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Sammanfattning 

Moderna tunnelborrningsmaskiner fordrar höga borrkrafter, och behöver fixeras i tunnelgången 

för att generera dessa. Inspänningen av tunnelborrningsmaskiner görs traditionellt med 

hydrauliska cylindrar som fixerar och positionerar maskinen inför borrningen, så kallade 

gripprar. Ett problem med denna metod är att hydrauliken har en viss vekhet som gör 

konstruktionen känslig för de vibrationer som borrningen skapar, och som eventuellt tros kunna 

reduceras med en mekanisk lösning. 

Syftet med detta examensarbete är att ta fram ett nytt gripperkoncept och utreda om det är 

möjligt att ersätta någon del av hydrauliken med en mekanisk kraftöverföring, för att öka den 

vertikala styvheten hos mekanismen. CAD-modellerna av koncepten skapades i PRO/Engineer 

Wildfire 4.0 och FEM-analysen gjordes i ANSYS Workbench 14.0. För beräkningarna användes 

MATLAB R2012a. 

Med en omfattande förstudie genomförd togs ett antal gripperkoncept fram och utvärderades 

(med hjälp av Pughs matris), och ett förslag på en mekanisk kraftöverföringsmekanism 

genererades. Den mest lämpliga kraftöverföringen visade sig vara en skruvdomkraftsanordning, 

tack vare dess höga lastkapacitet och självhämmande beteende. Mekanismen avses drivas av en 

hydraulisk motor, då det är en kraftkälla som är lättillgänglig på maskinen. 

Analysen pekar på att styvheten i konstruktionen kan ökas avsevärt med en mekanisk 

kraftöverföring, men en sådan tillför också en viss komplexitet till konstruktionen som kanske 

inte är önskvärd. En analys av det dynamiska beteendet hos konstruktionen är också nödvändig 

för att till fullo kunna förutse mekanismens beteende. 
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Abstract 

Modern tunnel boring machines require large drilling forces, and need to be fastened in the 

tunnel to generate such forces. The fastening of tunnel boring machines is traditionally 

accomplished by means of hydraulic cylinders that fasten and position the machine prior to 

drilling, known as grippers. A problem encountered in this solution is that the hydraulics suffers 

from an undesirably low stiffness, which makes the mechanism sensitive to vibrations generated 

by the drilling. Replacing the hydraulics with some kind of mechanical force transfer mechanism 

is believed to reduce said sensitivity. 

The purpose of the thesis is to develop a new gripper concept, evaluate if it is possible to 

substitute any of the hydraulic actuators with a mechanical counterpart, and assess if a 

mechanical solution increases the vertical stiffness of the grippers. The CAD-models were 

created in PRO/Engineer Wildfire 4.0 and the FEM-analysis was conducted using ANSYS 

Workbench 14.0. The calculations were done using MATLAB R2012a. 

With an extensive pre-study conducted, a number of gripper concepts were generated and 

evaluated (using a Pugh´s matrix), and a suggestion of a mechanical force transfer mechanism 

was created using the information from the concept evaluation. The most suitable force transfer 

method turned out to be a jack screw mechanism, thanks to its high load carrying capacity and 

self-locking characteristics. The jack screw will be powered using a hydraulic motor, as 

hydraulic power is easily accessible on the tunnel boring machine. 

The analysis conducted points to a significant increase in vertical stiffness, but also to an added 

degree of complexity which might not be fully desirable. An analysis of the dynamic behavior of 

the system would also be necessary to fully understand the component interactions. 
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NOMENKLATUR 

I detta avsnitt redovisas de beteckningar, förkortningar och begrepp som används samt deras 

innebörd. 

 

 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

A Tvärsnittsarea gängstång (m
2
) 

a Ytterdiameter hydraulcylinder (m) 

A1 Lastbärande tvärsnittsarea hos hydraulcylinder (m
2
) 

Aaxial Lagerarea axiallager (m
2
) 

Aradial Lagerarea radiallager (m
2
) 

Ass Skjuvarea hos gänga (m
2
) 

b Innerdiameter hydraulcylinder (m) 

bmax Maximal maskinbredd (m) (Konfidentiell) 

Brot Gänghöjd vid innerdiameter (m) 

Di Innerdiameter axiallager (m) 

Di,radial Innerdiameter radiallager (m) 

Dmin Innerdiameter gänga (m) 

Dy Ytterdiameter axiallager (m) 

E Elasticitetsmodul (Pa) 

F Aktuatorkraft (N) (Konfidentiell) 

Finsp Inspänningskraft (N) (Konfidentiell) 

Fknäck Maximal kraft vid knäckning (N) 

FnX Reaktionskraft n i X-led (N) 

FnZ Reaktionskraft n i Z-led (N) 

Fplast Maximal kraft vid plasticering (N) 

Fskjuv Maximal kraft vid skjuvning (N) 

Fv Vertikal kraft i styvhetsberäkningar (N) 

FX Sidokraft, X-led (N) (Konfidentiell) 

FY Vertikalkraft, Y-led (N) (Konfidentiell) 

FZ Matningskraft, Z-led (N) (Konfidentiell) 

hfri,min Minsta markfrigång (m) (Konfidentiell) 

hmax Maximal tunnelhöjd (m) (Konfidentiell) 
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Hradial Höjd radiallager (m) 

htransport Transporthöjd maskin (m) (Konfidentiell) 

I Böjtröghetsmoment (m
4
) 

kcyl Cylinderstyvhet (N/m) 

kv Vertikal styvhet för löpmutter (N/m) 

L Balklängd (m) (Konfidentiell) 

l1 Avstånd grippercenter till övre kontaktpunkt (m) 

l2 Avstånd grippercenter till nedre kontaktpunkt (m) 

lh Längd lastbärande oljepelare (m) 

mmax Maximal tillåten vikt för gripprar (kg) (Konfidentiell) 

nvarv Antaget antal gängvarv i kontakt (-) (Konfidentiell) 

p Arbetstryck hydrauliskt system (Pa) 

pmax Maximalt statiskt yttryck för glidlager (Pa) 

r Innerradie gänga (m) 

tliv Livsläng i pumptimmar (h) (Konfidentiell) 

xv Vertikal förskjutning i styvhetsberäkningar (m) 

αtunnel Tunnellutning (grader) (Konfidentiell) 

β Tryckmodul hydraulolja (Pa) 

ν Tvärkontraktionstal (-) 

σbrott Brottgräns trapetsgängstång (Pa)  

σsträck Sträckgräns trapetsgängstång (Pa)  

τmax Skjuvhållfasthet (Pa) 

Förkortningar och begrepp 

Atlas Copco Mobile Miner Tunnelborrningsmaskin under utveckling 

CAD   Computer Aided Design 

FEM   Finita Element-Metoden 

Gripper   Mekanism som fixerar tunnelborrningsmaskiner i tunnel 

Kutter   Metallhjul avsett för att inducera tryckspänningar i bergväggen 

TBM   Tunnel Boring Machine 

TBS   Tunnel Boring System 
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1 INTRODUKTION 

Detta kapitel redogör för examensarbetets bakgrund, syfte och avgränsningar samt de metoder 

som använts i arbetet.  

 

 

1.1 Bakgrund 

Med en ökande råvaruefterfrågan är kraven högre än någonsin på effektivitet och säkerhet i den 

moderna gruvindustrin. En grundförutsättning för hög effektivitet är en välgjord och genomtänkt 

gruvinfrastruktur. Transporttunnlar kan drivas både genom sprängning och borrning. Borrning 

blir mer och mer populärt tack vare den högre personsäkerheten och den kontinuerliga driften. 

Atlas Copco utvecklar en ny tunnelborrmaskin avsedd för låga tunnlar, vilken skall bygga 

gruvors infrastruktur. En maskin av denna typ behöver fixeras för att kunna generera de krafter 

som fordras för bergavverkningen, något som traditionellt görs med hydraulcylindrar som 

spänner fast den mellan golv och tak, så kallade gripprar. Alternativa gripperkonstruktioner och 

huruvida dessa kan förbättra maskinens fixeringsegenskaper avses utredas. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att ta fram en alternativ gripperkonstruktion till en 

tunnelborrningsmaskin som Svea Teknik och Atlas Copco för närvarande utvecklar och 

utvärdera dess funktion för att avgöra om det finns en bättre lösning än den nuvarande 

konstruktionen. Det är också av intresse att utreda huruvida en mekanisk kraftöverföring kan 

ersätta en hydraulisk för att öka styvheten i gripprarna. 

1.3 Avgränsning 

Examensarbetet avgränsas på följande sätt: 

 Gripperanordningen konstrueras till Atlas Copcos Mobile miner. 

 Detaljritningar kommer inte att göras för lösningen. 

 Fysisk prototyp kommer ej att tillverkas. 

 Styrning av anordningen kommer ej att behandlas. 

 Ändringar i Svea Tekniks uppdragsbeskrivning rörande gripperanordningen (exempelvis 

lastfall och livslängd) gjorda efter 2013-02-14 kommer ej att tas hänsyn till på grund av 

examensarbetets tidsram. 

1.4 Metod 

I detta examensarbete tillämpas de fundamentala stegen i produktutvecklingsprocessen: 

förstudie, konceptgenerering, konceptutvärdering och förädling av valt koncept. I de olika 

delfaserna kommer datoriserade verktyg såsom CAD-mjukvara och FEM-simuleringar användas 

i kombination med klassiska hållfasthetsberäkningar. Till projektutvärderingsfasen kommer en 

utvärderingsmatris (Pughs matris) att användas för att utvärdera vilket/vilka koncept som är 

intressanta att vidareutveckla. 
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2 LITTERATURSTUDIE 

Detta kapitel presenterar resultatet av den litteraturstudie som genomförts och som utgör det 

teoretiska fundamentet för det fortsatta arbetet. Här ges en överblick över tunnelborrning och 

olika metoder för att fixera gruvmaskiner, samt det givna lastfall som gripperanordningen skall 

dimensioneras mot. 

 

 

2.1 Mekanisk bergavverkning 

Med mekanisk bergavverkning avses den metod för gruv- och tunneldrift där man utnyttjar 

mekanisk kraft, snarare än sprängämnen, för att avverka berg. Avverkningen kan åstadkommas 

genom att cirkulära skivor (kuttrar) monterade på ett roterande hjul (kutterhjul) pressas in i 

bergväggen med hög kraft. Detta skapar tryckspänningar i stenen som får den att spricka och 

falla isär. Avverkningen kan också ske genom att man med speciella verktyg skrapar bort berg, 

en metod som är vanligare i spröda bergarter. (Ramezanzadeh & Hood, 2010) 

Att mekanisk bergavverkning väljs före sprängning kan förklaras på många sätt, precis som det 

kan motargumenteras. En av de stora fördelarna som brukar nämnas är personsäkerheten, som av 

uppenbara skäl inte är speciellt hög med sprängning. En annan fördel är den kontinuerliga 

gruvdriften som ger ett konstant flöde av malm och borrkax snarare än den etappvisa 

avverkningen som sprängning medför. Dessutom är mekanisk bergavverkning snabbare än 

sprängning, i genomsnitt ungefär 20 m/dag, att jämföra med 7 m/dag (beroende på bergets 

hårdhet). (Stewart, et al., 2006) 

Mekanisk bergavverkning ger också en bättre slutprodukt jämfört med sprängning, ofta har man 

bättre kontroll över vilken tunnelprofil som avverkningen resulterar i. Detta minimerar den 

mängd efterarbete som krävs för att göra tunneln användbar. När mekaniska 

bergavverkningsmaskiner används för att bryta malm är de fördelaktiga i den bemärkelsen att 

man genom att välja lämplig maskin kan koncentrera brytandet till den volym som innehåller 

den önskade bergarten och undvika att få med större mängder gråberg. 

Det som talar emot mekanisk bergavverkning är den förhållandevis låga flexibiliteten hos 

maskinerna. Maskinerna byggs i regel för en viss tunnelprofil, och behövs till exempel ett större 

bergrum så måste metoden kombineras med sprängning. Den höga investeringskostnaden som 

mekanisk bergavverkning medför kan också tala för sprängning, speciellt när det är korta tunnlar 

som skall drivas. (Bäckblom, et al., 2004) 
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2.2 Full face-tunnelborrningsmaskiner 

2.2.1 Metod- och maskinbeskrivning 

De första tunnelborrningsmaskinerna var så kallade full face-maskiner. Med full face avses 

maskiner där den resulterande tunneln har samma dimensioner som den drivande maskinen, en 

följd av att hela maskinens front avverkar bergmassa. En konsekvens av detta blir att maskinerna 

måste vara runda (d.v.s. rotationssymmetriska, eftersom bearbetningens rotation sker kring 

maskinens egen axel), och så även tunnlarna. Figur 2.1 visar en typisk full face-maskin. (Maidl, 

et al., 2008) 

 

Figur 2.1. Full face-tunnelborrningsmaskin. (tunnelsonline.info, 2013) 

2.2.2 Tillämpning 

Moderna full face-tunnelborrningsmaskiner används nästan uteslutande till infrastrukturella 

projekt, såsom vägtunnlar, avloppssystem och liknande uppdrag. De är användbara för att driva 

tunnlar genom berg, vilket gjort dem populära i stora delar av världen. (Herrenknecht AG, 2013) 

2.2.3 Fixering av full face-tunnelborrningsmaskiner 

Tunnelborrningsmaskiner fixeras traditionellt genom att hydrauliska cylindrar pressar 

anliggningsskor mot bergväggarna som omger maskinen. Antalet gripprar på 

tunnelborrmaskinen varierar, oftast finns ett eller två gripperpar, och fixeringen görs i regel i 

horisontalplanet. Anliggningsskorna är formade efter tunnelprofilen, vilket säkerställer maximal 

kontaktyta. Figur 2.2 visar en typisk gripperanordning för full face-tunnelborrmaskiner. 
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Figur 2.2. Grippermekanism på tunnelborrmaskin (modell). (Wikimedia Commons, 2007) 

Grippertyper brukar delas in i två huvudkategorier: så kallad ”side clamping” och ”X-type 

clamping”. ”Side clamping” innebär att man fixerar maskinen helt horisontellt med en 

fixeringspunkt på vardera sidan om tunnelborrmaskinen. ”X-type clamping” innebär, som 

namnet antyder, att gripperanordningen bildar ett kors över tvärsnittet på maskinen med totalt 

fyra fixeringspunkter vilket resulterar i en i stort sett horisontell inspänning. De olika metoderna 

redovisas i Figur 2.3. (Maidl, et al., 2008) 

 

Figur 2.3. Gripperkonfigurationer. 

Det finns fördelar med de båda nämnda gripperkonfigurationerna. X-type-konfigurationen har 

fördelen att den har fler cylindrar, och således fordrar lägre kraft i de enskilda hydrauliska 

cylindrarna. Det större antalet kontaktpunkter bidrar också till att fördela spänningarna i 

bergväggen vilket är önskvärt om man borrar i till exempel sprött berg. Å andra sidan kan 

enkelheten i side-konfigurationen vara att föredra om robusthet efterfrågas. (Maidl, et al., 2008) 
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2.3 Part face-tunnelborrningsmaskiner 

2.3.1 Metod- och maskinbeskrivning 

Part face-tunnelborrningsmaskiner använder sig, som namnet antyder, endast av en del av sitt 

tvärsnitt för att avverka berg. Kutterhjulet kan se ut på flera olika sätt, exempelvis som på Atlas 

Copcos TBS (för närvarande under utveckling), se Figur 2.4. Part face-maskiner fordrar att 

kutterhjulet kan orientera sig relativt den övriga maskinen för att borra motsvarande maskinens 

tvärsnitt eller större, och detta ställer krav på konstruktionen. En fördel med part face-maskiner 

är att en större mångfald av gruvprofiler blir möjlig, beroende på kutterhjulets rörlighet. (Back, 

2013) 

 

Figur 2.4. Atlas Copco TBS. 

2.3.2 Tillämpning 

Part face-maskiner används inom gruvdrift, både för tunneldrivning och för brytning av själva 

malmen. Då de kan ge en tunnelprofil med plant golv och med en takhöjd som är mindre än med 

full face-maskiner, är de effektiva i gruvtillämpningar. 

2.3.3 Fixering av part face-tunnelborrningsmaskiner 

I fallet part face-maskiner råder något annorlunda förutsättningar vad gäller fixeringen. Då 

borriktningen varierar när kutterhjulet svänger kommer reaktionskrafterna göra sig kända inte 

bara längs maskinens axel, utan även som tvärkrafter i inspänningspunkterna. Dessutom finns 

oftast ingen tunnelprofilssymmetri motsvarande full face-avverkning att utnyttja. 

Atlas Copco-Robbins har konstruerat en part face-maskin vid namn Mobile Miner (se Figur 2.5) 

som använder sig av en avverkningsteknik liknande maskinen i Figur 2.4. Den använder sig av 

en gripperanordning som fixerar maskinen mellan golv och tak snarare än horisontellt, vilket är 

det vanligaste när det gäller part face-maskiner. (Bäckblom, et al., 2004) (Sugden, et al., 1985) 
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Figur 2.5. Atlas Copco-Robbins Mobile Miner. (CMP Engineers, 2013) 

2.4 Atlas Copco Mobile miner 

2.4.1 Metod- och maskinbeskrivning 

Detta examensarbete kommer utföras parallellt med utvecklingen av Atlas Copcos nya 

tunnelborrningsmaskin Mobile miner. Mobile miner är ett koncept som, liknande maskinen i 

Figur 2.4, använder sig av part face-bearbetning för att driva tunnlar. Den stora skillnaden är att 

kutterhjulet är roterat ett kvarts varv, vilket innebär att det ligger i horisontalplanet. Fördelen 

med en sådan konstruktion är att tunnelhöjden kan göras lägre då det inte längre är kutterhjulets 

diameter som bestämmer denna. I Figur 2.6 visas en bild av Mobile miner-konceptet. 

 

Figur 2.6. Atlas Copco Mobile miner. 

Mobile miner-maskinen borrar genom att pressa in kutterhjulet i bergväggen medan det roterar. 

Sedan dras den tillbaka och positioneras om för att upprepa proceduren. Det bakre gripperparet 

fixerar den bakre delen av maskinen i alla riktningar medan det främre skall kunna glida, och 

styra maskinens främre dels rörelse jämte bergväggen. Maskinens delar och de benämningar som 

hädanefter kommer användas visas i Figur 2.7. 



8 

 

 

Figur 2.7. Maskindelar och benämningar hos Atlas Copco Mobile miner. 

2.5 Det dimensionerande lastfallet 

Lastfallet som den bakre gripperanordningen dimensioneras mot har tagits fram av Atlas Copco 

och Svea Teknik som ett resultat av beräkningar, antaganden och erfarenhet. Lastfallet behandlas 

statiskt. För enkelhets skull definieras ett koordinatsystem i vilket krafterna definieras (visas i 

Figur 2.8). 

 

Figur 2.8. Lastriktningar. 

Krafterna kan ses i Tabell 2.1. I tabellen ges också en beskrivning av krafternas karaktär. 
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Tabell 2.1. Yttre krafter angripande i respektive bakre gripperinfästning. (Lundqvist, 2013) 

Riktning Beteckning Förklaring 

X FX Sidokraft 

Y FY Vertikalkraft 

Z FZ Kraft i borriktningen 

Samtliga krafter i tabellen ovan är effekter av borrningsoperationen. I borriktningen är kraften 

som störst, eftersom den större delen av borrkraften appliceras där. De sidokrafter som uppstår är 

en effekt dels av kutterbärarens rotation, dels av att bearbetningen sker i vinkel mot maskinens 

längsgående axel. Den beräknade sidokraften är statiskt obestämd (vilket innebär att det är okänt 

hur kraften fördelas mellan de två bakre gripprarna) och således dimensioneras gripprarna efter 

att den ena grippern skall kunna ta hela sidokraften. 

Den fordrade fixeringskraften (bestämd av friktionskriterier, det vill säga säkerhet mot glidning i 

inspänningskontakten) är beräknad till Finsp i vardera riktning (uppåt och nedåt). 

2.6 Mekanisk kraft- och rörelseöverföring 

Med mekanisk kraft- och rörelseöverföring avses maskinelement med vilka kraft och rörelse kan 

överföras. Exempel på sådana kan vara kuggtransmissioner, länkarmsmekanismer eller gängor. I 

detta projekt avses linjär rörelse användas, varför detta avsnitt fokuseras kring sådana lösningar. 

2.6.1 Skruvdomkraft 

Skruvdomkrafter utgörs av en gängad stång som, genom att en drivmutter roteras, förflyttar 

antingen sig själv eller en löpmutter monterad på gängstången. I det första fallet tillåts 

gängstången translatera genom att en drivmutter (en hylsa med invändig gänga motsvarande 

gängstångens), monterad på gängstången, roterar. Samtidigt låser man gängstångens rotation, 

vilket leder till att den rör sig axiellt. 

I fallet med löpmutter är gängstången fri att rotera, men tillåts inte röra sig i axiell riktning. I 

stället monteras en så kallad löpmutter som ej tillåts att rotera. Detta gör att gängstångens 

rotation får löpmuttern att röra på sig. Figur 2.9 visar de båda varianterna. (Maryland Metrics, 

2002) 

 

Figur 2.9. Principiell funktion hos skruvdomkrafter. 
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Den rotation som fordras införs i regel via en snäckväxel. Drivmuttern har då, utöver den 

invändiga gängan, yttre kuggar som kopplas till en snäckskruv som drivs av någon sorts motor. 

Figur 2.10 visar ett exempel på hur funktionen kan se ut. 

 

 

Figur 2.10. Snäckväxel. (Wikimedia Commons, 2007) 

Mekanismen kan, om lämplig gänggeometri väljs (tillräckligt låg stigning), göras 

självhämmande. Det innebär att mekanismen inte kräver en extern låsning för att hålla last 

stillastående utan friktionen i gängan klarar av detta. (Olsson, 2006) 

2.6.2 Kuggstångsväxel 

En kuggstångsväxel består dels av, som namnet antyder, en kuggstång, och dels ett kugghjul. 

Både rak- och snedkuggade varianter finnes. Rotation hos kugghjulet översätts till translaterande 

rörelse hos kuggstången motsvarande kugghjulets periferihastighet, och moment blir en kraft 

omräknad enligt hävarmsprincipen. I motsats till skruvdomkraften är inte kuggstångsväxeln 

självhämmande, således krävs någon slags låsning för att få samma beteende. Figur 2.11 visar en 

typisk kuggstångsväxel. 
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Figur 2.11. Kuggstångsväxel. (DirectIndustry, 2013) 

2.6.3 Remtransmission 

Remtransmissoner påminner till viss del om kuggstångsväxlar. Rotationen hos ett drivhjul 

överförs till en motliggande rem, antingen genom kuggar eller friktion. Tekniken används bland 

annat till transportband och larvfötter till terrängfordon. Den största skillnaden jämfört med 

kuggstångsväxlar är att eftersom remmen är böjbar, går det att ha olika vinkel på in- och 

utgående axel. Remmarna, ofta i gummimaterial, ger även en mer flexibel överföring. Något som 

talar emot remtransmissioner är deras avsevärt mycket lägre lastkapacitet jämfört med både 

skruvdomkrafter och kuggstångsväxlar. Figur 2.12 visar ett exempel på en tillämpning av 

principen. (Olsson, 2006) 

 

Figur 2.12. Remtransmission. (Wikimedia Commons, 2010) 
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3 KONCEPTGENERERING OCH UTVÄRDERING 

I detta kapitel presenteras de koncept som genererats under konceptgenereringsfasen av 

examensarbetet. Deras funktion presenteras samt en utvärdering av konceptens funktionalitet. 

 

3.1 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen som visas i Tabell 3.1 upprättades för att få en överblick över vad en ny 

gripperkonstruktion skall klara av. Utifrån dessa krav togs koncepten i nästkommande avsnitt 

fram. De flesta kraven kan verifieras antingen med FEM eller CAD. Vissa andra, exempelvis 

kravet på att konceptet skall fungera tillfredsställande i gruvmiljö, är inte lika triviala och måste 

bedömas med en kombination av tester och ingenjörsmässiga bedömningar. 

Tabell 3.1. Kravspecifikation. 

# Krav Skall/Bör Verifiering 

1 Funktion - - 

1.1 Fixering av maskin i gruvgången S CAD/FEM 

1.2 Positionering av maskin för borrning S CAD 

1.3 Mekanisk lösning B  

1.4 Livslängd motsvarande tliv 

hydraulpumptimmar 

S FEM 

1.5 Vikt maximalt mmax ton per gripper S CAD 

1.6 Montering på Atlas Copco Mobile miner S CAD 

1.7 Tunnellutning på αtunnel grader S CAD/FEM 

1.8 Yttrycket i bergväggen under 10 MPa S  

1.9 Fixering av maskin vid lutande tunnel, 

både i borriktningen och tvärstående 

riktning i maskinens horisontalplan 

S CAD/FEM 

1.10 Fungera tillfredsställande i gruvmiljö 

(tåla fukt, damm etc.) 

S  

2 Hållfasthet - - 

2.1 Lyfta maskinens totala vikt S FEM 

2.2 Ta upp och klara av 

inspänningskrafterna som uppstår av 

fixeringen 

S FEM 

2.3 Klara av en resulterande matningskraft 

på FZ (se lastfallsbeskrivning) 

S FEM 

2.4 Klara av en resulterande sidokraft på FX 

(se lastfallsbeskrivning) 

S FEM 

2.5 Klara av en resulterande vertikalkraft på 

FY (se lastfallsbeskrivning) 

S FEM 

2.6 Minimera utmattning S FEM 

2.7 Anliggningsytorna på gripprarna skall 

vara okänsliga för var på ytan 

inspänningskraften angriper 

S FEM 

2.8 Ha tillräcklig vertikal styvhet i samtliga 

aktiveringslägen 

S FEM 

3 Geometri - - 
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3.1 Maximal tunnelhöjd hmax (aktiverat läge) S CAD 

3.2 Maximal maskinbredd bmax S CAD 

3.3 Markfrigång minst hfri,min S CAD 

3.4 Transporthöjd maskin htransport  S CAD 

 

3.2 Gripperkoncept 

Under konceptgenereringsfasen togs fem stycken gripperkoncept fram, dessa presenteras nedan. 

Borriktningen är till höger i bilden för samtliga koncept. 

3.2.1 Koncept 1 

Det första konceptet som skapades visas i Figur 3.1, med borriktningen åt höger i bilden. De två 

styrtuberna klämmer de tre skorna mellan golv och tak genom att inbyggda hydraulcylindrar 

genererar de fordrade fixeringskrafterna. 

 

Figur 3.1. Gripperkoncept 1. 

Geometrin möjliggör en potentiellt fördelaktig kraftupptagning tack vare de snedställda 

cylindrarna som minskar böjningsbelastningarna i konstruktionen. Styrtuberna gör att 

hydraulcylindrarna inte utsätts för böjning utan enbart rent axiella laster. 
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3.2.2 Koncept 2a 

Det andra konceptet bygger vidare på den princip som utnyttjades i koncept 1. Det diagonala 

staget som pressas ner i marken är tänkt att ta upp det mesta av de horisontella krafterna och 

överföra dem till kontakten mellan sko och golv. Den större hydrauliktuben alstrar större delen 

av inspänningskraften och kan rotera kring infästningen mot maskinen. Konceptet visas i Figur 

3.2. 

 

Figur 3.2. Gripperkoncept 2a. 

Den synliga hydrauliken blir enbart utsatt för axiella krafter tack vare konstruktionen. Vad gäller 

inspänningscylindern kommer den yttre tuben att ta upp de böjningskrafter som uppstår, tack 

vare att den inre hydraulcylindern är fritt monterad med kulleder i ändarna.  

3.2.3 Koncept 2b 

Koncept 2b är en alternativ variant av koncept 2a, där cylindertuben har ersatts med en 

dubbelcylinder som gör lyfthöjden oberoende av tunnelhöjden, se Figur 3.3. 

 

Figur 3.3. Gripperkoncept 2b. 

Dubbelcylindern är i detta koncept fixt monterad mot maskinen, vilket gör att hela den 

genererade cylinderkraften kan tillgodoräknas. 

3.2.4 Koncept 3 

Gripperkoncept 3 visas i Figur 3.4. Konceptet innefattar en dubbel hydraulcylinder som fixerar 

och positionerar maskinen mellan tak och golv. För att hantera tvär- och sidokrafter monteras två 

ytterligare hydraulcylindrar mellan skorna och maskinkroppen, vilket innebär att dessa krafter 

förs direkt till kontaktpunkterna snarare än att utsätta kolvarna för böjning. 
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Figur 3.4. Gripperkoncept 3. 

Konstruktionen är fri att svänga kring infästningen mot maskinen, vilket bidrar till att minska 

påkänningarna i den delen av mekanismen. 

3.2.5 Koncept 4 

Koncept 4 består av tre hydraulcylindrar, en som lyfter maskinen och fixerar den nedåt, och två 

som fixerar den uppåt. De två övre cylindrarna är monterade i styrtuber för att minska 

böjbelastningen, och är dessutom sammankopplade på ovansidan för att centrera lasten över 

infästningen mot maskinen. Konceptet visas i Figur 3.5. 

 

Figur 3.5. Gripperkoncept 4. 

3.3 Konceptutvärdering 

3.3.1 Utvärdering av gripperkoncept 

I den konceptutvärdering som utfördes i samarbete med Svea Teknik och Atlas Copco bedömdes 

koncepten för att avgöra lämplig riktning att ta i projektet. En Pughs matris formulerades för att 

definiera de olika kriterierna och konceptens förmåga att uppfylla dem. Den Pughs matris som 

användes i bedömningen visas i Tabell 3.4 nedan, och kriterierna förklaras närmre. 

I Pughs matris graderas koncepten på en skala mellan -1 och 1, poängen förklaras i Tabell 3.2. 

Graderingen görs relativt koncept 1. Kriterierna viktas även mellan 1 och 2, närmare förklarat i 

Tabell 3.3. 
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Tabell 3.2. Poängbeskrivning. 

Poäng Betydelse 

-1 Sämre 

0 Likvärdig 

1 Bättre 

Tabell 3.3. Viktningsbeskrivning. 

Viktning Betydelse 

1 Av mindre vikt 

1,5 Av betydande vikt 

2 Av stor vikt 

Det första kriteriet, möjlighet till införande av mekanisk kraftöverföring, infördes då man från 

uppdragsgivarens sida var intresserad av att utreda hur en mekanisk kraftöverföring, snarare än 

en hydraulisk, skulle kunna konstrueras. Motiveringen till detta var att det hydrauliska systemet 

har en viss vekhet som gör att vertikala rörelser hos kutterhuvudet skapar svängningar i 

inspänningen mellan maskin och tunnel. En mekanisk kraftöverföring, styvare än en hydraulisk, 

skulle eventuellt kunna avhjälpa ett sådant beteende. 

Fixering av maskin indikerar förmågan att fixera tunnelborrmaskinen i tunneln på ett enkelt och 

tillfredsställande sätt, vilket i viss mån är kopplat till den vertikala styvheten men även till 

gripprarnas geometri. Positionering av maskin avser hur lätt man justerar maskinens läge i 

vertikalled. 

Förmågan att klara av specificerade tunnelhöjder syftar på huruvida konceptens geometrier 

uppfyller de krav som är ställda på möjliga tunnelhöjder och minsta markfrigång. Böjning av 

hydraulcylindrar gäller om det någonstans i konstruktionen finns hydraulcylindrar där kolven 

utsätts för direkt böjning, vilket inte är önskvärt. 

Fördelaktig kraftfördelning innebär att geometrin är sådan så att ingen risk föreligger för att 

krafter förs in på olämpliga ställen, till exempel så att en cylinder utsätts för böjning eller krafter 

in i infästningen i opassande riktningar. Motverkande hydraulcylindrar visar om konstruktionen 

är sådan att hydraulcylindrar är monterade så att de rent hypotetiskt, exempelvis via 

manövreringsfel, kan föra in krafter i varandra på olämpliga sätt, till exempel böjande krafter. 

Få komponenter beskriver om en gripperlösning har fler eller färre komponenter än 

referenskonstruktionen, vilket ger en indikation på komplexiteten och den potentiella robustheten 

hos konstruktionen. Dubbelcylinderkriteriet anger om dubbelcylindrar används i koncepten. 

Dubbelcylindrar tillför komplexitet och kostnad och är således inte önskvärda. Antal 

kontaktpunkter mot tak/golv avser hur många kontaktpunkter som finns mellan gruvgång och 

gripperanordning. Ett större antal kontaktpunkter fördelar visserligen lasterna bättre, men gör att 

systemet blir svårare att utreda (med största sannolikhet statiskt obestämt) vilket medför att vissa 

element överdimensioneras tack vare att det är oklart hur lasterna fördelas i konstruktionen. 
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Tabell 3.4. Pugh-matris för konceptutvärdering. 

 

Koncept 1 visade sig ha svårigheter med att justera maskinens höjdläge, eftersom maskinens 

position är helt styrd av den tunnelhöjd som fixeringen skall göras mot. Vidare 

uppmärksammades problem med att hitta lämpliga hydraulcylindrar, då snedställningen gör att 

längre slaglängd fordras. 

Koncept 2a uppvisade problem liknande de som fanns hos koncept 1. Det diskuterades också 

huruvida kraftfördelningen i konstruktionen var fördelaktig, då det snedgående staget riskerar att 

föra in böjande krafter i infästningen utöver de som genereras i borroperationen.  

Koncept 2b och 3 avfärdades tack vare att det i tidigare utredningar hos Svea Teknik visat sig att 

dubbelcylindrar inte kan tillgodose de slaglängder som behövs i tillämpningen. Koncept 3 är 

också riskabelt i bemärkelsen att cylindrarna som är kopplade mot den bakre huvudkroppen kan, 

om felaktigt aktiverade, införa böjande krafter på dubbelcylindrarnas kolvar. 

Koncept 4 visade sig vara mest lovande tack vare dess okomplicerade utformning med tydliga 

kraftriktningar. Dessutom ansågs konceptet vara lämpligt för införande av mekanisk 

kraftöverföring eftersom de övre och undre aktuatorerna är separerade från varandra och verkar 

oberoende.  

Gällande den mekaniska kraftöverföringen beslutades att ersätta den övre hydrauliken i koncept 

4 med någon sorts mekanisk lösning, då de övre aktuatorerna enbart behöver fixera maskinen 

och inte lyfta den. Vilken mekanisk kraftöverföringsmetod som är mest lämplig att använda 

utvärderas i avsnitt 3.3.2 nedan.  

3.3.2 Utvärdering av mekanisk kraftöverföring 

Det utvärderades även vilken av de mekaniska kraftöverföringsmetoderna (som presenterades i 

litteraturstudien) som var mest lämplig att använda. Även här nyttjades en Pugh-matris (se 

Tabell 3.6 nedan) för att bedöma metodernas potential. Metoderna numrerades enligt Tabell 3.5. 

Poängsättning och viktningstal gäller i enlighet med avsnitt 3.3.1, som referens används 

kuggstångsväxeln. 

Tabell 3.5. Numrering av kraftöverföringsmetoder. 

Metod # 

Kuggstångsväxel 1 

Skruvdomkraft 2 

Remtransmission 3 

Kriterium Viktning 1 2a 2b 3 4

1 Möjlighet till införande av mekanisk kraftöverföring 2 0 0 0 1 1

2 Fixering av maskin 2 0 0 0 0 0

3 Positionering av maskin 2 0 0 1 1 1

4 Klara av specificerade tunnelhöjder 2 0 1 1 1 1

5 Böjning av hydraulcylindrar 1,5 0 0 -1 -1 -1

6 Fördelaktig kraftfördelning 1,5 0 0 0 0 1

7 Motverkande hydraulcylindrar 1,5 0 -1 -1 -1 0

8 Få komponenter 1 0 0 -1 0 -1

9 Dubbelcylindrar 1,5 0 0 -1 -1 0

10 Antal kontaktpunkter mot tak/golv 1 0 0 0 1 1

0 0 -2 1 3

0 0,5 -1,5 2,5 6Viktad summa

Summa

Koncept
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Med lastkapacitet avses förmågan att ta laster i förhållande till storlek. Exempelvis kan både 

kuggstångsväxeln och skruvdomkraften ta stora laster, medan en remtransmission snabbt skenar 

i storlek vartefter krafterna skalas upp. 

Självhämningskriteriet syftar på huruvida mekanismen i sig är självhämmande eller fordrar 

ytterligare låsning för att säkra positionen. Enbart skruvdomkraften uppvisar detta beteende, tack 

vare snäckväxeldriften och gänggeometrin. 

Styvhet avser hur pass rigid mekanismen är i sig själv. Noggrannhet i positionering indikerar hur 

hög precision det är möjligt att uppnå i lägesregleringen, ett område där flexibiliteten i till 

exempel remtransmissionen är en nackdel. 

Hur kompakt lösningen är bestäms av möjligheten till att göra en mekanism så liten som möjligt 

(vilket reducerar både vikt och kostnad). Skruvdomkraftskonstruktionen möjliggör en 

förhållandevis stor integrering av de olika delarna, medan kuggstången kräver större 

utanpåliggande kugghjul för kraftöverföringen. 

Tabell 3.6. Pugh-matris för utvärdering av kraftöverföringsmetod. 

 

Ur Pugh-matrisen framgår det att koncept 2, skruvdomkraft, är mest lämpligt att använda. Dess 

starkaste egenskaper är självhämningen samt den noggrannhet som går att uppnå i 

positioneringen. 

3.4 Kompressibilitets- och styvhetsberäkningar 

För att undersöka om det är fördelaktigt att ersätta hydrauliken med någon sorts mekanisk 

kraftöverföring, gjordes övergripande beräkningar för att bekräfta att den vertikala styvheten 

faktiskt ökar med en sådan lösning. I fallet med en hydraulisk lösning är det oljepelarens styvhet 

som avgör, då den är den vekaste delen av konstruktionen. 

För den mekaniska lösningen är det inte lika självklart vilken som är den vekaste delen i 

konstruktionen, varför en schematisk bild betraktas för att göra ovan nämnda bedömning. I Figur 

3.6 visas en grov skiss över hur den mekaniska kraftöverföringen avses vara utformad, och i 

Tabell 3.7 listas delarna i figuren. 

Kriterium Viktning 1 2 3

Lastkapacitet 2 0 0 -1

Självhämmande 2 0 1 0

Styvhet 2 0 0 -1

Noggrannhet i positionering 1,5 0 1 -1

Kompakt lösning 1 0 1 0

0 3 -3

0 4,5 -5,5

Summa:

Viktad summa:

Metod
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Figur 3.6. Schematisk bild av den mekaniska kraftöverföringens lastbärande del. 

Tabell 3.7. Komponenter i Figur 3.6. 

# Komponent 

1 Yttre styrtub 

2 Inre styrtub 

3 Trapetsgängstång 

4 Kraftöverföringsfläns löpmutter – styrtub 

5 Löpmutter 

Av informationen i Figur 3.6 ovan görs bedömningen att kraftöverföringsflänsarna (4) mellan 

löpmuttern och den inre styrtuben är den vekaste delen av konstruktionen, och således ger en 

indikation på styvheten hos konstruktionen. För att göra en preliminär bedömning av styvheten 

gjordes en CAD-modell (se Figur 3.7) för att användas i en enklare FEM-simulering. 

 

Figur 3.7. Löpmutter med kraftöverföringsflänsar. 
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För att utvärdera den vertikala styvheten modellerades löpmuttern med följande villkor: den inre 

cylindriska ytan (i rött) simulerades som fast inspänd, medan fästytorna mot den inre styrtuben 

påtvingades en förskjutning i vertikalriktningen. Genom att beräkna reaktionskraften som 

uppstår i den cylindriska ytans inspänning kunde sedan komponentens vertikala styvhet beräknas 

som: 

 v
v v v v

v

F
F k x k

x
     3.1 

Fv är den simulerade vertikala reaktionskraften, xv är den påtvingade förskjutningen och kv den 

resulterande vertikala styvheten. En inledande spänningsanalys gjordes för att se till att den 

pålagda förskjutningen inte skapar spänningar utanför det elastiska området, och det kunde 

konstateras att en lämplig förskjutning för simuleringen var xv = 10 µm. Förskjutningen 

resulterade i en reaktionskraft Fv = 307 kN, som i sin tur (enligt ekvation 3.1) ger en vertikal 

styvhet på kv = 61,4 GN/m. 

I fallet med en hydraulisk lösning bestäms den vertikala styvheten dels av oljepelarens styvhet 

och dels av cylinderns styvhet. Den totala styvheten hos en hydraulcylinder i kompression kan 

beskrivas som: 

 1

2 2

2 2

1

1 2 (1 ) 3 (1 2 )

( )

cyl

h

A
k

l a b

E a b

 



 
       

 
  

 3.2 

A1 är det lastbärande tvärsnittet hos hydraulcylindern, lh är längden på den lastbärande 

oljepelaren, β är oljans tryckmodul, a är cylinderns ytterdiameter, b är cylinderns innerdiameter, 

ν är tvärkontraktionstalet för stål och E är elasticitetsmodulen för stål. Tvärsnittsarean A1 för 

hydraulcylindern bestäms av den fordrade fixeringskraften, beskriven i lastfallet. 

Inspänningskraften Finsp antas vara jämnt fördelad mellan båda övre aktuatorerna, vilket innebär 

att en aktuator skall klara av en kraft F. Arbetstrycket p i hydraulsystemet är 21 MPa, vilket ger 

tvärsnittsarean enligt: 

 1

F
A

p
  3.3 

Ekvation 3.3 ger en tvärsnittsarea som i kombination med en tryckmodul β = 1 GPa och en längd 

lh (uppskattad från fordrad slaglängd) insatta i ekvation 3.2 ger en hydraulcylinderstyvhet på 255 

MN/m. Detta innebär att den mekaniska kraftöverföringen är en faktor 272 styvare än den 

hydrauliska. 

  



22 

 

 

  



23 

 

4 VIDAREUTVECKLING AV KONCEPT 

Nedan presenteras vidareutvecklingen av det valda konceptet, vilken innefattar konstruktion och 

utvärdering i en iterativ process. 

 

 

I vidareutvecklingsfasen av projektet togs beslutet att arbeta vidare med det koncept som valts i 

föregående kapitel, och att fokusera arbetet kring den mekaniska kraftöverföringen (mer 

specifikt en skruvdomkraftslösning). Anledningen till detta var att begränsa arbetets omfång och 

säkerställa resultat i det valda delområdet.  

4.1 Principiellt utförande av mekanisk kraftöverföring 

Den mekaniska kraftöverföringen utgörs av en trapetsgängstång som, genom sin rotation, driver 

en löpmutter upp och ner. Löpmuttern är kopplad till den inre styrtuben genom en 

kraftöverföringsfläns, som i sin tur är kopplad till det ok som ligger an mot tunneltaket. En yttre 

styrtub ligger utanpå den inre styrtuben, och de två är lagrade mot varandra med glidplattor. Den 

yttre styrtubens funktion är dels att styra den inre, men framför allt att ta upp eventuella 

sidokrafter så att dessa ej påverkar gängstångsmekanismen. En hydraulmotor driver rotationen 

hos trapetsgängstången (tack vare dess tillgänglighet kring maskinen) via en snäckväxel. 

Utförandet visas principiellt i Figur 4.1. 

 

Figur 4.1. Principiellt utförande av mekanisk kraftöverföring. 
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4.2 Val av standardkomponenter 

Konstruktionens utformning bestäms i stor utsträckning av de standardkomponenter som krävs. 

De standardkomponenter som kommer vara avgörande är följande: 

 Trapetsgängstång 

 Lagring till trapetsgängstång 

 Hydraulmotor för drivning av trapetsgängstång 

Valet av standardkomponenter är till största del styrt av de lastfall som förekommer. Både 

storleken på gängstången och dess lagring bestäms av de laster som mekanismen utsätts för. 

Hydraulmotorn bestäms av den vikt som skall lyftas och positioneras. 

4.2.1 Dimensionering av trapetsgängstång 

Diametern på trapetsgängstångsanordningen bestäms av det givna lastfallet med en klämkraft 

Finsp, det vill säga en kraft F per gängstång. Dimensioneringen görs genom analys av de tre 

felmoder som identifierades, nämligen: 

 Gängavdragning, skjuvning av gängorna 

 Knäckning 

 Plasticering som en följd av kompressionen 

Nedan följer de beräkningar som genomfördes. I samtliga beräkningar antas gängstången ha en 

brottgräns σbrott och en sträckgräns σsträck. Skjuvhållfastheten sätts till τmax. 

Gängavdragning 

För att analysera gängavdragning antas att lasten skjuvar gängan i roten. Gängorna antas ha 

kontakt i nvarv varv, vilket gör att skjuvarean Ass kan beräknas (förenklat) som: 

 
ss varv min rotA n D B     4.1 

där Dmin är gängstångens innerdiameter och Brot är gängans tjocklek vid innerdiametern. Den 

maximala kraften som gängan klarar bestäms av skjuvhållfastheten τmax och beräknas enligt: 

 skjuv max ssF A   4.2 

Skjuvarean hos en viss dimension av trapetsgängstång beror på innerdiametern och gängans 

stigning, vilket således är kopplat till rådande standard. Tabell 4.1 visar ett antal 

standarddimensioner av trapetsgängstång och förhållandet mellan pålagd kraft F och Fskjuv. 

Tabell 4.1. Maximala krafter för skjuvning av gängor. 

Trapetsgänga Kraftkvot Fskjuv/F 

TR 100x12 2,46 

TR 110x12 2,74 

TR 120x14 3,43 

TR 130x14 3,76 

TR 140x14 4,09 

Knäckning 

För att säkerställa att det inte föreligger någon risk för knäckning beräknades även den kritiska 

knäcklasten för de olika gängdimensionerna. Knäcklasten för en godtycklig balk definieras som 

(enligt Euler, ena änden inspänd och andra änden fri): 

 2
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där E är materialets elasticitetsmodul, I är balkens böjtröghetsmoment och L är balkens längd. 

Böjtröghetsmomentet I beskrivs, i fallet cirkulärt tvärsnitt, av: 

 
4

4

r
I

 
  4.4 

där r är trapetsgängans innerradie. Detta innebär att kraften Fknäck kan, med ekvation 4.4 i 4.3, 

definieras som: 
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I Tabell 4.2 visas den resulterande kraftkvoten för flertalet gängdimensioner. I samtliga 

beräkningar används E = 210 GPa. 

Tabell 4.2. Knäckkrafter för olika gängdimensioner. 

Trapetsgänga Kraftkvot Fknäck/F 

TR 100x12 2,38 

TR 110x12 3,68 

TR 120x14 4,86 

TR 130x14 7,02 

TR 140x14 9,83 

Plasticering som följd av kompression 

Den spänning som uppstår av den rena kompressionen får ej överstiga materialets sträckgräns, 

900 MPa. Spänningen σ i en godtycklig balk med tvärsnittsarean A som utsätts för kraften F 

beräknas enligt: 

 
F

A
   4.6 

Vilket innebär att man genom att substituera spänningen σ med materialets sträckgräns kan 

beräkna den maximala kraften enligt: 

 
plast sträckF A   4.7 

där σsträck är materialets sträckgräns. Med gängdimensionerna sedan tidigare fås då kraftkvoterna 

som visas i Tabell 4.3. 

Tabell 4.3. Maximala krafter för plasticering. 

Trapetsgänga Kraftkvot Fplast/F 

TR 100x12 3,15 

TR 110x12 3,91 

TR 120x14 4,50 

TR 130x14 5,40 

TR 140x14 6,39 

Val av gängstångsdimensioner 

För att avgöra vilken dimension som är lämplig, sammanställdes informationen i Tabell 4.1 till 

Tabell 4.3. Kraftkvoten är detsamma som säkerhetsmarginalen mot respektive felmod, och den 

är större än ett för samtliga dimensioner. Då det är önskvärt att hålla ned mekanismens storlek 

(och vikt) väljs den mindre dimensionen, TR 100x12, som ändå har goda säkerhetsmarginaler 

mot samtliga felmoder. 
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4.2.2 Lagring av trapetsgängstång 

Idealt förekommer inga radiella krafter i trapetsgängstången, utan enbart axiella. Således behövs 

ett axiallager, tänkt att monteras längst ned på gängstången, mot den yttre styrtubens botten.  

Som lagertyp används ett självsmörjande axialglidlager i kombination med ett likadant 

radiallager. De radiella krafterna som gängstången utsätts för är de som uppstår i överföringen 

mellan motorn och snäckväxeln och antas vara väldigt små, radiallagrens primära syfte är att 

underlätta den roterande rörelsen och minimera nötning i kontakten. 

Axiallager 

Dimensionerande för glidlager är det maximala tryck som lagerytan kan utsättas för. Enligt 

datablad från tillverkare är det maximala tillåtna statiska trycket i lagerytan pmax = 415 MPa 

(GGB Bearing Technology, 2011) (det statiska maxtrycket blir dimensionerande då samtliga 

laster inträffar när gängstången står stilla). Med en pålagd kraft F kan den nödvändiga lagerarean 

beräknas enligt: 

 axial

max

F
A

p
  4.8 

Med en vald innerdiameter Di kan den fordrade minsta ytterdiametern beräknas som: 

  2 2 24
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      4.9 

Ekvation 4.9 ger en minsta ytterdiameter Dy = 107 mm. 

Radiallager 

För att försäkra att gängstången kan rotera kontrollerat och obehindrat, infördes ett radiallager i 

konstruktionen. Det radiallager som krävdes dimensionerades efter det lastfall som specificerats, 

med hänsyn till lasterna i maskinens horisontalplan. Lasten som används är resultanten av 

krafterna i X- och Z-led (se avsnitt 2.5). 

Lagrets storlek bestäms, precis som för axiallagret, av det tillåtna yttrycket i lagret (även här 415 

MPa). Den lastupptagande arean beräknas som: 

 ,radial i radial radialA D H   4.10 

där Di,radial är radiallagrets innerdiameter och Hradial är lagrets höjd. I enlighet med ekvation 4.8 

kan den nödvändiga lagerarean beräknas, och med den valda innerdiametern Di,radial kan den 

nödvändiga lagerhöjden beräknas enligt: 

 
,

radial
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D
  4.11 

Med insatta värden fås den minsta lagerhöjden Hradial = 69 mm. 

4.2.3 Hydraulmotor för drivning av trapetsgängstång 

Val av exakt hydraulmotor till grippersystemet görs ej i detta examensarbete, istället identifieras 

nödvändiga parametrar för att göra ett sådant val. 

Trapetsgängstångsmekanismen behöver enbart lyfta löpmuttern, den inre styrtuben samt det övre 

oket. Okets vikt anses vara jämnt fördelat mellan de två gängstängerna. 

I den grova CAD-modell som gjordes i konceptgenereringsfasen av projektet kan 

komponenternas vikt uppskattas. Okets vikt tillsammans med de två inre styrtuberna resulterar i 

en massa på 1000 kg, och följaktligen en kraft på 4905 N på vardera trapetsgängstången. 
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Utöver den vikt som motorn skall lyfta måste den även kunna generera tillräckligt mycket 

moment för att kompensera för friktionsförluster, samt täcka upp för snäckväxelns och 

skruvdomkraftens verkningsgrader.  

Det resulterande fordrade momentet är förhållandevis litet, vilket möjliggör användning av en 

kompakt motor. Utrymme lämnas i grippermodellen för en sådan motor. 

4.3 Utformning av gripperanordning 

Trapetsgängstångsmekanismen består huvudsakligen av följande komponenter, vilka är 

avgörande för mekanismens funktion: 

 Trapetsgängstång 

 Radiallager 

 Axiallager 

 Löpmutter 

 Snäckväxel 

 Yttre styrtub 

 Inre styrtub 

De komponenter som inte faller inom produktstandard, såsom löpmuttern och den yttre och inre 

styrtuben, konstrueras kring de komponenter som valdes i föregående avsnitt. Nedan följer 

beskrivningar av de komponenter som konstruerats. 

4.3.1 Inre och yttre styrtub 

Utförande 

Styrtuberna är en viktig komponent i gripprarna, då de skall styra rörelsen samtidigt som de skall 

överföra krafter (i maskinens horisontalplan) mellan kontakten mot tunneln och resten av 

mekanismen. Den yttre styrtuben skall även möjliggöra montering av drivsystemet till 

gängstångmekanismen, lagringen av gängstången samt kunna överföra krafterna till infästningen 

mellan tunnelborrmaskinen och gripprarna.  

Den inre styrtuben (i rött) kan röra sig relativt den yttre styrtuben (i blått), och det är den inre 

styrtuben som tväroket monteras mot. Styrtuberna visas i Figur 4.2. 

 

Figur 4.2. Inre (röd) och yttre (blå) styrtub. 
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Styrtuberna är inbördes lagrade med glidplattor som underlättar och styr rörelsen, samt klarar av 

de krafter som förekommer. Två stycken glidplattor monteras på vardera innervägg för att 

underlätta styrtubernas rörelse. Figur 4.3 visar glidplattorna (i grönt) och deras position. 

 

Figur 4.3. Glidplattor mellan styrtuber. 

I överkant är den inre styrtuben monterad mot ett ok (vilket skall vara i kontakt med tunneltaket) 

som fördelar krafterna mellan de två styrtuberna. Oket är inte dimensionerat utan är enbart 

skapat för illustrativa syften. Sammanställningen visas i Figur 4.4. 

 

Figur 4.4. Styrtuber och ok. 

Verifiering – Lastfall 

För att säkerställa att de konstruerade delarna klarar av de krafter som förekommer genomfördes 

en FEM-analys. I FEM-analysen behandlades styrtuberna separat, för att förenkla analysen. 

För att ta reda på det värsta lastfallet för styrtuberna analyserades de förekommande krafterna i 

systemet. Ett värsta belastningsfall ansågs vara då både de övre aktuatorerna och den nedre 

cylindern är fullt utsträckta. Enligt det lastfall som beskrivs i avsnitt 2.5, så angriper de 

beräknade krafterna i centrum av infästningen mellan gripperanordning och 

tunnelborrningsmaskin. Om krafter i Z-led (koordinatsystem definierat sedan tidigare) betraktas 

kan lastfallet illustreras som i Figur 4.5. 
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Figur 4.5. Krafter i Z-led. 

Jämvikten för det ovan beskrivna lastfallet kan uttryckas som (med momentjämvikten betraktad 

kring inspänningspunkten maskin-gripprar, det vill säga där FZ angriper): 

 
1 2: 0Z Z ZF F F     4.12 

 
1 1 2 2: 0Z ZM F l F l     4.13 

F1Z och F2Z är de reaktionskrafter som uppstår tack vare borrkraften FZ. l1 och l2 är avstånden 

mellan inspänningspunkten maskin-gripprar och de respektive kontaktpunkterna. Ur ekvation 

4.12 och 4.13 kan reaktionskrafterna F1Z och F2Z beskrivas som: 
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 4.14 

Med insatta värden l1 och l2 (enligt CAD-modell) och FZ från lastfall fås värdet på F1Z och F2Z. 

Om jämvikten i X-led istället betraktas fås lastfallet enligt Figur 4.6. FX är den från lastfallet 

kända sidokraften. Även i detta fall angriper kraften i centrum av infästningen mellan 

gripperanordning och tunnelborrningsmaskin. 
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Figur 4.6. Krafter i X-led. 

Jämviktsekvationerna i X-led lyder (med momentjämvikt kring angreppspunkten för FX): 

 
1 2: 0X X XF F F     4.15 

 
1 1 2 2: 0X XM F l F l     4.16 

F1X och F2X är de reaktionskrafter som uppstår i X-led. Ekvation 4.15 och 4.16 ger att: 
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 4.17 

Med l1 och l2 sedan tidigare, och FX från lastfall, fås värden på F1X och F2X.  

Styrtuberna antas behöva ta upp de övre reaktionskrafterna F1Z och F2Z. För att ta reda på vilka 

krafter som styrtuberna utsätts för så analyseras okets jämvikt i XZ-planet. Kraftbilden visas i 

Figur 4.7, med oket betraktat uppifrån. 
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Figur 4.7. Jämvikt för ok, XZ-plan (betraktat uppifrån). 

F3X, F3Z, F4X och F4Z är alla reaktionskrafter som uppstår i styrtuberna. Kraftjämvikten kan 

ställas upp som: 

 
3 4 1: 0Z Z ZF F F     4.18 

 3 4 1: 0X X XF F F     4.19 

Då båda styrtuberna är placerade på samma avstånd från okets kontaktpunkt så kommer 

reaktionskrafterna F3X och F4X vara av samma storlek. I Z-led är inte fördelningen lika självklar, 

men för enkelhets skull antas F1Z fördelas lika mellan styrtuberna. Detta gör att ekvation 4.18 och 

4.19 kan uttryckas som: 
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 4.20 

Med insatta värden fås F3Z = F4Z och F3X = F4X. Dessa krafter kan nu användas i en FEM-analys 

av anordningen (i kombination med inspänningskraften F), för att analysera de spänningar som 

uppkommer ur belastningen. 

Verifiering – Inre styrtub 

Följande indata användes i analysen av den inre styrtuben (kan även ses visuellt i Bilaga A, Figur 

A.1 och A.2): 

 Styrtuben antas vara i sitt maximalt utfällda läge. 

 De beräknade krafterna appliceras på den övre ytan (där oket är monterat). 

 De ytor där glidplattorna ligger an tillåts inte röra sig i normalriktningen, eftersom 

kontakten förhindrar det. 

 De ytor där löpmuttern är monterad tillåts inte röra sig i någon riktning. 

När simuleringen genomförs erhålls resultat enligt Figur 4.8 (ekvivalent spänning) och Figur 4.9 

(maximal huvudspänning). I samband med simuleringen genomfördes även en 

konvergensanalys. Konvergensanalysen innebär att man undersöker hur den maximala 

spänningen förändras med minskad elementstorlek. Om förändringen i maximal spänning är 

mindre än 5 % mellan två förfiningssteg, och monoton konvergens antas, kan felaktigheter i 

modellen och oegentligheter i simuleringen uteslutas. 
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Figur 4.8. Inre styrtub, ekvivalent spänning enligt von Mises. 

 

Figur 4.9. Inre styrtub, maximal huvudspänning. 

I båda simuleringarna ovan uppstod spänningskoncentrationer, de mest allvarliga i analysen av 

den ekvivalenta spänningen. Koncentrationerna beror på att inspänningsvillkoren genererar 

skarpa hörn och kanter, vilket ej förekommer i verkligheten, och dessutom ger upphov till 

spänningar som går mot oändligheten. En sådan koncentration visas i Figur 4.10. 
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Figur 4.10. Inre styrtub, spänningskoncentration. 

Med ovanstående i åtanke kan det konstateras att den verkliga maximala ekvivalenta spänningen 

är cirka 260 MPa och den maximala huvudspänningen 228 MPa. Den ekvivalenta spänningen, 

som kan relateras till plasticering, innebär att en säkerhetsfaktor mot plastisk deformation på 1,4 

har erhållits. Den maximala huvudspänningen visar dragspänningar i ytan, och högre värden 

pekar således på ytor där risk föreligger för utmattning/sprickbildning. Det bör utredas vidare hur 

belastningscyklerna ser ut och om de spänningar som beräknats är godtagbara eller behöver 

reduceras. 

För den inre styrtuben kunde ingen konvergensstudie erhållas. Detta till följd av problem med 

programvaran, framför allt den begränsning av antalet noder som fanns att tillgå i den 

akademiska licensen. Detta gör att det blir svårt att bedöma validiteten i resultaten, eftersom 

randvillkorsfelaktigheter inte kan uteslutas. Dock kan spänningsbilden antas vara korrekt, och 

således kan simuleringen antas ge en rimlig indikation på var mer utsatta områden finns i 

konstruktionen. 

Verifiering – Yttre styrtub 

För den yttre styrtuben används ett liknande resonemang gällande indata som för den inre. 

Följande antas (redovisas även visuellt i Bilaga A, Figur A.3): 

 Inspänningskraften förs in genom gängstångens lageryta (i botten av styrtuben). 

 Krafterna i XZ-planet förs in genom glidplattorna. 

 Styrtuben fixeras i ytan som skall vara monterad mot den nedåtriktade hydrauliska 

cylindern (i mitten av gripperanordningen, konstrueras ej vidare i detta examensarbete). 

Den ekvivalenta spänningen visas i Figur 4.11, och den maximala huvudspänningen i Figur 4.12. 

Även i denna simulering förekom spänningskoncentrationer i infästningsytorna. Den verkliga 

ekvivalenta spänningen uppgick maximalt till 228 MPa och den maximala huvudspänningen till 

260 MPa. Detta innebär en säkerhetsfaktor mot plasticering på 1,5. Den högre maximala 

huvudspänningen kan dock indikera att utmattning är ett större problem, vilket bör utredas i 

större utsträckning. Också för den yttre styrtuben genomfördes en konvergensanalys. 
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Figur 4.11. Yttre styrtub, ekvivalent spänning enligt von Mises. 

 

Figur 4.12. Yttre styrtub, maximal huvudspänning. 

Konvergensstudien (Bilaga B, Figur B.1 och B.2) kunde, tack vare den ovan diskuterade 

inbyggda nodbegränsningen, inte bekräfta att konvergens uppnåtts i simuleringen. Resultaten 

indikerar divergens då skillnaden mellan iterationerna faktiskt blir större, och pekar således på 

att något eller några av randvillkoren ställer till med problem. Spänningsbilden anses dock vara 

korrekt även här, och kan användas för att identifiera problemområden. 
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4.3.2 Löpmutter 

Utförande 

Löpmuttern är den komponent som överför de vertikala krafterna från oket till 

trapetsgängstången via den inre styrtuben. Den består av ett cirkulärt gods med en invändig 

gänga motsvarande den hos trapetsgängstången, och monteras inuti den inre styrtuben. Dess 

uppgift är att överföra den axiella belastningen från styrtuben till gängstången, och skall således 

klara av höga belastningar. Figur 4.13 visar löpmuttern. 

 

Figur 4.13. Löpmutter. 

Verifiering 

Löpmutterns dimensionerande last är fixeringskraften F, och FEM-analysen görs baserad på 

denna. I FEM-analysen gjordes följande antaganden (kan ses i Bilaga A, Figur A.4): 

 Löpmutterns gänga modelleras inte, då den sedan tidigare är dimensionerad. Istället 

behandlas den inre gängan som en fast inspänd yta. 

 Inspänningskraften appliceras på monteringsytan mellan löpmutter och styrtub, och ytan 

förhindras att röra sig tvärs kraftens riktning för att efterlikna montering mot styrtuben. 

 Inga tvärkrafter inkluderas i analysen, då dessa är tänkta att tas upp av styrtuberna. 

Resultaten från simuleringen visas i Figur 4.14 (ekvivalent spänning) och Figur 4.15 (maximal 

huvudspänning). Också för löpmuttern genomfördes analys av konvergensen. Beräkningen av 

den ekvivalenta spänningen lider av problem med spänningskoncentrationer, och den verkliga 

maximala ekvivalenta spänningen uppgår till ungefär 200 MPa. Detta ger en säkerhetsfaktor mot 

plasticering på 1,75. Den största förekommande maximala huvudspänningen är 229 MPa. Den 

inre ytan kan bortses ifrån, då den egentligen utgörs av en sedan tidigare dimensionerad 

trapetsgänga. Även här bör den maximala huvudspänningen och eventuell sprickbildning och 

utmattning utredas. 
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Figur 4.14. Löpmutter, ekvivalent spänning enligt von Mises. 

 

Figur 4.15. Löpmutter, maximal huvudspänning. 

Konvergensstudien som gjordes för löpmuttern kan ses i sin helhet i Bilaga B, Figur B.3 och B.4. 

Också här förekom problem med att uppnå konvergens, av samma anledning som hos 

styrtuberna, och även här kunde kritiska punkter identifieras. Konvergensen för den maximala 

huvudspänningen (Figur B.1) indikerar att maximum har bytt plats, från ett verkligt maximum 

till ett felaktigt randvillkor. 
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4.3.3 Drivpaket 

Utförande 

Den yttre styrtuben huserar drivpaketet, det vill säga den del av mekanismen som driver 

skruvdomkraftsanordningens rörelse. Det består av: 

 Snäckväxel/drivmutter 

 Hydraulmotor (ej modellerad) 

 Axiell och radiell lagring av gängstången 

Hydraulmotorn genererar rotation och moment som genom snäckväxeln får drivmuttern (som är 

integrerad i snäckhjulet) att driva gängstången. Det bör dock observeras att hydraulmotorn ej 

skall generera den fixerande kraften, utan enbart lyfta och positionera oket och de inre 

styrtuberna. Den nedåtriktade hydraulcylindern skall istället skapa den fixerande kraften. Figur 

4.16 visar mekanismens utförande. 

 

Figur 4.16. Snäckväxel, drivmutter och trapetsgängstång. 

Lagringen av gängstången visas i Figur 4.17. Det nedre, större glidlagret (röd) tar upp 

inspänningskraften, medan de mindre lagren (grön) säkerställer snäckhjulet/drivmutterns rörelse 

relativt gängstången. Ett radialglidlager (orange) används också för att kontrollera gängstångens 

rörelse och säkra mot eventuella sidolaster (även om de idealt ej skall kunna uppstå). 
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Figur 4.17. Lagring av gängstång och snäckväxel. 

4.3.4 Sammanställning av slutgiltigt koncept 

En bild av det slutgiltiga konceptet visas i Figur 4.18 (snittad vy). I blått ses de yttre styrtuberna, 

i rött de inre styrtuberna och i svart ses tväroket. I vitt ses trapetsgängstängerna, utanpåliggande 

dessa i gult finns löpmuttern. 

 

Figur 4.18. Slutgiltigt gripperkoncept. 

Den hydrauliska cylindern (i mitten, riktad nedåt) är ej dimensionerad, utan finns enbart med för 

illustrativa syften. 
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I detta avsnitt diskuteras de resultat som uppnåtts i examensarbetet, och slutsatser dras utifrån 

dessa. 

 

5.1 Diskussion 

Den konceptutveckling som redovisas i detta examensarbete är ett resultat av antaganden och 

förenklingar, som av sin natur har inneboende felfaktorer som behöver uppmärksammas. 

I den kravspecifikation som upprättats, och som till viss del ligger till grund för 

konceptutvärderingen, har aspekter av en gripperanordnings funktion identifierats som 

författaren efter bästa förmåga ansett vara avgörande. Givetvis kan en del aspekter ha förbisetts 

eller getts för låg vikt i konceptutvärderingen. 

Det lastfall som använts i analysen (framräknat av Svea Teknik och Atlas Copco) har behandlats 

som statiskt. De statiska beräkningarna ger en indikation om huruvida koncepten klarar av 

lastfallen, men säger inget om de vibrationer som med största sannolikhet både förekommer och 

påverkar mekanismens beteende och livslängd. 

FEM-analysen som genomfördes undersökte både ekvivalent spänning enligt von Mises och 

maximal huvudspänning. Medan den ekvivalenta spänningen förhållandevis enkelt kan kopplas 

till materialets plasticitet, är det inte alltid helt självklart hur den maximala huvudspänningen kan 

kopplas till sprickpropagering och utmattning. Operationsförhållandena kommer ha inverkan på 

detta, likaså val av svetsmetod/form och materialval (vilket inte görs i detalj i detta 

examensarbete). 

I FEM-analysen har även de analyserade komponenterna behandlats separat, vilket innebär att 

systemet inte har utvärderats i sin helhet. Således har inte varken interaktioner eller kontakter 

utretts, vardera komponent har frilagts och tilldelats randvillkor som på bästa sätt anses motsvara 

kringliggande komponenter och krafter. 

Gällande kontakter har dimensioneringen av trapetsgängstången utgått ifrån en stillastående, 

statiskt belastad kontakt. Självfallet kommer avverkningen generera vibrationer som kan orsaka 

nötning och instabilitet i kontakten, men detta har ej tagits hänsyn till i detta examensarbete. 

Ett problem som påpekats med den valda drivningsmetoden, det vill säga separat drivning av 

vardera skruvdomkraftspaket, är problematiken som uppkommer i och med att en obalans i 

drivningen kan påtvinga böjning i konstruktionen och skada både drivning och övriga 

komponenter. En hydraulisk flödesdelare skulle kunna lösa detta problem, men ställer stora krav 

på kalibrering och noggrannhet i montering. 

Vad gäller tillverkningen, monteringen och underhållet på gripprarna har ambitionen varit att 

göra konstruktionen så enkel som möjligt. Styrtuberna är konstruerade på sådant sätt att de till 

största del kan byggas upp med svetsade plåtar (med viss efterbearbetning). Vissa komponenter 

blir självfallet mer komplexa, exempelvis kringkomponenterna till skruvdomkraftsmekanismen. 

Underhållet av gripprarna har inte ännu integrerats i konstruktionen. Det är av vikt att se till att 

åtkomst finns till samtliga komponenter, speciellt drivpaketet (som kan tänkas få utstå en del 

slitage).  
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5.2 Slutsatser 

 Det mest lämpliga gripperkonceptet anses vara ett med en nedåtriktad hydraulcylinder 

och två uppåtriktade skruvdomkraftsmekanismer, sammankopplade med ett horisontellt 

ok. 

 Den mest lämpliga riktningen att använda skruvdomkraftsmekanismen är uppåt, eftersom 

den då inte behöver utsättas för maskinens egenvikt. 

 Den mest lämpliga kraftöverföringsmetoden anses vara en skruvdomkraftslösning. 

 En trapetsgängstångsdimension på TR100x12 klarar av den föreskrivna 

inspänningslasten, om statisk belastning förutsätts. Som felmoder har gängavdragning, 

knäckning och plasticering använts. 

 En högre vertikal styvhet bedöms som möjlig att erhålla genom en mekanisk lösning 

jämfört med en hydraulisk, dock blir mekanismen aningen mer komplex med en sådan 

ändring. Enligt beräkningar blir den vertikala styvheten en faktor 272 styvare men en 

mekanisk lösning, jämfört med en hydraulisk. 
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6 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

I detta avsnitt ges rekommendationer för vidare arbete. 

 

 

För att vidareutveckla detta koncept, behöver en del aspekter av lastfallet och 

operationsomständigheterna utredas ytterligare. De vibrationer och dynamiska laster som 

omnämnts i diskussionsavsnittet måste analyseras i större utsträckning och integreras i 

simuleringarna. 

Vid detaljkonstruktion måste komponenterna anpassas för montering, och åtkomst till de olika 

komponenterna måste säkras för underhåll. Viktigt blir att undersöka hur sådana förändringar 

påverkar komponenternas hållfasthet. 

Analys av kontaktbeteenden (främst i gängkontakten mellan löpmuttern och gängstången) 

behövs för att kunna förutse eventuell nötning i konstruktionen. 

I detta examensarbete har inte den nedre hydraulcylindern behandlats, inte heller infästningen 

mot tunnelborrningsmaskinen. Dessa måste utvecklas för att få en bättre uppfattning om 

gripprarna som system och interaktionerna mellan dessa komponenter och övriga maskinen. 
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BILAGA A: RANDVILLKOR FÖR FEM-SIMULERING 

A.1 Inre styrtub 

 

Figur A.1. Randvillkor för inre styrtub, utsida. 

 

Figur A.2. Randvillkor för inre styrtub, insida. 
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A.2 Yttre styrtub 

 

Figur A.3. Randvillkor för yttre styrtub. 

A.3 Löpmutter 

 

Figur A.4. Randvillkor för löpmutter. 
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BILAGA B: KONVERGENSANALYS

 

Figur BA.1. Konvergens hos ekvivalent spänning i yttre styrtub. 

 

Figur B.2. Konvergens hos maximal huvudspänning i yttre styrtub. 



48 

 

 

Figur B.3. Konvergens hos ekvivalent spänning i löpmutter. 

 

Figur B.4. Konvergens hos maximal huvudspänning i löpmutter. 


