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Detta examensarbete omfattar generering samt vidareutveckling av koncept av en infästning för 

ett muckhanteringssystem på en tunnelborrningsmaskin. Maskinen, som går under arbetsnamnet 

Mobile miner, utvecklas av Atlas Copco tillsammans med bland andra konsultföretaget Svea 

Teknik AB. Examensarbetet genomförs parallellt med slutskedet av det verkliga 

utvecklingsprojektet och kan eventuellt komma att inkluderas. Examensarbetet har föregåtts av 

utvecklingen av tunnelborrningsmaskinen och dess främre muckhanteringssystem som består av 

en ramp (apron) och en kedjetransportör. Systemets uppgift är att samla upp och transportera 

bort den bergskross (muck) som genereras vid själva borringreppet. Infästningen delas upp i en 

främre och en bakre infästning på grund av systemets storlek, samt för att uppfylla systemets 

fördefinierade rörlighetskrav. En kravspecifikation upprättas, baserad på en bakgrundsstudie, för 

generering av flertalet infästningskoncept medan endast ett koncept för en främre infästning 

vidareutvecklas efter konceptval med Pughs matris.  

Vidareutvecklingen resulterade i en främre infästning med två lastkännande 

överbelastningsskydd, placerade under apron, tillsammans med två skenstyrningar för vertikal 

positionering av apron. Överbelastningsskydden mäter med hjälp av hydraulcylindrar den last 

som angriper aprons front och är konstruerade för att lösa ut vid en specificerad överlast varpå 

maskinens rörelser stoppas. Detta för att skydda apron från haveri.   

Den främre infästningen är utformad för att möjliggöra enkel montering och demontering av det 

främre muckhanteringssystemet i samband med service. Kopplingarna mellan det främre 

muckhanteringssystemet och maskinen är konstruerade med låsningar vars montering och 

demontering kan genomföras med hög personsäkerhet. Totalvikten för den främre infästningens 

delkomponenter är ca 800 kg under vidareutvecklingsfasen. 

Den vidareutvecklade främre infästningen uppfyller de krav och önskemål i kravspecifikationen 

som var möjliga att verifieras med CAD och FEM-analys.  
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This master’s thesis includes generation and further development of concept for a muck handling 

system mount on a tunnel boring machine. The machine, with the working title Mobile miner, is 

developed by Atlas Copco together with the technical consultant firm Svea Teknik AB among 

others. The master’s thesis is conducted in parallel with the finalizing of the actual development 

project with a chance of being included. The master’s thesis is preceded by the development of 

the tunnel boring machine and its frontal muck handling system that consists of a ramp (apron) 

and a chain conveyor. The task of the system is to gather and transport the crushed rock (muck) 

that is generated during the tunnel boring process. The mount is divided into a frontal- and a rear 

mount due to the size of the system and due to the movement criteria’s for the system. A 

specification of requirements is generated, preceded by a literature study, several concepts are 

generated while only one concept of a frontal mount is further developed. The concept of a 

frontal mount to be further developed is chosen using Pugh’s matrix.  

The development process resulted in a frontal mount with two load sensing systems, placed 

beneath the apron, together with two rail guides used to adjust the vertical position of the apron. 

The load sensing system measures the load acting on the front of the apron using hydraulic 

cylinders that signals the machine to stop all its movements when exposed to a specified 

overload. This is to protect the apron from breaking down.    

The frontal mount is designed to allow easy mounting and dismounting of the frontal muck 

handling system during service. The connections between the frontal muck handling system and 

the machine are designed with locking mechanisms that can be mounted and dismounted with 

high personal safety. The total weight of the components for the frontal mount is about 800 kg 

during the further development phase. 

The frontal mount fulfills the requirements and requests stated in the specification of 

requirements possible to verify using CAD and FEM-analysis.   
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1 INTRODUKTION 

I detta kapitel presenteras bakgrund, problembeskrivning, syfte, avgränsningar och metod för 

detta examensarbete. Detta för att ge en tydlig bild av projektet och dess innehåll. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Gruvindustrin är under ständig utveckling och konkurrensen är hård mellan marknadens olika 

maskintillverkare. Strävan efter att utvinna metaller snabbt och kostnadseffektivt med ökade 

krav på personsäkerhet har resulterat i en utveckling av nya tunneldrivningstekniker för 

uppbyggnad av gruvors infrastruktur. Att spendera mycket tid och stort kapital på uppbyggnad 

av välplanerad infrastruktur skall ge låga operationella kostnader över gruvans livstid 

tillsammans med stora vinster på lång sikt. (Lovejoy, 2012) 

Det finns flera faktorer som påverkar hur effektivt ett tunnelsystem kan drivas, två av dessa är 

själva drivningsmetoden och bortforslingen av den resulterande bergkrossen (mucken). 

Konventionella sprängningsmetoder kan inte erbjuda kontinuerligt berguttag eftersom 

sprängningarna måste ske i etapper (Svensk Kärnbränslehantering AB, 2012). Detta har 

resulterat i accelererad utveckling av mekaniska alternativ för tunneldrivning, eftersom dessa kan 

transportera bort mucken och säkra tunneln samtidigt som de avancerar tunneln framåt 

(Chadwick, 2010). 

Med snabb och säker uppbyggnad av gruvors infrastruktur i åtanke utvecklar Atlas Copco en ny 

tunnelborrningsmaskin i samarbete med konsultföretaget Svea Teknik. Detta är en maskin 

specialframtagen för drivning av låga tunnlar. Figur 1.1 visar en konceptuell bild av denna 

tunnelborrningsmaskin kallad Mobile miner. Det liggande kutterhjulet möjliggör drivning av 

låga och breda tunnlar. Maskinen använder sig av en ramp (apron) för att samla upp mucken och 

leda den till ett system av kedjetransportörer placerade under maskinen. Apron sitter 

fastmonterad i maskinens första kedjetransportör, och dessa två delsystem bildar det främre 

muckhanteringssystemet. Detta system skall kunna bytas ut för att underlätta service av systemet 

samt kringliggande delkomponenter, vilket fordrar en enkel och säker infästningslösning. Denna 

infästningslösning utvecklas i detta examensarbete som genomförs självständigt vid sidan av 

ovan nämnda utvecklingsprojekt med chans att inkluderas i det verkliga projektet vid ett lyckat 

slutresultat.  
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Figur 1.1. Konceptuell bild av Atlas Copcos Mobile miner 

1.2 Problembeskrivning 

En infästning för det främre muckhanteringssystemet på Atlas Copcos Mobile miner skall 

möjliggöra snabbt och personsäkert utbyte av systemet i samband med service, se systemet i 

Figur 1.2. Systemet är stort med en totallängd närmare 10 m och en totalvikt på ca 8,2 ton, detta 

tillsammans med stora potentiella laster på systemet ställer höga krav på infästningens 

hållfasthet. De största angripande lasterna förväntas uppstå då apron pressas in i framförvarande 

muck, alternativt då apron kilas fast mot ojämnheter i tunnelgolvet. Infästningen av systemet 

skall tillåta rörelse i längsled samt vertikal rörelse för apron, vilket påverkar infästningens 

utformning. Det främre muckhanteringssystemets höga vikt tillsammans med tidspress ställer 

höga krav på ett säkert och effektivt monteringsförfarande i samband med service av systemet. 

Maskinens rörlighet är begränsad av tunnelns geometri vilket komplicerar montering av det 

tunga muckhanteringssystemet. Miljön i en gruva, med damm och trånga tunnlar, är krävande 

vilket resulterar i höga krav på personsäkerhet och maskiners prestanda.   

 

Figur 1.2. Främre muckhanteringssystem på Atlas Copcos Mobile miner 
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1.3 Syfte 

Genom generering och vidareutveckling av koncept för en infästning för det främre 

muckhanteringssystemet skall service av detta system och kringliggande delkomponenter 

effektiviseras. Infästningen skall möjliggöra snabb och säker demontering och montering av 

systemet i samband med service för att minimera tunnelborrningsmaskinens stopptid. 

Infästningen skall möjliggöra önskad rörelsebild för systemet samt underlätta hanteringen av 

systemet med fokus på personsäkerhet. 

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet inkluderar generering av koncept för främre samt bakre infästning av det främre 

muckhanteringssystemet medan endast en främre infästning vidareutvecklas. Detta för att 

begränsa examensarbetets omfattning. Arbetet inkluderar inte tillverkningsanpassning, 

toleranser, ytfinheter eller detaljritningar. Det tillverkas inte några fysiska prototyper av något 

koncept. Konceptförslag begränsas av tillgängligt utrymme mellan existerande delkomponenter 

och delsystem i en given CAD-modell av tunnelborrningsmaskinen. Hydrauliska system 

dimensioneras med avseende på styrka och önskad karakteristik medan reglering av 

hydraulsystemens beteende ej innefattas av arbetet. Kraftberäkningar förenklas genom att 

friktionsförluster i kontakter ej inkluderas. Endast enklare grundläggande FEM-analyser 

genomförs för att uppskatta delkomponenters dimensioner inför detaljkonstruktion. 

Examensarbetet begränsas till att inte påverkas av projektförändringar inom det skarpa 

utvecklingsprojekt som genomförs av Atlas Copco och Svea Teknik. Detta för att skydda 

examensarbetet från plötsliga problemförändringar. 

1.5 Metod 

En referensram upprättas för teoretisk fördjupning inom relevanta områden för projektet. Denna 

referensram används som en grund för vidare arbete innefattande generering av kravspecifikation 

samt konceptgenerering. Koncept väljs för vidareutveckling med hjälp av Pughs matris. 

Vidareutvecklingen sker med hjälp av en iterativ arbetsprocess där FEM-analys används för att 

kontinuerlig utvärdering av arbetet. För 3D-modellering används mjukvaran Pro/Engineer 

Wildfire 4.0 då samma mjukvara används i det skarpa projekt som genomförs parallellt med 

examensarbetet. Delmodeller av Atlas Copcos Mobile miner erhålls av Svea Teknik AB. 

Pro/Engineers standardformat används för export av modeller till FEM-analys mjukvaran Ansys 

Workbench 14. Denna mjukvara används för grundläggande dimensionering av infästningen för 

det främre muckhanteringssystemet. Beräknings och simuleringsmjukvaran MATLAB 2012 

används för ytterligare beräkningsanalys. Statusrapporter genereras med 14 dagars intervall för 

att upprätthålla kontinuerlig kontakt med handledare på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), 

Svea Teknik samt Atlas Copco. 
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2 REFERENSRAM 

Detta kapitel presenterar referensramen som utgör den teoretiska grunden för konstruktionen av 

infästningen för en ett muckhanteringssystem på en tunnelborrningsmaskin. 

 

 

2.1 Tunneldrivning 

Det finns flera olika tekniker för modern tunneldrivning där konventionell sprängning ofta 

konkurrerar med olika mekaniska alternativ. Sprängning är ett snabbt sätt att driva tunnlar till en 

låg kostnad och metoden är adaptiv för olika bergstyper och tunnelgeometrier. Dock sker 

sprängning etappvis vilket försvårar automation och gör att berguttaget inte kan ske 

kontinuerligt. Sprängning resulterar även i skador på berget på grund av stora vibrationer, själva 

sprängningstekniken som används påverkar magnituden av dessa skador. (Svensk 

Kärnbränslehantering AB, 2012) 

En tunnel kan även borras med hjälp av mekanisk tunneldrivning. Detta möjliggör ett 

kontinuerligt berguttag och resulterar i välformade tunnelprofiler. Mekanisk tunneldrivning 

resulterar endast i mindre skador på berget och dess omgivning. Nackdelar med denna metod är 

höga investeringskostnader och sämre flexibilitet jämfört med sprängning. (Svensk 

Kärnbränslehantering AB, 2012) 

Vid tunneldrivning i gruvor på djup nivå uppstår problem med att berget komprimerar tunnlarna, 

vilket leder till att tunnelborrningsmaskiner riskerar att fastna. Risken för fastkörning är stor vid 

långsam borrning samt vid stillastående som orsakas av underhåll eller haveri. (Ramoni & 

Anagnostou, 2008)  

En ny generation av tunnelborrningsmaskiner är under utveckling för att möjliggöra snabb, 

automatiserad och säker tunneldrivning i gruvor på djup nivå. Detta är maskiner med så kallad 

part face teknologi som driver tunnlar med större tvärsnitt än maskinen själv, vilket minskar 

risken för fastkörning på grund av att tunnlarna komprimeras. (Chadwick, 2010)  

2.1.1 Full face tunnelborrningsmaskiner 

Tunnelborrningsmaskiner (TBM) med full face teknologi driver tunnlar med samma diameter 

som maskinen själv, ofta i storleksordningen 2-15 m i diameter (Stewart, et al., 2006). Figur 2.1 

visar ett exempel på en full face maskin där maskinens front är utrustad med verktyg för 

avverkning av hårt berg (kuttrar) som pressas mot berget samtidigt som fronten roteras för att 

skapa sprickor som resulterar i att berget splittras. Dessa maskiner kan användas för 

tunneldrivning i nästintill alla bergstyper, från sand till hårt berg, med verktyg för ingrepp som 

väljs efter bergets hårdhet. Detta är maskiner som ofta skräddarsys för ett specifikt projekt och 

har därmed en hög investeringskostnad. Maskinen driver tunneln samtidigt som den transporterar 

bort muck på transportband genom maskinen och säkrar tunneln med hjälp av olika tekniker 

beroende på bergstyp och tillverkare. Själva borren sitter ihop med ett efterföljande backuptåg 

som är utrustat med allt som krävs för drivning och färdigställning av tunneln. En stor del av 

denna tunneldrivning är automatiserad. (Tatiya, 2010) 
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Figur 2.1. 5,5 m diameter “Main Beam TBM” från Robbins (tunnelsonline.info, 2013) 

En TBM ger släta tunnelprofiler med låg rasrisk och lågt luftmotstånd som underlättar 

ventilation av tunnelsystemet vilket är mycket viktigt även under arbetets gång. Arbetsplatsen 

har hög personsäkerhet jämfört med konventionell tunneldrivning och kräver få operatörer i och 

med att många uppgifter automatiserats. En TBM sprider mindre vibrationer i omgivande 

strukturer än konventionell tunneldrivning men den är osmidig och svår att förflytta vilket gör 

dem mindre passande för kortare tunnelprojekt med snäva svängar. De är bäst anpassade till 

mjukt och medelhårt berg eftersom kuttrar slits snabbt vid tunneldrivning i hårt berg vilket leder 

till höga drivningskostnader. (Tatiya, 2010)  

2.1.2 Part face tunnelborrningsmaskiner 

Tunnelborrningsmaskiner med part face teknologi driver tunnlar med större tvärsnitt än 

maskinen själv genom att ha ett rörligt kutterhjul. Part face maskiner utsätts inte för lika stora 

krafter som full face maskiner eftersom färre antal kuttrar är i ingrepp samtidigt. (Stewart, et al., 

2006) 

Figur 2.2 visar ett exempel på en part face tunnelborrningsmaskin från Atlas Copco - Robbins 

med ett stort kutterhjul som utrustats med samma slags kuttrar som används på en TBM. Detta 

kutterhjul roterar samtidigt som det skjuts framåt och svingas åt sidorna för att uppnå tunnelns 

fulla storlek. Denna maskin är framtagen för att möjliggöra drivning av tunnlar med en bredd på 

4,1 m och en höjd på 5,5 m. Den resulterande tunneln får platt golv och tak medan 

tunnelväggarna är välvda, till skillnad från full face maskinernas runda tunnelprofil. En 

färdigställd tunnel driven med Atlas Copco - Robbins Mobile miner visas i Figur 2.3. (CMP 

Engineers, 2009) 

 

Figur 2.2. Part face “Mobile miner” från Atlas Copco - Robbins (CMP Engineers, 2009) 
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Figur 2.3. Färdigställd tunnel, driven med Mobile miner (CMP Engineers, 2009) 

Maskintillverkaren Atlas Copco har tillsammans med gruvbolaget Rio Tinto utvecklat ett nytt 

tunnelborrningssystem (TBS) för tunneldrivning i mycket hårt berg, se Figur 2.4. Detta är en 

maskin utvecklad för att ensam färdigställa fullt säkrade tunnelsystem med snäva kurvor och 

korsningar. Det stora kutterhjulet kan likt kutterhjulet på Atlas Copco – Robbins Mobile miner 

svingas samt pressas framåt för att skapa en tunnelprofil större än maskinen själv. Maskinen 

arbetar genom att lyfta upp och låsa fast sig i tunneln med speciella låsmekanismer (grippers) för 

att sedan pressa in det roterande kutterhjulet i berget. Kutterhjulet är inte avsett att göra en 

svingande rörelse under ingreppet likt Atlas Copco - Robbins Mobile miner utan pressas istället 

in i berget i omgångar.  

 

Figur 2.4. TBS från Atlas Copco och Rio Tinto 

Atlas Copcos TBS är utrustad med ett liknande slags tågsystem som en TBM för att kunna 

färdigställa tunnlar på egen hand. 

2.1.3 Atlas Copcos Mobile miner 

Den information som presenteras i detta avsnitt återfinns i utvecklingsprojektets interna 

dokumentation. 

Tunnelborrningsmaskinen Mobile miner utvecklas av Atlas Copco tillsammans med bland andra 

konsultfirman Svea Teknik för drivning av tunnelsystem i gruvor. Detta är en part face maskin 

som använder sig av en drivningsteknik liknande den för Atlas Copcos TBS, men det finns flera 

skillnader. Mobile miner har ett liggande kutterhjul som möjliggör drivning av låga och breda 

tunnlar samtidigt som apron är mer rörlig på Mobile miner jämfört med Atlas Copcos TBS. 

Storleksmässigt skiljer sig även de två maskinerna från varandra då Atlas Copcos TBS är 

konstruerad för att driva tunnlar med större tvärsnitt än Mobile miner. 
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Figur 2.5 och Figur 2.6 visar ett flertal av delsystemen hos Mobile miner. Kutterhjulet är utrustat 

med kuttrar som sumpas in i berget för att krossa bergsväggen och på så sätt driva tunneln 

framåt. Själva sumpningsförfarandet går till så att det bakre gripperparet pressas fast mellan 

tunnelns golv och tak för att agera som ett mothåll. Det främre gripperparet pressas även det 

mellan golv och tak men endast för att agera som ett stöd då den främre huvudkroppen skall vara 

rörlig i förhållande till den fastspända bakre huvudkroppen. De två gripperparen har även hissat 

upp maskinen från dess larvband under inspänningsförfarandet för att endast vila på gripprarna. 

Kutterhjulet sätts sedan i rotation innan kontakt med bergväggen och maskinens apron sänks ner 

mot tunnelgolvet. Kutterhjulet sumpas sedan in i berget genom att den främre huvudkroppen 

glider fram vilandes på det främre gripperparet. Denna sumpning upprepas med olika 

kutterhjulspositioner för att erhålla ett komplett tunneltvärsnitt. Den muck som genereras vid 

kutterhjulets ingrepp samlas upp med apron för att sedan ledas bort under maskinen på 

kedjetransportörer. De två gripperparen släpper sedan ner maskinen på dess larvband efter att 

den främre huvudkroppen dragits tillbaka mot den bakre huvudkroppen efter den sista 

sumpningsrörelsen. Ett nytt sumpningsförfarande påbörjas sedan efter att maskinen avancerat 

fram till bergväggen med hjälp av larvbanden.  

 

Figur 2.5. Delsystem för konceptuell Mobile miner ur fågelperspektiv 

Mobile miner är utrustad med en kraftmodul innehållande olika centrala system för exempelvis 

hydraulik. Bultningsenheter är placerade vid maskinens första midja, mellan den bakre 

huvudkroppen och kraftmodulen. Dessa bultningsenheter används för att genomföra en första 

säkring av tunneln genom att hål borras för att sedan innefatta säkringsbultar som hindrar större 

stenblock att falla från tunnelns tak. Maskinens personal får aldrig befinna sig i osäkrat område 

på grund av den stora personskaderisken, således är förarhytten placerad efter den första midjans 

bultningsenheter. Vid service av delkomponenter eller delsystem lokaliserade framför 

bultningsenheterna måste maskinen backa tillbaka i tunneln så att dessa befinner sig inom ett 

säkrat område. 
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Figur 2.6. Delsystem för konceptuell Mobile miner från sidovy 

Likt Atlas Copcos TBS utvecklas Mobile miner för att ensam driva färdiga tunnelsystem i gruvor 

kompletta med säkrade tunnlar, snäva kurvor och korsningar. Mobile miner kan driva tunnlar 

med varierande profiler i och med det rörliga kutterhjulet. En förenkling av tunnelns typiska 

profil visas i Figur 2.7. Kutterhjulets form tillsammans med sumpningsförfarandet resulterar i en 

tunnelprofil med avrundade hörn. Apron är utformad för att följa den resulterande golvprofilen 

för att skrapa golvet så rent från muck som möjligt.  

 

Figur 2.7. Förenklad tunnelprofil 

Mobile miner skall användas för att bygga upp en gruvas tunnelsystem utformat som ett rutnät 

med parallella tunnlar för service, personal, ventilation och mucktransport. Mobile miner skall 

kunna driva detta tunnelsystem med en specificerad sluttningsvinkel β vilket resulterar i ett 

komplicerat drivningsförfarande vid drivning av sidotunnlar mellan huvudtunnlarna. Denna 

lutning påverkar även förhållandena vid service av Mobile miner. 

Figur 2.8 visar apronlösningen för Mobile miner. Apron är utrustad med två stjärnhjul som är 

avsedda att leda mucken till en första kedjetransportör som sitter fast monterad i apron. Denna 

kedjetransportör leder mucken bak till maskinens första midja där nästa kedjetransportör tar vid. 

Apron bildar tillsammans med denna kedjetransportör det främre muckhanteringssystemet, se 

Figur 2.9. Aprons stjärnhjul samt kedjetransportören drivs med separata hydraulmotorer likt 

många andra av maskinens delsystem. Apron är konstruerad smalare än själva tunneln för att inte 

påverka maskinens rörlighet i allt för stor utsträckning. Detta kompenseras med rörliga sidoplåtar 

som kan användas för att fånga upp muck längs aprons sidor. Apron är endast rörlig i 

vertikalriktning i förhållande till den främre huvudkroppen, förutom en mindre horisontell 

säkerhetsrörelse som är avsedd att hindra apron från att haverera vid kollision med muck eller 
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berg. Ett överbelastningsskydd skall utlösa denna säkerhetsrörelse och stoppa kollisionen vid en 

frontallast på 200 kN angripande på apron. 

 

Figur 2.8. Apron på Atlas Copcos Mobile miner 

Mucken leds bak genom maskinen på flera efterföljande kedjetransportörer för att sedan 

avlägsnas från tunnelsystemet med hjälp av andra transportlösningar. Kedjetransportörssystemet 

är uppdelat i flera sektioner då det tillåter Mobile miner att svänga för att driva sidotunnlar 

mellan huvudtunnlarna.  

 

Figur 2.9. Främre muckhanteringssystem på Atlas Copcos Mobile miner 

För att erhålla en tunnel så ren från muck som möjligt är det främre muckhanteringssystemet 

konstruerat för att följa kutterhjulets sumpningsrörelse. Detta för att på så sätt fånga upp så stor 

del av mucken som möjligt innan den når tunnelns golv. Det främre muckhanteringssystemet 

förflyttar sig tillsammans med den främre huvudkroppen som rör sig i förhållande till den bakre 

huvudkroppen vid sumpning. Apron är placerad 150 mm under planet larvbandens kontaktyta 

mot tunnelns golv (nollplanet) vid normal plan sumpning utan stigning eller fall. 

Det främre muckhanteringssystemet utsätts för slitage i och med kontakten med den hårda 

mucken och aprons kontakt med tunnelgolvet. Detta innebär att service måste genomföras med 

regelbundna intervall för att byta ut slitna delkomponenter. För att effektivisera service av det 

främre muckhanteringssystemet skall detta kunna demonteras som en enhet för att ersättas med 

ett servat system. De många slitytorna, tillsammans med systemets storlek och det begränsade 
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utrymmet mellan maskinen och systemet, skulle innebära ett allt för tidskrävande 

serviceförfarande om systemet inte skulle demonteras. Då detta system skall kunna demonteras 

för service innebär detta att dess infästningar mot maskinen måste erbjuda snabbt och säkert 

demonterings samt monteringsförfarande. Det tillgängliga utrymmet mellan maskinen och det 

främre muckhanteringssystemet samt krav på rörlighet för apron begränsar infästningarnas 

möjliga geometrier. 

2.2 Kopplingar 

En vändskivekoppling är en snabbkoppling som används för att sammankoppla trailerdragare 

med trailers, se en vändskivekoppling i Figur 2.10. Vändskivekopplingens öppning är v-formad 

för att guida in trailerns koppling till vändskivans centrum där en låsmekanism är placerad. 

Kopplingen är utformad för att tillåta trailern att vila ovanpå denna och rotera i förhållande till 

dragbilen för att möjliggöra kurvtagning. (Fontaine International, 2004) 

 

Figur 2.10. Vändskivekoppling för trailerdragare (Mercedes-Benz, 2013) 

Fånghakar används inom jordbruket för att koppla jordbruksredskap till traktorer. Figur 2.11 

visar en traktors bakre trepunktslyft där tre fånghakar används för att möjliggöra snabba och 

säkra redskapsbyten. En av trepunktlyftens viktigaste funktioner är att omvandla dragmotståndet 

från ett redskap till en nedåtriktad kraft på traktorns bakhjul. Detta ger hjulen maximalt grepp 

mot marken vid maximalt motstånd från redskapet. Hydraulik används för att kontrollerat justera 

trepunktlyftens vertikala position. Endast de två undre fånghakarna kopplas till ett redskap som 

är avsett att bogseras efter traktorn, redskapet tillåts då att rotera i fånghakarna. Alla tre 

fånghakarna används då ett redskap skall bäras istället för att bogseras. En trepunktslyfts storlek 

bestäms efter traktorns motorstyrka även om avståndet mellan punkterna oftast är justerbart. 

(3pointtractorattachments.com, 2012) 
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Figur 2.11. Fånghakar på en traktors trepunktslyft (bdk, 2010) 

2.3 Gasladdade ackumulatorer 

Gasladdade ackumulatorer kan inkluderas i hydrauliska system för att uppfylla ett flertal olika 

funktioner. De kan användas för att dämpa chocklaster, förhindra oscillerande rörelser, lagra 

energi samt för att kompensera för läckage eller termiska effekter i systemet. Det finns 

huvudsakligen tre olika typer av gasladdade ackumulatorer för hydrauliska system där den 

hydrauliska vätskan separeras från gasen med en stängd elastisk blåsa, ett elastiskt membran 

eller en flytande kolv. Dessa typer av ackumulatorer utnyttjar skillnaden i kompressabilitet 

mellan gas och vätska för att manipulera ett hydrauliskt systems beteende. Hydraulolja kan ses 

som inkompressibel jämfört med gasen som vanligtvis är inert torr kvävgas. (Casey, 2009) 

Den mest populära typen av gasladdade ackumulatorer är den med en elastisk blåsa på grund av 

dess snabba respons och möjlighet till höga flöden av hydraulvätska (Casey, 2009). Figur 2.12 

visar ett tvärsnitt av en ackumulator med stängd blåsa. Den elastiska gummiblåsan innefattar den 

trycksatta gasen som komprimeras av hydraulvätskan tills jämvikt är uppnådd. Materialval för 

blåsan påverkas av systemets hydraulvätska. Det yttre stålhöljet är normalt tillverkat av ett 

homogent sömlöst stålrör med hemisfäriska ändar för att garantera god hållfasthet. Höljets insida 

pläteras med nickel alternativt behandlas med exempelvis epoxi för korrosionsskydd om inte 

rostfritt stål används. (Tobul Accumulator, Inc., 2010)  

 

Figur 2.12. Gasladdad ackumulator med stängd blåsa (Neotech Equipment Pvt Ltd, 2013)  
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3 GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT 

Detta kapitel beskriver generering samt vidareutveckling för koncept för en infästning till det 

främre muckhanteringssystemet. 

 

 

3.1 Kravspecifikation 

Krav och önskemål för infästningen av det främre muckhanteringssystemet har definierats 

tillsammans med Atlas Copco och Svea Teknik med avseende på funktion, hållfasthet, service 

och övriga egenskaper. Denna kravspecifikation visas i Tabell 3.1.  

Tabell 3.1. Kravspecifikation för infästning av främre muckhanteringssystem 

1. Funktion Krav Verifiering 

1.1 

Apron skall kunna höjas 200 mm samt sänkas 

250 mm från nollplanet för att kunna följa 

tunnelns golvprofil vid förändrad sluttnings 

eller stigningsvikel. 

CAD 

1.2 
Det främre muckhanteringssystemet skall följa 

med i kutterhjulets sumpningsrörelse Lsump. 
CAD 

1.3 

Infästningen skall inkludera ett hydrauliskt 

överbelastningsskydd för apron, som möjliggör 

en 70 mm translaterande säkerhetsrörelse mot 

maskinens sumpningsriktning, dimensionerat 

för en angripande frontallast på 200 kN. 

CAD/Beräkningar 

1.4 

Kedjetransportörens bakre infästning skall 

tillåta en translaterande rörelse Lsump + 70 mm 

för sumpningsrörelse samt säkerhetsrörelse vid 

överlast. Infästningen skall även tillåta vertikal 

reglering av apron. 

CAD 

1.5 
Infästningar får inte riskera att stoppa upp 

muckflödet på kedjetransportören. 
CAD 

2. Hållfasthet Krav Verifiering 

2.1 

Infästningarna skall vara dimensionerande för 

frontallaster på apron i storleksordningen 200 

kN. 

FEM-analys/Beräkningar 

2.2 

Infästningarna skall vara dimensionerade för en 

egenvikt på 3800 kg för apron samt 4400 kg för 

kedjetransportören. 

FEM-analys/Beräkningar 

2.3 

Infästningarna skall vara dimensionerande för 

utmattning med avseende på en livslängd tpump 

för maskinen. 

FEM-analys/Beräkningar 

 Önskemål  

2.4 

Det främre muckhanteringssystemets bakre 

infästning bör ej belastas av de frontallaster som 

verkar på apron. 

Beräkningar 
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3. Service Krav Verifiering 

3.1 
Det främre muckhanteringssystemet skall kunna 

bytas ut för service med 500 timmars intervall. 

CAD/Test på fysiskt 

koncept 

3.2 
Maximal tid för större service inklusive byte av 

det främre muckhanteringssystemet är 1 dygn. 

Tidsanalys/Test på 

fysiskt koncept 

3.3 

Demontering och montering av det främre 

muckhanteringssystemet skall kunna 

genomföras med hög personsäkerhet. 

Test på fysiskt koncept 

3.4 

Byte av det främre muckhanteringssystemet 

skall kunna genomföras i anknytning till 

sidotunnlar. 

CAD/Test på fysiskt 

koncept 

3.5 

Byte av det främre muckhanteringssystemet 

skall kunna genomföras i en tunnel med en 

sluttningsvinkel β. 

Test på fysiskt koncept 

4. Övrigt Krav Verifiering 

4.1 
Tunnelborrningsmaskinen skall ha en nominell 

markfrigång på 100-200 mm. 
CAD 

4.2 
Infästningarnas delkomponenter skall vara 

okänsliga för damm och fukt. 
Test på fysiskt koncept 

 Önskemål  

4.3 

Det främre muckhanteringssystemets 

infästningar bör exkludera komplicerade 

låsningsmekanismer.  

CAD 

3.2 Konceptgenerering 

Det främre muckhanteringssystemets infästning skall uppfylla ställda krav, samtidigt som 

infästningens geometri begränsas av det tillgängliga utrymmet mellan maskinen och 

muckhanteringssystemet. Då kutterhjulet sumpas in i berget framför maskinen följer även det 

främre muckhanteringssystemet med i rörelsen för att på så sätt samla upp muck på ett så 

effektivt sätt som möjligt. Kutterhjulet sumpas framåt med stor kraft medan apron är konstruerad 

för att utsättas för frontallaster på maximalt 200 kN. Detta för att reducera systemets vikt och 

storlek. För att möjliggöra detta skall ett överbelastningsskydd lösa ut i det fall apron fastnar i 

sumpningsrörelsen och utsätts för överbelastning. Samtliga koncept för det främre 

muckhanteringssystemets infästning innehåller ett hydrauliskt överbelastningsskydd. Detta anses 

fördelaktigt jämfört med lösningar inkluderande exempelvis dynamometrar i och med tillgången 

till hydraulik på maskinen samt kravet på en säkerhetsrörelse. En hydraulisk lösning kan till 

skillnad från dynamometrar bidra med en längre rörelse i kraftens riktning så att 

sumpningsrörelsen hinner stoppas vid överbelastning, vilket minskar risken för haveri. I 

kombination med en ackumulator kan en hydraulisk lösning även erbjuda en dämpande rörelse 

vid plötsliga lastpikar. Detta för att erbjuda ytterligare skydd för det främre 

muckhanteringssystemet.  

Muckhanteringssystemets storlek påverkar dess infästningsmöjligheter varför koncept för två 

separata infästningssystem genereras, en främre infästning samt en bakre infästning. Det främre 

muckhanteringssystemets placering på en konceptuell modell av Mobile miner visas i Figur 3.1. 
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Figur 3.1. Det främre muckhanteringssystemets position på Mobile miner 

3.2.1 Främre infästning 

Den främre infästningen bör inkludera överbelastningsskyddet för att placera detta så nära de 

angripande krafterna som möjligt. Denna infästning har även som uppgift att positionera apron i 

vertikalled. Tre grova koncept används för att påvisa olika sätt att erbjuda önskad 

vertikalförflyttning av apron samt placering av hydrauliskt överbelastningsskydd. Kortare 

resonemang beskriver konceptens huvudfunktioner. Den bakre infästningen kan ses som en 

rotationspunkt för det främre muckhanteringssystemet då det inte finns utrymme för större 

vertikala rörelser för kedjetransportörens bakre ände.  

Ett första grovt koncept, som visas i Figur 3.2, inkluderar två lyftcylindrar placerade mellan 

kedjetransportören och den främre huvudkroppen samt två överbelastningscylindrar placerade 

mellan apron och den främre huvudkroppen. Detta är en enkel lösning med endast ett fåtal 

delkomponenter. Ett problem med detta koncept är att överbelastningscylindrarnas position 

resulterar i en stor vinkeländring mellan apron och överbelastningscylindrarna vid en stor 

vertikal förflyttning av apron. Det råder även utrymmesbrist mellan apron och den främre 

huvudkroppen vilket påverkar placeringen av lyftcylindrarna negativt. 

Överbelastningscylindrarna placeras dock med fördel så nära apron som möjligt eftersom de 

dimensionerande lasterna angriper aprons front. 

 

Figur 3.2. Grovt koncept 1 för främre infästning 

I ett andra grovt koncept placeras överbelastningscylindrarna mellan kedjetransportören och den 

främre huvudkroppens undersida, se Figur 3.3. Detta ger en mindre vinkeländring för 

överbelastningscylindrarna vid vertikal förflyttning av apron jämfört med lösningen i det första 

grova konceptet. Lyftcylindrar placeras mellan apron och den främre huvudkroppen. Då 

muckhanteringssystemet skall vara rörligt i förhållande till den bakre huvudkroppen anses det 
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komplicerat att placera överbelastningsskyddet mot den bakre huvudkroppen. Det första 

konceptet inkluderade inte hantering av sidolaster vilket här är avsett att överföras mellan 

kedjetransportören och den främre huvudkroppen. Både det första grova konceptet för en främre 

infästning och detta koncept innehåller dubbla rotationspunkter, en vid infästningen för 

lyftcylindrarna samt en vid överbelastningscylindrarna. Detta påverkar systemets beteende vid 

den bakre infästningen samt rörelsebilden för apron vid vertikal förflyttning.  

 

Figur 3.3. Grovt koncept 2 för främre infästning 

Figur 3.4 visar ett tredje grovt koncept där kontrollerad vertikal rörelse för apron är i fokus 

tillsammans med effektiv lastupptagning. En skenstyrning är placerad på den främre 

huvudkroppen för att erbjuda en kontrollerad vertikal rörelse samt ett enkelt 

monteringsförfarande av det främre muckhanteringssystemet. Tidigare grova koncept ställer 

höga krav på precision i placeringen av det främre muckhanteringssystemet i förhållande till 

maskinen vid montering. Skenstyrningarnas förmåga att hantera laster från flera riktningar gör 

att dessa kan tillåtas att kollidera med apron vid montering för att sedan fästa samman de två 

med någon slags snabbkoppling.  

 

Figur 3.4. Grovt koncept 3 för främre infästning 

Dessa grova koncept används som en grund för att generera mer detaljrika koncept för den 

främre infästningen av det främre muckhanteringssystemet. Konceptgenereringen delas upp i tre 

delområden; koppling mellan apron och den främre huvudkroppen, överbelastningsskydd och 

hantering av sidolaster. Kombinationer av lösningar för dessa delområden resulterar i kompletta 

koncept. 
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Koppling mot apron 

En stabil infästning av apron som tillåter tunnelborrningsmaskinen att kollidera med systemet 

vid montering anses fördelaktigt då detta inte ställer höga krav på precision vid montering. Detta 

då en stabil infästning möjliggör mindre korrigering av det främre muckhanteringssystemets 

position i förhållande till maskinen vid montering. Med detta i åtanke kan en skenstyrning 

användas för att stabilisera kopplingen mot apron, se styrskenan i Figur 3.5. Fördelen med en 

skenstyrning är att den kan erbjuda en kontrollerad vertikal rörelse för apron samtidigt som den 

kan hantera laster i flera riktningar. Skenstyrningens storlek och placering begränsas under 

konceptgenereringsfasen av utrymmet mellan främre grippers och tunnelborrningsmaskinens 

larvband, se Figur 3.6.  

 

Figur 3.5. Styrskena för främre infästning 

 

Figur 3.6. Placering av skenstyrning 

Ett första koncept för koppling mellan apron och den främre huvudkroppen är inspirerat av en 

trailerdragares vändskivekoppling som tillåter rotation runt en axel samtidigt som den ger ett bra 

stöd för laster riktade in i kopplingen. Figur 3.7 visar denna koppling tillsammans med en hane 

som fästs på apron samt en låssprint som låser fast hanen i kopplingen. Kopplingen inkluderar 

även en infästning mot en lyftcylinder som är avsedd att styra kopplingen längs styrskenan.   
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Figur 3.7. Koppling mellan apron och främre huvudkropp 

Ett andra koncept för koppling mellan apron och den främre huvudkroppen är en lyftkrok, 

inspirerad av en trepunktslyfts fånghake. Denna anses förenkla monteringsförfarandet jämfört 

med vändskivekopplingen, detta då en låssprint kan monteras med hög personsäkerhet efter att 

aprons motkoppling lagts för att vila i lyftkroken. Hanen från föregående koncept kan även 

användas för detta lyftkrokskoncept. Figur 3.8 visar lyftkroken samt tillhörande låsning som är 

avsedd att fixeras med skruvförband. Lyftkroken är bra på att ta upp laster från flera riktningar 

utan att direkt belasta låssprinten, samtidigt som den tillåter hanen att rotera kring en axel. Även 

denna koppling inkluderar en infästning mot en lyftcylinder som styr kopplingen i dess 

styrskena. Figur 3.9 visar en alternativ mer kompakt lyftkrokslösning som kan användas för att 

minska avståndet mellan apron och maskinens främre huvudkropp.  

 

Figur 3.8. Lyftkrok mellan apron och maskin 



 19 

 

Figur 3.9. Alternativ lyftkrok mellan apron och maskin 

Överbelastningsskydd 

Överbelastningsskyddet skall enligt angivet lastfall lösa ut då en frontallast på 200 kN verkar på 

apron, detta för ett system med ett arbetstryck på 210 bar. En säkerhetsrörelse på 70 mm i 

kraftens riktning skall förhindra haveri vid överlast. Denna säkerhetsrörelse bör utöver angivna 

70 mm inkludera en ackumulatordämpad rörelse för att dämpa plötsliga lastpikar. 

Överbelastningsskyddet placeras med fördel så nära de angripande lasterna som möjligt för att 

minimera vägen mellan last och lastupptagning. Begränsat utrymme mellan apron och den 

främre huvudkroppen, tillsammans med kraven på aprons vertikala rörelse, begränsar 

placeringsmöjligheterna för överbelastningsskyddet. Hydraulcylindrar med ett slag motsvarande 

en 70 mm säkerhetsrörelse i nollplanet för apron uppfyller kraven på överbelastningsskyddet. 

Rödmarkerade områden i Figur 3.10 visar en lösning där två hydraulcylindrar är monterade i 

varsin styrtub under apron. Cylindrarna är monterade mot apron medan kolvarna är monterade i 

en inre styrtub som är rörlig i förhållande till apron. Denna inre styrtub inkluderar hanen av 

kopplingen mellan apron och maskinens främre huvudkropp.  

 

Figur 3.10. Överbelastningsskydd under apron 

Då apron endast får utsättas för 200 kN angripande frontallast skall överbelastningsskyddet lösa 

ut för den värsta möjliga angreppspunkten. Denna angreppspunkt anses vara mitt på apron vid 

användandet av två överbelastningscylindrar då detta skulle leda till att lasten fördelas identiskt 

över de två cylindrarna. Lasten på en cylinder får alltså inte överstiga 100 kN med individuell 

lastmätning på cylindrarna. Om detta sker skall en signal skickas till maskinen för att stoppa den 

rörelse som ger upphov till överlasten. En last som angriper närmare en av cylindrarna leder då 

till att överbelastningsskyddet löser ut vid en lägre last än 200 kN. Överbelastningscylindrarnas 

dimensionerande last antas därför vara 100 kN per cylinder. Tabell 3.2 visar lastegenskaper för 

ett antal dubbelverkande hydraulcylindrar avsedda för krävande förhållanden (PMC Group, 
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2013). Hydraulcylindrarnas potentiella tryckkraft Ft samt dragkraft Fd vid arbetstryck Ph 

beräknas enligt ekvation (1) och (2) med cylinderdiameter Dc samt kolvdiameter dk. 
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Tabell 3.2. Data för hydraulcylindrar 

Cylinderdiameter 

Dc (mm) 

Kolvdiameter 

dk (mm) 

Arbetstryck 

Ph (MPa) 

Tryckkraft 

Ft (kN) 

Dragkraft 

Fd (kN) 

80 40 21  105,6 79,2 

80 50 21 105,6 64,3 

90 45 21 133,6 100,2 

90 56 21 133,6 81,9 

100 50 21 164,9 123,7 

100 63 21 164,9 9,95 

Den dimensionerande frontallasten ger en tryckande last på hydraulcylindrarna för detta koncept, 

men apron antas även kunna angripas av last bakifrån, då apron exempelvis skulle fastna mot en 

tunnelvägg när maskinen drivs baklänges. Storleken på denna last är inte känd och anses inte 

vara dimensionerande enligt angivna uppgifter, men hydraulcylindrar med stor potentiell 

dragkraft anses fördelaktiga. Figur 3.11 visar en genomskärning av ett överbelastningsskydd där 

dess delkomponenter kan urskiljas. Valet av hydraulcylindrar påverkar storleken på styrtuberna 

som begränsas av det tillgängliga utrymmet under apron. 

 

Figur 3.11. Genomskärning av överbelastningsskydd under apron 

Överbelastningsskyddet kan även placeras mellan kedjetransportören och maskinens främre 

huvudkropp, se rödmarkerat område i Figur 3.12. Den bakre huvudkroppen anses inte vara ett 

alternativ för placering av överbelastningsskyddet då det främre muckhanteringssystemet följer 

med den främre huvudkroppens sumpningsrörelse. Att fästa överbelastningsskyddet mellan den 

främre huvudkroppen och kedjetransportören kompliceras av att apron skall kunna lyftas 200 

mm samt sänkas 250 mm från nollplanet. Aprons vertikala rörelse innebär en stor vinkeländring 

för en horisontellt monterad hydraulcylinder placerad nära apron. Denna vinkeländring minskas 

genom att placera överbelastningscylindrarna så längt bort från apron som möjligt. Figur 3.13 

visar den koppling som placeras på apron för att möjliggöra säkerhetsrörelsen mellan lyftkrok 

och apron vid användning av detta koncept för överbelastningsskydd. 
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Figur 3.12. Överbelastningsskydd placerat mellan främre huvudkropp och kedjetransportören 

 

Figur 3.13. Koppling på apron för att möjliggöra säkerhetsrörelse 

Hantering av sidolaster 

De laster som verkar på apron bör överföras till maskinens främre huvudkropp på ett sådant sätt 

att belastningar på kedjetransportörtens bakre infästning undviks. Kedjetransportörens vikt antas 

öka i det fall den bakre infästningen används för att överföra de krafter som verkar på apron till 

maskinen. För att undvika komplikationer gällande kedjetransportörens samt den bakre 

infästningens hållfasthet bör den främre infästningen överföra eventuella sidolaster som verkar 

på apron till maskinens främre huvudkropp. Figur 3.14 visar en lösning där kedjetransportörens 

sidor kilas mellan sidostöd för att på så sätt överföra de sidokrafter som verkar på apron till 

maskinens främre huvudkropp. Dessa sidostöd måste tillåta överbelastningsskyddets rörelse för 

kedjetransportören i förhållande till den främre huvudkroppen. 

 

Figur 3.14. Överföring av sidolaster mellan kedjetransportör och den främre huvudkroppen 
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En andra lösning för att överföra sidokrafter mellan apron och maskin är att göra detta via 

kopplingen mellan dessa system. Detta innebär att infästningens skenstyrning skall 

dimensioneras för att ta upp frontallaster, laster bakifrån samt sidolaster. Denna lösning är 

avsedd att kombineras med överbelastningsskydd placerade under apron. Detta medför att 

överbelastningsskydden måste kunna överföra potentiella sidolaster till skenstyrningen. 

Koncept 1 

Ett första koncept består av lyftkrokskonceptet tillsammans med överbelastningsskydd placerade 

på kedjetransportören och överföring av sidolaster mellan kedjetransportör och den främre 

huvudkroppen. Figur 3.15 visar konceptet med ett lågt antal delkomponenter. 

 

Figur 3.15. Koncept 1 för den främre infästningen av det främre muckhanteringssystemet 

Koncept 2 
Det andra konceptet består av lyftkrokskonceptet tillsammans med överbelastningsskydd 

placerade under apron och överföring av sidolaster mellan kedjetransportör och den främre 

huvudkroppen. Figur 3.16 visar detta koncept som möjliggör ett enkelt monteringsförfarande och 

korta avstånd mellan angripande laster och överbelastningsskydd. 

 

Figur 3.16. Koncept 2 för den främre infästningen av det främre muckhanteringssystemet 

Koncept 3 

Det tredje konceptet innefattar även det lyftkrokskonceptet tillsammans med 

överbelastningsskydd placerade under apron men sidolaster överförs via överbelastningsskyddet 

till lyftkroken. Figur 3.17 visar konceptet som ger kortast möjliga väg mellan last och den främre 

huvudkroppen. 
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Figur 3.17. Koncept 3 för den främre infästningen av det främre muckhanteringssystemet 

Koncept 4 

Koncept fyra innefattar vändskivekonceptet ihop med överbelastningsskydd placerade på 

kedjetransportören och överföring av sidolaster mellan kedjetransportör och den främre 

huvudkroppen. Figur 3.18 visar konceptet som likt koncept 1 innehåller ett lågt antal 

delkomponenter. 

 

Figur 3.18. Koncept 4 för den främre infästningen av det främre muckhanteringssystemet 

Koncept 5 

Detta är ett koncept där vändskivekonceptet kombineras med överbelastningsskydd under apron 

och överföring av sidolaster mellan kedjetransportören och den främre huvudkroppen. Figur 3.19 

visar konceptet som delar egenskaper med koncept 2 förutom kopplingen mot skenstyrningen.  

 

Figur 3.19. Koncept 5 för den främre infästningen av det främre muckhanteringssystemet 
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Koncept 6 

Detta koncept kombinerar vändskivekonceptet med överbelastningsskydd placerade under apron 

samt överföring av sidolaster via överbelastningsskyddet till vändskivekopplingen. Figur 3.20 

visar konceptet som delar egenskaper med koncept 3 förutom kopplingen mot skenstyrningen. 

 

Figur 3.20. Koncept 6 för den främre infästningen av det främre muckhanteringssystemet 

3.2.2 Bakre infästning 

Den bakre infästningen bör placeras på den bakre huvudkroppen på grund av kedjetransportörens 

längd vilket gör att infästningens uppgift är att agera som ett stöd. Detta stöd skall tillåta en 

translation Lsump i längsled vid sumpning samt en 70 mm lång överbelastningsrörelse. Förutom 

dessa translationsrörelser skall den bakre infästningen även tillåta en vertikalförflyttning för 

apron. Det främre muckhanteringssystemet skall alltid överlappa det bakre 

muckhanteringssystemet för att möjliggöra ett konstant muckflöde genom maskinen. Figur 3.21 

visar de två muckhanteringssystemens position i förhållande till varandra. 

 

Figur 3.21. Främre samt bakre muckhanteringssystem 

Infästningens rotationspunkt som möjliggör aprons vertikalförflyttning placeras med fördel så 

långt bak på kedjetransportören som möjligt för att minimera den vertikala vipprörelsen för 

kedjetransportörens bakände. Avståndet mellan kedjetransportören och den bakre 

huvudkroppens undersida bör vara så litet som möjligt, men en muckstorlek på 200 mm skall 

alltid kunna passera utan att fastna. Figur 3.22 visar de trigonometriska sambanden för aprons 

vertikala rörelse h1 och den vertikala rörelsen för kedjetransportörens bakände h2. Totallängden 

för det främre muckhanteringssystemet Ltot = 9800 mm och aprons totala lyfthöjd h1 = 450 mm. 

Avståndet från aprons front till rotationspunkten är L1 och avståndet från rotationspunkten till 
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kedjetransportörens bakre ände är L2. Vinkeln α är en hjälpvinkel som används för dessa 

beräkningar.   

 

Figur 3.22. Trigonometriska samband mellan aprons vertikala rörelse och kedjetransportörens bakände 

Den vertikala vipprörelsen för kedjetransportörens bakre ände ges av ekvation (3) till (5). 

 1 2totL L L   (3) 

 1

1

arcsin
h

L


 
  

 
 (4) 

 2 2 sin( )h L    (5) 

Figur 3.23 visar den vertikala vipprörelsen för kedjetransportörens bakre ände för olika 

rotationspunkter, med en maximal vertikal rörelse på 450 mm för apron (200 mm uppåt samt 250 

mm nedåt från nollplanet). Den största vipprörelsen kan avläsas till ca 80 mm med en 

rotationspunkt placerad 1500 mm från kedjetransportörens bakre ände. Definitiva mått på det 

tillgängliga utrymmet mellan de två muckhanteringssystemen existerar inte för den givna CAD-

modellen av Mobile miner vilket gör att konceptförslag för infästningen inte begränsas av detta. 

Specifika data är avsedda att användas vid vidareutveckling av en bakre infästning. 

 

Figur 3.23. Vertikal rörelse för kedjetransportörens ände för olika rotationspunkter 

Koncept 1 
Ett första koncept för en bakre infästning till det främre muckhanteringssystemet är en 

skenstyrning med två ledskenor placerade på undersidan av den bakre huvudkroppen 

tillsammans med två stödhjul placerade på kedjetransportören. Se de svarta skenorna monterade 

på undersidan av den bakre huvudkroppen i Figur 3.24. Styrskenornas form är anpassad för att 

underlätta montering av det främre muckhanteringssystemet då skenorna guidar stödhjulen till 
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korrekt position. En fördel med att placera stödhjulen på kedjetransportören är att 

rotationspunkten för den bakre infästningen aldrig förflyttas relativt det främre 

muckhanteringssystemet vid en sumpningsrörelse. Stödhjulen kan därmed placeras så långt bak 

på kedjetransportören som möjligt för att minska vipprörelsen för kedjetransportörens bakre 

ände. Om skenorna istället skulle placeras på kedjetransportören skulle detta innebära att 

rotationspunkten för den bakre infästningen förflyttas relativt det främre 

muckhanteringssystemet vid en sumpningsrörelse.   

 

Figur 3.24. Ytterplacerade styrskenor på undersidan av den bakre huvudkroppen 

Stödhjulen bör inte utsättas för de sidokrafter som verkar på det främre muckhanteringssystemet 

då dessa skall överföras till den främre huvudkroppen utan att den bakre infästningen påverkas. 

Trots detta antas att den bakre infästningen kan komma att utsättas för mindre sidokrafter. Dessa 

krafter avses att överföras genom glidning mellan stödhjulens infästningar och styrskenornas 

sidor. Se konceptets delkomponenter i Figur 3.25. 

 

Figur 3.25. Styrskenor, stödhjul och stödhjulinfästningar för koncept 1 

Koncept 2 
I koncept 2 placeras styrskenorna istället innanför kedjetransportörens sidor vilket påverkar 

frigången mellan den bakre huvudkroppen och kedjetransportören, men montering av 

muckhanteringssystemet underlättas. Avståndet mellan den främre huvudkroppens grippers 

begränsar kedjetransportörens bredd vid montering vilket gör att inåtriktade stödhjul är att 

föredra för att undvika behov av eftermontering. Figur 3.26 visar stödhjulen monterade på 

kedjetransportören samt styrskenornas placering. Styrskenornas böjda profil underlättar 

montering då de guidar stödhjulen till korrekt läge.  
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Figur 3.26. Skenstyrning på kedjetransportör 

Även detta koncept avser att använda stödhjulinfästningarna för att överföra eventuella sidolaster 

mellan kedjetransportören och styrskenorna monterade under den bakre huvudkroppen. Figur 

3.27 visar en tydligare bild av konceptlösningens delkomponenter. 

 

Figur 3.27. Styrskenor, stödhjul och stödhjulinfästningar för koncept 2 

Koncept 3 

I detta koncept placeras styrskenorna istället på kedjetransportören medan stödhjulen placeras på 

undersidan av den bakre huvudkroppen, se Figur 3.28. Enligt tidigare resonemang ansågs detta 

ofördelaktigt i och med förflyttningen av rotationspunkten relativt det främre 

muckhanteringssystemet för den bakre infästningen vid sumpningsrörelse. Då sumpningsrörelsen 

sker framåt i maskinens körriktning innebär detta att stödhjulens ursprungsplacering, innan 

påbörjad sumpningsrörelse, bör vara minst Lsump +70 mm från kedjetransportörens bakre ände. 

Detta då styrskenorna ej tillåts att sticka ut bakom kedjetransportören på grund av begränsat 

tillgängligt utrymme. Detta skulle innebära en vertikal vipprörelse på 40 mm för 

kedjetransportörens bakre ände då det främre muckhanteringssystemet befinner sig i sin bakre 

position innan sumpning enligt Figur 3.23. Styrskenorna ökar dock kedjetransportörens bredd, 

vilket kan försvåra vid montering enligt tidigare resonemang. Att placera styrskenor under den 

bakre huvudkroppen riskerar dock att försvåra åtkomsten av servicepunkter placerade under den 

bakre huvudkroppen, vilket förordar detta koncept.  
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Figur 3.28. Skenstyrningskoncept på kedjetransportör för bakre infästning 

Konceptets delkomponenter visas i Figur 3.29. Styrskenornas placering på kedjetransportörens 

sidor kräver förstärkningar för en mer stabil lösning.  

 

Figur 3.29. Styrskena, stödhjul och stödhjulinfästning för koncept 3 

3.3 Konceptval 

För den bakre infästningen väljs inget specifikt koncept för vidareutveckling då valet av koncept 

i hög grad påverkas av vilket monteringsförfarande som kommer att användas för det främre 

muckhanteringssystemet i samband med service. Olika monteringsförfaranden antas resultera i 

olika konceptval för denna infästning. Istället genomförs en inledande utredning av det främre 

muckhanteringssystemets monteringsförfarande då detta anses vara ett större problem än vilken 

specifik infästningslösning som bör användas. 

3.3.1 Främre infästning 

Valet av koncept för den främre infästningen baseras på en konceptutvärdering där Pughs matris 

används för att jämföra de olika koncepten. Koncept 1 väljs ut som referenskoncept för att viktas 

mot resterande koncept i Pughs matris. Detta koncept tilldelas 0 poäng för samtliga 

bedömningskriterier medan resterande koncept jämförs med referenskonceptet enligt det 

poängsystem som visas i Tabell 3.3. Poängen viktas olika för olika bedömningskriterier baserat 

på hur viktiga kriterierna anses vara för själva infästningslösningen samt 

tunnelborrningsmaskinen i helhet, se Tabell 3.4.   
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Tabell 3.3. Poängsystem för Pughs matris 

Poäng Jämförelse med referenskoncept 

-2 Mycket sämre 

-1 Sämre 

0 Likgiltigt 

1 Bättre 

2 Mycket bättre 

Tabell 3.4. Viktningsmultiplikatorer för Pughs matris 

Multiplikator Relevans 

1 Relevant 

1,5 Viktigt 

2 Mycket viktigt 

Konceptet med högst viktad totalpoäng anses vara det bästa konceptet med avseende på de i 

Pughs matris angivna bedömningskriterierna, se Tabell 3.5. De bedömningskriterier som 

används för detta konceptval beskrivs nedan.  

Lågt antal delkomponenter 

Ett lågt antal delkomponenter i ett system antas påverka möjligheterna till en robust lösning 

positivt, ju lägre antal delkomponenter och därmed kontakter desto mindre risk för glapp. Fler 

delkomponenter ger även fler potentiella felkällor. 

Låg totalvikt 

Mobile miner utvecklas med målet att slutprodukten skall erbjuda snabb och säker 

tunneldrivning med robusta konstruktionslösningar. Detta tillsammans med ekonomiska aspekter 

ställer krav på att totalvikten för maskinen inte får vara för hög. Vikten anses vara en viktig 

faktor i valet mellan två lösningar som kan erbjuda liknande prestanda, men infästningens vikt är 

samtidigt liten jämfört med vikten för andra delsystem. En hög vikt för infästningen kan anses 

fördelaktig om vikten för det främre muckhanteringssystemet kan reduceras. 

Överbelastningsskyddens placering påverkar hur stor del av det främre muckhanteringssystemet 

som utsätts för den last som angriper apron. 

Små modifieringskrav på kringliggande delsystem 

I och med att infästningen för det främre muckhanteringssystemet utvecklas i ett sent skede av 

projektet, i förhållande till andra mer komplicerade delsystem, önskas en lösning med små eller 

obefintliga krav på modifiering av kringliggande delsystem.  

Utrymmeskrav mellan apron och den främre huvudkroppen 

Det finns ett begränsat utrymme mellan apron och den främre huvudkroppen, framförallt på 

grund av placeringen av det främre gripperparet och maskinens larvband. Lösningar med små 

utrymmeskrav anses därmed fördelaktiga.  

Rörelsefrihet för främre muckhanteringssystem 

Det främre muckhanteringsystemets storlek tillsammans med rörelsekraven för systemet anses 

kräva flera infästningspunkter. Antalet infästningspunkter får inte påverka systemets önskade 

rörelsefrihet i samband med sumpningsrörelse eller vid vertikal reglering av apron. En infästning 

med många infästningspunkter tillsammans med användning av hydraulisk rörelse kan komma 

att kräva komplicerad styrning vilket bör undvikas.  

Risk att stoppa muckflödet 

Begränsat utrymme mellan tunnelväggarna försvårar service av Mobile miner vilket tillsammans 

med tidspress gör det mycket viktigt att muckflödet inte stoppas upp av illa placerade 

infästningar. I och med detta anses det mycket viktigt att delkomponenter tillhörande det främre 
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muckhanteringssystemet och dess infästningar skall konstrueras för minimal påverkan på 

muckflödet.  

Upptagning av sidolaster 

Sidolaster som verkar på apron bör överföras till maskinens huvudkroppar på ett så säkert sätt 

som möjligt. De bakre infästningarna bör belastas så lite som möjligt för att begränsa deras och 

kedjetransportörens storlek.  

Avstånd angripande frontallast till överbelastningsskydd 

Avståndet mellan den dimensionerande frontallasten som verkar på apron och 

överbelastningsskyddet bör vara så litet som möjligt, för att på så sätt påverka så små delar av 

det främre muckhanteringssystemet som möjligt. Ett litet avstånd minskar behovet av 

förstärkningar på det främre muckhanteringssystemet vilket minskar systemets massa.  

Upptagning av angripande laster i flera riktningar 

Infästningens förmåga att ta upp laster i flera riktningar anses viktig även om den största 

dimensionerande lasten angriper apron framifrån. Efter varje sumpningsrörelse dras det främre 

muckhanteringssystemet bakåt till dess ursprungsposition. I och med denna rörelse finns risken 

att apron fastnar och belastar infästningen bakifrån vilket infästningen måste klara av utan att 

haverera. Mobile miner backar även vid kutterservice för att placera kutterhjulet inom ett säkrat 

tunnelområde vilket kan ge upphov till dessa krafter.  

Säkerhetsrörelse vid frontal överbelastning på apron 

Säkerhetsrörelsen vid överbelastning på apron antas vara smidigare för en infästning med få 

infästningspunkter då dessa kan komma att påverka systemets rörelsefrihet. 

Överbelastningsskyddets avsikt är att tillhandahålla en säkerhetsrörelse vid frontal överlast för 

att avlasta apron och ge tid till att stoppa den rörelsen som ger upphov till kraften. Koncept med 

en lättkontrollerad säkerhetsrörelse anses fördelaktiga.   

Personsäkerhet vid service 

Hög personsäkerhet har högsta prioritet i utvecklingen av Mobile miner. Det främre 

muckhanteringssystemets infästning är inget undantag, speciellt med tanke på att systemets skall 

kunna bytas ut för service. Olika infästningslösningar kräver olika mycket av den personal som 

utför demonterings och monteringsarbetet. Lösningar med liten manuell kontakt mellan personal 

och maskin skall förordas.  

Komplexitet vid monteringsförfarande 

Infästningen bör erbjuda ett så enkelt demonterings och monteringsförfarande som möjligt för att 

säkerhetsställa säker och korrekt montering på kort tid.  

Påverkan av markfrigång 

Infästningen får inte påverka kravet på 100-200 mm nominell markfrigång för Mobile miner, ju 

mindre risk för påverkan desto bättre. 
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Tabell 3.5. Pughs matris för främre infästning av det främre muckhanteringssystemet 

Kriterier Viktning K1 K2 K3 K4 K5 K6 

Lågt antal delkomponenter  1 0 -1 -1 0 -1 -1 

Låg totalvikt 1 0 1 1 0 1 1 

Små modifieringskrav på 

kringliggande delsystem 
2 0 1 0 0 1 0 

Utrymmeskrav mellan apron 

och den främre huvudkroppen 
1,5 0 -1 -1 -1 -2 -2 

Rörelsefrihet för främre 

muckhanteringssystem 
1,5 0 2 2 0 2 2 

Risk att stoppa muckflödet 2 0 1 1 0 1 1 

Upptagning av sidolaster  1,5 0 0 -1 0 0 -1 

Avstånd angripande frontallast 

till överbelastningsskydd 
2 0 2 2 0 2 2 

Upptagning av angripande 

laster i flera riktningar 
1 0 1 1 0 0 0 

Säkerhetsrörelse vid frontal 

överbelastning på apron 
2 0 1 1 0 1 1 

Personsäkerhet vid service  2 0 2 2 -1 1 1 

Komplexitet vid 

monteringsförfarande 
1,5 0 1 1 -1 0 0 

Påverkan av markfrigång 1,5 0 -1 -1 0 -1 -1 

Totalpoäng  0 9 7 -3 5 3 

Viktad totalpoäng  0 16,5 13 -5 10,5 7 

Med Pughs matris i Tabell 3.5 som underlag väljs koncept 2 för vidareutveckling. Detta koncept 

använder lyftkrokskonceptet tillsammans med överbelastningsskydd placerade under apron och 

överföring av sidolaster mellan kedjetransportören och den främre huvudkroppen. Konceptet har 

högst totalpoäng, både viktad och oviktad. 

3.3.2 Monteringsförfarande 

Viktiga aspekter kring monteringsförfarandet för det främre muckhanteringssystemet diskuteras i 

detta stycke för att ligga till grund för framtida arbete.  

Monteringsförfarandet för det främre muckhanteringssystemet kompliceras av flertalet faktorer. 

Systemets storlek och höga vikt påverkar dess hanterbarhet i samband med montering och 

demontering. Det tillgängliga utrymmet runt maskinen begränsas av tunnelns storlek vilket 

påverkar möjligheten till att använda hjälpmedel som exempelvis servicefordon. Det skall vara 

möjligt att avlägsna hela det främre muckhanteringssystemet på ett smidigt och personsäkert sätt 

medan den tillgängliga tiden för detta är begränsad. Mobile miner är utrustad med enheter för 

ventilation och andra delsystem längs maskinens sidor som påverkar åtkomligheten av 

kedjetransportörens bakre infästning. Detta begränsar vilka slags hjälpmedel som kan användas 

när kedjetransportören skall fästas in i den bakre infästningen. För att erhålla en så personsäker 

lösning som möjligt bör åtkomsten från maskinens sidor vara så bra att personal aldrig skall 

tvingas krypa in under maskinen under monteringsförfarandet. Detta för att begränsa risken för 

klämskador. Maskinens sumpningsrörelse som förflyttar huvudkropparna i förhållande till 

varandra antas vara olämplig att använda som hjälp vid monteringsförfarandet.  
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Det främre muckhanteringssystemet skall föras in under maskinen framifrån vid montering, men 

hur detta skall gå till anses bero på vilken slags tunnel maskinen befinner sig i. I ett plant 

tunnelavsnitt, alternativt serviceområde, kan kedjespel eller vinschlösning användas för att dra in 

systemet under maskinen. Systemet antas redan ha placerats i linje med maskinen innan det 

börjar föras in. Begränsat utrymme mellan det främre gripperparet ställer krav på systemets 

position i förhållande till maskinens främre huvudkropp då kedjetransportören kan skadas om 

systemet vinschas in under maskinen och kilas fast mot en främre gripper. Infästning för vinsch 

eller kedjespel bör vara placerad i kedjetransportörens bakre ände. Detta innebär att 

kedjetransportören måste dimensioneras mot de laster som uppstår i samband med vinschning. 

Systemet bör vinschas bak tills den främre infästningen kolliderar med infästningen mot apron 

som då rätar upp mindre misspositionering. Då kedjetransportörens bakre ände måste lyftas upp 

mot den bakre infästningen vid montering bör denna utrustas med lyftöglor där kedjespel eller 

annan lyftanordning kan kopplas fast. Lyftöglornas konstruktion beror på vilka hjälpmedel som 

skall användas vid lyft.  

Det bakre muckhanteringssystemets position anses vara ett av de största problemen gällande 

tillvägagångssättet för byte av det främre muckhanteringssystemet i samband med service. Detta 

grundar sig i att kedjetransportörens bakre ände alltid skall vara placerad ovanför det bakre 

muckhanteringssystemet för att garantera möjligheten till kontinuerligt flöde av muck genom 

systemet, se Figur 3.21. En möjlighet till förflyttning av det bakre muckhanteringsystemet skulle 

möjliggöra ett monteringsförfarande där den främre infästningen först kopplas till som då rätar 

upp muckhanteringssystemet till korrekt position i förhållande till maskinen. Den bakre 

infästningen bör ej användas för att räta upp eventuell snedställning mellan det främre 

muckhanteringssystemet och maskinen då kedjetransportören riskerar att skadas. Nästa steg är 

här att hissa upp kedjetransportören mot den bakre huvudkroppen för att koppla in den bakre 

infästningen. Efter detta förflyttas det bakre muckhanteringssystemet till sin ursprundliga 

position under det främre muckhanteringssystemet.  

Ett alternativt sätt att placera det främre muckhanteringssystemet på plats under maskinen är att 

använda maskinens framdrivning för att köra gränsle över systemet. Detta medför både för och 

nackdelar för monteringsförfarandet. En fördel är att systemet tillåts vila mot tunnelgolvet medan 

maskinen gränslar systemet för att till sist kollidera den främre infästningen mot apron. Detta 

innebär att ett kedjespel eller en vinsch endast måste användas för att lyfta kedjetransportören 

mot den bakre infästningen innan den kolliderar med det bakre muckhanteringssystemet. 

Kedjetransportörens bakre ände kan inte pallas upp till önskad höjd innan maskinen kör gränsle 

över systemet då kutterhjulet begränsar utrymmet i höjdled. En annan fördel med att köra gränsle 

över systemet är att detta monteringsförfarande kan användas oberoende av sluttningsvinkel i 

tunneln. Det är dock mycket viktigt att personal ser till att maskinen inte kolliderar med 

kedjetransportören då maskinen kör gränsle över systemet. Detta skulle kunna orsaka stora 

skador på kedjetransportören. 

I det fall en förflyttning av det bakre muckhanteringssystemet inte är möjlig måste 

kedjetransportören lyftas upp innan dess bakre ände når det bakre muckhanteringsystemet för att 

undvika kollision. Oavsett hur det främre muckhanteringssystemet förs in under maskinen anses 

kedjetransportörens förflyttning från denna position till dess slutläge vara problematiskt. En 

rörlig lyftlösning som tillåter kedjetransportören att fortsätta sin rörelse längs maskinen tills den 

främre infästningen kolliderat med apron skulle kunna lösa detta problem. Vald lösning för 

överbelastningsskydd kan även användas som hjälpmedel vid detta monteringsförfarande. 

Genom att koppla in hydrauliken till överbelastningscylindrarna kan individuell styrning av 

dessa användas för att rätta till eventuell misspositionering av det främre 

muckhanteringssystemet i förhållande till maskinens främre infästning.   
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3.4 Vidareutveckling av koncept 

Grundläggande FEM-analyser tillsammans med verifiering gällande utrymmesbegränsningar har 

genomförts för de delkomponenter som beskrivs i detta avsnitt, vilket har påverkat geometrier 

och materialtjocklek. Endast de slutgiltiga delkomponenterna redovisas i detta avsnitt. Den 

verifiering som genomförts beskrivs i avsnitt 3.5 Verifiering av koncept. Vidareutvecklingsfasen 

begränsas till den främre infästningen. 

3.4.1 Främre infästning 

Det valda konceptet använder överbelastningsskydd placerade under apron för att de på så sätt 

skall vara placerade så nära de angripande frontallasterna som möjligt. Kopplingen mellan apron 

och den främre huvudkroppen består av två lyftkrokar som kopplas till de två 

överbelastningsskydden. Infästningen är symmetrisk för de två sidorna. Figur 3.30 visar den 

främre infästningens delkomponenter i konceptfasen för en av de två sidorna.  

 

Figur 3.30. Delkomponenter för en sida av den främre infästningen 

Val av hydraulcylindrar 

Det första steget i vidareutvecklingen av den främre infästningen för det främre 

muckhanteringsystemet är att välja hydraulcylindrar för överbelastningsskydden placerade under 

apron, samt lyftcylindrar till skenstyrningen. Hydraulcylindrarnas dimensioner avgör storleken 

på det resterande tillgängliga utrymmet. Hydraulcylindrarna tillhörande överbelastningsskydden 

antas utsättas för identiska krafter då den dimensionerande lasten på 200 kN angriper mitt på 

aprons front. Överbelastningsskyddet löser ut för en mindre last ju längre ut från mitten av 

aprons front denna last angriper. Detta eftersom lastfördelningen mellan de två 

överbelastningscylindrarna inte längre är densamma. Symmetri ger att samma beräkningar antas 

gälla för de båda främre infästningspunkterna. 

Den dimensionerande lasten som angriper ett överbelastningsskydd via apron Fax = 100 kN. 

Denna kraft agerar mot maskinens körriktning i nollplanet medan apron är konstruerad med en 

vinkel αa = 13 grader mellan aprons plana undersida och nollplanet. Detta för en specifik vertikal 

position för apron. Med αa = 13 grader skall överbelastningsskyddet lösa ut för en last Fah = 

102,6 kN enligt ekvation (6) som baseras på de trigonometriska samband som visas i Figur 3.31. 
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Vinkeln αa varierar dock beroende på aprons vertikala position då kedjetransportörens bakre 

infästning fungerar som en rotationspunkt. Aprons vinkel αa skall vara 13 grader då aprons 

vertikala position är 150 mm under nollplanet. I denna position anligger apron mot tunnelns golv 

vid normal sumpning rakt framåt utan stigningsändring för tunneln, vilket antas vara det mest 

frekventa sumpningsförfarandet. Detta innebär att apron skall kunna höjas 350 mm samt sänkas 

100 mm från denna position. Då den bakre rotationspunkten inte är känd på grund av avsaknaden 

av ett valt bakre infästningskoncept antas den bakre rotationspunkten vara placerad 1000 mm 

från kedjetransportörens bakre ände. Detta ger att αa varierar mellan 10,7 grader vid aprons 

högsta position och 13,7 grader vid aprons lägsta position, enligt den vinkeländring α som är 

resultatet av en vertikalförflyttning av apron enligt ekvation (4). Ekvation (6) ger en 

dimensionerande kraft Fah = 101,8 kN för αa = 10,7 grader samt Fah = 102,9 kN för αa = 13,7 

grader. Då aprons vinkeländring endast ger en liten skillnad på den kraft som verkar på 

hydraulcylindern tas ingen hänsyn till denna variation. Överbelastningsskyddet skall alltså lösa 

ut då hydraulcylindern utsätts för en tryckkraft på 102,6 kN för alla lägen för apron. Fay = 23,1 

kN för denna överbelastningskraft enligt ekvation (7). Denna kraft används senare i 

dimensioneringen av lyftcylindrarna. 

 

Figur 3.31. Kraftfördelning vid överbelastningsskydd 
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En hydraulcylinder med en innerdiameter på 80 mm väljs då denna passar in på önskad 

kraftprofil enligt Tabell 3.2 med en tryckkraft på 105,6 kN vid 210 bar. Denna hydraulcylinder 

finns tillgänglig med en kolvstångsdiameter på 40 mm alternativt 50 mm. Då 

överbelastningsskyddets specificerade slaglängd endast är 70 mm exklusive en kortare 

ackumulatordämpad slaglängd anses det fördelaktigt med en kolvstångsdiameter på 40 mm. 

Detta innebär en större dragkraft för hydraulcylindern jämfört med 50 mm kolven. Större 

dragkraft anses fördelaktigt då detta innebär att hydraulcylindern klarar av större laster som 

angriper apron bakifrån, även om dessa laster inte anses vara dimensionerande. Hydraulcylindern 

80/40 mm har en säkerhetsfaktor 4 mot knäckning vid maximal tryckande last för en slaglängd 

på 420 mm vid maxtryck 250 bar (PMC Servi Cylinderservice AS, 2013), (DNV, 2009). Vald 

hydraulcylinder riskerar inte knäckning då slaglängden för överbelastningsskyddets 

hydraulcylindrar endast är 70 mm exklusive en kortare ackumulatordämpad slaglängd. 

Överbelastningsskyddets valda beteende är något som diskuteras vidare i avsnittet 4.1 

Diskussion. 

Utöver det främre muckhanteringssystemets egenvikt på 8200 kg skall skenstyrningarna även 

klara av att lyfta 500 kg muck fördelat längs hela kedjetransportören enligt angivna data. För val 

av lyftcylindrar till den främre infästningen gäller samma symmetriska samband som för 

överbelastningsskyddet vilket ger den dimensionerande lasten 4350 kg fördelat på en främre och 

en bakre infästning. Den främre infästningen skall ta upp en stor del av dessa laster då 

masscentrum för systemet är placerat nära apron. Figur 3.32 visar en friläggning av det främre 
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muckhanteringssystemet då det inte utsätts för några yttre krafter. Denna friläggning används för 

att ställa upp ekvation (8) och (9). Den främre infästningen antas vara utsatt för störst vertikal 

belastning då maximal mängd muck ligger fördelat över kedjetransportören, samtidigt som apron 

är upplyft från marken. Ekvation (9) visar att krafterna som verkar på infästningarna är 

oberoende av tunnelns sluttning β. Masscentrums placering från aprons front Lm = 3400 mm 

enligt given CAD modell av systemet. Den främre infästningens rotationspunkts ungefärliga 

avstånd från aprons front Lf = 2200 mm för det valda konceptet. Avståndet mellan den bakre 

infästningens rotationspunkt och kedjetransportörens bakre ände, Lb, tillåts variera mellan 0-

1500 mm. Detta då inget koncept valts för den bakre infästningen. Systemets totala längd är Ltot 

= 9800 mm. 

 

Figur 3.32. Friläggning av det främre muckhanteringssystemet utan påverkan av yttre last 

Då det främre muckhanteringssystemet inte utsätts för några yttre krafter är reaktionskrafterna i 

x-led Ffx = Fbx = 0. Jämvikt i y-led för systemet ger: 

 : 0fy by mgy led F F F     (8) 

Momentjämvikt medurs kring masscentrum ger: 
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Figur 3.33 visar reaktionskrafterna Ffy och Fby för Lb = 0-1500 mm och den dimensionerande 

lasten Fmg = 42,7 kN. Den största lasten på en lyftcylinder för den främre infästningen inträffar 

då den bakre infästningens rotationspunkt är placerad i kedjetransportörens bakre ände, detta ger 

Ffy = 35,9 kN. Det antas att det främre muckhanteringssystemet inte utsätts för några större 

accelerationer då maskinens topphastighet är ca 1 km/h vid förflyttning. De vibrationer som 

uppstår vid kutteringrepp antas inte vara dimensionerande för dessa lyftcylindrar då apron skall 

vila mot tunnelgolvet vid sumpning. Det antas att de dynamiska effekterna kan uppgå till samma 
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amplitud som den beräknade statiska lasten vilket ger en dimensionerande dragande last på 71,8 

kN för en lyftcylinder. 

 

Figur 3.33. Vertikala krafter på det främre muckhanteringssystemets infästningar 

Överbelastningsskyddet överför kraften Fay = 23,1 kN till lyftcylindern vid överlast enligt 

ekvation (7). Denna kraft är motriktad egenvikten för det främre muckhanteringssystemet. Apron 

skall kunna pressas mot tunnelgolvet för att skrapa bort så mycket av mucken som möjligt, då 

den specifika tryckkraften inte är specificerad antas denna till totalt 50 kN från de två 

lyftcylindrarna. Denna kraft antas vara tillräcklig för att skrapa tunnelgolvet rent från muck. 

Detta innebär att den maximala tryckande kraften på en lyftcylinder är 48,1 kN, Fay tillsammans 

med 25 kN tryckkraft mot tunnelgolvet. Denna kraft anses inte vara den dimensionerande kraften 

för lyftcylindrarna då draglasten på cylindrarna överstiger denna tryckkraft. En 80/40 cylinder 

uppfyller kraven gällande last men inte gällande önskad slaglängd på 450 mm i 

standardutförande. Denna är begränsad till 420 mm. En 90/45 cylinder väljs som lyftcylinder då 

denna tillåter en slaglängd på 450 mm i standardutförande (PMC Servi Cylinderservice AS, 

2013), (DNV, 2009). En 90/45 cylinder levererar, enligt Tabell 3.2, en tryckkraft på 133,6 kN 

och en dragkraft på 100,2 kN vid ett artbetstryck på 210 bar. Detta cylinderval diskuteras vidare i 

avsnittet 4.1 Diskussion. 

Skenstyrning 

Den konceptuella styrskena som valts har, på grund av önskad vertikal förflyttning av apron på 

450 mm, en stor massa. För att minska infästningens totala massa byts styrskenans konceptuella 

profil ut mot lyftkrokens slädprofil. Detta innebär att lyftkroken innesluter styrskenan istället för 

det motsatta som var fallet i det tidigare konceptuella stadiet, se de två profilerna i Figur 3.34. 

Detta profilbyte medför även att lyftkrokens bredd inte längre påverkar storleken på den yttre 

profilens öppning.    
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Figur 3.34. Profiler för skenstyrning 

En skenstyrning placeras på vardera främre gripper, se en av dessa i Figur 3.35. Skenstyrningen 

sträcker sig närmare tunnelgolvet än gripperns sidoplåt vilket resulterar i behov av ett stöd, visas 

i rött, för att garantera skenstyrningens hållfasthet då maximal last angriper apron. 

Skenstyrningarna påverkar inte kravet på 100-200 mm nominell markfrigång för maskinen. 

Skenstyrningens position i sidled bestäms av utrymmesbegränsningar för 

överbelastningsskyddet. Dessa utrymmesbegränsningar visas i avsnitt 3.5 Verifiering av koncept. 

 

Figur 3.35. Styrskena på vänster gripper 

Rakt ovanför skenstyrningen placeras en infästning för den lyftcylinder som används för att 

justera lyftkrokens position längs styrskenan, se Figur 3.36. Lyftcylindern placeras med kolven 

riktad neråt för att undvika onödig rörelse av cylinderns hydraulslangar. Ju mindre rörelse desto 

mindre risk för nötning och läckage. Hydraulkopplingarna är riktade inåt mot grippern för att 

skydda dessa från stenras eller annan yttre påverkan. Den totala vikten för en styrskena samt 

hydraulcylinderinfästning är ca 60 kg. 
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Figur 3.36. Infästning för lyftcylinder 

I det tidigare konceptuella stadiet anpassades skenstyrningen till det tillgängliga utrymmet 

mellan kringliggande delsystem. För att erhålla en lättare och stabila skenstyrningslösning 

åberopas en förflyttning av maskinens larvband bakåt på 75 mm. Detta visar sig även nödvändigt 

för att förhindra kollision mellan de yttre styrtuberna och larvbanden vid överbelastning, vilket 

visas i avsnitt 3.5 Verifiering av koncept. En förflyttning av larvbanden påverkar deras avstånd 

till maskinens masscentrum vilket måste utredas vidare. 

Lyftkroken är konstruerad i tre delar, en huvuddel samt två klor, se Figur 3.37. Detta för att 

underlätta tillverkningen av lyftkroken samt för att möjliggöra montering och byte av glidplattor 

som används i kontakten mot styrskenan. Klorna är fast inspända med tre M12 skruvar vardera 

mot lyftkrokens huvuddel. En M12 skruv skall monteras med en förspänningskraft på 39,4 kN 

vilket ger en total förspänningskraft på 118,2 kN för en klo. Denna förspänningskraft ger en 

säkerhetsfaktor 2,4 om en klo skulle utsättas för maximal dragande kraft från 

överbelastningsskyddet på 50 kN. Denna kraft antas till 50 kN då inget specificerat lastfall avser 

dragande belastning på apron, en dragande last på totalt 100 kN motsvarar hälften av den 

dimensionerande frontallasten. En skruv bör förspännas till en axialkraft som är 2 till 3 gånger 

den yttre lasten (KTH, 2008, p. 66). En konstruktion i tre delar möjliggör även demontering av 

lyftkroken från styrskenan för underhåll utan behov av att demontera lyftcylindern.  

 

Figur 3.37. Lyftkrokens tre huvudkomponenter 



 39 

Infästningens två lyftkrokar skall överföra de laster som angriper apron, exklusive sidolaster, till 

respektive styrskena samtidigt som de med hjälp av lyftkolvarna skall justera aprons vertikala 

position. En lyftkroks rörelse längs styrskenan lagras med hjälp av fem glidplattor för att 

minimera nötning i kontakten, se Figur 3.38. En 150x100x5 mm glidplatta används för att 

överföra tryckande last från överbelastningsskyddet mellan lyftkrok och styrskena. Fyra mindre, 

150x28x5 mm, glidplattor används för att överföra dragande last samt mindre sidolaster från 

överbelastningsskyddet till styrskenan. Glidplattor finns alltså placerade i alla kontakter mellan 

lyftkrok och styrskena. Förhållandet mellan glidplattornas längd och styrskenans tjocklek är en 

faktor 5 för att inte riskera byrålådseffekt mellan lyftkroken och styrskenan. Med byrålådseffekt 

menas risken för fastkilning i en rörelse, likt en trög byrålåda. 

 

 

Figur 3.38. Glidplattor i kontakten mellan lyftkrok och styrskena 

Glidplattorna monteras här med koniska M8 skruvar på både lyftkrokens huvuddel samt de två 

klorna, se Figur 3.39. Koniska skruvar möjliggör användning av tunna glidplattor, vilket anses 

fördelaktigt då det tillgängliga utrymmet är begränsat. Byte av dessa glidplattor skulle vara 

onödigt komplicerat i det fall klorna inte gick att demontera från lyftkrokens huvuddel. 

Glidplattor finns i flera material och utföranden, men deras specifika material har inte valts då 

detta är avsett att utföras vid detaljkonstruktion av konceptet. Glidplattorna bör vara 

självsmörjande och avsedda för att användas i tuff arbetsmiljö. Glidplattor i brons som uppfyller 

dessa kriterier med grafit eller teflonsjälvsmörjning finns tillgängliga med tillåtna statiska 

kontakttryck på 75-150 MPa (Federal-Mogul DEVA, 2013). En glidplatta med måtten 150x28 

mm kan då enligt angivna data, med ett tillåtet statiskt kontakttryck på 100 MPa, belastas med 

420 kN. Detta avser ett fall där kraften fördelas över hela kontaktytan.   

  

Figur 3.39. Montering av glidplattor på lyftkrokens delkomponenter 
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En låssprint används för att låsa in den inre styrtuben från överbelastningsskyddet i lyftkroken, 

se Figur 3.40. Låsningen tillåter den inre styrtuben att rotera i lyftkroken vilket krävs då det 

främre muckhanteringssystemets bakre infästning tvingar apron till en rotation vid vertikal 

förflyttning.  

Låssprinten monteras genom att skjutas in från lyftkrokens sida efter att den inre styrtuben 

placerats i lyftkroken. Vid demontering kan låssprinten drivas ut från valfri sida av lyftkroken. 

Sprintens position säkras med hjälp av två M16 skruvar som skruvas in i lyftkroken. Två M16 

skruvar med en förspänningskraft på 73,4 kN vardera ger upphov till en friktionskraft på 26,4 kN 

med friktionstalet μ = 0,18 för torrt stål mot stål i vila (Björk, 2011). Denna friktionskraft ses 

som en säkerhet då skruvförbandet inte är det som i första hand skall ta upp de laster som verkar 

på låssprinten. Dessa laster skall överföras mellan låssprintens klack och ett spår som är urtaget i 

lyftkroken. 

 

Figur 3.40. Låssprint till lyftkrok 

En sammanställning av en komplett lyftkrok med låssprint och glidplattor visas i Figur 3.41 

tillsammans med en sammanställning av en komplett skenstyrning. Den totala vikten för en 

komplett lyftkrok är ca 28 kg. Lyftkroken bör även utrustas med metallskrapor mot styrskenan 

för att förhindra smuts från att fastna mellan glidplattorna och styrskenan. Minimalt slitage 

mellan lyftkrok och styrskena anses viktigt för att garantera aprons vertikala rörelse. Figur 3.42 

visar de två skenstyrningarna monterade på Mobile miner där lyftkrokarna visas i blått. 

 

 

Figur 3.41. Sammanställning av en komplett lyftkrok samt en komplett skenstyrning 
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Figur 3.42. De två skenstyrningarna monterade på Mobile miner 

Överbelastningsskydd 

Styrtubernas konstruktion skiljer sig i vidareutvecklingsfasen från den tidigare konceptuella 

konstruktionen. Glidkontakten mellan de två styrtuberna är förflyttad till två klackar längs den 

yttre styrtubens sidor, se glidytorna färgade blå i Figur 3.43. Detta för att minska avståndet 

mellan undre och övre glidyta, vilket medför minskad risk för byrålådseffekt.  

 

Figur 3.43. Yttre styrtub till överbelastningsskydd 

Överbelastningscylindern är avsedd att monteras i den yttre styrtuben med en låssprint som låses 

axiellt med en spårring, se Figur 3.44. Två hål i styrtubens yttre sidor möjliggör denna 

montering. Detta är hål som i detaljkonstruktionsfasen måste tätas med någon form av lock för 

att förhindra smuts från att komma in i överbelastningsskyddet. Styrtubens sida har även ett 

urtag, se det övre högra hörnet i Figur 3.44, där överbelastningscylinderns hydraulslangar är 

avsedda att ledas ut. Överbelastningscylindern monteras med kolven mot den inre styrtuben då 

den yttre styrtuben är avsedd att svetsas mot aprons undersida. Detta leder till minsta möjliga 

rörelse för cylinderns hydraulslangar.  
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Figur 3.44. Infästning för överbelastningscylinder 

Den inre styrtuben är konstruerad med en identisk infästning för överbelastningscylindern som 

för den yttre styrtuben, se Figur 3.45. Den inre styrtuben är 20 mm smalare än den yttre 

styrtubens insida för att på så sätt erhålla ett spel mellan de två styrtuberna som förhindrar 

överbelastningsskyddet från att ta upp de sidolaster som verkar på apron. Dessa sidolaster är 

avsedda att överföras mellan kedjetransportören och huvudkropparna i ett separat sidolastsystem. 

Med ett spel på 10 mm åt vardera sidan tillåter överbelastningsskyddet en mindre rörelse i sidled 

för det främre muckhanteringssystemet. Denna sidorörelse krävs för att minska kraven på 

passformen mellan kedjetransportören och den främre huvudkroppen vid sidolastskyddet. Små 

avstånd mellan delkomponenter försvårar montering samtidigt som överbelastningsrörelsen skall 

påverkas så lite som möjligt av sidolastskyddets beteende. Figur 3.45 visar även kopplingen mot 

skenstyrningens lyftkrok. Kopplingens sidor har konstruerats med endast ett litet spel mot 

lyftkrokens sidor för att påverka den inre styrtubens rörelsebeteende då apron utsätts för en 

sidolast. Att tvinga den inre styrtuben till att ligga i linje med lyftkroken antas resultera i att de 

två styrtubernas sidor aldrig tillåts kollidera. 

 
 

Figur 3.45. Inre styrtub till överbelastningsskydd 

Den inre styrtuben är försedd med åtta stycken glidplattor för att glida mot den yttre styrtuben på 

ett smidigt sätt, Figur 3.46. Dessa glidplattor monteras här med koniska M8 skruvar för att bygga 

så lite på höjden som möjligt. Glidplattor anses vara det bästa valet för lagring av styrtuberna då 

det ställs högra krav på rörelsefrihet mellan styrtuberna samtidigt som topphastigheten för 

överbelastningsskyddets rörelse är låg. Topphastigheten antas vara maskinens hastighet vid 

förflyttning med hjälp av larvbanden, ca 1 km/h (0,28 m/s).   
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Figur 3.46. Glidplattor på inre styrtub 

För att minska risken för byrålådseffekt mellan den inre och yttre styrtuben är avståndet mellan 

de övre och undre glidplattorna endast 50 mm medan den totala glidlängden är 275 mm, vilket 

ger en faktor 5,5 i skillnad. Med den totala glidlängden avses avståndet mellan de främre 

glidplattornas främre kant och de bakre glidplattornas bakre kant. Figur 3.47 visar en 

genomskärning av ett av de två överbelastningsskydden. Här visas hur den inre styrtuben vilar på 

en av den yttre styrtubens stödklackar. En slitplåt skall monteras mellan apron och den inre 

styrtubens övre glidplattor för att undvika höga krav på ytfinhet på aprons undersida. Den inre 

styrtuben är konstruerad med extra utrymme mellan överbelastningscylindern och styrtubens 

översida, detta för att ge plats för dragning av hydraulslang till kopplingen närmast kolven.  

 

Figur 3.47. Genomskärning av ett överbelastningsskydd 

Överbelastningsskyddet visas i två olika lägen i Figur 3.48, normalläget till vänster samt läget 

efter maximal överbelastningsrörelse till höger. En rörlig damask är avsedd att monteras mellan 

de två styrtuberna för att på så sätt hindra smuts från att komma in i glidkontakterna och påverka 

överbelastningsskyddets rörelse. En del av den yttre styrtubens undersida bör vara monterad med 

skruvförband istället för att svetsas. Detta för att möjliggöra kontroll och rengöring av 

överbelastningsskyddet i det fall smuts kan ha tagit sig in mellan styrtuberna trots användandet 

av tätningar. Ett alternativ till denna tätade konstruktion skulle vara att göra en helt öppen 

konstruktion där endast lagringen mellan styrtuberna skulle tätas. En sådan lösning skulle 

erbjuda en konstruktion med lägre massa samt möjlighet till enklare okulär besiktning av 

överbelastningsskydden och deras kringkomponenter. Tätningen av styrtubernas glidkontakter 

anses dock komplicerad då de är rörliga i förhållande till varandra i flera riktningar eftersom de 

inte skall ta upp sidolaster. Vikten för ett överbelastningsskydd exklusive hydraulcylinder är 185 

kg vilket antas kunna reduceras i samband med detaljkonstruktionsfasen. Detta bör genomföras i 

samband med vidare FEM-analys. 
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Figur 3.48. Överbelastningsskyddets rörelse 

Figur 3.49 visar en av de inre styrtuberna kopplad till skenstyrningens lyftkrok. Den inre 

styrtuben som visas i blått hindras från att lossna från lyftkroken med hjälp av den låssprint som 

visas i rött. Ett mindre spel mellan dessa delkomponenter tillåter den inre styrtuben att rotera i 

lyftkroken vilket krävs på grund av det främre muckhanteringssystemets beteende vid vertikal 

förflyttning av apron. 

 

Figur 3.49. En inre styrtub monterad i en av de två skenstyrningarna 

Sidolastskydd 

I ett tidigt konceptuellt utvecklingsskede önskades att sidolaster skulle överföras endast till den 

främre huvudkroppen via kedjetransportören för att undvika sidolaster på den bakre infästningen. 

Vid konstruktion av en sådan lösning krävs fyra stödpunkter för upptagning av sidolaster i två 

riktningar, två stödpunkter på vardera sidan om kedjetransportören. En sidolast skapar ett 

moment kring en främre stödpunkt som skall hävas av en bakre stödpunkt. Detta resulterar i att 

stödpunkterna bör placerades så långt från varandra som möjligt för minsta möjliga 

kontaktkrafter. Detta anses problematiskt då det tillgängliga utrymmet vid det främre 

gripperparet är begränsat. För att maximera avståndet mellan stödpunkterna, och därmed 

minimera kontaktkrafterna, placeras den bakre kontaktpunkten vid den bakre infästningen. Detta 

anses även underlätta montering av det främre muckhanteringssystemet då fyra kontaktpunker 

vid det främre gripperparet antas medföra höga precisionskrav på kedjetransportörens läge under 

monteringsförfarandet. Figur 3.50 visar en förenklad friläggning av det främre 
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muckhanteringssystemet som används för att beräkna krafterna som verkar på sidostöden med 

hjälp av ekvation (12) till (16). Ffl är den yttre frontallast som angriper apron medan Fö1 och Fö2 

är de laster som angriper de två överbelastningsskydden. Fs1 och Fs2 är de laster som angriper 

sidolastupptagningspunkterna. Alla laster förenklas till att befinna sig i nollplanet. Den 

angripande frontallasten angriper längst ut på en av aprons sidor vilket antas ge upphov till störst 

sidolaster.   

 

Figur 3.50. Friläggning för beräkning av sidolaster på bakre infästning 

 
1 2: 0fl ö öx led F F F     (12) 

 2 1: 0s sy led F F    (13) 

 
1 1 1 2 2 2: 0s fl fl ö ö ö ö s sMoment F L F L F L F L         (14) 

Med en bakre infästning som antas vara placerad 1000 mm från kedjetransportörens bakre ände 

gäller de avstånd som visas i Tabell 3.6 för beräkning av de sidolaster som verkar på den bakre 

infästningen samt kedjetransportörens främre sidostöd. 

Tabell 3.6. Längder för beräkning av sidokrafter 

Variabel Längd (mm) 

Lfl 1400 

Lö1 700 

Lö2 1700 

Ls 5700 

Ekvation (13) ger att Fs1 = Fs2, men lastfallet är statiskt obestämt då endast Fö1 är känd. Detta 

innebär att kraftfördelningen är okänd mellan de övriga krafterna vilket gör att två olika 

värstafallscenarion måste ställas upp för beräkning av de okända krafternas tänkbara 

kraftintervall. I ett första fall, som ger den största potentiella sidolasten på den bakre 

infästningen, är Fö2 = 0. Detta ger att Ffl = Fö1 medan Fs1 = Fs2 som ges av ekvation (12) i (14): 
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Detta ger med Fö1 = 100 kN och längder enligt Tabell 3.6 en sidokraft Fs2 = Fs1 = 12,3 kN vilket 

anses vara den maximala sidokraften som kan angripa den bakre infästningen av det främre 

muckhanteringssystemet. Det andra fallet med Fs2 = 0 ger den minsta last Ffl som kan angripa 
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längst ut på aprons sida och löser ut ett av överbelastningsskydden. Denna kraft ges av ekvation 

(12) i (14): 

 1 2
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Med Fö1 = 100 kN och längder enligt Tabell 3.6 ges Ff1 = 77,4 kN. Detta innebär att laster som 

angriper längst ut på aprons sida och löser ut överbelastningsskyddet kan variera mellan Ff1 = 

77,4 - 100 kN medan sidolaster som angriper midjestöd och bakre infästning kan uppnå 

maximalt Fs2 = Fs1 = 12,3 kN. Om överbelastningsskyddens totala last skulle mätas istället för 

individuell mätning skulle en angripande frontallast på 200 kN tillåtas angripa längs hela aprons 

front. Detta skulle resultera i större laster på sidolaststöden. Denna alternativa lastmätning 

behandlas vidare i avsnitt 4.1 Diskussion. Sidolasten som angriper den bakre infästningen 

minskar ju längre bak infästningen placeras då momentarmen till midjestödet växer. Ett av de två 

främre sidostöden visas i Figur 3.51 tillsammans med en 100x100 mm glidplatta. Glidplattans 

uppgift är att minimera nötning mellan sidostöden och deras mothåll vid ändrad vertikal position 

av apron samt för överbelastningsskyddets rörelse.   

 

Figur 3.51. Stöd för sidolastupptagning för främre infästning 

Den främre huvudkroppen rör sig inte i förhållande till kedjetransportören vid sumpning då det 

främre muckhanteringssystemet följer med i sumpningsrörelsen. Sidostöden är avsedda att 

monteras mot kedjetransportören med skruvförband för att underlätta demontering, se ett stöd 

monterat på kedjetransportören i Figur 3.52. Demontering av sidostöden skulle kunna underlätta 

montering av det främre muckhanteringssystemet på Mobile miner då det minskar kraven på 

kedjetransportörens position i förhållande till Mobile miner. Avståndet mellan sidostöden och 

deras mothåll bör vara litet för att begränsa aprons sidorörelser samtidigt som små avstånd ställer 

höga toleranskrav vid tillverkning och montering av kringliggande system. Figur 3.53 visar de 

främre sidostöden i blått medan deras mothåll visas i rött. Sidostöden skall påverka 

överbelastningsskyddets rörelse samt aprons vertikala positionering i minsta möjliga utstäckning. 
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Figur 3.52. Sidolastupptagningsstödens position på kedjetransportören 

 

Figur 3.53. Sidolastupptagning för främre infästning 

Överbelastningsskyddens inre styrtuber har konstruerats med ett spel på 10 mm i sidled mot de 

yttre styrtuberna för att dessa inte skall kollidera och ta upp aprons sidolaster. Detta avstånd 

begränsar det tillåtna spelet mellan sidostöden och deras mothåll. Den bakre infästningen 

påverkar det tillåtna spelet vid de främre sidostöden då ett spel krävs även där för att möjliggöra 

smidig montering av det främre muckhanteringssystemet. En vinkel αs används som hjälpvinkel 

för beräkning av det maximalt tillåtna spelet Ss mellan ett främre sidostöd och dess mothåll. 

Spelet mellan ett av den bakre infästningens sidostöd och dess mothåll väljs till Ssb = 4 mm för 

att erhålla ett totalt spel på 8 mm vid den bakre infästningen. Detta spel antas vara tillräckligt för 

att möjliggöra ett smidigt monteringsförfarande. Figur 3.54 visar de trigonometriska samband 

som används för beräkning av Ss. En streckad hjälplinje används för att visa kedjetransportörens 

ursprungliga position. Den maximalt tillåtna sidoförflyttningen åt en sida för en inre styrtub i ett 

överbelastningsskydd Sö = 10 mm. Detta används tillsammans med avståndet mellan främre och 

bakre sidostöd Ls samt avståndet mellan överbelastningsskyddet främsta punkt och det bakre 

sidostödet Lö i ekvation (17) och (18) för beräkning av det maximalt tillåtna spelet Ss.   

 

Figur 3.54. Geometri för beräkning av maximalt spel vid främre sidolaststöd 
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Med Ls = 5700 mm och Lö = 7100 mm tillåts ett maximalt spel Ss = 7 mm. Även Ss väljs till 4 

mm för att garantera att överbelastningsskyddens styrtuber ej skall kollidera. Med Ss = 4 mm 

tillåts ett slitage på 3 mm i kontakten mellan ett främre sidostöd och dess mothåll innan 

styrtuberna riskerar att kollidera. Det totala spelet mellan kedjetransportören och de två främre 

mothållen blir 8 mm, vilket anses tillräckligt för att möjliggöra montering av det främre 

muckhanteringssystemet samt för att erhålla önskat beteende i kontakten mellan sidostöden och 

deras mothåll. Vikten för ett sidostöd och ett mothåll är i detta skeda av utvecklingsfasen 115 kg. 

Mothållets massa antas minska efter genomförd FEM-analys samtidigt som en stor del av den 

inräknade massan för mothållet tillhör en plåt som skyddar undersidan av grippern. 

3.5 Verifiering av koncept 

Det vidareutvecklade konceptet för en främre infästning verifieras i detta avsnitt med avseende 

på geometriska begränsningar och krav, samt infästningens hållfasthet.  

3.5.1 Geometri 

Krav 1.1 i kravspecifikationen säger att apron skall kunna höjas 200 mm samt sänkas 250 mm 

från nollplanet för att kunna följa tunnelns golvprofil vid förändrad sluttnings eller 

stigningsvikel. Figur 3.55 visar hur den främre infästningen möjliggör efterfrågad rörlighet samt 

ytterligare 50 mm sänkning av apron. Ytterligare rörlighet anses fördelaktigt då 

kravspecifikationen avser minimikraven för aprons rörlighet. Skenstyrningens maximala 

förflyttning är 450 mm medan de extra 50 mm kommer från aprons vinkeländring vid förändrad 

vertikal position. 

 

Figur 3.55. Aprons vertikala rörelsefrihet 

Det tillgängliga utrymmet mellan främre grippers och apron används som mall för minsta tillåtna 

avstånd mellan infästningens delkomponenter och kringliggande delsystem. Figur 3.56 visar 



 49 

avstånden mellan en infästning med överbelastningsskydd och dess kringliggande delsystem. 

Avståndet mellan den rörliga lyftkroken och larvbanden anses vara marginellt litet då risken 

finns att fallande stenar eller muck kan kilas fast mellan dessa. Avståndet mellan gripper och 

larvband begränsar infästningens potentiella storlek. Vidare analys i detaljkonstruktionsfasen 

skall utreda vilket avstånd som krävs mellan dessa delkomponenter. De alternativ som finns för 

att öka på detta avstånd är att flytta larvbanden utåt, alternativt detaljkonstruera infästningen så 

komprimerad som möjligt.  

 

Figur 3.56. Utrymme mellan främre infästning och kringliggande delsystem 

Utrymmet mellan yttre styrtub och larvband visas i Figur 3.57 där överbelastningsskyddet är 

placerat i värsta möjliga vertikala position. Ett överbelastningsskydds rörelse är begränsad till 

maximalt 100 mm vilket lämnar ett spel mellan yttre styrtub och larvband på 50 mm. 50 mm 

anses vara ett tillräckligt stort avstånd då överbelastningsskydden endast skall komprimeras vid 

överlast som leder till att maskinens rörelser stannar upp. Detta innebär att larvbanden inte 

kommer att röra sig vid denna tidpunkt, vilket skulle öka risken för kollision alternativt att 

fallande stenar kläms mellan de två systemen. Figur 3.57 visar även hur de yttre styrtuberna inte 

bygger så mycket på aprons undersida att de blir dess lägsta punkt.  

 

Figur 3.57. Vertikal position för minsta avstånd mellan överbelastningsskydd och larvband innan överlast 

De yttre styrtubernas placering under apron anses inte påverka kringliggande delsystem eller 

delkomponenter negativt i någon större utsträckning, Figur 3.58. Glidskenor skall dock placeras 

under apron för att skydda stjärnhjulens hydraulmotorer samt överbelastningsskyddet. Dessa 

glidskenor fanns med i de givna CAD-modellerna, men överbelastningsskydden kräver 

omkonstruktion av dessa. Detta genomförs inte då det kräver hållfasthetsberäkningar för apron. 

Infästningens totala massa för båda sidor inklusive hydraulcylindrar är i denna 

vidareutvecklingsfas ca 800 kg. 
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Figur 3.58. Ett överbelastningsskydds placering under apron 

3.5.2 FEM-analys 

En grundläggande dimensionering av den främre infästningens delkomponenter genomförs inför 

detaljkonstruktion. Detta för att verifiera att infästningen uppfyller de hållfasthetskrav som 

beskrivs i kravspecifikationen. Det antas att apron endast utsätts för den dimensionerande 

överbelastningslasten med sådana tidsintervall att en statisk analys av delkomponenternas 

hållfasthet skall vara giltig. All grundläggande dimensionering av infästningen genomförs för 

statiska lastfall, men för vissa lastfall inkluderas potentiell dynamisk belastning. Samtliga FEM-

analyser genomförs med avseende på att infästningens delkomponenter skall kunna tillverkas i 

stål med en sträckgräns på 300-350 MPa. Som säkerhet mot stäckgränsen för materialet godtas 

en faktor 1,5 i dessa analyser. Alla FEM-analyser genomförs med från Ansys Workbench 14.0 

automatiskt genererade element och noder. En spänning antas konvergera för en ändring mindre 

än 5 % mellan två analyssteg vid användandet av Ansys inbyggda konvergensverktyg. 

Antagandet bygger på att konvergensen är monoton. Svetsfogar är modellerade som 

avrundningar i de modeller som används i dessa analyser för att undvika 

spänningskoncentrationer. Specifika svetsfogar är avsedda att definieras i 

detaljkonstruktionsfasen. 

Bilaga A: FEM-analys innehåller redovisning av randvillkor, applicering av laster, ekvivalent 

von-Mises spänning, maximal huvudspänning och konvergensanalyser för alla FEM-analyser. 

Endast figurer med ekvivalent von-Mises spänning redovisas i detta avsnitt för att ge en 

uppfattning av magnituden på de spänningar som uppstår.  

Då endast grundläggande FEM-analyser genomförs bör vidare analys genomföras mot 

plasticering för ekvivalent von-Mises spänning samt mot sprickpropagering för maximal 

huvudspänning. Utmattningskrav för maximala huvudspänningar inkluderas inte i genomförda 

FEM-analyser.  
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Skenstyrning 

Styrskenan dimensioneras med avseende på två lastfall. I ett första lastfall angriper 

överbelastningslasten 100 kN i nollplanet via lyftkroken. Endast den komposant som agerar i 

nollplanet inkluderas då den resulterande vertikala lasten trycker på lyftcylindern. Lyftkroken är 

placerad längst ner på styrskenan då detta anses vara den minst stabila delen av styrskenan. 

Lasten appliceras i kontakten med lyftkrokens glidplatta medan gripperns sidoplåt antas sitta fast 

monterad mot grippern. Figur 3.59 visar maximal ekvivalent von-Mises spänning på 100,2 MPa 

lokaliserad vid en av det triangelformade stödets svetsfogar, vilket minst ger en säkerhetsfaktor 3 

mot plasticering. Stödets geometri kan ses över vid detaljkonstruktion för att eventuellt leda bort 

den maximala spänningen från svetsfogen. Den största maximala huvudspänningen uppgår till 

35,6 MPa lokaliserad strax ovanför ytan där lasten applicerats. Vidare analys bör genomföras 

med fokus på stödets svetsfogar samt området ovanför den applicerade lasten under 

detaljkonstruktionsfasen. Analysen visar endast obetydligt stora elastiska deformationer. 

Kompletterande information angående detta lastfall visas i Bilaga A, Figur a.1 och Figur a.2 

samt Tabell a.1 och Tabell a.2. 

 

Figur 3.59. Ekvivalent von-Mises spänning för 100 kN tryckkraft på en styrskena 
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Det andra lastfallet gäller då maximalt tillåten last angriper apron bakifrån. Detta ger upphov till 

en dragande kraft på 50 kN i nollplanet via lyftkroken. Även för detta lastfall är lyftkroken 

placerad längst ner på styrskenan för att på så sätt utsätta den minst stabila delen för maximal 

last. Lasten överförs med jämn fördelning mellan två av lyftkrokens 150x28 mm glidplattor och 

styrskenans baksida. Detta ger upphov till maximal ekvivalent von-Mises spänning på 51,9 MPa 

med en säkerhetsfaktor 6 mot plasticering enligt Figur 3.60. Den största maximala 

huvudspänningen uppgår till 57,5 MPa och är lokaliserad i samma område som den största 

ekvivalenta von-Mises spänning. Vidare analys bör genomföras med fokus på detta område 

under detaljkonstruktionsfasen.  Analysen visar endast obetydligt stora elastiska deformationer.  

Kompletterande information angående detta lastfall visas i Bilaga A, Figur a.3 och Figur a.4 

samt Tabell a.3 och Tabell a.4. 

 

Figur 3.60. Ekvivalent von-Mises spänning för styrskenan för 50 kN dragkraft 
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Lyftcylinderns övre lyftögla dimensioneras för två lastfall. Det första är den draglast på 71,8 kN 

som beräknats fram i dimensioneringen av lyftcylindern. Denna draglast inkluderar dynamiska 

effekter motsvarande 1 g. Lasten appliceras i infästningen för hydraulcylindern medan gripperns 

sidoplåt antas vara fast inspänd mot grippern. Maximal ekvivalent von-Mises spänning på 155,9 

MPa uppstår i en svetsfog mellan gripperns sidoplåt och lyftöglan vilket visas i Figur 3.61. Detta 

ger en säkerhetsfaktor på 1,9 mot plasticering. Den maximala huvudspänningen uppgår till 162,8 

MPa lokaliserad i samma svetsfog. Vidare analys bör genomföras med fokus på svetsfogarna 

mellan lyftöglan och gripperns sidoplåt under detaljkonstruktionsfasen. Analysen visar endast 

obetydligt stora elastiska deformationer. Kompletterande information angående detta lastfall 

visas i Bilaga A, Figur a.5 och Figur a.6 samt Tabell a.5 och Tabell a.6. 

 

Figur 3.61. Ekvivalent von-Mises spänning för lyftögla vid dragkraft på 71,8 kN från lyftcylinder 
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Det andra lastfallet utgörs av den tryckande lasten på 48,1 kN från lyftcylindern då apron pressas 

ner mot marken samtidigt som överbelastningsskyddet belastas maximalt. Denna last beräknades 

vid dimensioneringen av lyftcylindern och appliceras i dess infästning medan gripperns sidoplåt 

antas vara fast inspänd mot grippern. Detta resulterar i en maximal ekvivalent von-Mises 

spänning på 104,4 MPa i en svetsfog mot gripperns sidoplåt, se Figur 3.62. Detta ger en 

säkerhetsfaktor 3 mot plasticering. Den största maximala huvudspänningen på 75,6 MPa uppstår 

i kontakten mellan lyftcylinder och stöd. Vidare analys bör genomföras med fokus på 

svetsfogarna mellan lyftöglan och gripperns sidoplåt under detaljkonstruktionsfasen. Analysen 

visar endast obetydligt stora elastiska deformationer. Kompletterande information angående 

detta lastfall visas i Bilaga A, Figur a.7 och Figur a.8 samt Tabell a.7 och Tabell a.8. 

 

Figur 3.62. Ekvivalent von-Mises spänning för lyftögla vid 48,1 kN tryckkraft från lyftcylinder 
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Lyftkrok 

Lyftkrokens huvuddel dimensioneras med hjälp av tre olika lastfall. I det första lastfallet 

appliceras lyftkraften 71,8 kN i kontakten mellan lyftkroken och den inre styrtuben. 

Lyftcylindern antas fixera lyftkroken i höjdled medan ett friktionsfritt stöd placeras vid 

kontakten mot glidplattan mellan lyftkrok och styrskena. Detta resulterar i maximal ekvivalent 

von-Mises spänning på 140,6 MPa vilket ger en säkerhetsfaktor över 2 mot plasticering, se Figur 

3.63. De största spänningarna är lokaliserade i själva kroken. Det största värdet på den maximala 

huvudspänningen uppgår till 138,6 MPa, lokaliserad i samma område. Vidare analys bör 

genomföras med fokus på kontakten mellan lyftkroken och den inre styrtuben under 

detaljkonstruktionsfasen.  Analysen visar endast obetydligt stora elastiska deformationer. 

Kompletterande information angående detta lastfall visas i Bilaga A, Figur a.9 och Figur a.10 

samt Tabell a.9 och Tabell a.10. 

 

Figur 3.63. Ekvivalent von-Mises spänning för lyftkroken vid lyftkraft 71,8 kN 
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Ett andra lastfall använder den maximala draglasten från överbelastningsskyddet på 51,3 kN 

applicerad i kontakten mellan den inre styrtuben och lyftkroken. Lyftcylindern fixerar lyftkroken 

vertikalt medan kontakten för brickorna mellan de sex M12 skruvarna och lyftkroken fixerar 

lyftkroken i horisontalled. Maximal ekvivalent von-Mises spänning på 171,1 MPa uppkommer i 

närheten av kontakten mellan den inre styrtuben och lyftkroken, se Figur 3.64. Detta ger en 

säkerhetsfaktor 1,7 mot plasticering. Den största maximala huvudspänningen uppkommer i 

samma område med en magnitud på 185,6 MPa. Vidare analys bör även här genomföras med 

fokus på kontakten mellan lyftkroken och den inre styrtuben under detaljkonstruktionsfasen.  

Lyftkroken öppnas av denna dragande last men den största totala deformationen, som är elastisk, 

är endast 0,1 mm vilket inte leder att styrtuben kan lossna ur lyftkroken. Kompletterande 

information angående detta lastfall visas i Bilaga A, Figur a.11 till Figur a.13 samt Tabell a.11 

och Tabell a.12. 

 

Figur 3.64. Ekvivalent von-Mises spänning för lyftkrok vid 51,3 kN draglast från överbelastningsskydd 
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Ett tredje lastfall gäller den trycklast som ges av att apron pressas ner mot tunnelgolvet samtidigt 

som överbelastningsskyddet löser ut. Detta är samma last på 48,1 kN som används vid 

dimensioneringen av lyftcylindern. Denna last appliceras i kontakten mellan låssprinten och 

lyftkroken medan lyftcylindern låser lyftkrokens vertikala position. Ett friktionsfritt stöd placeras 

i kontakten med glidplattan mellan lyftkroken och styrskenan. Detta resulterar i maximal 

ekvivalent von-Mises spänning på 100 MPa lokaliserad i spåret som används för att kila fast 

låssprinten, se Figur 3.65. Detta ger en säkerhetsfaktor 3 mot plasticering. Den största maximala 

huvudspänningen uppstår i kanten för ytan där lasten applicerats. Spänningen konvergerar inte 

enligt Ansys konvergeringsverktyg då den skarpa övergången mellan belastad och obelastad yta 

påverkar simuleringsresultatet. Den maximala huvudspänningen endast är 86,7 MPa ett fåtal 

element från ytans utkant. Vidare analys bör genomföras med fokus på kontakten mellan 

lyftkroken och låssprinten under detaljkonstruktionsfasen. Analysen visar endast obetydligt stora 

elastiska deformationer. Kompletterande information angående detta lastfall visas i Bilaga A, 

Figur a.14 till Figur a.16 samt Tabell a.13. 

 

Figur 3.65. Ekvivalent von-Mises spänning för lyftkrok vid 48,1 kN tryckkraft från låssprint 
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En av lyftkrokens klor analyseras för det fall då överbelastningsskyddet drar i lyftkroken. Den 

horisontella lasten på en klo antas till 25 kN för en jämn fördelning av den horisontella 

lastkomposanten mellan de två klorna. Det antas att den vertikala komposanten av lasten från 

överbelastningsskyddet tas upp mellan lyftkrok och lyftcylinder. Lasten appliceras på 

kontaktytan för glidplattan mellan klon och styrskenans baksida medan ett fast stöd appliceras på 

ytan för kontakten mellan klo och lyftkrok. Detta resulterar i en maximal ekvivalent von-Mises 

spänning på 84,6 MPa lokaliserad i krokens räta vinkel, se Figur 3.66. Detta ger en 

säkerhetsfaktor 3,6 mot plasticering. Den största maximala huvudspänningen på 95,2 MPa är 

lokaliserad i samma område. Vidare analys bör genomföras med fokus på klons räta vinkel under 

detaljkonstruktionsfasen. Analysen visar endast obetydligt stora elastiska deformationer. 

Kompletterande information angående detta lastfall visas i Bilaga A, Figur a.17 och Figur a.18 

samt Tabell a.14 och Tabell a.15. 

 

Figur 3.66. Ekvivalent von-Mises spänning för klo vid 25 kN draglast i lyftkrok från överbelastningsskydd 
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Inre styrtub 

Den inre styrtuben analyseras med fyra olika lastfall. I det första lastfallet appliceras lyftkraften 

71,8 kN i kontaktytan mot lyftkroken. Stöd appliceras i infästningen för 

överbelastningscylindern och i kontakten för styrtubens glidplattor. Maximal ekvivalent von-

Mises spänning på 136,4 MPa uppstår symmetriskt i två av styrtubens svetsfogar, se en av dessa 

i Figur 3.67. Detta ger en säkerhetsfaktor 2,2 mot plasticering. Den största maximala 

huvudspänningen på 148,5 MPa uppstår även den i samma områden. Vidare analys bör 

genomföras med fokus på dessa svetsfogar under detaljkonstruktionsfasen. Analysen visar endast 

obetydligt stora elastiska deformationer. Kompletterande information angående detta lastfall 

visas i Bilaga A, Figur a.19 och Figur a.20 samt Tabell a.16 och Tabell a.17. 

 

Figur 3.67. Ekvivalent von-Mises spänning för inre styrtub vid 71,8 kN lyftkraft från lyftkroken 
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I ett andra lastfall pressas apron ner mot marken samtidigt som överbelastningsskyddet löser ut, 

vilket ger upphov till en pressande kraft på 48,1 kN som appliceras i kontakten mot lyftkroken. 

Stöd appliceras i infästningen för överbelastningscylindern samt i kontakterna för styrtubens 

glidplattor. Maximal ekvivalent von-Mises spänning på 87,1 MPa uppstår i samma svetsfogar 

som i föregående lastfall, se en av dessa i Figur 3.68. Detta ger en säkerhetsfaktor 3,4 mot 

plasticering. Den största maximala huvudspänningen på 61,8 MPa är lokaliserad mitt på den axel 

som fästs in i lyftkroken. Vidare analys bör genomföras med fokus på de mest utsatta 

svetsfogarna samt mot risk för sprickpropagering på axeln. Analysen visar endast obetydligt 

stora elastiska deformationer. Kompletterande information angående detta lastfall visas i Bilaga 

A, Figur a.21 och Figur a.22 samt Tabell a.18 och Tabell a.19.  

 

Figur 3.68. Ekvivalent von-Mises spänning för inre styrtub vid 48,1 kN presskraft från lyftkroken 
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I ett tredje lastfall dras den inre styrtuben mellan överbelastningscylindern och lyftkroken med 

51,3 kN vilket appliceras i kontakten mot lyftkroken medan stöd appliceras i infästningen för 

överbelastningscylindern samt i kontakterna för styrtubens glidplattor. Maximal ekvivalent von-

Mises spänning på 95,0 MPa uppstår i samma svetsfogar som för de två första lastfallen. Detta 

ger en säkerhetsfaktor 3,1 mot plasticering. Den största maximala huvudspänningen på 91,3 MPa 

uppstår även den i samma svetsfogar. Vidare analys bör genomföras med fokus på dessa 

svetsfogar under detaljkonstruktionsfasen. Analysen visar endast obetydligt stora elastiska 

deformationer. Kompletterande information angående detta lastfall visas i Bilaga A, Figur a.23 

och Figur a.24 samt Tabell a.20 och Tabell a.21. 

 

Figur 3.69. Ekvivalent von-Mises spänning för inre styrtub vid 51,3 kN dragkraft från lyftkroken    
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I ett fjärde lastfall används den angripande överbelastningskraften 102,6 kN från 

överbelastningscylindern. Lasten appliceras i kontakten mot lyftkroken medan stöd appliceras i 

infästningen för överbelastningscylindern och kontaktytorna för den inre styrtubens glidplattor. 

Maximal ekvivalent von-Mises spänning uppgår till 174,4 MPa i samma svetsfogar som för 

tidigare lastfall, se en av dessa i Figur 3.70. Detta ger en säkerhetsfaktor 1,7 mot plasticering. 

Den största maximala huvudspänningen uppgår till 112,0 MPa lokaliserad mitt i kontakten mot 

lyftkroken. Vidare analys bör genomföras med fokus på de mest utsatta svetsfogarna samt mot 

risk för sprickpropagering på axeln. Analysen visar endast obetydligt stora elastiska 

deformationer. Kompletterande information angående detta lastfall visas i Bilaga A, Figur a.25 

och Figur a.26 samt Tabell a.22 och Tabell a.23. 

 

Figur 3.70. Ekvivalent von-Mises spänning för inre styrtub vid 102,6 kN överbelastningskraft 
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Yttre styrtub 

Den yttre styrtuben analyseras med tre olika lastfall. I ett första lastfall appliceras den maximala 

dragkraften från överbelastningscylindern, 51,3 kN, i kontakten för cylinderns infästning medan 

en fast inspänning appliceras på styrtubens kontaktytor mot apron. Detta resulterar i maximal 

ekvivalent von-Mises spänning på 94,0 MPa i svetsfogarna mellan cylinderinfästningen och 

styrtubens bakre vägg, se Figur 3.71. Detta ger en säkerhetsfaktor 3,2 mot plasticering. Den 

största maximala huvudspänningen uppgår till 100,1 MPa och är lokaliserad i samma svetsfogar. 

Vidare analys bör genomföras med fokus på de dessa svetsfogar under detaljkonstruktionsfasen. 

Analysen visar endast obetydligt stora elastiska deformationer. Kompletterande information 

angående detta lastfall visas i Bilaga A, Figur a.27 och Figur a.28 samt Tabell a.24 och Tabell 

a.25. 

 

Figur 3.71. Ekvivalent von-Mises spänning för yttre styrtub vid 51,3 kN dragkraft från överbelastningscylinder 
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Ett andra lastfall för den yttre styrtuben gäller den maximala tryckkraften från 

överbelastningsskyddet på 102,6 kN. Denna last appliceras i cylinderns infästning medan ett fast 

stöd appliceras på kontaktytan mot aprons undersida. Maximal ekvivalent von-Mises spänning 

på 174,2 MPa är lokaliserad i samma svetsfogar som för det första lastfallet, se Figur 3.72. Detta 

ger en säkerhetsfaktor 1,7 mot plasticering. Den största maximala huvudspänningen uppgår till 

115,3 MPa och är även den lokaliserad i cylinderinfästningens svetsfogar. Vidare analys bör 

genomföras med fokus på de dessa svetsfogar under detaljkonstruktionsfasen. Analysen visar 

endast obetydligt stora elastiska deformationer. Kompletterande information angående detta 

lastfall visas i Bilaga A, Figur a.29 och Figur a.30 samt Tabell a.26 och Tabell a.27. 

 

Figur 3.72. Ekvivalent von-Mises spänning för den yttre styrtuben vid 102,6 kN tryckkraft från 

överbelastningscylindern 

  



 65 

Ett tredje lastfall inträffar då apron pressas ner mot marken samtidigt som 

överbelastningsskyddet löser ut. Lastfallet förenklas till att en komposant av presskraften på 48,1 

kN appliceras över kontaktytorna för den inre styrtubens glidplattor. Komposantens storlek är 

46,9 kN (vilket motsvarar 48,1 cos(13)  kN) då apron antas vara vinklad 13 grader i förhållande 

till skenstyrningen. Ett fast stöd appliceras på den yttre styrtubens kontaktyta mot aprons 

undersida. Detta resulterar i maximal ekvivalent von-Mises spänning på 58,8 MPa i svetsfogarna 

mellan stödklackarna och styrtubens sidor, se Figur 3.73. Detta ger en säkerhetsfaktor 5 mot 

plasticering. Den största maximala huvudspänningen på 65,1 MPa är lokaliserad i samma 

områden. Vidare analys bör genomföras med fokus på dessa svetsfogar under 

detaljkonstruktionsfasen. Analysen visar endast obetydligt stora elastiska deformationer. 

Kompletterande information angående detta lastfall visas i Bilaga A, Figur a.31 och Figur a.32 

samt Tabell a.28 och Tabell a.29. 

  

Figur 3.73. Ekvivalent von-Mises spänning för den yttre styrtuben vid presskraft på 46,9 kN från lyftcylindern 
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Låssprint 

Endast enklare dimensionering genomförs av låssprinten då dess geometri tillsammans med 

önskade randvillkor resulterat i felaktiga spänningskoncentrationer vid enklare analys med hjälp 

av Ansys. Låssprintens funktion är att hindra den inre styrtuben från att lyfta ur lyftkroken. Detta 

innebär att låssprinten ej får deformeras då den utsätts för maximal last. I det fall den angripande 

lasten från den inre styrtuben antas vara jämt fördelad över kontaktytan mot låssprinten uppstår 

maximalt kontakttryck enligt ekvation (19). Kontaktarean AL = 770 mm
2
, se rödmarkerad yta i 

Figur 3.74, vilket tillsammans med den maximala tryckkraften FL = 48,1 kN ger ett kontakttryck 

PL = 62,5 MPa. För ett antal olika maskinstål gäller tillåtet kontakttryck 700-1000 MPa (Björk, 

2011). Detta innebär att kontakten har en säkerhetsafaktor över 10 mot plasticering, även om 

små deformationer antas inträffa i ytans kanter. Genomförda beräkningar anses verifiera 

låssprintens hållfasthet då deformation av materialet anses vara dimensionerande, samt att 

deformationsberäkningar genomförts för låssprintens minsta belastade kontaktyta. Mer utförlig 

FEM-analys bör genomföras i detaljkonstruktionsfasen för att verifiera dessa beräkningar och 

antaganden.  

 L
L

L

F
P

A
  (19) 

 

Figur 3.74. Låssprint med rödmarkerad kontaktyta mot inre styrtub 
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4 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel diskuteras och sammanfattas det genomförda arbetet. 

 

 

4.1 Diskussion 

Överbelastningsskyddet är konstruerat med två 80/40 mm hydraulcylindrar som skall användas 

för att mäta den last som angriper aprons front. När en av dessa hydraulcylindrar belastas med 

102,6 kN sänds en signal för att stoppa upp maskinens rörelser. Denna lösning resulterar i att den 

last som tillåts angripa apron varierar beroende på angreppspunkten längs aprons front. Förändrat 

beteende hos överbelastningsskyddet skulle kunna minimera denna variation. Mätning av den 

totala lasten som verkar på de två överbelastningscylindrarna skulle, bortsett från påverkan från 

sidolastupptagningens beteende, möjliggöra att överbelastningsskyddet löser ut för en 

angripande last på 200 kN, oberoende av angreppspunkt längs aprons front. Risken för 

knäckning av överbelastningscylindrarna är liten på grund av deras korta slaglängd vilket skulle 

kunna möjliggöra ett scenario där ett övertryck på ca 300 bar i cylindrarna skulle kunna 

användas vid överbelastning. En ensam hydraulcylinder med 90 mm innerdiameter ger en 

tryckkraft på 200 kN vid ca 310 bar. Hur lasten fördelas mellan de två cylindrarna samt huruvida 

hydraulcylindrarna klarar dessa höga tryck måste utredas. Ändrat lastmätningsförfarande för 

överbelastningsskyddet tillsammans med större hydraulcylindrar skulle alltså kunna tillåta en 

angripande last på 200 kN längs hela aprons front, oberoende av angreppspunkt. Vilka effekter 

detta skulle resultera i för resulterande sidokrafter och kringliggande delkomponenter bör även 

utredas. Oberoende av valt beteende för överbelastningsskyddet bör ackumulator/ackumulatorer 

väljas för att dämpa över 30 mm av överbelastningscylindrarnas slag. Detta anses fördelaktigt för 

att göra överbelastningsskyddet mindre känsligt för plötsliga lastpikar. 

Vid valet av lyftcylindrar för den främre infästningen ansågs slaglängden på 450 mm vara 

dimensionerande. De valda 90/45 mm cylindrarna är dimensionerade mot knäckning för 

slaglängder upp till 465 mm för arbete vid 250 bar medan 80/40 mm cylindrar begränsas till 420 

mm enligt standard (PMC Servi Cylinderservice AS, 2013), (DNV, 2009). 80/40 mm cylindrar 

uppfyller kraven angående potentiell drag och tryckkraft samtidigt som de dragande lasterna är 

större än de tryckande för beräknade värstafallscenarion. I och med detta anses det vara ett 

alternativ att frångå standard för maximal slaglängd och välja 80/40 mm cylindrar med 450 mm 

slaglängd. För att minska risken för knäckning kan hydraulcylindrarna stabiliseras med hjälp av 

extra stöd placerade vid övergången mellan kolv och cylinder. Detta anses möjligt då 

skenstyrningarnas rörelser inte resulterar i någon vinkeländring mellan hydraulcylindrarna och 

deras infästningar. Ett alternativ anses även vara att reducera lyftcylindrarnas slaglängd för att 

endast möjliggöra 450 mm vertikal förflyttning av apron istället för nuvarande 500 mm.  

Det anses svårt att ge en garanti för att ingen smuts skall komma in mellan styrtuberna i 

överbelastningsskydden. I detaljkonstruktionsfasen skall rörliga gummitätningar väljas vars 

materialegenskaper måste vara väl anpassade till en gruvas hårda miljö. Det antas att tätningarna 

kan komma att vara exponerade på ett sådant sätt att stenar kan falla från taket och träffa 

tätningarna. Detta bör undvikas genom att placera enklare skydd i stål ovanför tätningarna. 

Denna lösning kräver regelbunden okulär besiktning av tätningarna för att garantera deras 

funktion.   

Vidare analys får visa om det krävs lagring i kontakten mellan lyftkrokarna och de inre 

styrtuberna. Detta eftersom styrtuberna roterar i lyftkrokarna då aprons vertikala position 
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varieras. Lyftkrokarnas låssprintar anses erbjuda enkel låsning samtidigt som de möjliggör 

personsäker montering av det främre muckhanteringssystemet. Efter att de inre styrtuberna 

fångats in i lyftkrokarna kan apron lyftas upp från marken varefter låssprintarna kan monteras.   

Effekter från nötning i kontakter bör ses över i detaljkonstruktionsfasen. Ett exempel på detta är 

kontakterna mellan de främre sidostöden och deras mothåll. Med ett spel på 4 mm i kontakten 

mellan ett sidostöd och dess mothåll tillåts en nötning på 3 mm innan överbelastningsskyddens 

styrtuber riskerar att kollidera. Hur detta påverkar toleranskrav vid tillverkning av berörda 

delkomponenter bör även utredas. 

Infästningens totalvikt på 800 kg anses kunna reduceras vid detaljkonstruktion och vidare FEM-

analys av systemet. Storleken på mothållen till sidostöden antas kunna reduceras efter genomförd 

FEM-analys samtidigt som en stor del av den inräknade massan för mothållen tillhör plåtar som 

skyddar undersidan av gripprarna. Mängden material för överbelastningsskyddens styrtuber 

antas även kunna reduceras i samband med detaljkonstruktionsfasen. En hög vikt för 

infästningen kan resultera i en låg vikt för det främre muckhanteringssystemet. 

Överbelastningsskyddens placering under apron resulterar i att kedjetransportören inte belastas 

av de laster som angriper apron, detta möjliggör en viktreducering av kedjetransportören. 

Viktreduceringens storlek bör utredas i vidare arbete. 

Det har inte kunnat verifieras huruvida den främre infästningen faktiskt möjliggör personsäkert 

utbyte av det främre muckhanteringssystemet eller huruvida den effektiviserar service. Detta då 

verifikation bör genomföras i ett senare utvecklingsskede. Dock kan det konstateras 

personsäkerhet och effektivitet vid service har varit i fokus vid val av koncept samt vid 

konstruktion av samtliga delkomponeter. Möjlighet till kollision mellan apron och 

skenstyrningarna vid montering samt utformningen av lyftkrokarnas låssprintar anses möjliggöra 

snabb och personsäker montering.   

Automatisk konvergensanalys i Ansys Workbench 14.0 har visat sig vara ogenomförbart för 

vissa analyser då en studentlicens är begränsad. Mjukvaran avbröt simuleringen då antalet noder 

översteg ca 200 000 stycken vid analys av mer komplicerade geometrier. Detta har resulterat i att 

FEM-analys av den främre infästningens delkomponenter upptagit mer av arbetets tid än väntat. 

De förenklade lastfallen som används i FEM-analyserna bygger på att lasternas riktning och 

magnitud inte förändras i kontakterna mellan olika delkomponenter. Lasterna påverkas inte 

heller av kringliggande delkomponenters lastupptagningsförmåga. Randvillkor för en kropps 

rörelse har inte använts i alla riktningar för vissa analyser då ingen självklar kontakt existerat. 

Istället har Ansys automatiska funktion för underbestämda kroppar, att spänna in en kropp med 

mjuka fjädrar, genererat korrekta resultat. Symmetri i spänningsbilder har påvisat lyckat 

simuleringsresultat. 

4.2 Slutsatser 

 Den främre infästningen uppfyller samtliga funktionskrav som angivits i 

kravspecifikationen, exklusive krav 1.4 som endast berör den bakre infästningen. 

 Den främre infästningen uppfyller de hållfasthetskrav från kravspecifikationen som inte 

inkluderar utmattning då detta avses verifieras i samband med detaljkonstruktion. 

 Samtliga delkomponenter är konstruerade för att möjliggöra snabbt och säkert utbyte av 

det främre muckhanteringssystemet som effektiviserar service. Ställda krav gällande 

service återstår att verifieras. 

 Den främre infästningen uppfyller krav och önskemål som listats under kategorin övrigt. 

 Skenstyrningarna erbjuder en kontrollerad vertikal rörelse för apron samtidigt som de kan 

överföra laster som angriper apron till den främre huvudkroppen, exklusive sidolaster.  

 Sidolaster tas upp med hjälp av två främre samt två bakre sidolastpunkter. 
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 Vald infästning använder endast två rotationspunkter, en för den främre infästningen 

samt en för den bakre infästningen. Detta medför enkel styrning av hydrauliken som 

används för vertikal höjdjustering av apron. 

 Överbelastningsskydd placerade under apron resulterar i ett kort avstånd mellan 

angripande last och överbelastningsskydd. Detta anses viktigt för att undvika att utsätta 

kedjetransportören för stora laster. 

 Överbelastningsskyddets livslängd antas öka vid användande av 

ackumulator/ackumulatorer då chocklaster kan dämpas över ett 30 mm slag för 

hydraulcylindrarna. 

 Totalvikten för den vidareutvecklade infästningen är ca 800 kg.  
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5 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel ges rekommendationer för vidareutveckling och framtida arbete för mer 

detaljerade lösningar. 

 

 

5.1 Rekommendationer 

Det första steget innan detaljkonstruktion av den främre infästningen bör vara att utreda och 

fastställa monteringsförfarandet för det främre muckhanteringssystemet. Denna utredning skall 

ligga som underlag till valet av en bakre infästning som krävs som komplement till den främre 

infästningen. Åtkomstmöjligheter från maskinens sidor samt lyftlösning för kedjetransportörens 

bakre ände anses vara viktiga områden att utreda vid vidare arbete. 

Grundläggande FEM-analys bör genomföras för sidostöden och deras mothåll innan 

detaljkonstruktion av dessa delkomponenter.  

En dialog bör föras inom projektgruppen angående överbelastningsskyddets önskade beteende. 

Överbelastningsskyddets nuvarande konstruktion löser ut för olika frontallaster på apron 

beroende på deras angreppspunkter. Om frontallaster med identisk amplitud skall leda till att 

överbelastningsskyddet löser ut, oberoende av angreppspunkt, bör överbelastningsskyddet 

istället lösa ut för den totala lasten som angriper de två överbelastningscylindrarna.   

5.2 Framtida arbete 

 Utredning för val av monteringsförfarande av det främre muckhanteringssystemet. 

 Konstruktion av bakre infästning för det främre muckhanteringssystemet. 

 Utredning huruvida överbelastningsskyddens placering nära angripande last möjliggör 

viktreducering av det främre muckhanteringssystemet. 

 Grundläggande FEM-analys för sidostöden och deras mothåll vid främre infästning. 

 Utredning om hur en förflyttning av larvbanden påverkar andra delsystem och funktioner. 

 Utredning om minimalt godtagbara spel mellan den främre infästningen och 

kringliggande delsystem. 

 Beräkning av kontakttryck i kontakter mellan infästningens delkomponenter samt se över 

effekter från nötning i kontakter. 

 Val av glidlager för främre infästning. 

 Val av tätning till överbelastningsskydden. 

 Konstruktion/val av metallskrapor för skydd av skenstyrningarnas kontakter. 

 Val av material för samtliga delkomponenter. 

 Ingående FEM-analys för samtliga delkomponenter. 

 Val av standardkomponenter. 

 Dimensionering av ackumulator/ackumulatorer till överbelastningsskyddet. 

 Verifiering av de krav och önskemål som definierats i kravspecifikationen. 

 Skapa tillverkningsunderlag för alla infästningens delkomponenter. 
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A) BILAGA A: FEM-ANALYS 

Styrskena 

Tryckkraft 100 kN 

 

Figur a.1. Laster och randvillkor för 100 kN tryckkraft från lyftkrok på styrskena 

Tabell a.1. Konvergens ekvivalent von-Mises spänning, styrskena tryckkraft 100 kN 
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Figur a.2. Maximal huvudspänning, styrskena tryckkraft 100 kN 

Tabell a.2. Konvergens maximal huvudspänning, styrskena tryckkraft 100 kN 
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Dragkraft 50 kN 

 

Figur a.3. Laster och randvillkor för 50 kN dragkraft från lyftkrok på styrskena 

Tabell a.3. Konvergens ekvivalent von-Mises spänning, styrskena dragkraft 50 kN 
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Figur a.4. Maximal huvudspänning, styrskena dragkraft 50 kN 

Tabell a.4. Konvergens maximal huvudspänning, styrskena dragkraft 50 kN 
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Lyftögla 

Dragkraft 71,8 kN 

 

Figur a.5. Laster och randvillkor för 71,8 kN dragkraft från lyftcylinder på lyftögla 

Tabell a.5. Konvergens ekvivalent von-Mises spänning, lyftögla dragkraft 71,8 kN 
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Figur a.6. Maximal huvudspänning, lyftögla dragkraft 71,8 kN 

Tabell a.6. Konvergens maximal huvudspänning, lyftögla dragkraft 71,8 kN 
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Tryckkraft 48,1 kN 

 

Figur a.7. Laster och randvillkor för 48,1 kN tryckkraft från lyftcylinder på lyftögla 

Tabell a.7. Konvergens ekvivalent von-Mises spänning, lyftögla tryckkraft 48,1 kN 
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Figur a.8. Maximal huvudspänning, lyftögla tryckkraft 48,1 kN 

Tabell a.8. Konvergens maximal huvudspänning, lyftögla tryckkraft 48,1 kN 
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Lyftkrok 

Lyftkraft 71,8 kN 

 

Figur a.9. Laster och randvillkor för 71,8 kN lyftkraft från lyftcylinder på lyftkrok 

Tabell a.9. Konvergens ekvivalent von-Mises spänning, lyftkrok lyftkraft 71,8 kN 

 



 84 

 

Figur a.10. Maximal huvudspänning, lyftkrok lyftkraft 71,8 kN 

Tabell a.10. Konvergens maximal huvudspänning, lyftkrok lyftkraft 71,8 kN 
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Dragkraft överbelastningsskydd 51,3 kN 

 

Figur a.11. Laster och randvillkor för 51,3 kN dragkraft från inre styrtub på lyftkrok 

Tabell a.11. Konvergens ekvivalent von-Mises spänning, lyftkrok dragkraft överbelastningsskydd 51,3 kN 
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Figur a.12. Maximal huvudspänning, lyftkrok dragkraft överbelastningsskydd 51,3 kN 

Tabell a.12. Konvergens maximal huvudspänning, lyftkrok dragkraft överbelastningsskydd 51,3 kN 
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Figur a.13. Total deformation, lyftkrok dragkraft överbelastningsskydd 51,3 kN 
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Tryckkraft sprint 48,1 kN 

 

Figur a.14. Laster och randvillkor för 48,1 kN tryckkraft från låssprint på lyftkrok 

Tabell a.13. Konvergens ekvivalent von-Mises spänning, lyftkrok tryckkraft sprint 48,1 kN 
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Figur a.15. Maximal huvudspänning, lyftkrok tryckkraft sprint 48,1 kN 

 

Figur a.16. Zoom på maximal huvudspänning, lyftkrok tryckkraft sprint 48,1 kN 
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Klo på lyftkrok mot styrskena 50 kN 

 

Figur a.17. Laster och randvillkor för 50 kN presskraft från styrskena på klor 

Tabell a.14. Konvergens ekvivalent von-Mises spänning, klo mot styrskena 50 kN 
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Figur a.18. Maximal huvudspänning, klo mot styrskena 50 kN 

Tabell a.15. Konvergens maximal huvudspänning, klo mot styrskena 50 kN 
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Inre styrtub 

Lyftkraft 71,8 kN 

 

Figur a.19. Laster och randvillkor för 71,8 kN lyftkraft från lyftkrok på inre styrtub 

Tabell a.16. Konvergens ekvivalent von-Mises spänning, inre styrtub lyftkraft 71,8 kN 
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Figur a.20. Maximal huvudspänning, inre styrtub lyftkraft 71,8 kN 

Tabell a.17. Konvergens maximal huvudspänning, inre styrtub lyftkraft 71,8 kN 
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Presskraft 48,1 kN 

 

Figur a.21. Laster och randvillkor för 48,1 kN presskraft från lyftkrok på inre styrtub  

Tabell a.18. Konvergens ekvivalent von-Mises spänning, inre styrtub presskraft 48,1 kN 
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Figur a.22. Maximal huvudspänning, inre styrtub presskraft 48,1 kN 

Tabell a.19. Konvergens maximal huvudspänning, inre styrtub presskraft 48,1 kN 
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Dragkraft 51,3 kN 

 

Figur a.23. Laster och randvillkor för 51,3 kN dragkraft från lyftkrok på inre styrtub 

Tabell a.20. Konvergens ekvivalent von-Mises spänning, inre styrtub dragkraft 51,3 kN 
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Figur a.24. Maximal huvudspänning, inre styrtub dragkraft 51,3 kN 

Tabell a.21. Konvergens maximal huvudspänning, inre styrtub dragkraft 51,3 kN 
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Tryckkraft 102,6 kN 

 

Figur a.25. Laster och randvillkor för 102,6 kN tryckkraft från lyftkrok på inre styrtub 

Tabell a.22. Konvergens ekvivalent von-Mises spänning, inre styrtub tryckkraft 102,6 kN 
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Figur a.26. Maximal huvudspänning, inre styrtub tryckkraft 102,6 kN 

Tabell a.23. Konvergens maximal huvudspänning, inre styrtub tryckkraft 102,6 kN 
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Yttre styrtub 

Dragkraft 51,3 kN 

 

Figur a.27. Laster och randvillkor för 51,3 kN dragkraft från överbelastningscylinder på yttre styrtub 

Tabell a.24. Konvergens ekvivalent von-Mises spänning, yttre styrtub dragkraft 51,3 kN 
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Figur a.28. Maximal huvudspänning, yttre styrtub dragkraft 51,3 kN 

Tabell a.25. Konvergens maximal huvudspänning, yttre styrtub dragkraft 51,3 kN 
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Tryckkraft 102,6 kN 

 

Figur a.29. Laster och randvillkor för 102,6 kN tryckkraft från överbelastningscylinder på yttre styrtub 

Tabell a.26. Konvergens ekvivalent von-Mises spänning, yttre styrtub tryckkraft 102,6 kN 
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Figur a.30. Maximal huvudspänning, yttre styrtub tryckkraft 102,6 kN 

Tabell a.27. Konvergens maximal huvudspänning, yttre styrtub tryckkraft 102,6 kN 
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Tryckkraft 46,9 kN 

 

Figur a.31. Laster och randvillkor för 46,9 kN tryckkraft från inre styrtub på yttre styrtub 

Tabell a.28. Konvergens ekvivalent von-Mises spänning, yttre styrtub tryckkraft 46,9 kN 
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Figur a.32. Maximal huvudspänning, yttre styrtub tryckkraft 46,9 kN 

Tabell a.29. Konvergens maximal huvudspänning, yttre styrtub tryckkraft 46,9 kN 

 


