnad ses i en sprängskiss.  

 

 

Figur 37. Sprängskiss över klornas uppbyggnad. 

De båda klorna är konstruerade på så sätt att de kan glida mellan kuttern och dess infästning i 

skärhjulet. Då klorna är i sitt slutna läge befinner de sig 48º vinkelförskjutna jämfört med sitt 

öppna läge, se Figur 38.   

 

Figur 38. Schematisk bild över klorna, öppen resp. sluten. 

Kloarmen är konstruerad så att en klack vid infästningen till de båda klohalvorna gör att den 

böjda kloarmen enbart tar upp halva avståndet mellan klohalvorna. Detta medför att kloarmarna 

hos de två klorna kan monteras omlott i glidskenan i lyftverktyget utan att klohalvornas inbördes 

positioner påverkas. En bild över hur klorna är monterade i verktyget kan ses i Figur 39.  



 30 

 

Figur 39. Klorna löper i en skena i verktyget. 

Eftersom klorna inte skall glida i skenan i lyftverktyget medan de belastas har inga speciella 

lagerytor implementerats i spåret. Det är således en kontakt av typen stål mot stål i de glidande 

områdena i skenan samt mellan de två kloarmarna. Eventuell fettsmörjning och tätning av 

infästningen av klorna bör utvärderas och testas vidare.  

För att låsa klornas position när de fixerat en kutter finns en klack i kloarmens ände som tillåts 

glida in i spårets bakre anhåll, se Figur 39. En plåt skjuts sedan fram över denna klack och låses 

vilket gör att klon inte kan glida tillbaka och lossa kuttern. Låsningen av denna plåt genomförs i 

Figur 40 av en mutter som dras åt men kan vid mer detaljerad konstruktion med fördel ersättas 

med ett excenterlås eller liknande för att möjliggöra en smidig och snabb låsning. Låsplåten och 

dess rörelse kan ses i Figur 40.  

 

Figur 40. En låsplåt säkrar klornas position då en kutter är fixerad i verktyget. 

Lyftverktygets ram består av två längsgående hålprofiler med de två infästningspunkterna för 

telferkättingen monterade mellan dessa. För att balansera lyftverktyget då en kutter är fixerad av 

klorna sitter en gummiinfattad blymotvikt fäst på ramen. Motviktens massa och 

infästningspunkternas positioner längs ramen har anpassats så att telferkättingen fästs in i 

verktygets totala masscentrum. Med kättingen fäst i den främre infästningspunkten uppnås 

balans då en kutter är fixerad i verktyget och då kättingen är fäst i den bakre infästningspunkten 

uppnås balans i verktyget utan kutter fixerad. Motvikten är anpassad för att kunna monteras 

kring ramen och fästas med skruvförband i ramens ände som Figur 41 visar. 
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Figur 41. Motvikten sitter monterad på ramen för att balansera lyftverktyget. 

Det material som modellerats i CAD-modellen av lyftverktyget vid avvägningen är stål med en 

generaliserad densitet som antagits till 7800 kg/m
3
 med undantag för motvikten som modellerats 

som bly med antagen densitet 11340 kg/m
3
. Den högre densiteten hos bly jämfört med stål har 

gjort att lyftverktyget kunnat balanseras utan att storleken på motvikten samt längden på ramen 

blir onödigt stora. Den totala massan hos verktyget inklusive fixerad kutter är 253 kg. Den totala 

massan exklusive kutter uppgår till 125 kg. Några mer detaljerade materialval har inte gjorts för 

lyftverktyget och kommenteras vidare i kapitel 3.6.1.  

Lastfallsanalys 

Vid dimensioneringen av lyftverktygets komponenter betraktades två olika lastfall. Det ena där 

en kutter lyfts med verktyget positionerat vertikalt med klorna nedåt och det andra då en kutter 

lyfts med verktyget positionerat horisontellt samt roterat 25º kring sin längsgående axel vilket 

representerar den maximala snedställningen som är möjlig hos verktyget, se Figur 42.  

 

 

Figur 42. Lastfall 1 (t.v.) samt lastfall 2 (t.h.). 

Förenklingar som gjorts i analysen av lastfall 1 är att egenvikten hos klorna försummats då den 

anses liten i jämförelse med kutterns massa samt att kraften antas fördelas jämt mellan de fyra 
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klohalvorna. Kraften antas angripa i klornas ändar. Anledningen till att kraften beräknas i 

ändarna av klorna är det spel som finns mellan klorna och den fixerade kuttern för att förenkla 

fixeringen. Detta innebär att kutterns diameter är mindre än klons innerdiameter. Principen 

bakom resonemanget kan ses schematiskt i Figur 43. 

 

Figur 43. Schematisk bild över spelet mellan klor och kutter. 

Hänsyn till dynamiska effekter har tagits med en faktor 1g, Detta innebär att lastfallen är 

beräknade då lyftverktyget utsätts för en acceleration på 1g utöver tyngdaccelerationen. Dock är 

detta en grov uppskattning av möjliga dynamiska effekter och något som grundligare borde 

utvärderas.  

Genom att frilägga en fixerad kutter, se Figur 44, kan kraften som verkar på varje klo, Fklo, 

beräknas genom kraftjämvikt enligt ekvation (1)-(2). 

 

Figur 44. Friläggningsbild 1 av kutter i lastfall 1. 

 : 2 cos( ) 2 0klo klo kuttery led F m g       (1) 

 
cos( )

kutter
klo

klo

m g
F




   (2) 
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αklo är vinkeln mellan den vertikala axeln och klons ände, mkutter är den fixerade kutterns massa 

samt faktorn 2g representerar gravitationen samt de dynamiska effekterna.   

Genom att sedan studera en av klorna i det plan Fklo verkar kan kraften översättas till 

normalkrafterna FN_klo enligt Figur 45 samt ekvation (3)-(4).  

 

Figur 45. Friläggningsbild 2 av kutter i lastfall 1. 

 _: 2 cos( ) 0N klo klo kloy led F F      (3) 
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2 cos( )

klo
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F
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  (4) 

Normalkraftens komposanter i x- och y-riktning, FN_klox och FN_kloy beräknas enligt ekvation (5)-

(6) för att underlätta senare verifiering. 

 
_ _ cos( )N klox N klo kloF F    (5) 

 
_ _ sin( )N kloy N klo kloF F    (6) 

βklo är vinkeln på den fasade kanten hos klorna som ligger an mot kuttern. I Tabell 4 kan givna 

parametervärden och de beräknade krafterna ses.  

Tabell 4. Givna värden och beräknade krafter, lastfall 1. 

Parameter/

Kraft 
Värde och enhet 

  

αklo 42º 

mkutter 128 kg 

g 9,81 m/s
2
 

βklo 60º 

  

Fklo 1690 N 

FN_klo 1690 N 

FN_klox 845 N 

FN_kloy 1464 N 

Vid beräkning av de krafter som belastar klor samt verktygsram i lastfall 2 har förenklingen 

gjorts att kuttern ligger an mot klons hela kontaktyta då spelet i detta fall kommer att försvinna 
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på grund av att kutterns egenvikt får den att hasa ner i klon som en kon i en tratt. Även i lastfall 2 

har hänsyn till dynamiska effekter tagits med en faktor 1g och klornas egenvikt försummats.  

I Figur 46 har en fixerad kutter frilagts och normalkrafterna som angriper de nedre klohalvorna, 

FN1_klo och FN2_klo beräknas enligt ekvation (7)-(10). 

 

Figur 46. Friläggningsbild av kutter i lastfall 2. 

 

 1_ 2_: cos( ) cos( ) 2 cos( ) 0N klo klo N klo klo kutter verktygy led F F m g         (7) 

 
2_ 1_: sin( ) 2 sin( ) sin( ) 0N klo klo kutter verktyg N klo klox led F m g F         (8) 

 1_

cos( ) sin( )

cos( ) sin( )
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  (9) 

 2_

cos( ) sin( )

cos( ) sin( )

verktyg verktyg

N klo kutter

klo klo

F m g
 

 

 
   

 
  (10) 

 

αverktyg är den vinkel verktyget roterats från horisontalplanet runt sin längsgående axel. I Tabell 5 

kan givna parametervärden och de beräknade krafterna ses.  

Tabell 5. Givna värden och beräknade krafter, lastfall 2. 

Parameter/

Kraft 
Värde och enhet 

  

βklo 60º 

mkutter 128 kg 

g 9,81 m/s
2
 

αverktyg 25º 

  

FN1_klo 2889 N 

FN2_klo 1663 N 
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Genom att frilägga ramen enligt lastfall 2 och se kuttern och motvikten som punktmassor, se 

Figur 47, kan kraften i infästningen på ramen, Flyft, beräknas genom kraftjämvikt enligt ekvation 

(11)-(12). I denna analys har egenvikten hos ramstruktur och klor försummats för att förenkla 

modellen. 

 

 

Figur 47. Friläggningsbild av ram i lastfall 2. 

 : 2 2 0lyft kutter vikty led F m g m g        (11) 

   2lyft kutter viktF m m g     (12) 

mvikt är motviktens massa. Vid senare verifiering har även längderna till punktmassorna, lAB och 

lBC beaktats för att underlätta modelleringen i FEM-programvaran. I Tabell 6 kan givna 

parametervärden och de beräknade krafterna ses. 

Tabell 6. Givna värden och beräknade krafter, lastfall 2. 

Parameter/

Kraft 
Värde och enhet 

  

mkutter 128 kg 

mvikt 97 kg 

g 9,81 m/s
2
 

lAB 0,48 m 

lBC 0,35 m 

  

Flyft 4415 N 

Krafterna beräknade i denna lastfallsanalys ligger till grund för de verifierande FEM-beräkningar 

som presenteras i kapitel 3.6.1. 
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3.4.2 Vikbar kran 

I detta kapitel redovisas en mer detaljerad funktionsbeskrivning av den vikbara kranen som kan 

ses med namngivna komponenter i Figur 48.  

 

Figur 48. Kranen med namngivna komponenter. 

Funktionsbeskrivning av den vikbara kranen i detta kapitel ligger till grund för vidare utveckling 

och dimensionering av konceptet.  

Funktionsbeskrivning 

Givet att kranens blockvagn skall kunna dras längs kranarmen med hjälp av handkraft måste 

kranen möjliggöra att kranarmen positioneras horisontellt i tunneln. Detta löses genom att låta 

kranens stödben låsas i olika vinklar jämfört med kranpelaren för att kompensera för underlagets 

lutning, αgolv. Detta bidrar till att kranpelaren kan positioneras lodrätt även i en lutande tunnel 

enligt Figur 49.  

 

Figur 49. Stödbenen låses i olika vinkel för att positionera kranpelaren lodrätt. 
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För att operatören på ett enkelt sätt skall kunna låsa benen i rätt vinkel relativt kranpelaren bör 

vattenpass i olika riktningar finnas monterade på kranpelaren.  

Låsningen av stödbenen då de befinner sig i lämplig vinkel i förhållande till kranpelaren kan ske 

med sprintar som förs i nära benets rotationspunkt. Då underlaget i tunneln ej är helt plant bör 

stödbenen utrustas med justerbara fötter i ändarna för att säkerställa att de befinner sig i kontakt 

med tunnelgolvet. Detta förhindrar att kranen monteras ostabilt och vickar över ojämnheter i 

golvet då kranen belastas.   

Kranarmen bör ha friheten att röra sig inom ett visst vinkelintervall för att göra att telfern kan 

positioneras inom ett cirkelsegment enligt Figur 50.  

 

Figur 50. Kranarmens rörelsefrihet åskådliggjort med grått cirkelsegment. 

Genom att begränsa den vinkel kranarmen kan rotera kring kranpelaren så att telferns last aldrig 

kan hamna utanför den triangel som bildas av kranpelaren och de yttre punkterna på stödbenen 

säkerställs att kranen ej tippar vid då lyft genomförs. De exakta vinklarna för stödben och 

kranarmens rörelse samt utförliga jämviktsberäkningar för detta bör utvärderas vid 

detaljkonstruktion.   

Genom att beakta den tilltänkta belastningen på telfer och blockvagn, det vill säga massan hos 

lyftverktyg och kutter, har förslag på lämpliga produkter ur Atlas Copcos sortiment tagits fram. I 

Figur 51 ses föreslagen telfer och blockvagn.  

 

Figur 51. Föreslagen telfer (t.v.) samt blockvagn (t.h.) ur Atlas Copcos sortiment [19] [20]. 
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Telfern i Figur 51 drivs av tryckluft och är dimensionerad för lyft upp till 500 kg samt av låg 

konstruktion vilket är att föredra då detta sparar utrymme i höjdled. Således krävs en inkoppling 

av luftslang från Mobile miners tryckluftssystem för att driva telfern. Blockvagnen i Figur 51 är 

dimensionerad för laster upp till 1000 kg och har en justerbar bredd vilket gör att den kan 

anpassas efter balkbredder mellan 50 och 160 mm och således kan föreslås även fast kranarmen 

ej dimensionerats. I Tabell 7 kan data för de båda produkterna ses.  

Tabell 7. Data över föreslagen telfer och blockvagn [19] [20]. 

 Telfer Blockvagn 

   

Benämning LLA500 EX TLT1000 HN 

Art. nr. 8451 1540 28 8451 1520 06 

Max. kapacitet 500 kg 1000 kg 

Vikt 12,7 kg 9,4 kg 

Hastighet vid maxlast 12,6 m/min - 

Luftförbrukning 38 l/s - 

Telfern bör kompletteras med lämpligt styrreglage för smidig kontroll av rörelsen. 

Då det finns regler för hur tunga lyft som får utföras manuellt bör kranen utvärderas efter 

dimensionering då vikten är känd och då möjligen konstrueras om så att den kan delas upp i 

mindre och lättare delar för att kunna hanteras manuellt på ett säkert sätt. De olika delarna kan 

sedan monteras ihop till ett komplett kransystem på plats i tunneln.  

3.4.3 Transportvagn 

I detta kapitel redovisas grundläggande beräkningar och en mer detaljerad beskrivning av 

transportvagnens funktioner. I Figur 52 kan en CAD-representation av transportvagnen med 

namngivna komponenter ses.   

 

Figur 52. Transportvagnen med namngivna komponenter. 

Den förenklade lastfallsanalysen och funktionsbeskrivningen av transportvagnen ligger till grund 

för vidare utveckling och dimensionering av konceptet. 
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Lastfallsanalys 

Genom att frilägga transportvagnen då den körs uppför en lutande tunnel kan krafter och 

moment för dimensionering av motor och övriga komponenter beräknas, se Figur 53. 

 

 

Figur 53. Friläggningsbild 1 av transportvagn. 

mtot är den totala massan hos vagnen inklusive kuttrar, lyftverktyg och kran, avagn är den önskade 

accelerationen hos vagnen, αgolv är tunnelns lutning, N1 och N2 är normalkrafterna mellan 

vagnens däck och tunnelgolvet samt lDFy, lDFx och lDEx är längder mellan vagnens masscentrum 

(punkt F) och kontaktpunkter med tunnelgolvet (punkt D och E).  

Transportvagnen antas accelerera från stillastående till ledfarten vvagn på tiden tacc vilket leder till 

en acceleration, avagn, enligt ekvation (13). 

 
vagn

vagn

acc

v
a

t
   (13) 

Den friktionskraft som krävs mellan det drivande däcket och tunnelns golv för att uppnå denna 

acceleration utan att vagnens däck slirar, Ffrik, samt normalkrafterna N1 och N2 ges av 

kraftjämvikt enligt ekvation (14)-(19).  

 1 2: cos( ) 0tot golvy led N N m g        (14) 

 : sin( ) 0frik tot golv tot vagnx led F m g m a        (15) 

 1: sin( ) cos( ) 0D DEx tot golv DFy tot golv DFx tot vagn DFyMoment N l m g l m g l m a l              (16) 

  sin( )frik tot golv vagnF m g a    (17) 

  1 cos( ) sin( ) /tot golv DFx golv DFy vagn DFy DExN m g l g l a l l         (18) 

 2 1cos( )tot golvN m g N     (19) 
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Med Ffrik bestämd kan även den nödvändiga friktionskoefficienten mellan däck och tunnelgolv, 

µ, bestämmas enligt ekvation (20). 

 
1

frikF

N
    (20) 

Genom att frilägga vagnens drivande hjul kan det moment som krävs på hjulet för att driva 

vagnen, Mhjul, beräknas, se Figur 54 samt ekvation (21). 

 

Figur 54. Friläggningsbild 2 av transportvagn. 

 
2

frik hjul

hjul

F d
M


   (21) 

Där dhjul är hjulets diameter. Storleken på momentet samt hjulets varvtal vid önskad 

arbetshastighet är centrala vid val av transportvagnens motor och växel. Varvtalet, n, ges av 

vagnens hastighet, vvagn samt däckets diameter dhjul enligt ekvation (22). 

 
60vagn
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  (22) 

Då vikter, masscentrums position samt hjuldiametern är parametrar som ges av mer detaljerad 

utveckling av konceptet har dessa uppskattats grovt för att få en bild av krafter och moment. I 

Tabell 8 kan uppskattade värden samt beräknade storheter ses.  
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Tabell 8. Givna värden och beräknade storheter, transportvagn. 

Parameter

/Kraft 
Värde och enhet 

  

mtot 680 kg 

g 9,81 m/s
2
 

vvagn 1 m/s 

αgolv 15º 

lDFx 0,75 m 

lDFy 0,4 m 

lDEx 1,5 m 

tacc 2 s 

dhjul 0,5 m 

  

avagn 0,5 m/s
2 

N1 2671 N 

N2 3773 N 

Ffrik 2067 N 

µ 0,77 

Mhjul 516,6 Nm 

n 38,2 varv/min 

Om accelerationen, avagn, försummas i tidigare beräkningar kan det moment som krävs för att 

hålla vagnen stilla i den givna lutningen beräknas. Detta moment fås till 431,6 Nm och 

representerar det minsta bromsmoment som krävs för att kunna bromsa vagnen förutsatt att 

bromsning endast sker på det drivande hjulet. 

Ekvationerna och sambanden i kapitlet beräknades med hjälp av Matlab R2012a och koden kan 

ses i Bilaga A.  

Funktionsbeskrivning 

Då vagnen lastad med kuttrar och lyftanordning viktmässigt överstiger vad som för hand kan 

framföras i lutningar upp till 15º krävs att transportvagnen utrustas med någon form av drivning. 

Med de uppskattade parametrarna från lastfallsanalysen har önskat drivande moment, Mhjul, samt 

ett nominellt varvtal vid ledfart, n, beräknats. Dessa kan ses som riktvärden då motor och 

växelsystem till transportvagnens drivlina skall väljas. 

Den krävda effekten hos motorn, P, kan beräknas enligt ekvation (23). 

 
2

60
hjulP M n


     (23) 

 Med det beräknade momentet och varvtalet fås en effekt på 2067 W, det vill säga ca 2,2 kW. 

Således bör en motorenhet som klarar av att leverera en uteffekt på 2,2 kW väljas för att driva 

vagnen. Lämplig motortyp och växelsystem bör utredas ingående och en lösning som tar hänsyn 

till flexibilitet när det kommer till systemets energiförsörjning bör beaktas ingående. Drivlinan 

diskuteras vidare i kapitel 5.1.   

Då vagnen skall kunna ledas förbi maskinen ute i tunnelns ytterkanter där tunnelgolvet lutar 

kräver det att hjulupphängningen för de främre hjulen tillåter en höjdförflyttning av hjulen. Detta 

gör att vagnen kan kompensera för tunnelprofilens geometri och framföras vertikalt utan risk för 

att tippa. En halva av tunnelprofilen med utsatta mått i området där vagnen är tänkt att framföras 

kan ses i Figur 55. 
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Figur 55. Höjdskillnad i tunnelns ytterkanter, mått i (mm). 

I Figur 55 har mått satts ut där vagnens båda hjul antas befinna sig, det ena 100 mm från 

tunnelns vägg och det andra 600 mm inåt tunneln. 600 mm är en uppskattning av vagnens 

slutliga bredd och är därmed inget definitivt värde. Avståndet i höjdled mellan dessa punkter är 

190 mm vilket gör att om vagnen skall kunna ledas helt upprätt i denna position måste hjulen 

tillåta en relativ förflyttning i höjdled på 190 mm. Då markfrigången hos vagnen ej bör påverkas 

av att hjulens relativa avstånd i höjdled ändras bör hjulens högsta position vara den position som 

brukas då vagnen framförs på plant underlag. När vagnen sedan skall dras fram i tunnelns 

ytterkant sänks det ena hjulet lämpligt avstånd från normalpositionen.   

Eftersom vagnens bredd är av stor vikt ställer det krav på det utrymme hjulupphängningen kan 

tillåtas uppta. Vid vidare utveckling av systemet bör man således sträva efter att hitta en så 

kompakt lösning som möjligt (breddmässigt) som uppfyller den önskade funktionen. 

Vagnens däck bör vara av en typ som lämpar sig för användning i den hårda gruvmiljön som 

exempelvis solida gummihjul med lämpligt mönster för att åstadkomma en hög 

friktionskoefficient mellan däck och underlag. Däcken bör ha en diameter som möjliggör 

framkomst även i tunnel där stora ojämnheter på toppar upp till höjden hunderlag förekommer. I 

tidigare lastfallsberäkningar har en uppskattad däckdiameter, dhjul, på 0,5 m använts. Då däcken i 

stor utsträckning påverkar bredden på vagnen bör smala däck väljas vid detaljkonstruktion.  

Då transportvagnen är ett redskap som skall hanteras för hand ställs stora krav på 

personsäkerheten vid användandet. Det är således viktigt att vagnen enbart tillåts röra sig då 

operatören har kontroll över vagnen och vill förflytta den på något sätt. Transportvagnen bör 

vara utrustad med bromsar som klarar att hålla den stillastående i den maximala lutningen 15º då 

vagnen ej körs. Om bromsen antas angripa på det drivande hjulet under förutsättningarna 

antagna i lastfallsanalysen är momentet bromsen måste hålla emot med lika med det i lastfallet 

uträknade momentet 431,6 Nm. Bromssystemet bör ej vara konstruerat så att någon extern 

energikälla så som elektricitet eller tryckluft krävs för att bromsarna skall kunna brukas.    

De tre kuttersätena i vagnen möjliggör att de kuttrar som läggs ner i dessa säten kan fästas in på 

samma sätt de fästs in i skärhjulet, det vill säga med kilar och skruvförband. Detta gör att 

kuttrarna stadigt hålls på plats vid transport och undviker att rulla iväg okontrollerat om vagnen 

skulle tippa.  
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3.5 Konceptöverblick 

I detta avsnitt ses de tre olika delkoncepten tillsammans. En renderad överblicksbild över 

konceptet kan ses i Figur 56.  

 

Figur 56. Överblicksbild över konceptet. 

I Figur 56Figur 56. Överblicksbild över konceptet. ses den vikbara kranen uppställd med en 

telfer upphängd i blockvagnen. Lyftverktyget ses upphängt i telferns kätting med en kutter 

fixerad samt transportvagnen befinner sig uppkörd under kranen.   

3.6 Konceptverifiering 

I detta kapitel återkopplas det vidareutvecklade konceptet till kravspecifikationen och krav som 

kan verifieras gås igenom. 

3.6.1 FEM-analys 

FEM-modeller av lyftverktygets mest påkända komponenter sattes upp för att verifiera 

dimensioneringen av lyftverktyget. Modellerna bygger på de i lastfallsanalysen beräknade 

belastningarna och skapades i FEM-programvaran ANSYS Workbench 14.0 med hjälp av 

automatiskt genererade element och noder.  

Kontakter mellan komponenter som skall svetsas ihop i konstruktionerna är i FEM-analyserna 

modellerade som homogent material och svetsfogarna har modellerats som solida avrundningar 

för att förenkla analyserna.  

Då några specifika materialval ej gjorts är dimensioneringen utförd så att spänningarna ligger på 

acceptabla nivåer för att vanliga konstruktionsstål med en sträckgräns, σs runt 350 MPa, skall 

uppfylla kraven. För att få ett mått på säkerhetsfaktorerna mot plasticering beräknas dessa mot 

det uppskattade värdet σs=350 MPa och redovisas för varje komponent.  

Vid deformationsanalyserna har en generell elasticitetsmodul, E, antagits till 200 GPa som en 

uppskattning för materialgruppen konstruktionsstål.  

I lastfall 1 där lyftverktyget hålles vertikalt med en kutter fixerad fördelas kraften jämt mellan de 

fyra klohalvorna. Således ställdes en modell upp för det värsta fallet, vilket är den klohalva som 
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ligger an mot kloarmens klack och därmed har den minsta stödarean och kan ses svagt 

genomskinlig i Figur 57.  

 

Figur 57. Klohalva som ligger an mot kloarmens klack svagt genomskinlig. 

Kontakterna mellan de ingående komponenterna i modellen har modellerats med s.k. "bonded 

contacts" vilket innebär att de ses som en enda komponent i modellen. Detta är en förenkling då 

kontakterna i vekligheten består av skruvförband och påverkar spänningarna i kontaktområdet.  

Genom att sätta randvillkoret att ingen förflyttning får ske på de ytor där kloarmen är stödd av 

skenan i lyftverktyget samt att applicera kraftkomposanterna FN_klox samt FN_kloy i klornas ändar 

enligt lastfall 1, se Figur 58, kunde en bild av spänningarna i klohalvan erhållas.   

 

 

Figur 58. Randvillkor och pålagda krafter lastfall 1. 

Genom att studera den ekvivalenta spänningen enligt von Mises, se Figur 59, och jämföra mot 

sträckgränsen σs fås en säkerhetsfaktor mot plasticering, s1, enligt ekvation (24). 
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Figur 59. Ekvivalent spänning enligt von Mises (MPa), klohalva, lastfall 1. 
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   (24) 

Med det maximala värdet på spänningen fås säkerhetsfaktorn mot plasticering s1=2,2. 

Genom att använda den inbyggda konvergensanalysen i ANSYS Workbench 14, vilken förfinar 

meshen och återupprepar analysen påvisas att inga spänningskoncentrationer, där spänningen går 

mot extrema värden, finns utan den maximala spänningen konvergerar mot ett visst värde. 

Villkoret för en godkänd konvergens sattes till 5% och konvergensdiagram redovisas i Bilaga B. 

Denna analys bygger på antagandet om att konvergensen är monoton. 

Även den maximala huvudspänningen har analyserats då stora dragspänningar kan ge upphov till 

sprickpropagering i materialet, se Figur 60. Dock är belastningarna lyftverktygets komponenter 

utsätts för att betrakta som statiska vilket gör att högre dragspänningar kan tillåtas än vid laster 

som upprepas cykliskt där utmattning kan bli det dimensionerande kriteriet. Utmattningskrav och 

maximala dragspänningar har inte detaljstuderats i denna analys och bör utvecklas vidare.  

 

Figur 60. Maximal huvudspänning (MPa), klohalva, lastfall 1. 

Konvergenstabell över den största huvudspänningen kan ses i Bilaga B. 
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Den totala deformationen av klohalvan då den belastas enligt lastfall 1 kan ses i Figur 61. 

 

 

Figur 61. Total deformation (mm), klohalva, lastfall 1. 

Den maximala deformationen som uppkommer under belastningen är i storleksordningen 2 mm 

vilket inte påverkar funktionen att fixera kuttern på ett säkert sätt nämnvärt.  

Samma klohalva utsattes sedan för de belastningar beräknade enligt lastfall 2. Randvillkoret där 

förflyttningen anses vara noll i kloarmens infästning är detsamma som i föregående analys men 

den pålagda kraften har modellerats som en "remote force" vilket innebär att den andel av 

belastningen som angriper den värst påkända klohalvan har modellerats som en punktkraft i 

kutterns masscentrum som angriper över klons kontaktyta mot kuttern, se Figur 62. Denna kraft 

baseras på kutterns massa samt de dynamiska effekterna som fördelats enligt förhållandet mellan 

de beräknade normalkrafterna FN1_klo samt FN2_klo i lastfall 2.  

 

 

Figur 62. Randvillkor och pålagda krafter, klohalva, lastfall 2. 

Den ekvivalenta spänningen enligt von Mises som uppkommer i klohalvan under belastning 

enligt lastfall 2 kan ses i Figur 63. 
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Figur 63. Ekvivalent spänning enligt von Mises (MPa), klohalva, lastfall 2. 

Även i detta fall förfinades meshen och en konvergensanalys utfördes för att säkerställa att några 

spänningsextremiteter ej uppkommer. Konvergenstabell kan ses i Bilaga B. Spänningarna i klon 

i detta lastfall ger en säkerhetsfaktor mot plasticering på s2=1,8 enligt ekvation (24). 

Då den maximala huvudspänningen i lastfall 2 analyserades uppkom spänningskoncentrationer 

vid kontakten mellan klohalvan och kloarmen. Då meshen förfinas går spänningen i dessa 

områden mot oändligheten, se Figur 64.  

 

Figur 64. Maximal huvudspänning (MPa), klohalva, lastfall 2. 

Detta beror troligtvis på att den förenklade modellen av kontakten mellan komponenterna ej tar 

hänsyn till det skruvförband som håller dem samman. I verkligheten tillåter skruvförbandet att 

kontakterna i området separeras vilket gör att några förhöjda dragspänningar i området ej 

kommer att närvara. Med den motiveringen har detta område exkluderats i analysen och de 

relevanta spänningarna anses istället vara de som uppkommer ute på klohalvan i 

storleksordningen 183 MPa, se Figur 64. Konvergenstabell som visar att konvergens inte uppnås 

kan ses i Bilaga B. 

Även i lastfall 2 analyserades den totala deformationen av klohalvan och kan ses i Figur 65. 
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Figur 65. Total deformation (mm), klohalva, lastfall 2. 

Deformationen redovisad i Figur 65 ligger även den på en acceptabel nivå då ingen risk för att 

kuttern kommer att tappas åligger.  

Även kloarmen analyserades med FEM-beräkningar under belastning enligt de båda lastfallen. I 

lastfall 1 modellerades kloarmen genom att ej tillåta förflyttning av ytorna som ligger an i skenan 

i verktyget samt att låta en "remote force", motsvarande hälften av kutterns massa och de 

dynamiska effekterna, beskriva kraften som verkar på en klo. Kraften angriper ytorna där 

klohalvorna är infästa i kloarmen, se Figur 66.  

 

Figur 66. Randvillkor och pålagda krafter, kloarm, lastfall 1. 

 Den ekvivalenta spänningen enligt von Mises samt den maximala huvudspänningen ses i Figur 

67 och Figur 68.  
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Figur 67. Ekvivalent spänning enligt von Mises (MPa), kloarm, lastfall 1. 

 

 

Figur 68. Maximal huvudspänning (MPa), kloarm, lastfall 1. 

Den ekvivalenta spänningen som uppstår ligger långt under materialets sträckgräns vilket 

resulterar i en säkerhetsfaktor mot plasticering, s3=6,1. Även den maximala huvudspänningen är 

relativt låg men uppkommer i ett sådant hörn att sprickor med tiden kan komma att propagera 

genom materialet.      

För att modellera kloarmen i lastfall 2 användes en "remote force" vilken beskriver den andel av 

belastningen från lastfall 2 som fördelar sig på den mest utsatta klon i analogi med den tidigare 

analysen av klohalvan i samma lastfall. Denna kraft tilläts angripa på den yta där den minst 

stödda klohalvan är infäst enligt Figur 69.  
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Figur 69. Randvillkor och pålagda krafter, kloarm, lastfall 2. 

Vid analysen av den ekvivalenta spänningen uppkommer spänningskoncentrationer på randen av 

infästningsvillkoret vilket gör att konvergens ej uppnås, se Figur 70 och Bilaga B. 

 

Figur 70. Ekvivalent spänning enligt von Mises (MPa), kloarm, lastfall 2. 

Infästningen har modellerats genom att ej tillåta någon förflyttning av de ytor som ligger an i 

skenan i verktyget vilket är en förenkling av verkligheten då en kontakt med skenan egentligen 

finns. Detta leder till att denna spänningskoncentration ej anses tillförlitlig och analysen 

fokuseras istället på den maximala spänningen i resten av kloarmen, 144 MPa. Då denna 

spänning beaktas får en säkerhetsfaktor mot plasticering till s4=2,4. Analysering av yttryck i 

konstruktionens kontakter bör vidare utvecklas med mer detaljerade modeller.    

Även vid analysen av den maximala huvudspänningen fås spänningskoncentrationer på randen 

till infästningen vilket vidare bör utredas. Den maximala huvudspänningen i kloarmen utöver 

dessa kan ses i Figur 71 och är i storleksordning 134 MPa. 
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Figur 71. Maximal huvudspänning (MPa), kloarm, lastfall 2. 

Lyftverktygets ram analyserades med krafter och randvillkor enligt lastfall 2 då detta lastfall är 

det som bidrar till störst påkänningar i ramen, se Figur 72. 

 

Figur 72. Randvillkor och pålagda krafter, ram, lastfall 2. 

Ingen förflyttning tillåts i lyftverktygets infästningspunkt, det vill säga den punkt där 

telferkättingen fästs. De krafter som lagts på de ytor av ramen som belastas representerar 

kutterns respektive motviktens massa samt de dynamiska effekterna.  

Den ekvivalenta spänningen enligt von Mises kan ses i Figur 73. 
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Figur 73. Ekvivalent spänning enligt von Mises (MPa), ram, lastfall 2. 

Säkerhetsfaktorn mot plasticering fås till s5=1,7. Konvergenstabell över analysen av den 

ekvivalenta spänningen kan ses i Bilaga B. I Figur 74 ses den maximala huvudspänningen som 

uppstår då ramen belastas enligt lastfall 2. 

 

Figur 74. Maximal huvudspänning (MPa), ram, lastfall 2. 

Konvergenstabell över den maximala huvudspänningen i ramen kan ses i Bilaga B. 

Även för ramen bör den maximala huvudspänningen utredas vidare och en analys av utmattning 

bör genomföras. 

I och med FEM-analyserna i detta kapitel har lyftverktygets komponenter verifierats mot 

plasticering enligt de specificerade lastfallen och krav 2.1 i kravspecifikationen.  
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3.6.2 Funktionsverifikation 

Nedan redovisas konceptets funktion och då i första hand med fokus på lyftverktyget då övriga 

delar kräver vidare utveckling och dimensionering för att verifieras. 

De övergripande måtten hos lyftverktyget kan ses i Figur 75.  

 

Figur 75. Lyftverktygets dimensioner, mått i (mm). 

Genom att jämföra det minsta avståndet som krävs ut från kuttern för att lyftverktyget fritt skall 

kunna positioneras för att fixera den, 935 mm från Figur 75 med de utrymme som skapas 

ovanför skärhjulet, 1065 mm, samt nedanför skärhjulet, 1145 mm, i Figur 13 och Figur 14 

verifieras att lyftverktyget klarar att fixera skärhjulets alla kuttrar utan att begränsas av det givna 

utrymmet. Detta är en relativt konservativ verifiering då utrymmena kring skärhjulet är 

beräknade från kuttrarnas yttersta punkt och således kommer avståndet som i verkligheten krävs 

snarare befinna sig kring avståndet 770 mm från Figur 75.   

Genom att placera lyftverktyget framför en kutter som sitter infäst i kuttersadeln monterad i 

skärhjulet verifieras att klorna inte tar i sadeln då de sluts för att fixera kuttern. I Figur 76 kan 

detta förfarande ses. 

 

Figur 76. Lyftverktyget positionerat framför kuttersadel (t.v.) samt lyftverktyget med kutter fixerad i sin 

sadel (t.h.). 

Verifieringen påvisar att lyftverktyget uppfyller kravet 1.3 från kravspecifikationen, att en kutter 

skall fixeras formbetingat. 
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I och med att lyftverktyget är avvägt på så sätt att infästningen av telferkättingen hela tiden 

befinner sig i verktygets masscentrum kan rotationen av en lyft kutter med handkraft förändras 

vilket specificerats i krav 1.6 i kravspecifikationen.  

Konceptet som helhet med kran, transportvagn och lyftverktyg är frikopplat från Mobile miner 

och ställer inte några krav på omkonstruktion av maskinen. Detta verifierar krav 1.12 i 

kravspecifikationen.   

Resterande krav som beror av dimensionering och funktionslösningar för den vikbara kranen 

samt transportvagnen kan ej verifieras för än dessa delar utvecklats vidare.  

Att verifiera tidsåtgången och personalkrav för kutterbyte specificerad i krav 1.8 och krav 1.11 

kommer med största sannolikhet att kräva fälttester med fysiska prototyper.  
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4  DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel dras slutsatser utifrån de resultat som presenterats i föregående kapitel samt 

diskussion angående examensarbetets genomförande förs.  

4.1 Diskussion 

De två lastfall lyftverktygets klor och ram dimensionerats emot har vid vidare åtanke funnits 

otillräckliga för att helt beskriva de belastningar som uppkommer under den tilltänkta 

arbetscykeln för verktyget. Under vidareutvecklingen och balanseringen av lyftverktyget insågs 

att en tyngre motvikt än väntat krävts då den främre infästningspunkten tvingats bakåt för att 

lämna plats åt klornas infästning i skenan i ramen. Då verktyget fixerats i kuttern i skärhjulet 

skall infästningspunkten lossas och förflyttas för att balansera verktyget. Detta leder till att under 

den tid kättingen lossas och verktyget hänger i den fixerade kuttern kommer verktyget och i 

synnerhet klorna att belastas med hela verktygets egenvikt verkande längs en hävarm 

representerad av avståndet mellan klornas kontakt med kuttern och verktygets masscentrum. Då 

motvikten som krävs för att skapa balans i verktyget med en kutter fixerad är så tung kommer 

dessa belastningar med största sannolikhet att överstiga de belastningar som modellerats i lastfall 

1 och lastfall 2. Då detta uppmärksammades sent i utvecklingsarbetet har vidare analys av 

problemet ej genomförts inom tidsramen för detta examensarbete, se kapitel 5.1 för vidare 

diskussion.  

FEM-analyserna av komponenterna i denna rapport är av grundläggande karaktär med grova 

förenklingar av randvillkor och kontakter och skall ses som en första indikation om de 

spänningar som uppkommer inför vidare, mer detaljerade beräkningsanalyser.  

Anledningen till att några specifika materialval inte gjorts under dimensioneringen av 

lyftverktyget är den att en frihet att implementera material som finns i lager eller som brukar 

beställas skall kunna väljas baserat på de redovisade belastningarna. Självklart har 

dimensioneringen gjorts på ett sådant sätt att vanliga konstruktionsstål skall kunna väljas och 

uppfylla kraven med en lämplig säkerhetsfaktor.   

Att använda sig av en motvikt i bly kan diskuteras ur miljösynpunkt då bly är en tungmetall 

skadlig för levande organismer. Vid tillämpningen i detta examensarbete har dock den ökade 

densiteten fått överväga på grund av de hårda utrymmeskrav som funnits. Motvikten bör 

inneslutas på något sätt för att undvika att den kommer i direkt kontakt med arbetarna i gruvan, 

förslagsvis täckas med någon form av gummi. 

Eftersom att de tre delkoncepten i sig varit väldigt omfattande och inte genomgått någon 

detaljkonstruktion i detta arbete har inte alla de krav som satts upp i kravspecifikationen kunnat 

verifieras.  

Något fokus har inte legat på att uppfylla bör-kraven i kravspecifikationen. Ett exempel på ett 

sådant krav är att konceptet bör kunna användas för kutterbyte även på Atlas Copcos TBS. I 

första hand har konstruktionen i detta examensarbete utgått från de uppsatta krav som måste 

uppfyllas enlig kravspecifikationen.  

Vagnens slutliga massa och den problematik detta kan medföra för drivning kan göra att ett 

annat koncept från konceptutvärderingen kan komma att lämpa sig bättre beroende på vilka 

resultat och fakta som uppkommer vid vidare utveckling av transportvagnen. 
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4.2 Slutsatser 

Nedan listas de slutsatser som kunnat dras i examensarbetet. 

 Ytterligare ett lastfall bör utvärderas för dimensioneringen av lyftverktyget där det fixeras 

och hänger fritt i maskinens skärhjul 

 Alla uppsatta krav i kravspecifikationen kan ej verifieras på grund av bristande 

utvecklingsgrad 

 Ett komplett logistikförslag för hur konceptet skall användas har tagits fram  

 Funktionsbeskrivningarna av den vikbara kranen och transportvagnen ligger till grund för 

vidare utveckling 

 Det utvecklade lyftverktyget möjliggör en formbetingad fixering av kuttrar 

 Lyftverktyget möjliggör enkel positionering av fixerade kuttrar 

 Lyftverktygets totala massa uppgår till 125 kg 

 Lyftverktyget uppfyller ej några bör-krav i detta stadium av utveckling 

 Förslag på lämplig telfer samt blockvagn från Atlas Copco har presenterats 

 Lyftverktyget är konstruerat för att hanteras för hand och lämpar sig inte för fjärrstyrning  
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5  REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel finns rekommendationer och föreslagna åtgärder för framtida arbete 

presenterade. 

5.1 Rekommendationer 

Då det under vidareutvecklingen framkommit att motvikten måste vara tyngre än vad som 

tidigare antagits på konceptnivå antas detta leda till brytande krafter större än de som 

uppkommer i de båda analyserade lastfallen. Således bör detta ytterligare lastfall analyseras och 

komponenterna dimensioneras om. Alternativt kan problemet lösas genom att ändra det 

föreslagna arbetssättet i valt koncept eller att helt gå ifrån idén med ett självbalanserat 

lyftverktyg.  

En analys över nötning i klornas kontakter bör genomföras för att få en bild av hur mycket 

nötning som kan tillåtas innan funktionen att fixera en kutter på ett säkert sätt ej kan uppfyllas.  

Den krävda friktionskoefficienten som enligt lastfallsanalysen av transportvagnen till största del 

beror av viktfördelningen mellan de främre hjulparet och det drivande hjulet har beräknats till 

0,77 då masscentrum antas befinna sig mitt emellan hjulen vilket kan jämföras med ett typiskt 

friktionstal för gummi i kontakt andra material på mellan 0,6-0,9 [21]. Detta kan alltså ses som 

ett relativt högt friktionstal då löst grus kommer att finnas på tunnelgolvet och således bör man 

ha i åtanke att så mycket av vagnens vikt bör ligga på det drivande däcket. Ju mer av vagnens 

vikt som ligger på det drivande däcket, desto mindre friktionskoefficient krävs för att däcket inte 

skall slira. 

Vid dimensioneringen av kranens komponenter bör den totala vikten studeras och möjligen kan 

kranen delas upp i minde delar som sedan monteras ihop till ett komplett kransystem för att göra 

de olika delarna hanterbara för hand.  

Transportvagnens drivlina bör vara något av det första som beaktas vid vidare utveckling av 

transportvagnen då detta ställer krav på vilken typ av energikälla vagnen kommer att kräva samt 

utrymme för motor och växelsystem. Förslagsvis bör elektriska samt pneumatiska motorer i 

första hand beaktas tillsammans med lämpliga växlar. Beräknat moment, varvtal och effekt kan 

användas som vägledande data vid detta val.   

Vid detaljkonstruktion av transportvagnen bör kringutrustning som belysning, standardiserade 

varselmärkningar och infästningar för diverse verktyg som kan vara bra att ha nära till hands vid 

kutterbyte beaktas. Ergonomin för operatören bör även den tänkas igenom för att underlätta 

arbetet samt undvika skador vid framförandet av vagnen. Även de infästningar som möjliggör att 

den vikbara kranen samt lyftverktyget på ett säkert sätt kan transporteras på vagnen bör vid mer 

detaljerad konstruktion tas med i beräkningarna.  
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5.2 Framtida arbete 

Nedan listas de framtida arbete som bör genomföras för att färdigställa konceptet. 

 Analysera yttryck, smörjning samt eventuella tätningar vid klornas infästning i 

lyftverktyget 

 Analys av nötning vid klornas infästning i lyftverktyget 

 Ytterligare analys av dynamiska effekter som kan komma att påverka lyftverktyget 

 Dimensionering av ingående skruvförband, lyftverktyg 

 Mer ingående analys mot utmattning av konceptets komponenter 

 Dimensionering av transportvagnens komponenter 

 Val samt implementering av transportvagnens drivlina   

 Dimensionering av den vikbara kranens komponenter 

 Konstruktion av en ställbar hjulupphängning på vagnens främre hjulpar  

 Konstruktion av lämpligt bromssystem till transportvagn 

 Övergripande utvärdering av toleranser och ytjämnhet för ingående komponenter 

 Slutliga materialval 

 Redogöra för tillverkningsmetoder för alla ingående komponenter samt skapa 

tillverkningsunderlag för dessa 

 Ytterligare verifieringar av de uppsatta kraven i kravspecifikationen 
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7  BILAGOR 

 

Bilaga A - Matlabkod för beräkning av lastfall, transportvagn   
% Kraftberäkningar transportvagn. Motormoment, varvtal och friktionskraft 

  
clear all 
clc 
% Variabler 
% Vinklar [grader] 
alpha_golv = 15; 

  
% Längder [m] 
l_DEx = 1.5; 
l_DFx = 0.75; 
l_DFy = 0.4; 

  
% Övrigt 
g = 9.81; % [m/s2] 
v_vagn = 1; % [m/s] maxhastighet 
t_acc  = 2; % [s] tid till maxhastighet 
a_vagn = v_vagn/t_acc % [m/s2] 
d_hjul = 0.5; % [m] 
m_kutter = 128; % [kg] 
m_verktyg = 125; % [kg] 
m_kran = 99; % [kg] 
m_vagn = 200; % [kg] 
m_tot = 2*m_kutter + m_verktyg + m_kran + m_vagn % [kg] 
rpm = (v_vagn/(d_hjul*pi))*60 

  
% Statisk analys 
N1 = m_tot*g*(cosd(alpha_golv)*l_DFx-sind(alpha_golv)*l_DFy)/l_DEx; % [N] 
N2 = m_tot*g*cosd(alpha_golv)-N1; % [N] 
F_frik = m_tot*g*sind(alpha_golv); % [N] 

  
M_hjul = F_frik*d_hjul/2 % [Nm] 

  
% Nögvändig friktionskoefficient hjul-golv statisk 
f_koeff = F_frik/N1; 

  
% Dynamisk analys 

  
N1 = m_tot*(g*cosd(alpha_golv)*l_DFx-g*sind(alpha_golv)*l_DFy-

a_vagn*l_DFy)/l_DEx % [N] 
N2 = m_tot*g*cosd(alpha_golv)-N1 % [N] 
F_frik = m_tot*(g*sind(alpha_golv)+a_vagn) % [N] 

  
M_hjul = F_frik*d_hjul/2 % [Nm] 

  
% Nögvändig friktionskoefficient hjul-golv dynamisk 
f_koeff = F_frik/N1 
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Bilaga B - Konvergenstabeller för genomförda FEM-analyser 

Nedan redovisas konvergenstabeller från konvergensanalyserna som genomfördes vid FEM-

modelleringen av lyftverktygets komponenter. Då en begränsning i antalet noder finns för 

ANSYS Workbench Student License har antalet iterationer varit begränsat. Konvergensen har 

jämförts mot det maximala värdet i analysen.   

Klohalva, Lastfall 1,  Ekvivalent spänning enl. von Mises 

 

Iteration 
Spänning 

(MPa) 

Förändring 

(%) 
Noder Element 

     

1 139,7  12543 6731 

2 155,4 10,7 24870 14726 

3 158,6 2,0 57500 37325 

 

Klohalva, Lastfall 1, Maximal huvudspänning 

 

Iteration 
Spänning 

(MPa) 

Förändring 

(%) 
Noder Element 

     

1 133,3  12543 6731 

2 133,0 -0,2 24870 14726 

3 133,8 0,5 57500 37325 

 

Klohalva, Lastfall 2, Ekvivalent spänning enl. von Mises 

 

Iteration 
Spänning 

(MPa) 

Förändring 

(%) 
Noder Element 

     

1 191,3  13099 6752 

2 193,8 1,3 30300 17737 

3 193,1 -0,3 87808 57750 

 

Klohalva, Lastfall 2, Maximal huvudspänning 

 

Iteration 
Spänning 

(MPa) 

Förändring 

(%) 
Noder Element 

     

1 185,5  13099 6752 

2 184,6 -0,5 30300 17737 

3 196,7 6,3 87808 57750 
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Kloarm, Lastfall 1, Ekvivalent spänning enl. von Mises 

 

Iteration 
Spänning 

(MPa) 

Förändring 

(%) 
Noder Element 

     

1 54,1  14377 7832 

2 57,2 5,6 33704 20739 

3 57,7 0,8 111222 74860 

 

Kloarm, Lastfall 1, Maximal huvudspänning 

 

Iteration 
Spänning 

(MPa) 

Förändring 

(%) 
Noder Element 

     

1 56,7  14377 7832 

2 58,8 3,6 33704 20739 

3 59,5 1,3 111222 74860 

 

Kloarm, Lastfall 2, Ekvivalent spänning enl. von Mises 

 

Iteration 
Spänning 

(MPa) 

Förändring 

(%) 
Noder Element 

     

1 137,9  14377 7832 

2 156,1 12,4 62437 39799 

3 156,1 0,0 129189 86572 

 

Kloarm, Lastfall 2, Maximal huvudspänning 

 

Iteration 
Spänning 

(MPa) 

Förändring 

(%) 
Noder Element 

     

1 129,5  14377 7832 

2 196,0 40,9 62437 39799 

3 196,0 0,0 129189 86572 

 

Ram, Lastfall 2, Ekvivalent spänning enl. von Mises 

 

Iteration 
Spänning 

(MPa) 

Förändring 

(%) 
Noder Element 

     

1 123,6  13582 6940 

2 185,7 40,1 41884 24413 

3 200,7 7,8 91590 58107 

4 202,4 0,8 224721 149458 
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Ram, Lastfall 2, Maximal huvudspänning 

 

Iteration 
Spänning 

(MPa) 

Förändring 

(%) 
Noder Element 

     

1 121,6  13582 6940 

2 212,2 54,3 41884 24413 

3 226,6 6,5 91590 58107 

4 228,2 0,7 224721 149458 

 


