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Sammanfattning 
Duroc Rail AB utför underhåll av järnvägshjul till olika järnvägsoperatörer. Duroc har för tillfället 
problem i verkstaden med en av de två hjulvändarna, dessa hjulvändare har som uppgift att ta emot, 
växla och vrida hjulpar till ett korsande spår. Hjulvändaren knuffar sedan vidare hjulparet till 
nästkommande station. Genom att använda sig av en hjulvändare kan ett hjulpar växlas till ett 
korsande spår och på så vis möjliggöra att ett hjulpar som endast behöver svarvas om kan slippa 
passera nästkommande stationer. Den hjulvändare som Duroc har problem med har trasiga 
bälgcylindrar och då det inte finns reservdelar till denne har Duroc valt att man vill omkonstruera 
eller hitta en ny lösning på hur hjulparen ska vändas. 

En dynamisk modell, uppbyggd från CAD‐ritningar har använts för att simulera det händelseförlopp 
som den nya hjulvändaren utsätts för. Resultatet från dessa simulering är sedan använda till att 
konstruera detaljer som skall hålla för de krafter som påverkar konstruktionen. Till hjälp har finita 
element metoden (FEM) använts för att dimensionera komponenter i hjulvändaren.  

Resultatet av detta examensarbete är en omkonstruerad version av den befintliga hjulvändaren, där 
ett antal problemområden eliminerats. Bland annat har denna konstruktion ökad precision vid 
positionering, ökad rotationshastighet och ökad knufflängd. Delar av rapporten har till syfte att 
underlätta för Duroc Rail att CE‐märka produkten, där bland annat en riskanalys och användarmanual 
påbörjats. 

 



 

 

 

 

Abstract 

Duroc Rail provides railway wheel maintenance services to several railway operators. Duroc Rail AB 
has for the time being problem in the workshop with one of the two train wheel turntables. These 
turntables have the purpose to receive and change track to a crossing rail tack. The turntable then 
pushes the wheel to the next coming station. By using the turntable, a pair of train wheels can 
change direction, which facilitates for wheel pairs that only need to be turned (metal worked) to get 
off the otherwise straight going rail and not pass any other stations. The turntable which Duroc Rail 
has problem with has a broken bellow actuator and no spare parts can be bought. That’s why Duroc 
want’s to redesign the solution or find a new way to change the rail track. 

A dynamical model, built from a CAD‐drawing has been used to simulate the chain of events which 
the turntable get exposed to. The result from the simulations has then been used to construct parts 
of the turntable to handle the forces that affect it. The Finite Element Method (FEM) is used as a tool 
to calculate the stress of the components of the turntable. 

The result is a redesigned version of today’s turntable, where a couple of problem areas have been 
eliminated. For instance, this construction has an increased precision when rotating, increased 
rotating velocity and increased power that pushes the train wheel further than today’s system. Parts 
of this report have also enabled Duroc Rail to make a CE marking of the product. An example of such 
is the risk analysis and a user manual. 

 



 

 

 

 

Förord 

Som ett avslutande moment till civilingenjörsutbildningen på Luleå tekniska universitet skrivs ett 20 
poängs examensarbete. Detta arbete har jag fått förmånen att utföra på Duroc Rail AB i Luleå. 
Arbetet har varit mycket intressant då jag fått tillfället att arbeta nära begåvade konstruktörer, vilket 
har varit mycket lärorikt. Att utför detta arbete har varit en utmaning då jag valt att använda mig av 
simulerings‐ och cad‐ program som jag aldrig tidigare använt, eller endast haft lite erfarenhet av. 
 
Jag vill här med tacka alla som hjälpt mig att ta mig igenom detta examensjobb och ett särskilt tack 
vill jag ge till min handledare på Luleå tekniska universitet, Henrik Nergård och min handledare på 
Duroc Rail, Magnus Eriksson. Jag vill även tacka all personal på Duroc Rail som hjälpt mig att svara på 
otaliga frågar och varit enormt tillmötesgående. 
 
Luleå, november 2007 
 
 
 

 
Andreas Ekholm



 

 

 

 

Ordlista 
Marker – Ett objekt i Msc. Adams som mäter rörelser, hastigheter, krafter mm. [1] 

Joint – Ett led‐element i Msc. Adams. Ex. Rotation, translation osv. [1] 

LTU – Luleå tekniska universitet 

FEM‐ Finita Element Metoden 

Spring/damper ‐ Ett element i Msc. Adams som beskriver en fjäder och/eller en dämpare. 

Step‐funktion – En matematisk funktion beskriven av ett antal intervall. [2] 

Mesh ‐  Begrepp från FEM där man bygger upp ett objekts volym med hjälp av ett rutnät av element 
och noder vars uppgift är att mäta töjningar och krafter. 
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1 Inledning. 
Durocs  verksamhet  startade  på  1980‐talet  som  ett  samarbete  med  Luleå  tekniska  universitet 
avseende laserbaserad ytförädling av metalliska ytor. Idag omsätter koncernen över 500 Mkr och har 
ca 260 medarbetare. Duroc är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm [3].  

Durocs  operativa  bolag  redovisas  i  fem  dotterbolag:  Duroc  Engineering,  Duroc  Tooling,  Micor‐
gruppen, Swedish Tool‐gruppen samt Duroc Rail AB. 

Duroc Rail omsätter  i Sverige drygt 60 Mkr och har  i flera år  levererat hjulunderhållet till ett flertal 
företag  bl.a.  LKAB‐ägda  Malmtrafik  i  Kiruna  AB  och  sedan  1998  utförs  även  lasersvetsning  av 
höghållfast plåt  samt ytförädling av  räls. Drygt 10 000 hjulpar är  i omlopp varje år och Duroc Rail 
bistår även i förebyggande syfte, dvs. påvisar hjultrender samt samarbetar i teknikutveckling [4 ] 

1.1 Bakgrund 
Detta examensjobb har skett inom Duroc Rails affärsområde för hjulunderhåll och för att ge läsaren 
en bättre bild om vad detta examensarbete handlar om beskrivs verksamheten närmare. 

En  typisk  arbetsgång  på  ett  hjulpar  (se  figur  1)  sker  genom  att  truckföraren  först  gör  en 
okulärbesiktning där hjulparets skick synas och sorteras efter om de går att svarva om, eller om de 
måste ”rivas” och repareras (ex. lagerbyte eller byte av axel). 

 

Figur 1. Exempel på hjulpar som nyligen är renoverade. 

 

   

Lagerbox 

Stomme

Axel
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De hjul som skall svarvas blir sedan placerade på en räls inne i byggnaden för att under vintertid tinas 
upp.  Dessa  hjulpar  skjuts  för  hand  in  till  svarven  och  efter  svarvningen  blir  hjulparen  ytterligare 
granskade  för att  se om de klarar besiktningen och  serviceintervall. Klarar de besiktningen  ska de 
sedan föras bort från svarven (spår 1 i figur x) och byta till ett korsande spår (spår nummer 2  i figur x) 
och ut på lager igen. Hjul som har lagerproblem eller uppnått serviceintervall skall fortsätta rakt fram 
(spår 2 i figur x) på spåret för vidare operationer, t.ex. lagerbyten (spåret närmast i figur 2). Hjul som 
kommer från spår 4 skall rivas och kommer vanligtvis direkt från lagret. 

Denna växling av spår sker med en hjulvändare som är monterad  i golvet  (se  figur 2). Längre bak  i 
bilden syns även den orangea svarv som bearbetar hjulen.  

 

 

Figur 2. Hjulvändaren med svarven i bakgrund 

 

Efter  att  hjulparen  (med  en  vikt  på  ca  1,1‐1,6ton)  bearbetats  i  svarven  förflyttas  dessa med  en 
knuffmekanism (inbyggd i svarven) via rälsen till hjulvändaren som har till funktion att fånga upp det 
rullande hjulet och enligt operatörens lägesställare växla till valt spår. För att utföra rotationen måste 
hjulvändaren  först  lyfta hjulparet  ca 50mm  för att  frigöras  från  rälsen. Sedan utförs  spårväxlingen 
genom att rotera vändskivan och sedan sänkas ned till rälsen igen, för att slutligen knuffa iväg hjulet. 
Dessa  hjulvändare  är  till  för  att  minska  operatörens  frånvaro  från  svarven  och  därmed  minska 
ställtider och antal kassaktioner. 
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2.2 Mål 
De mål som är satta för detta examensjobb är att: 

• Uppfylla de behov som Duroc Rail har med hjulvändaren 

• Kontinuerligt dokumentera material till rapporten 

• Följa planering och leveransobjekt 

• Att ha ett väl fungerande samarbete med Duroc Rail 

3 Metod 
Under detta projekt har en produktutvecklingsmetod som kallas SIRIUS Masterplan [5] (se bilaga 1) 
använts.  Denna metod  ingår  i  P2i‐metoden  [6]  som  är  framtagen  av  personal  på  Luleå  tekniska 
universitet  (LTU) och har  flera  likheter med  större  företags  sätt att arbeta med produktutveckling. 
Metoden har till syfte att arbeta systematiskt för att finna kundens behov och översätta dem till en 
slutgiltig produkt.  

SIRIUS Masterplan  innehåller  rubrikerna bl.a.  rubrikerna Design  Space  Exploration, Road Map och 
Concept Design. Dessa rubriker tillsammans med dess underrubriker är fritt översatta till svenska och 
kommer  att  förklaras  ytterligare  under  sina  respektive  rubriker.  Avsnitten  innehåller  även 
beskrivningar av metoder och resultat. 

4 Undersökning/utforskning av lösningsrymd (Design Space 
Exploration) 
Detta är den fas där  information om problemet samlas  ihop. Fasen har även till syfte att genom att 
studera  likande  lösningar  och  tekniker,  finna  grundstenar  till  idégenereringen.    Mer  om 
tillvägagångssättet beskrivs  i underrubrikerna: Behovsanalys, Marknadsundersökning samt Liknande 
teknik.   

4.1 Behovsanalys (Needfinding) 
Syftet med  Needfinding  är  att  ta  reda  på  kundens  behov,  detta  för  att  undvika  att  tillverka  en 
produkt  som  kunden  inte önskat  sig. Genom  att  i  ett  tidigt  skede  finna de behov  som produkten 
måste uppfylla kan värdefull tid sparas. Att basera produktutvecklingen på verkliga behov möjliggör 
att lösningsrymden öppnas för innovationstänkande och skapande av en mer lämpad produkt. 

4.1.1 Metod och resultat av behovsanalys 
Genom att studera flödet för hjulparen samt med hjälp av intervjuer av reparatörer, operatörer och 
konstruktörer hittades de behov som ligger till grund för detta projekt.   

De behov som identifierades är att den nya konstruktionen skall klara av att: 

• Minska operatörens frånvaro från svarven. 
• Ta emot hjul från samtliga håll.  
• Knuffa hjul åt samtliga håll. 
• Knuffa hjul till nästkommande station 
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4.2 Marknadsundersökning (Benchmarking) 
Genom  att  studera  vad  som  finns  på marknaden  och  hur  konkurrenterna  har  löst  sina  problem 
minskar man risken att uppfinna en redan känd teknik. Detta har även till syfte att föda  inspiration 
och idéer. 

4.2.1 Metod och resultat av marknadsundersökning 
Metoden  för  insamling  av  information  har  varit  att  intervjua  personal  för  att  hitta  liknande 
produkter. Dessutom har internet varit till stor hjälp för att söka efter inspiration. Även ett besök på 
Smurfit Kappa i Piteå har ägt rum för att studera hur de utför hanteringen av pappersrullar.  

Problem med att finna produkter som  liknar en hjulvändare visade sig tydligt, då denna produkt är 
mycket  specialanpassad. Duroc Rail  har  två  generationer  vändare  som  har  studerats, men  för  att 
finna inspiration till idégenereringen har ett par konstruktioner till andra ändamål även studerats. Ett 
urval av dessa idéer beskrivs nedan.  

Pensionerade hjulvändare 

Dessa hjulvändare är helt manuella, dvs. operatören själv 
utför  rotation, och  får  för hand  knuffa på och  av hjulet. 
Funktionen är att operatören rullar upp hjulet på den ring 
som  sitter  i  hjulvändaren.  Ringen  är  lagrad  och  kan  på 
detta  vis  roteras  och  tackvare  de  styrplåtar  som  är 
inbyggda  i  golvet  följer  hjulparen  dessa  vilket  medgör 
spårväxlingen  (se  figur  5).  Konstruktionen  är  mycket 
robust,  men  arbetet  som  operatören  måste  utföra  är 
mycket slitsamt. 

Figur 5. Pensionerad hjulvändare 
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4.3 Liknande teknik (Related technology) 
Genom att söka efter tekniker och lösningar som används i andra anordningar kan idéer födas som 
löser sitt eget problem. Tillsammans med marknadsundersökning är detta ett bra sätt att snabbt och 
effektivt få inblick och vidga sina vyer för ett problem. 

4.3.1 Metod och resultat av undersökning av liknande produkter 
Rörelser  som den befintliga hjulvändaren måste utföra  (lyft,  rotation och  knuff),  kan  ske med  ett 
flertal tekniker. Genom att studera andra lyftanordningar på Duroc Rails samt att utföra studiebesök 
på  Kappa  Kraftliner  och  se  hur  de  vänder  pappersrullar,  kunde  ett  flertal  tekniker  identifieras. 
Ytterligare medier för informationshämtningen är personal samt internet. 

Ett antal tekniker som används vid andra applikationer blev identifierade och beskrivs nedan.  

Hydraulisk domkraft 

Två typer av hydrauliska domkrafter används: dubbelverkande och enkelverkande med  fjäderretur. 
Fördelen med att använda domkrafter är dess utväxling som medför möjligheten till stora lyftkrafter 
men till följd av  lägre  lyfthastighet. Priset  jämfört med en vanlig hydraulcylinder är betydligt högre, 
men pga. den korta slaglängden på 50mm som behövs för att utföra lyftet på dagens hjulvändare är 
det en intressant produkt.  

Hydraulcylindrar 

Det  finns  två  typer av hydrauliska  cylindrar: enkel‐ och dubbelverkande. Dubbelverkande  cylindrar 
har  olja  på  båda  sidor  av  cylindern  och  kan  därför  utföra  arbete  åt  båda  hållen,  medans  en 
enkelverkande cylinder måste få hjälp för att återgå till sitt ursprungsläge.  

Fördelen med hydraulik  jämfört med pneumatik är  framförallt att oljan är  inkomprecibel vilket gör 
den  mycket  robustare.  Genom  att  använda  hydraulik  vid  konstruktionen  av  hjulvändaren  kan 
självsvängningarna minska. Till dess nackdel är framförallt den extra kostnad som tillkommer  i form 
av pump och ev. oljekylare. 
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Pneumatiska cylindrar 

Precis som med hydrauliska cylindrar finns även enkel‐ och dubbelverkande cylindrar. Men pga. den 
komprecibla gas som används  (ofta  luft) är det svårt att reglera cylindrarnas slag. Detta medför att 
pneumatiska cylindrar oftast använder sig av on/off reglering.  

Ett problem med pneumatik är som tidigare nämnts att mediet är kompreciblet vilket har till följd att 
om något kärvar, är det lätt att systemet upplevs som ryckigt. Till fördel för pneumatik är att tryckluft 
finns att tillgå samt att utrustning från befintligt system finns att tillgå. 

 
Bälgcylindrar 

En  bälgcylinder  (se  figur  9  [9])  är  en  pneumatisk  linjärenhet  och  kan 
användas  som  cylinder,  som  expansionskärl  och  som  luftfjäder  för  att  ta 
bort vibrationer mellan exempelvis maskin och golv. Som  tidigare nämnts 
finns det bälgcylindrar som har hål i ena gaveln som vid aktivering läcker ut 
luft för att ge en luftfilm. Denna typ av cylinder används för närvarande på 
hjulvändaren  men  är  väldigt  dyra  och  på  väg  att  utgå  ur  sortimentet. 
Bälgcylindrar  utan  hål  för  luftfilm  är  istället  billiga  om man  jämför med 
prestanda mot en hydraulisk cylinder.  

Fördelar med bälgcylindrar är att de är underhållsfria och enkla att  installera 
samt  billiga  [10].  Dess  nackdel  är  framförallt  att  pga.  den  komprecibla 
förmågan kan uppstå stora självsvängningar .  

 
Elmotor med skruv 

Genom att använda  sig av elmotorer  som  snurrar en  skruv  (se 
figur 10  [11]) kan en  linjär  rörelse erhållas. Minskas  stigningen 
på  skruven  kan  dess  lyftförmåga  ökas  men  till  följd  blir 
aktiveringstiden längre.  

En  fördel  med  elmotorer  är  dess  noggrannhet  och  kan 
finjusteras. Nackdelen är risken för hårda slag som hjulparen ger 
vid kollision kan orsaka stötskador i motorn.  

Figur10. Exempel på en elmotor med skruv 

   

Figur 9. Bälgcylindrar
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Linjärmotor 

Det  finns  tre  olika  typer  av  linjärmotorer:  linjära  AC‐servomotorer,  linjära  stegmotorer,  linjära 
induktionsmotorer och linjära DC‐motorer där samtliga motorer har sina för och nackdelar. Kort kan 
man  sammanfatta  att motorerna  har mycket  hög  precision  (delar  av  µm)  och  kan  utföra mycket 
snabba accelerationer. Kraften som motorerna ger uppgår till tusentals Newton.  

Dessa  system  är  ofta  väldigt  dyra, men  fördelen  är  framförallt  hög  precision  och  samtidigt  hög 
acceleration och hastighet. Men för de allra största krafterna är fortfarande hydraulik eller roterande 
motor/skruv att föredra [12].  

4.4 Fokusering av projekt (Scoping) 
Genom att tydligt precisera projektet minskar risken för missnöje och missförstånd.  

4.4.1 Metod och resultat av fokusering av projekt 
I  samråd  med  handledaren  på  Duroc  Rail  preciserades  målet  för  projektet.  Bakom  beslutet  till 
avgränsningar av projektet användes de tidigare  insamlade kunskaperna och genom att planera hur 
tiden skall disponeras. 

Avgränsningar är gjorda till att endast beröra hjulvändarens förmåga att ta emot, växla och knuffa 
hjulet. Knuff från svarven (som fungerar dåligt) kommer ej att behandlas (se figur 1), då den inte 
tillhör hjulvändarens konstruktion. Däremot skall knuffen på denna hjulvändare vara tillräcklig för att 
nå nästkommande station (se figur 1 nummer 2,3 och 4).  

5 Produktplan (Roadmap) 

När informationen från design space exploration är insamlad och behandlad skall den översattas till 
ett  styrdokument.   Detta  styrdokument  är  indelat  i  två  kategorier, missionstatement och product 
charasteristics, som beskrivs mer nedan. 

5.1 Uppdragsredogörelse (Mission statement) 
Uppdragsredogörelsens syfte är att visa på de krav och önskemål som konstruktionen bör klara av. 
Dessa krav blir senare översatta till tekniskt mätbara krav under nästkommande rubrik. 
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5.1.1 Metod och resultat av uppdragsredogörelse 
För  att  visa  Duroc  Rail  AB  vad  som  avses  att  leverera  under  detta  projekt  skapas  en 
uppdragsredogörelse.    Tillsammans med  handledaren  på  Duroc  skapades  de  leveransobjekt  som 
projektet bör uppfylla. 

Följande punkter är resultatet av vad konstruktionen bör uppfylla  

• Hantera de olika hjulparen med olika diametrar och vikt 
• Konstruera en hjulvändare som passar i fundament/hål för att minska driftsstopp. 
• Önskvärt är att hjullyften alltid tar kortaste vägen vid hämtning och avlämning. Men 

kostnaden får ej bli för dyr. 
• Överväga möjlighet att konstruera hjulvändaren så att den håller för belastning av en truck 

(3300 kg)   
• Knuffa iväg hjulparet till nästa hjulvändare 

5.2 Produktegenskaper (Product charasteristics) 
Under detta kapitel presenteras de  tekniskt mätbara krav som produkten avser att klara av. Dessa 
krav  har  tagits  fram  genom  att  intervju med  handledaren  på  Duroc  Rail  samt  de  arbetare  som 
dagligen använder den befintliga hjulvändaren. 

5.2.1 Metod och resultat av framtagande av produktegenskaper 
Produktegenskaperna  är  framtagna  genom  att  analysera  de  krav  som  framgått  från 
uppdragsredogörelsen  samt  genom  att  intervjua  anställda  på  Duroc  Rail  och  utföra  diverse 
mätningar. 

Resultatet av översättningen till tekniskt mätbara krav är nedan presenterade i punktform. 

• Hjul med vikter från 1600kg till 1100kg skall passera hjulvändaren. Se bilaga 2 för ytterligare 
information 

• Fundamentets/hålets mått är 1400 x 1400 x 900 

• Konstruktionen får gärna tillverkas för att snurra varv efter varv (>360grader) för att ta 
kortaste vägen 

• Maximal statisk last är 3300kg (Lasten för en truck) 

• Knufflängd 11m (minimum) 

 6 Utformning av produkt (Concept design and prototyping) 
Detta kapitel är  indelat  I  två avsnitt: konceptgenerering och utvärdering och val av koncept. Dessa 
avsnitt  har  till  syfte  att  beskriva  det  tillvägagångssätt  som  konceptgenerering  och  urval  har  skett 
genom. 
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6.1 Konceptgenerering (Concept generation) 
Syftet med konceptgenereringen är att ta fram ett antal koncept som kan ge en funktionslösning till 
en produkt. Genom att sedan utveckla och eventuellt kombinera koncept med varandra kan en 
genomtänkt produkt tas fram.  

6.1.1 Metod och resultat av konceptgenerering. 
Som metod  för konceptgenerering användes bl.a. brainstorming  [13]. Detta  för att det är en enkel 
metod  som  vanligtvis  genererar  mängder  av  idéer.  Ett  antal  idéer  föddes  utanför  de  angivna 
sessionerna genom diskussioner med personal på Duroc Rail. 

Konceptgenereringen har  skett utifrån de behov  som  tidigare  tagits  fram. Rotation, mottagning av 
hjul samt knuff av hjul  identifierades tidigare som behov, men även  frigöring av spår är ämnen  för 
konceptgenereringen. De olika koncepten/idéerna är kommenterade och jämförda mot det befintliga 
systemet. 

6.1.1.1 Rotation 
Rotationen används för att växla spår och beroende på hur knuff och mottagning av hjul är utformad 
kan hjulvändarens  rotationsområden variera  från 90 – 360 grader. Ett antal  tänkbara  tekniker och 
idéer för rotation presenteras nedan. 

Rotation med pneumatik (dagens system) 

Dagens system består av  två pneumatiska cylindrar som var  för sig  roterar hjulvändaren 90 grader 
(sammanlagt 180grader).  

+ Billig 
– Precision (endast på eller av) 
– Kräver dubbelverkande knuff 
– Kan blir ryckig gång 
 
Genom  att  använda  sig  av  två  pneumatiska  cylindrar  kan  en  billig  produkt  konstrueras men  till 
kostnad av  låg precision och dåligt operativt område då hjulvändaren endast kan rotera 180 grader 
och därmed inte ta hjul från samtliga håll.  
 
Rotation med hydraulcylinder  

Genom att använda hydraulik istället för pneumatik vid det vridande momentet kan man utforma en 
produkt med dessa egenskaper: 

+ Billigt 
+ Robust 
+ Högre precision  
– Kräver dubbelverkande knuff för att ta emot och knuffa åt samtliga håll 
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Precis som vid det befintliga systemet kan rotationen endast ske 90 grader per cylinder om man inte 
omvandlar  cylinderns  linjära  rörelse  till  en  roterande  rörelse.  Detta  medför  en  begränsning  i 
rotationsområdet som är svårt att tillverka till att rotera 360grader. 
 
Vändskiva med räls 

Genom att tillåta ett större hål/fundament för en vändskiva, kan det  lyftande moment som dagens 
hjulvändare måste använda sig av  för att  frigöra sig  från rälsen helt konstrueras bort.   Detta skulle 
medföra en mindre komplicerad lösning än dagens hjulvändare. Se figur 11. 

+ Få rörliga delar 
+ Behöver ej lyftande moment 
– Betydligt längre driftstopp pga. omgjutning av fundament 
 
Om  man  kan  planera  in  ett  driftstopp  kan  denna  idé  vara  mycket  intressant  då  det  lyftande 
momentet som dagens hjulvändare använder sig av för att frigöra hjulet från spåret blir överflödigt. 

  

Figur 11. Dagens system jämte vändskiva 

Servomotor 

Med en servomotor för positionering av hjulvändaren kan följande uppnås. 

+ Mycket hög positioneringsnoggrannhet 
+ Möjlighet till stora rotationer (>180 grader) 
+ Stabil gång 
– Dyrare än växelströmsmotor med pulsgivare. 
 
Den befintliga hjulvändaren har problem med positionering, något som gör att hjulparen knuffas av 
snett och tappar fart. Genom att få bukt på detta problem kan knufflängden ökas, något som gör att 
denna produkt är intressant. Dessutom ökas det operativa området till att kunna lasta på och av hjul 
till samtliga områden. 
 

   

Dagens hjulvändare 

Vändskiva med räls

Räls 
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Växelströmsmotor med pulsgivare 

Utformas  det  vridande  momentet  istället  med  en  växelströmsmotor  erhålls  istället  följande 
egenskaper. 

+ hög positioneringsnoggrannhet 
+ Stabil gång 
+ Möjlighet till stora rotationer (>180 grader) 
– Relativt dyr  
 
Precis som  för servomotorn blir precisionen betydligt högre än om pneumatiska cylindrar används. 
Precisionen är något  lägre än  för en servomotor. För samma pengar  får man en betydligt  starkare 
motor än om valet gått till en servomotor. 

6.1.1.2 Knuff 
Som  tidigare  beskrivits  kan  rotationen  minskas  till  90  grader  om  knuffen  och  mottagningen  är 
dubbelverkande. 

Befintlig knuff 

Dagens system har en pneumatisk knuff som endast kan ta emot och skicka iväg hjul åt ett håll och är 
det system, vilka de resterande idéerna jämförs emot. 

+Snabb 
+ Få rörliga delar 
– Kan bara knuffa åt ett håll  
 
Dagens  knuffmekanism  fungerar mycket  bra  om man  kan  bygga  ett  system  som  kan  vridas  360 
grader.  Eftersom pneumatik  används  är  systemet  lätt  att  göra  trycklöst, något  som  används  i det 
befintliga  systemet  för  att  föra  cylindrarna  fram  och  tillbaka  utan  att  behöva  använda  nämnvärd 
kraft. Detta ”trick” används vid pålastning av hjulparet då knuffens utformning tvingar cylindrarna att 
röra  sig  .  Tack  vare  att  cylindrarna  är  trycklösa  behöver  inte  knuffarna  vridas  ovan  rälsen  vid 
mottagandet, utan hjulparet kan själv vrida knuffarna. 
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Befintlig knuff men med hydraulik  

Gör man istället om dagens system till ett hydrauliskt system erhålls följande egenskaper. Se figur 12 
och kommentarer nedan. 

+ Möjlighet att knuffa hjulen åt två håll 
+ behöver endast rotation i 90 grader 
– behöver givare för att möta upp/ta upp hjulet mjukt samt för att hinna till rätt läge 
– svårare att stanna hjulen då hjulens hastighet har större inverkan på konstruktionen. 
 
Genom att använda sig av hydraulik  istället för pneumatik kan en knuff konstrueras till att hjul kan 
tas emot från båda hållen. Detta medför att hjulvändaren ej behöver rotera mer än 90 grader. Men 
eftersom oljan  är  inkomprecibel  kommer  inte dagens mekanism  att  fungera, utan någon  form  av 
givare är troligt ett måste för att hjulvändaren skall kunna ta emot hjulen.  

 

Figur 12. Befintlig knuff fast med hydraulik 

 

6.1.1.3 Mottagning av hjulpar 
För att hjulparet skall kunna lastas på/tas emot behövs en funktion för automatisk mottagning. Detta 
kan lösas på en rad olika sätt, nedan presenteras ett par olika metoder. 

Befintlig mottagning (knuff) 

Dagens  system  har  löst  detta  genom  att  ha  en  kombinerad  knuff  och mottagning.  Som  tidigare 
nämnts  använder  den  befintliga  konstruktionen  pneumatik  och  det  ger  systemet  följande 
egenskaper.  

+ Luftens komprecibla förmåga ger en dämpning och mjuk mottagning 
– Kan bara ta emot hjul åt ett håll 
   
   

Hydraulcylinder 
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Grop för att fånga hjulpar  

Genom att förse vändskivan med en grop kan hjulpar tas emot från två håll . För att sedan knuffa iväg 
hjulen  förses  golvet  lämpligtvis med  två  knuffar  ledade mitt  i  gropen.  När  sedan  hjulparen  skall 
knuffas iväg lyft ena knuffen, se figur 13. 

+ Tillsammans med vändskiva med räls, blir konstruktionen mycket enkel. 
+ Möjlighet att knuffa hjulpar åt båda hållen. 
– Hårdare hantering av hjulparen 
– I fall hjulvändaren slutar att fungera finns ingen möjlighet att rulla rakt fram 
– Tyngre att knuffa än tidigare system, vilket troligtvis innebär att hydraulik måste användas 
 

 

Figur 13. Grop för att fånga hjulpar 

Självlåsning av egentyngd 

För att komma ifrån behovet av givare kan ett system med självlåsning användas (se figur 14). För att 
knuffa hjulet vidare kan t.ex. pneumatik eller hydraulik användas. 

+ Möjlighet att knuffa hjulpar åt två håll 
+ kan med fördel användas med hydraulik 
+ snabbt stopp 
– större knuff från tidigare stationer krävs för att lyfta hjulet. 
 

 

 
   

Hydraulcylindrar 

Räls 

Fast 

Kraft från t.ex. 
Hydraulcylinder 

Figur 14. Principbild på självlåsning
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6.1.1.4 Lyft och frigörning av spår 
Om befintlig hjulvändare används, måste hjulparet frigöras från rälsen. Nedan följer ett par idéer om 
hur detta kan ske. 

Konstruktion ovan grop 

+ Service 
+ Möjlighet att göra flyttbar 
– Lyft måste fortfarande vara under räls, om inte man lyfter på axeln. (Att lyfta på axeln innebär stora 
problem då olika hjulpar är bestyckade med ett antal olika bromsar mm.)  
 
Idag  lyfts  hjulparen  under  stommen  (se  figur  1),  vilket  är  en  fördel  då  olika  hjul  kan  ha  olika 
utföranden på axlarna. Ifall en sådan konstruktion väljs kommer  inte alla typer av hjulpar att kunna 
lyftas. 
 
Använda flera hydrauliska cylindrar alt. domkrafter (Flödesfördelare) 

Ett  mycket  stumt  och  tåligt  sätt  att  frigöra  hjulvändaren  från  spåret  är  att  lyfta  med  flera 
hydraulcylindar,  se  (figur  15).  För  att  inte  systemet  skall  kärva  och  ”byrålåda”  kan  flödesdelare 
användas, dessa ger exakt lika mycket olja till cylindrarna, vilket gör att alla cylindrar lyfts lika mycket.   

 

Figur 15. Lyft med 4 stycken hydraulcylindrar 

De har fördelen att: 

+ Minskar risken för byrålådseffekt 
+ Robust konstruktion 
+ Mindre självsvängningar än med luft 
– Dyrare än bälgcylindrar 
 
De självsvängningar som dagens system utsätts för ökas tack vare bälgcylindrarna, vilket är något 
som sliter hårt på konstruktionen. Genom att istället utföra det lyftande momentet med hydraulik 
minimeras självsvängningarna och konstruktionen bör därigenom bli stabilare. 
 

 

Symetriskt placerade hydraulcylindrar 
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Knuff och mottagning sker med fördel med pneumatik vilket dagens system använder sig av. Se tabell 
2. Kostnaden för hydraulik är utvärderad med tanke på att ett hydraulsystem redan finns från 
rotationsmomentet (inom parentes visas bedömning av kostnad om hydraulsystem saknas). 

 

Tabell 2.  Rangordning av teknik för knuff och mottagning 

Knuff & mottagning  Pneumatik  Hydraulik 
Kostnad  Referens  ‐ (‐ ‐ ‐) 
Dämpning  Referens  ‐ 
Hastighet  Referens  ‐ 
Summa  3 minus 
 

Till lyftmomentet kan en hydraulcylinder väljas främst för att den är robust och kostnadseffektiv. Se 
tabell 3. 

 

Tabell 3. Rangordning av teknik för lyftmoment 

Lyft  Bälgcylinder Hydraulcylinder Domkraft Skruvdomkraft
Kostnad  Referens  ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ ‐ 
Stabilitet  Referens  + + + + +  + + + + +  + + + + 
Summa  2 Plus  1 Plus  1 Plus 
 

Denna bedömning av vilken teknik som är bäst lämpad för de olika momenten är det resultat som jag 
personligen bedömt är den bästa tekniken för att utföra de ovan nämnda momenten. De koncept 
som presenterats ovan kan med fördel använda dessa tekniker.  

Utvärderingen och valet av koncept gick till genom att tillsammans med handledaren och en erfaren 
mekaniker  gå  igenom  de  ovan  presenterade  förslagen.  Urvalet  skedde  genom  att  tillsammans 
diskutera fram ett koncept som det fortsatta arbetet skulle beröra. Eftersom de båda Duroc anställda 
har jobbat flera år med många av ovan nämnda tekniker vägde deras åsikter och erfarenheter tungt.   

Valet av det  koncept  som kommer att  fortsättas att vidare  studeras  föll  till att omkonstruera den 
befintliga konstruktionen. Detta för att konstruktionen är känd sedan  innan och att  ingen eller  liten 
omkonstruktion av  fundamentet krävs. Hjulvändaren kan konstrueras på  sidan om och  sedan med 
fortsatt produktion, något som inte är möjligt om fundamentet måste byggas om. 

Eftersom de båda befintliga hjulvändarna har varit  i drift sedan mitten på 80‐talet och endast den 
ena hjulvändaren har problem som gör att den måste bytas ut, kan konstruktionen ses som mycket 
robust och driftsäker.  Att ena hjulvändaren fungerar dåligt är till största del beroende på att en av de 
fyra  luftbälgarna  är  trasig. Vid  omkonstruktionen  finns  även möjligheter  till  förbättringar  att  göra 
med knuff och vrid, som ej fungerar optimalt och kommer därför att ses över. 
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Bristerna som presenterades ovan fick under mötet även förslagna åtgärder, vilket resterande arbete 
har utgåtts ifrån. En elmotor med pulsgivare blev föreslagen att användas för att rotera/positionera 
hjulvändaren, detta p.g.a. sin noggrannhet och sin styrka (pris/prestanda). Till lyftet valdes hydraulik 
p.g.a.  sin  robusthet, men  knuffens pneumatiska  konstruktion  skulle  fortfarande  användas. När nu 
bälgcylindrarna försvann måste vändskivan förses med någon form av lagring, något som förslagsvis 
görs med  ett  vändkranslager  då  ett  sådant  kan  ta  upp  stora  axiella  krafter  till  en  låg  kostnad. 
Vändkranslager används med framgång på t.ex. saxlyftar som till stor del utsätter lagret för axiell last. 
I  övrigt  skall  konstruktionen  konstrueras  och  anpassas  efter  dessa  komponenter  och  det  givna 
utrymmet. De föreslagna åtgärderna faller väl överens med min bedömning av den teknik som bäst 
utför de olika momenten. 

6.3 Detaljkonstruktion (Detail design) 
Under  detta  kapitel  är  tillvägagångssättet  för  den  fortsatta  konstruktionen  beskrivet.  För 
dimensionering och analysering av krafter har dynamikprogrammet Msc Adams varit  till  stor nytta 
men även FEM/CAD ‐programet NX5.0. Alla ritningar är ritade i Ironcad som är det CAE‐program som 
Duroc Rail använder sig av.  

6.3.1 Metod för dynamisk simulering i Msc. Adams  
Adams‐modellen  är  uppbyggd  genom  crawl‐walk‐run  principen,  dvs.  att  uppbyggnaden  har  skett 
gradvis  för  att  minimera  antalet  felkällor.  Delar  som  används  vid  simuleringen  är  de  som  varit 
nödvändiga  för att visa mekanismens  funktion, dvs. ett hjulpar,  räls, vändskivan, knuffar, samt den 
axel som binder dem samma. Övriga delar som t.ex. cylindrar, ventiler och detaljerad vändskiva är ej 
med i modellen då den extra vikt inte förändrar resultatet nämnvärt. 

Modellen består av ett antal delar (se bilaga 3 för topologi) och är alla importerade från Ironcad som 
parasolider.  En  bild  på  Adams‐modellen  med  de  ingående  delarna  syns  nedan  i  figur  18. 

 

Figur 18. Bild på Adams‐modellen med ingående delar 

Hjulpar 

Räl

Vändskiva 

Knuffar 

Axel
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Ett antal krafter och rörelser skapades för att simulera rotation, lyft och knuff.  Nedan visas exempel 
på ett av de  script  (se  figur 19)  som använts  för att  i  tur och ordning aktivera de  funktioner  som 
beskriver dessa rörelser.  

   

Figur 19. Exempel på script. 

En  detalj  som  har  förändrats  på  de  båda  koncepten  är  att  knuffen  fått  sitt  spår  rakt  istället  för 
trekantigt  som den befintliga hjulvändaren har  (Se  figur 20). Syftet med  trekanten är att  inte  låta 
cylindrarna följa med vid upptagningen (utan axeln rör sig från trekantens topp till bas).  

Att använda ett trekantigt spår kan verka som en bra  idé men vad som kan hända är att om axeln 
förflyttas från sitt låste läge (grön prick i figur x) till att hamna en bit in i spåret (till röd prick i figur x), 
kan knuffen vrida sig i det triangulära spåret (se röd och svart prick i befintlig knuff), men detta kan 
inte ske ifall spåret är rakt. Att axeln förflyttas från sitt låsta läge kan hända då kraften som genereras 
av  fjädrarna  som  tar emot axeln  (1  i  figur)  tillsammans med det moment  som hjulparet  tillför när 
hjulparet  rullar  tillbaka  och  hamnar  på  höger  sida  om  vridpunkten  (se  2  i  figur)  blir  större  än 
cylindrarnas kraft (3 i figur). Om spåret är trekantigt medför det att knuffen vrids mer än om ett rakt 
spår  används,  vilket  betyder  att  chansen  att  tappa  hjulet  blir  betydligt mindre  ifall  ett  rakt  står 
används. 

 

 

Figur 20. T.V. Befintlig knuff med trekantigt spår, T.H. ny utformning. 
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Förutom att ändra spårets utseende har knuffens spår breddats för att passa axeln (se avsnitt 6.3.7) 
men även spårlängden är ökad från 80 till 120mm, detta för att förbättra knufflängden då knuffen nu 
följer med hjulet längre. 

Två olika idéerna om knuffar kommer att presenteras. Båda dessa idéer är modellerade i Adams och 
förklaras vidare under nästa rubrik. Det som skiljer de två koncepten är hur mycket knuffen är vinklad 
vid mottagningen av hjulen. Detta åstadkoms med hjälp av att olika  långa  fjädrar. Ett med en  lång 
fjäder som gör att knuffarna står i sitt uppfällda läge vid mottagning och ett med en kort fjäder som 
vrider knuffen maximalt utan att sticka upp.  

6.3.1.1 Metod för framtagning av dynamikmodell för alternativ1  
Fördelen med att vrida knuffen ovan rälsen (se figur 21) är att vid mottagandet av hjulen kan ett stort 
intervall av hjul dämpas. Genom att hitta en  lämplig fjäder som fungerar för ett tungt hjul med hög 
hastighet och analysera den hastigheten som axeln rör sig vid.   

Konceptet med lång fjäder simuleras med att i Adams använda sig av en fjäderkomponent och binda 
den mellan axeln och hjulvändaren.  

 

Figur 21. Knuff vriden ovan rälsen 

 

Det  som  är  intressant  att  studera  är  mellan  vilka  hastighetsintervall  hjulet  kan  skickas  på 
hjulvändaren  utan  att  hjulparet  trillar  av.  Dessutom  är  det  intressant  att  se  den  erforderliga 
styvheten på de fjädrar/dämpare som skall användas, samt hur stora cylindrar som krävs och i vilken 
hastighet de skall gå med.  
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Detta koncept visade sig bryta mot ett hitintills okänt krav. Kravet var att inga delar fick sticka upp så 
mycket att man riskerar att snubbla över dem. Detta krav härstammar från arbetsmiljölagen för att 
minska  onödiga  olyckor  som  han  ske  på  en  arbetsplats.  Att  detta  behov  missats  under 
behovsanalysen är klart, men det kan tyckas underligt att  idéer som tidigare presenterats som helt 
eller delvis  sticker upp  från golvet och då borde ha  strukits. Detta  kan då antyda på att  saker  får 
sticka upp  från golvet, med då ordentligt  så att man ej  riskerar att  snubbla över dem. Det  senare 
påståendet  har missats  och  är mycket  beklagligt. Det  vidare  konstruktionsarbetet  kommer  därför 
byggas på nästkommande idé med knuffar som ej sticker upp från golvet. Inget mer material kommer 
att  presentera  i  denna  rapport  som  berör  uppstickande  knuffar  förutom  tanken  bakom  den 
dynamiska simuleringen. 

Den dynamiska modellen som simuleringen i Adams bygger på har ett antal rörelser och beteenden 
tecknade med  ett  antal  funktioner. Dessa  funktioner  tillsammans med  kommentarer pressenteras 
nedan. 

Fjädern: Den modellerades genom att placera ut en ”marker” på hjulvändaren, mellan den och axeln 
skapades sedan ett fjäder/dämpar element. K‐värdet sattes till 30N/mm per fjäder. 

Rotation: Vändskivan  kommer  som  tidigare  nämnts  att  roteras  av  en  elmotor,  denna  rörelse  har 
skrivits som en stepfunktion som mjukt startar och stannar hjulvändaren (se ekvation 1). Något som 
kan vara intressant är att se hur snabbt konstruktionen kan roteras och fortfarande anses säker.  

step(time,3.5,0,7,90d)          ekvation 1. 

Den tecknade funktionen visar att hjulvändaren kan utföra rotationen på 3.5 sekunder. Jämför man 
denna rotationshastighet mot den befintliga hjulvändaren som utför en lika stor rotation (90‐grader) 
på tio sekunder, bör man våga sig på att testköra en 90‐graders rotation på fem sekunder. Detta är 
alltså en fördubblad rotationshastighet. Risken med att öka rotationshastigheten är att hjulvändaren 
tappar hjulparet om  rotationen går  för  fort. En plot av  funktionen som används  i Adams‐modellen 
syns i figur 22. 

 

Figur 22. Plot av stepfunktion för rotation. 
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Lyft: Lyftet sker av hydraulcylindrarna och är beskrivet av följande funktion, se ekvation 2. 

step(time,2.5,0,3,50)+step(time,7,0,7.5,‐50)      ekvation 2. 

En plot av stepfunktionen för lyftet är åskådliggjord i figur 23.  

 

Figur 23. Stepfunktion för lyftmoment. 

Knuff: Som tidigare nämnts är en pneumatikcylinder mycket svår att modellera, då den påverkas av 
många saker bl.a. tryckfall som är okänt. Därför har  inte särskilt mycket  tid  lagts ner på hur denna 
kraft påverkar  systemet, utan  en  förenkling  av  kraften  som  en  stepfunktion  är  vad  som beskriver 
knuffmomentet (se ekvation 3). Denna kraft är en uppskattning av hur knuffmomentet kan se ut och 
används  ej  i mätningar  utan  endast  gör  att  visuellt  visa  hur  cylindrarna  påverkar  knuffaxeln  vid 
knuffögonblicket.  

step(time,8,0,8.5,15000)          ekvation 3. 

Mottagning  av hjul: Genom  att  studera hastigheten på  ett hjulpar  som  träffar hjulvändaren med 
0.75m/s (en hastighetsökning på 0.25m/s mot den befintliga konstruktionens mottagningshastighet) 
har knuffaxeln som löper i gaveln en hastighet ca 200mm/s. Om ett hjul med  lägre hastighet träffar 
hjulvändaren  kommer  inte  fjädrarna  att  bottna. Men  genom  att  hjälpa  till  att  vrida  knuffarna  till 
”låst” läge kan ett bredare intervall av hastigheter på hjulparen tas emot. ”Hjälpen” kommer ifrån att 
när axeln träffar en givare som är placerad på ungefär halva spårlängden för axel skall två cylindrar 
aktiveras.  

Den hastighet som cylindrarna skall aktivera med är densamma den  tidigare uppmätta 200mm/s.  I 
praktiken monteras den givare som skall aktivera cylindrarna närmare knuffaxelns startposition så att 
även  ett  lätt  hjulpar  kan  aktivera  cylindrarna.  Flödet  på  cylindrarna  skall  sedan  begränsas  så  att 
slaghastigheten blir motsvarande de 200mm/s som tester ur dynamikmodellen visar. 
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Att byta hastighet under en simulering kan tyckas vara gjort i en handvändning, men eftersom Adams 
inte  tillåter  en  ögonblicklig  hastighetsändring måste  en  funktion  av  en  kraft  skapas  istället.  Den 
funktion  som  används  bygger  på  en  PID‐regulator  vars  uppgift  ät  att  reglera  kraften  tills  att  en 
önskad hastighet uppnås. 

”En PID‐regulator är en konventionell regleringsmetod som mäter resultatet av styråtgärden, dvs. att 
felet som är skillnaden mellan är och bör‐värde utgör grunden för styrningen.” [15] 

Funktionen är  skriven  sådan att knuffaxeln  får en hastighet på 200mm/s  (se ekvation 4). Efter att 
knuffaxeln  kommit  till  sitt  ändläge  byts  funktionen  mot  en  kraft  på  12000N  som  symboliserar 
cylindrarnas dragande krafter. 

 (200*(130+VX(SHAFT.cm)))+(3*ACCX(SHAFT.cm))      ekvation 4. 

Dessa krafter är sedan aktiverade i tur och ordning med hjälp av ett script. Se figur 19. 

 

6.3.1.2 Metod för framtagandet av dynamisk modell för Alterntativ2 
Det koncept som bygger på att ha en kort fjäder är däremot mer besvärligt att simulera. Detta för att 
fjädern  inte  skall  förlängas  och motverka  knuffen  när  axeln  förflyttas  från  viloläge  till  knuffläge. 
Genom att göra som senare förklaras under resultatavsnittet löstes problemet till slut. 

Det material som visas under denna rubrik är de funktioner som Adams‐modellen är uppbyggd av 
och därigenom gett de resultat och grafer som senare använts i rapporten.  

Fjädern:  För  att  fjädern  skall  stanna  i  sitt  neutralläge  och  inte  förlängas  (sitta  fast  med  axeln) 
skapades en tunn bricka med 3D‐kontakt mellan sig och axeln. Samt en translationsled som endast 
möjliggör  rörelse  i  fjäderns  längsriktning. Fjädern är ett vanligt  spring/damper element med ett K‐
värde på 800N/mm. En dämpning på 10N/mm2 är  tillagd endast  för att  få mjukare kurvor men på 
den korta fjädringsvägen (ca 6mm) är detta en mycket liten dämpning. Se figur24. 

 

 

Figur 24. Fjäderelement för alternativ2 
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6.3.2.1 Metod för val av elmotor  
Man kan med säkerhet säga att det ersättande rotationsmomentet kommer att vara mindre än vad 
det är idag. Detta eftersom man utan vidare för hand kan vrida de hjulpar som är placerade på de z‐
lyftar  som är  färsedda med  vändkranslager. Men hur  stort det  vridande momentet måste  vara är 
osäkert, därför har det minsta momentet som vrider hjulvändaren idag använts. För att beräkna det 
erforderliga momentet som en elmotor måste klara av har den befintliga hjulvändaren analyserats. 
Hjulvändaren  är  ursprungligen  utrustad  med  en  pneumatisk  cylinder  som  möjliggör  90  graders 
omställning, men  senare  ersatt med  två  stycken  cylindrar  för  att  tillsammans  klara  av  att  rotera 
hjulvändaren 180grader. Genom att studera den mest ogynnsamma vinkel som cylindrarna utsätts 
för har ett ersättande moment beräknats fram.  

6.2.1.2 Resultat av motorval 
Genom att beräkna det minsta momentet som dagens cylindrar ger kan en elmotor dimensioneras.  

I  figur 26a syns en principbild på hur rotationen är  löst med hjälp av en pneumatisk cylinder som  i 
bakkant  är  fastsatt  i  fundamentet  och  i  andra  änden  fastsatt  i  en  hävarm  som  i  sin  tur  vrider 
vändskivan. Genom att studera den mest ogynnsamma vinkeln kan man bilda en uppfattning om det 
minsta erforderliga momentet.  Ur figur 26b syns de mått som används till beräkningarna.  

 

Figur 26. Hävarm och pneumatisk cylinder  Figur 26b. Ogynnsammaste geometrin för vrid. 

 

För att räkna ut måttet x har först vinkeln α beräknats med hjälp av ekvation 5. 

α=75,1°‐45°=30,1°          ekvation 5 

Därefter har sträckan x beräknats med ekvation 6. 

5,141
)( xSin =α           ekvation 6 

Numeriska värden insatta ger  

70,96x
5,141

)1,30( =⇒=
xSin          

Pneumatisk Cylinder 

Hävarm 

¼  Vändskiva 
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Vilket ger sträckan x= 70,96 mm 

Sträckan y beräknas enligt ekvation 7. 

5,141
)451.75( yCos =−           ekvation 7 

Numeriska värden insatta ger:  

mmyyCos 41,122
5,141

)451.75( =⇒=−   

Sträckan z beräknas sedan med ekvation 8. 

59,49741,122620 =−=Z          ekvation 8 

Nu återstår bara att räkna ut vinkel β, vilket görs med ekvation 9. 

°=⇒=⇒= 12,8
59,497
96,70tantan βββ

mm
mm

z
x

      ekvation 9 

För att tydligare åskådliggöra vilken kraft som räknats fram kan figur 27 studeras. 

 

Figur 27. Kraftanalys med resulterande krafter 

 

Vinkel δ är summan av α och β vilket ger ekvation 10. 

°=°+°=⇒+= 2,381,301,8δβαδ         ekvation 10 

Nu kan den resulterande kraften räknas ut med hjälp av ekvation 11. 

F
FSin x=)(δ             ekvation 11 
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En  massiv  axel  tillverkad  av  stålsorten  SS  1550  (Rm=490‐590Mpa)  eller  liknande  och  får  ett 
överföringsmoment  på  487Nm  [19].  Detta  gäller  för  en  axel  utan  ett  12mm  hål men  eftersom 
hjulvändaren kommer att  förses med ett svängkranslager kommer det som  tidigare nämnts endast 
behöva  ett moment  på  238Nm  för  att  utföra  rotationen.  Hur mycket  överföringsmoment  axeln 
kommer att klara av är okänt men bör vara fullt tillräckligt. 

6.3.3 Svängkranslager 
Vid mötet om konceptval beslutades även att ett svängkranslager skulle användas. Detta p.g.a. 
frigöringen av spåret skall ske med hjälp av hydraulik istället för bälgcylindrar. De befintliga 
bälgcylindrarna hade även som funktion att separera ytorna och därför behövdes inget lager. 

6.3.3.1 Metod och resultat för framtagning av svängkranslager 
Genom att använda den dynamiska modell som tidigare byggts upp kan en kraftmätning genomföras 
på den ”fixed‐joint” som i simuleringen bär upp hjulvändaren. 

Resultatet från kraftmätningarna visas i figur 29 nedan. 

 

Figur 29. Kraftmätning för val av svängkranslager 

Den maximala kraften bli enligt kraftmätning i joint 11 maximalt 31560N. Med en säkerhetsfaktor på 
1.5 ger detta att lagret måste klara en axiell kraft på 47340N. 

Som lagring har ett vändkranslager från Lyftab valts (artikelnummer: 1050 N). Detta lager har en stor 
diameter på hela 1050mm. Lagret klarar en axiell last på 5400kg [20] vilket är desamma som 52974N. 
Inga uppgifter  finns om  vilka  laster  i  radiell  led  som  lagret hållet  för, men  eftersom hjulvändaren 
kommer att  förses med en bussning som kommer att  ta upp den  radiella  lasten verkar detta  lager 
vara ett bra alternativ. Att  inget annat vändkranslager har använts är dels  för att  lagret klarar den 
axiella last som hjulvändaren utsätts för, men även för att det är en enorm brist på svängkranslager 
runt om i världen [18]. 
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6.3.5 Dimensionering av bussning. 
Som  tidigare nämnts  är  tanken  att  förse  vändskivan med  en  axel och bussning  (läs  avsnitt 6.2.1). 
Genom att ej spänna fast lagrets ovansida och istället använda bussningen för att ta upp de radiella 
krafterna  kan  en  bibehållen  centrering  behållas.  Fördelen  är  då  att  lagret  ej  kommer  att  ta  upp 
krafterna i sidled/radiell riktning och på så vis slippa onödigt slitage. 

6.3.5.1 Metod och resultat av val av bussning 
Genom att analysera den dynamiska modell som tidigare byggts upp kan den ”fixed‐joint” som bär 
upp konstruktionen analyserad. Genom att endast analysera den radiella kraften kan sedan en 
lämplig bussning hittas. 

Resultatet (den röda kurvan i figur 31) innehåller mycket svängningar som kommer från alla de andra 
krafterna i systemet. Men genom att filtrera resultatet med ett lågpassfilter syns trenderna betydligt 
bättre och man kan se hur hjulet passerar ”fixed jointen” (kurvan pendlar mellan positiva och 
negativa värden).  

 

Figur 31. Krafter som påverkar bussningen. 

Från Mecmove hemsida [22] kan man läsa hur man dimensionerar ett glidlager. Nedan citeras ett 
beräkningsexempel. 

Exempel på beräkning av lageryta: 
”DryStar glidlager BM 2020 FB har inv. diam märke 20 mm, längd 20 mm. Beräknas 2 x 2 cm = 
Projicerad lageryta 4 cm2. Då DryStar har en belastningsgräns på 1400 kg/cm2 (140 N/mm2) innebär 
det max statisk belastning; 1400 kg x 4 cm2 = 5600 kg/glidlager.” 

Genom att följa ovanstående resonemang ger detta en projicerad yta på 55mm2, vilket t.ex. 
motsvarar en bussning med diametern 9mm och en längd på 9mm (med maximala kraften på 
7500N). Detta är beräknat efter de maximala 7500N och en säkerhetsfaktor på 1.5. Eftersom 
bussningen måste vara minst 50mm hög (lyfthöjden) och att kablar och slangar till el och pneumatik 
skall gå genom axeln, betyder det att bussningen kommer att ligga långt under brottgränsen. 
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6.3.6 Val av cylinder 
En av bristerna på dagens hjulvändare är att den önskade knufflängden inte uppnås. Genom att förse 
hjulvändaren med en cylinder med större diameter kommer kraften att öka och får dessutom en 
längre cylinder plats kan knufflängden ökas ytterligare.  

6.3.6.1 Metod och resultat av cylinderval för knuff 
Som tidigare nämnts önskas den nykonstruerade hjulvändaren få en ökad knuffländ än den befintliga 
konstruktionen. Genom att ge hjulvändaren en ökad positioneringsnoggranhet kommer knufflängden 
att öka, men hur mycket är svårt att säga. Genom att även öka knuffmekanismens cylinderstorlek så 
erhålls en ökad knuffkraft.  

För att förse den större cylindern med mer luft (öka flödet) skall samtlig slang bytas från 8mm till 
12mm. Antalet ventiler har minskat från 4st till 1 genom att istället för att använda 3/2 ventiler nu 
använda en 5/3 ventil. Den ökade cylinderdimensionen tillsammans med den ökande noggrannheten 
vid positioneringen troligtvis kommer att medföra att knufflängden kommer att bli för stor. Detta 
skall då regleras med en tryckbegränsningsventil. 

Cylindervalet har  skett genom att överdimensionera  slaglängden på knuffcylindrarna. För att de ej 
skall  slå  i  botten  väljs  en  cylinder med  125mm  slaglängd,  5mm  längre  än  spåret.  Diametern  på 
cylinder ökas också  från 100  till 125mm vilket ger en kraftökning  från 4712N  till 7363N  [16]. Detta 
medför  att  axel  och  gavlar  kommer  att  behöva  undersökas  vidare  ifall  de  ej  uppfyller  krav  på 
hållfasthet. 

Cylinder  som  valts  är  en  cylinder  från  Bosh  Rexroths  serie  523  (grå),  med  pneumatisk 
ändlägesdämpning. ( D:125mm L:125mm). Cylindern förses med Midjefäste samt lagerbockar för att 
minska höjden på vändskivan.  

6.3.7 Dimensionering av axel 
Eftersom axeln utförande kommer att ändras p.g.a. att gaveln är omkonstruerad och eftersom att 
cylindrarna är bytta till en större modell, måste axeln omkonstrueras. 
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6.3.7.1 Metod 
För att klara krafterna som de nya cylindrarna kommer att medföra kontrolleras hållfastheten med 
FEM. Tidigare har en axel med diametern 35mm används som varit svarvade ner till 25mm där axeln 
går genom hjulvändaren och till knuffarna.   

Genom att dela in axeln i två delar: ena delen, rött i figur 32 är den del som kommer att påverkas av 
knuffen och kommer utsättas för skjuvning, den andra delen i grönt kommer till stor del att utsättas 
för böjning av de två cylindrarna. Den gröna delen  i axeln har sedan ritats upp  i CAD för att utföra 
FEM på medans den röda delen som utsätts för skjuvning har beräknats för hand. 

  

Mesh – randvillkor för axel 

En mesh med elementstorleken 5mm och elementtypen tetra 10 (se figur 33)har 
använts.  Denna elementtyp har valts p.g.a. att antalet noder är fler än i ett vanligt 
tetra 4 element, något som ger ett bättre resultat. 

          Figur 33. Tetra‐element med 10 noder 

Kraft/uppspänningsvillkor för FEM‐analys av axel. 

Den maximala kraft som cylindrarna kan ge vid 6bars tryck är 7363N/st. Men eftersom osäkerhet om 
det aktuella lufttrycket är stort (eftersom kompressorn är uppställd till max och är hårt belastad) har 
7500N använts som maximalt tryck för cylindrarna.  

 
   

Yta som utsätts för 
skjuvning av knuffen 

Yta som är i kontakt med 
gaveln på hjulvändaren 

Figur 32. Principbild på dagens axel. 



35 

 

Den  yta  som  är  i  kontakt med  gaveln  (se  figur  32  ovan)  har  utryckts  som  en  fast  inspännig  och 
eftersom de högsta spänningarna kommer att befinna sig vid detta randvillkor inser man snabbt att 
en ökad radie är önskvärd. Om axeln istället omkonstrueras som figur 34 nedan, undviks problemet. 

 

 

Detta medför givetvis en omkonstruktion av hålet i gaveln, för att ha samma dimension som axeln (se 
figur 35a och 35b). 

 

Figur 35a. Storleken på hål vid dagens gavel      Figur 35b. Omkonstruktion på axel ger större hål.  

Genom  att  sätta  randvillkoren  som  fast  inspända  vid  axelns  kanter har nu  radvillkoren definierats 
fullständigt. Se figur 36. 

 

Figur 36. Randvillkor på meshad axel 

Yta som utsätts för 
skjuvning av knuffen 

Yta som är i kontakt med 
gaveln på hjulvändaren 

Figur 34. Principskiss på nuvarande axel 
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Materialval – radvillkor för axel 

Materialet som används är satt till stål och materialsort kommer att väljas beroende på resultatet av 
analysen. Önskvärt är att axeln kommer att gå att svetsa. Detta ger en  liten begränsning då de stål 
som har mycket hög sträckgräns ofta ej är svetsbara p.g.a. hög kolhalt [23] (kolhalten bör ej överstiga 
0,18 procent).   

6.3.7.2 Resultat av FEM-analys på axel 
Om en axel med samma dimension som tidigare används(D36mm), men med samma dimension där 
axeln  går  igenom  gaveln  som  mitt  på  axeln  (se  figur  34  ovan)  fås  följande  resultat  vid 
spänningsanalys. Se figur 37 a och b.  

Viktigt att notera är att samtliga bilder har kraftigt överdriven utböjning 

 

 

Figur 37a. Spänning beräknat i Von‐Mises          Figur 37b. Normalspänning i Z‐led 

 

Spänningen avläses till ca 350 Mpa utan säkerhetsfaktor på 1,5. Genom att multiplicera spänningen 
med 1,5, ger detta ett material som minst måste hålla för en spänning på 525Mpa. Men problemet 
med denna  spänning är att  stål med högre Rp0.2 än 500Mpa är att de är  svåra att  svetsa pga. hög 
kolhalt [23].  
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Utböjningen medför däremot är inget större problem då den maximalt blir 3.152mm på axelns mitt, 
och ca 1.3mm vid cylindrarnas fästpunkter. Se figur 38 nedan. 

 

Figur 38. Utböjning på axel (D=35mm) 

Genom  att öka diametern  från  35  till  40mm  erhålls  följande  resultat.  Spänningen har nu  sjunkigt 
ordentligt till ca 260Mpa utan säkerhetsfaktor (se figur 39a och 39b). Multipliceras spänningen med 
1,5 erhålls den minsta spänning som materialet måste klara, vilket  i detta fall blir ungefär 390Mpa. 
Detta medför att förutsättningarna för att hitta ett svetsbart stål nu har ökats. 

 

Figur 39a. Normalspänning i Z‐led          Figur 39b. Von‐Misesspänning 
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Utböjningen  har  likaså  sjunkigt  och  hamnar  maximalt  på  1.852mm.  Vid  cylindrarna  däremot  är 
utböjningen  ungefär  0.8mm,  något  som  kan  ses  som  acceptabelt.  FEM‐resultatet  från  NX5 
presenteras nedan i figur 40 . 

 

Figur 40. Utböjning på axel (D40mm) 

 
Materialval vid FEM‐analys av axel 

Material som är svetsbara vid denna spänning är betydligt fler och ett exempel på lämpligt material 
är material SS 2225‐03 (AISI 4130) som har en tillåten spänning på 500Mpa. För att svetsa denna axel 

(som har en diameter på 40mm) måste axeln förvärmas till 300°C. Om svetsning sker med pinnsvets 
kan pinne 78.16 alt. 74.78 användas. Om svetsning  istället sker med MIG/MAG skall Autorod 13.12 
användas [24].  
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Beräkning av skjuvning på axel. 

Yttersta delen av axeln kommer att utsättas för skjuvning (se röd del i figur 32 och 34), då knuffens 
lagring och hjulvändarens lagring befinner sig så pass nära varandra. Dessa beräkningar är gjorda för 
hand och visas nedan. 

Den maximala kraften som blir i 3D kontakten mellan axel och knuffen är ca 23000N enligt figur 41 
nedan. Med en säkerhetsfaktor på 1.5 blir den dimensionerande kraften 34500N. 

 

Figur 41. Kraftmätning på 3D‐kontaktmellan axel och knuff 

Ekvationen för att beräkna skjuvspänningen kan skrivas som följande (se ekvation 14).  

            ekvation 14 

Insatta värden ger en skjuvspänning på 71Mpa, vilket betyder att axeln utan problem kommer att 
hålla för skjuvningen som uppkommer från knuffen. 

 

6.3.8 Dimensionering av lager 
Syftet är att förse knuffaxeln med nållager i de ytor som är kontakt med spåren i hjulvändaren och 
knuff. Detta för att minska friktionen som kan uppstå mellan axel och hjulvändare, samt mellan 
knuffaxel och knuff.   
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6.3.8.1 Metod och resultat av val av lager  
Efter att storleken på axeln nu är fastställd, återstår det att analysera de krafter som påverkar axeln. 
Genom att studera de två kontaktytornas krafter i Adams fås dessa grafer, se figur 42. Blå graf är de 
krafter som påverkar axeln från gaveln och röd är de krafter som påverkar axeln från knuffen. Som 
synes är dessa grafer nästan identiska och intressant är också den ”spik” som påverkar axeln vid 2.4s. 
Denna topp förklaras av att fjädern går  i botten och axeln slår  i botten på spåren.   Kraften  i toppen 
blir ~28000N (se inringat område i figur) och ligger till grund för dimensioneringen av nållagren som 
kommer att ligga mellan ytorna på hjulvändarens gavel och knuffen. 

 

Figur 42. Krafter som påverkar axeln 

Genom att multiplicera kraften från Adams med en säkerhetsfaktor på 1.5 erhålls den minsta kraft 
som lagret måste klara. Detta ger en dimensionerande kraft på 28000*1.5=42000N 

Eftersom den låga rotationshastigheten innan axeln slår i botten på spåren samt att den korta tiden 
som  axeln  utsätts  för  kraften  har  en  approximation  gjorts  till  att  säga  att  lasten  på  lagret  är 
dynamiskt. För att göra ett så smalt spår som möjligt i gaveln så söks ett nållager som bygger så lite 
på  höjden  som möjligt.  Två  lämpliga  lager  hittades  [25]: NKI  25/20TN  och NKI  40/20TN.  För mer 
information se bilaga 4.  
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6.3.9 Omkonstruktion av gavel  
Modifieringen  av  axeln  enligt  föregående  kapitel  (dimensionering  av  axel)  kommer  som  tidigare 
nämnts att medföra att spåret kommer att ökas  i diameter  (se bild 43) om man behåller befintliga 
gavlar. Hålen blir dessutom mycket nära varandra något som kan ge upphov till sprickbildningar.  

 
Figur 43. Principbild på hur gamla designen av gavel ser ut med stort spår. 

 

Knuffen är även den beroende av gavelns utformning när den befintliga knuffen har en axel som går 
genom  gaveln  (det  lilla hålet  i  figur 43). Den befintliga  knuffen har  även  till nackdel  att  lagringen 
måste ske på två ställen för att ta upp momentet.  Figur 44 nedan visar den befintliga utformningen 
på knuff. 

 

Figur 44. Design på befintlig knuff 

Genom att byta plats på axeln på knuffen till att tillhöra gaveln, undviks ovan nämnda problem. Med 
tanke på dessa påståenden ritas ett förslag på gavel upp i CAD, för att sedan analyseras. Den nya idén 
på gaveln som kommer att analyseras kommer att se ut liknande bild 45a nedan. Knuffen nya 
utseende blir enligt figur 45b. Knuffens tidigare avrundade utsida är nu istället avfasad för att minska 
tillverkningskostnaden. För dimensionera gaveln har en FEM analys gjorts av de krafter som sker vid 
vid pålastningen av  hjulparet.   
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Figur 45a. Förslag på ny utformning av gavel.     Figur 45b. Ny utformning på knuff. 

6.3.9.1 Metod för FEM-analys av gavlar 
Förutom hur axeln påverkar gaveln har även en spänningsanalys utförts på spåret. Krafterna är tagna 
från den dynamiska simuleringen i Msc Adams och metoden för denna analys är beskriven under 
rubrikerna mesh ‐ spänningsanalys av spår och kraft och uppspänningsvillkor – spänningsanalys av 
spår . 

Mesh ‐ spänningsanalys av axeltapp 

Meshen är gjord av tetra element med tio noder, med en elementstorlek på 5mm. Vid ”edge blends” 
har elementlängden delats in till 10st för högre noggrannhet.  

Material ‐spänningsanalys av axeltapp 

Materialvalsmetoden för gaveln sker på samma sätt som för axel, genom att ange stål som material i 
FEM‐analysen och utifrån spänningsanalysen välja erforderlig stålkvalitet.  Stålet måste även fungera 
att svetsa då axeltappen och gaveln tillverkas var för sig. 

Kraft och uppspänningsvillkor ‐spänningsanalys av axeltapp 

Genom att analysera den led som symboliserar den axel där knuffen vrids kring, hittades den 
maximala kraft som kommer att påverka axeln. I figur 46 syns den topp på ~16850N som sedan har 
använts i FEM‐analysen. 
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Figur 46. Kraftmätning på knuffens axel 

 

Den maximala kraften som analysen från Adams visar, används sedan som kraft i FEM‐analysen. 
Denna kraft är sedan utsatt på den cirkulära ytan på axeltappen yttre ände.  Sidorna på gaveln är 
sedan fast inspända med ”fixed constraints”. Nedan i figur 47 syns en bild på randvillkoren samt den 
mesh som tidigare beskrivits. 

 

Figur 47. Randvillkor och mesh på gavel. 

Mesh ‐spänningsanalys av spår 

Precis som tidigare har en mesh med tetra 10 element använts. Denna gång med en elementstorlek 
på 5mm. 
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Kraft och uppspänningsvillkor ‐spänningsanalys av spår 

Kraftmätningar från Adams visar följande graf, där Z är riktat uppåt och Y åt samma håll som hjulets 
färdriktning (se figur 48). Läggs krafterna ihop (magnitude) blir kraften maximalt 22500N. Genom att 
försumma y‐riktningens inverkan på den resulterande kraftens riktning har följande randvillkor 
ansatts.  

 

Figur 48. Krafter som påverkar spåret i gaveln. 

 

Gavelns sidor är fast inspända med ”fixed joints” och för att simulera lagret som löper i spåret har en 
lagerlast stoppats ut (bearing load). Området som antas vara i kontakt är satt till 10 grader. Nedan i 
figur 49 syns randvillkor. 

 

Figur 48. Randvillkor för spänningsanalys av spåret på gaveln 
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6.3.9.1 Resultat av FEM-analys på gavlar 
Resultatet av FEM‐analysen (se figur 50) visar en spänningskoncentration vid den ansats som är 
skapad för knuffen på 339.6Mpa. Med en säkerhetsfaktor på 1.5 ger detta en maximal tillåten 
spänning på 510Mpa.  

 

Figur 50. Spänningsmätning på gavel (Von‐Mises). 

Vidare undersökningar av hur ”knuffaxeln” påverkar spåret vid mottagandet. Resultatet från 
spänningsanalysen på spåret ger nedanstående resultat (se figur 51). Spänningarna är mycket höga 
på kanterna, men låga en bit in i materialet.    

 

Figur 49. Spänningsanalys på gavel med lokalt höga spänningar (Von‐Mises). 

Att döma från resultatet bör inte de lokalt höga spänningarna vara något problem, särskilt inte då det 
befintliga systemet bygger på samma typ av gavlar, men endast hälften så tunna. Men pga. att 
lagerna skall tåla sin last måste tjockleken vara minst 20mm.  
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Materialval för gavlar 

Till  axeln bör  ett höghållfast  stål  användas och  förslagsvis  SS  2225‐05. Denna  stålsort har  en hög 
sträckgräns  (Rp0.2 på 700Mpa) och  finns  för  stål under diameter på 40mm. Tidigare  förklarades att 
valet av stål till knuffaxeln föll till SS 2225‐03, med en sträckgrans (Rp0.2) på 500Mpa och är svetsbar, 
detta just på att sträckgränsen varierade p.g.a. diametern.  

Precis som  för SS 2225‐03 måste axeln  förvärmas  till 300°C. Om svetsning sker med pinnsvets kan 
pinne  78.16  alt.  74.78  användas.  Om  svetsning  istället  sker med MIG/MAG  skall  Autorod  13.12 
användas  [24].  Gavlarna  klarar  sig  från  stora  spänningskoncentrationer  under  det  första 
belastningsfallet, men  under  det  andra  spänningsfallet  uppstår  lokalt  höga  spänningar. Men  som 
tidigare nämnts bör detta ej vara nått problem. Med detta  i åtanke väljs S355 med  sträckgränsen 
355Mpa.  

6.3.10 Dimensionering av kritiska svetsar 
För att kontrollera så att konstruktionen inte kollapsar ifall en truck kör över hjulvändaren, 
genomförs en kontroll på de mest kritiska svetsarna för konstruktionen. 

6.3.10.1 Metod för kontroll av kritiska svetsar 
Truckkörning på hjulvändaren skall undvikas då t.ex. svänkranslagret kan ta skada och skyddsplåtar 
kommer att bucklas och därmed inte ungöra det skydd som de är avsedda för. Men för att 
konstruktionen inte skall anses som farlig måste konstruktionen undersökas för att den inte kollapsar 
om en truck kör över hjulvändaren. Därför undersöks svetsningen av ramen där den minsta/kortaste 
svetslängden kan ske. Kortaste svetsen kommer att bli där de horisontella balkarna möter de 
parallella, se figur 52a. Svetslängden blir maximalt 218mm per horisontell balk, se figur 52b.  

 

Figur 50a. Kritisk del vid brott    Figur 52b. Kritiska svetsar 

59mm

100mm
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6.3.10.2 Resultat av kontroll av kritiska svetsar. 
För att bestämma svetsens brotthållfasthet tecknas enligt BSK 99 [26] ekvation 15 

.
         ekvation 15 

Där de ingående variablerna väljs till följande: 

För svetsklass WB sätts ϕ=1.0 

feuk=500N/mm2 (elektrodmaterialets karakteristiska brotthållfasthet.) 

Fuk=355N/mm2 (grundmaterialets karakteristiska brotthållfasthet.) 

γn=1,1 (Allvarlig haverikonsekvens) 

För att sedan bestämma kraft som svetsen håller för används enligt BSK 99 ekvation 16.  

· ·

√
        ekvation 16 

Denna formel tar hänsyn till riktning, vilket för en kälsvets (se figur 53a) betyder att tre snitt måste 
undersökas (se figur 53b). 

 

 

 

De variabler som kanske inte är presenterade är d, l och α som i detta fall är. Svets per balk, 
l=(100+59+59)=218mm. Svetsens a‐mått välj till 4mm vilket motsvarar en vanligt använd svets 

(a=4mm). Beroende på snittets riktning α (0, 45, 90) blir svetsbredden (d) lika för snitt I och II ( · √2) 
men för snitt III blir svetsbredden d=a 

 

   

Kälsvets 

F 
F 

I

I

IIII

III

III Fα 

a‐mått

Figur 53a. Kälsvets utsatt för dragspänning Figur 53b. Snitt som skall undersökas i svets.
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Snitt I 

d=a√2=5,6mm (d‐mått eller a‐mått beroende på snitt) 

Insatta värden i ekvation 17 ger 

.
√ ·
. · ,

319       ekvation 17 

Insatta värden i ekvation 18 ger 

· ·
√

, · ·
·   ·

389  per balk    ekvation 18 

2st balkar ger 389kN*2=778kN 

 

Snitt II 

d=a√2=5,6mm (d‐mått eller a‐mått beroende på snitt) 

Insatta värden i ekvation 19 ger 

· ·
√

, · ·
·   ·

224  per balk    ekvation 19 

2st balkar ger 224N*2=448kN 

 

Snitt III 

d=a=4mm (d‐mått eller a‐mått beroende på snitt) 

Insatta värden i ekvation 20 ger 

· ·
√

· ·
·   ·

196  per balk    ekvation 20 

2st balkar ger 196N*2=393kN 

Snitt III blir således dimensionerande, vilket betyder att om trucken kommer körandes med ett 
hjulpar på gafflarna (3.3 +1.6ton=4.9ton~48kN) kommer den inte att ramla ner i gropen då ramen 
håller för lasten. 
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7 Förberedelser för CEmärkning. 
För att en produkt skall få CE‐märkas krävs bla. Konstruktionsunderlag i form av ritningar och 
beräkningar, användarinstruktioner, el‐scheman och en riskanalys. Tillsammans med handledaren på 
Duroc Rail bestämdes att ritningar, beräkningar, användarinstruktioner och en riskanalys kommer att 
överlämnas som kan underlätta arbetet för en CE‐märkning. El‐schema kommer ej att behandlas i 
denna rapport utan kommer att ske av en behörig elektriker. 

Hjulvändaren har nu fått produktnamnet – Hjulvändare DR‐400 som hädanefter kommer att 
användas för beskrivning av produkten inför CE‐märkning 

7.1 Användarinstruktion för hjulvändare DR400 
Hjulvändaren DW‐400 är konstruerad för att hantera hjulpar med en vikt upp till 1.6 ton 

Med en av de två touch‐skärmarna styr operatören hjulvändaren (för placering se bilaga 7) . Genom 
att peka på inlastningsposition och sedan välja utlastningsposition sänds kommandot till den PLC som 
styr hjulvändaren.  

Efter vald operation för operatören hjulparet till hjulvändaren som automatiskt låser knuffen (genom 
att knuffaxeln passerar två induktiva givare). Därefter förflyttar sig operatören bort från det 
gulmarkerade området för att hjulvändaren efter ett par sekunders programmerad fördröjning 
slutligen utför lyft, rotation, nersänkning och slutligen knuff. 

Inför spårbytet skall operatören se till att ingen person eller utrustning befinner sig i vägen för de 
kommande momenten av lyft, vridning, sänkning och knuff. Att ingen person står inom det 
gulmarkerade område, samt befinner sig på det spår där hjulvändaren skall växla och skicka vidare 
hjulparet till. Om något hinder påträffas skall operatören aktivera någon av de två nödbrytare som är 
belägna bredvid touch‐skärmarna.  

Dessutom skall följande punkter följas: 

• Hjulvändaren får endast användas för avsett bruk. 
• Vid arbete med hjulvändaren skall skyddsutrustning i form av arbetsskor med klämskydd 

användas.  
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7.2 Riskbedömning 
I enlighet med AFS 1994:48 ‐ Maskiner och andra tekniska anordningar 

En första preliminär riskbedömning. 

Deltagare:   Andreas Ekholm, examensarbetare 

  Magnus Eriksson, Projektledare 

Dessutom har denna riskbedömning bedömts i efterhand av Per, skyddsombudet på Duroc Rail 

Bedömd utrustning 

Maskin: Hjulvändare DR‐400 

Syfte: Riskbedömningen görs i syfte att belysa möjliga riskkällor och de konsekvenser som kan utgöra 
en  fara  för  personer  som  på  något  sätt  handhar  den  analyserade  utrustningen,  samt 
rekommenderade åtgärder för att eliminera eller informera om identifierade risker. 

Användningsområde: Hjulvändaren används för att vända ett hjulpar till ett korsande spår. 

Omfattning: En riskanalys har gjorts  för att minimera risker med den  icke  färdigställda hjulvändare 
DR‐400.  Riskanalysen  kan  ses  som  en  första  riskbedömning  för  att  utföra  en  CE‐märkning  på 
hjulvändare DR‐400. 

Efter riskbedömningen den 12/10 upptäcktes att konstruktionen har ett antal brister gällande 
skyddsutrustningen på hjulvändare DR‐400.   

För att konstruktionen skall fungera på ett säkert sätt måste följande åtgärder vidtagas. De två första 
punkterna omfattar testkörningar av hjulvändare DR‐400. 

• Maskinområdet  spärras av med  säkerhetsband och all personal  som arbetar på Duroc Rail 
skall  informeras om när  testerna börjar och att de under denna  tid  inte skall uppehålla sig 
kring maskinen. Om de måste passera maskinen  skall de hålla  sig utanför avspärrningarna 
och får under inga som helst omständigheter gå innanför dessa. 

• Personalen  som  måste  arbeta  med  hjulvändaren  under  testerna  får  ej  heller  passera 
avspärrningarna. När de måste uppehålla sig  innanför avspärrningarna skall de delar där de 
skall arbeta stängas av och eventuella säkerhetsbrytare skall brytas. Sedan skall Samtliga av 
den  berörda  personal  som  arbetar med  testerna  upplysas  om  att  arbete  pågår  innanför 
avspärrningarna.  
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Underlag utifrån riskbedömningen, återfinns i Bilaga 5. 

Del 1 Ett  gulmarkerat  område  skall  målas  runt  omkring  hjulvändaren  för  att  uppmärksamma 
personer  om  hjulvändarens  utsträckning.  Den  befintliga  hjulvändaren  kan  studeras  för 
lämpligt område att måla. 

Del 2 För att förhindra att en person trampar på en knuff och felaktigt aktiverar hjulvändare DR‐
400 skall dubbla givare monteras på den knuffaxel som vid mottagningen av hjulparet  idag 
endast  aktiveras  på  en  sida. Med  dubbla  givare måste  personen  stå  på  båda  knuffarna 
samtidigt. 

Del 3 För att förhindra klämskador under maskinen skall ett kantskydd monteras. Detta skydd görs 
lämpligtvis med en form som följer hjulvändarens utseende. 

Del 4 För  att  uppmärksamma  personal  om  att  ett  hjul  skall  passera  hjulvändaren  skall  en 
varningssingal monteras. 

Del 5 För att förhindra el‐skador som kan inträffa ifall elkablar nöts av, förses hjulvändaren med en 
jordfelsbrytare.    
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8 Slutsats 
Den slutgiltiga konstruktionen har som synes stora likheter med den befintliga hjulvändaren dock har 
det skett en rad förbättringar. Om locket tas av ser man stora likheter med den befintliga 
konstruktionen (se figur 54a och b). Konstruktionsritningar återfinns under bilaga 8. 

 

Figur 54a. Ny konstruktion av hjulvändaren    Figur 54b. Visas område för konstruktionen. 

 

Under hjulvändaren har det skett stora förändringar. Dessa förändringar presenteras i figur 55. Mer 
om hur förändringarna påverkar konstruktionen kan läsas nedan. 

 

Figur 55. Förändringar mot befintliga hjulvändaren 

 

 

 

   

Ny ”knuff” 

Ny gavel 

Hydraulcylindrar för lyft 

Ny ram 

Elmotor till rotation Vändkranslager till lagring 

Bussning för radiella krafter 

Kraftigare pneumatiska cylindrar 

Grop där konstruktionen befinner sig i  
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Nya kraftigare cylindrar 

Större pneumatikcylindrar medför en större kraft för att putta cylindrarna. Enligt bosch rexroth skall 
den ökade diametern från 100mm till 125mm även öka precisionen hos den hanterbara lasten. Eg. 
jämnare hastighet.   

Ökad slaglängd 

Genom att öka slaglängden från 80mm till 120mm medför detta att knuffen är i kontakt längre vid 
det knuffade momentet. Detta leder i sin tur till att knufflängden ökas även här. 

Vrid med ökad precision 

Genom att använda sig av en elmotor med pulsgivare ökas precisionen för positioneringen. Även 
detta kommer att öka knufflängden då den befintliga hjulvändaren har stora fel vid positioneringen. 

Grövre ledningar 

För att anpassa de större cylindrarna, behövs ett ökat flöde om hastigheten skall ökas. Genom att 
öka slangarna från 8 till 12mm har den nya konstruktionen fått ett ökat flöde 

Nya och färre ventiler 

 Ännu en åtgärd för att öka knufflängden är att byta ut de gamla 3/2 ventilerna (4st)  till en stor 5/3 
ventil. Tidigare satt 2 st. 3/2 ventiler i serie till varje cylinder för att utföra jobbet av vad som nu skall 
ersättas med en 5/3 ventil med öppet mittläge (till båda cylindrarna). [16] 

Robustare lyft (hydraulik) 

Den befintliga hjulvändarens bälgcylindrar har stora problem med att självsvängningar inte hämmas 
utav bälgcylindrarna, utan hela konstruktionen börjar svänga, vilket leder till att under det vridande 
momentet kan röret som håller tar upp den radiella lasten klämmas pga. av de stora svängningarna. 
Detta har till följd att cylindrarna som utför det vridande momentet i sin tur får en ryckig gång.  
Genom att lyfta med hydraulcylindrar blir lyftet stumt och svängningarna i systemet kommer att 
minska avsevärt. 
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Ökad rotationshastighet 

Simuleringar visar att rotationen kan utföras betydligt fortare, jämfört den befintliga konstruktionen 
som vänder 90 grader på 10 sekunder. Resultatet visar att på sex sekunder kan hjulet ta emot, lyftas, 
roteras och slutligen sänkas. Detta visar att rotationshastigheten kan utföras med dubbel hastighet 
och ändå ha god marginal från att tappa hjulet. Därför har en elmotor med 3.1rpm valts och för att 
ha möjlighet att utföra en mjuk start och stopp har även en frekvensomriktare föreslagits.  

En frekvensomriktare beskrivs enligt wikipedia.se som nedan. 

”Frekvensomrikatare eller frekvensomvandlare används för att varvreglera synkrona eller asynkrona 
trefasmotorer. Den inkommande trefasspänningen 230/400 V likriktas först till +/‐ ca 325 V. En 
styrkrets genererar en ny trefassignal vars frekvens kan justeras från ca 5 Hz till ca 75 Hz.”  

Kort betyder det att motorns hastighet kan sänka utan att tappa nämnvärd effekt.  Om det skulle visa 
sig att 3.1 rpm är för snabbt är det lätt att minska hastigheten. Man kan också använda 
frekvensomriktaren till att successivt öka och sänka hastigheten, till att efterlikna den simulerade 
rotationen som stepfunktionen beskriver, se ekvation 1. 
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9 Kostnadskalkyl 
För att beräkna kostnaden för hjulvändaren har kalkylen delats in i tre delar. Detaljkostnader, 
materialkostnader och tillverkningskostnader. Tillverkningskostnader är endast beräknade för 
detaljer som inte kan tillverkas på Duroc Rail AB, övriga delar är ej beräknade utan är tänkta att de 
skall tillverkas av reparations‐ och underhållsavdelningen på Duroc. 

Detaljer 

2st dubbelverkande pneumatikcylindrar D:125mm L:125mm Serie 525 (Grå Serie); Bosch Rexroth. 

Best.‐nr: 523‐603‐025‐0      Listpris 3 549:‐/st.  Tot:  7 098:‐ 

2st Midjefäste (MT4); Bosch Rexroth 

Best.‐nr: 523‐600‐690‐2      Listpris: 2 688:‐/st.  Tot:  5 376:‐ 

Lagerbockar stål (2 par); Bosch Rexroth   

Best.‐nr:  366‐121‐000‐0      Listpris: 952:‐/par  Tot: 1 904:‐ 

5/3‐ventil, Öppet mittläge. ISO 2 24V=/2W, Flöde 2100; Bosch Rexroth. 

Best.‐nr: 581‐256‐113‐0      Listpris: 1 471:‐  Tot: 1 471:‐  

Plaströr Typ PA 5m; Bosch Rexroth. 

Best.‐nr: 281_521‐001‐0      Listpris: 131:‐    Tot: 131:‐  

Elmotor med pulsgivare 24V; (3.1 rpm); SEW 

Best.‐nr: KA57R37DR63M4/EH1R      Listpris:14 100:‐  Tot:  14 100:‐ 

Vändkranslager Typ 1050N (Max axiallast =5.4ton); Lyftab 

Best.‐nr: 35632      Ca: pris: 4 100:‐  Tot:  4 100:‐ 

Hydraulcylindrar 4st 50mm slaglängd; Bosch Rexroth. 

Typ: CDL1MF3/50/28/50D1X/B1CHUMWW   Pris:  2 025:‐/st.  Tot:  8 100:‐ 

Nållager  SKF typ NKI 40/25 TN; Momentum Luleå 

        Pris: 359:‐/st    Tot: 718:‐ 

Nållager  SKF typ NKI 25/20 TN; Momentum Luleå 

        Pris: 248:‐/st    Tot: 496:‐ 
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Motorisolator 50210; GKN Driveline Service Scandinavia AB 
        Pris: 525:‐/st    Tot: 525:‐ 

Hydraulaggregat 30 L, 1,1 kW; Bosch Rexroth 

Best.‐ nr: R409007605       Pris:18 400:‐/st  Tot: 18 400:‐ 

 
Hydraulcylinder CDL1MF3/50/28/50D10/B1CHUMWW; Bosch Rexroth 

Best.‐nr:R407999222      Listpris: 3 373,33:‐/st     Tot:8 095:‐ (rabatt) 

 
Lasthållningsventil CBBA‐LIN+EB8; Bosch Rexroth 

Best.‐nr:R409020032       Listpris: 2 720,00   Tot: 10 880:‐ 

 
Alt. 1: Konstantflödesventiler SRVR‐08‐01.X  för lastoberoende styrning av hastigheten  

Best.‐nr: 627 080 2001       Listpris: 1.290:‐/st   Tot: 5160:‐ 

 
Alt. 2: Option Flödesdelare för 4 cylindrar: ‐ Flödesdelare av kugghjulstyp MTO‐4‐4‐G 

Pris: 6 400:‐     Tot: 6 400:‐ 

 
 
Styrsystem  (Omron) 

1st CPM1A‐20CDRA Plc 
2st NS5SQ01B‐V2 Operatörsterminal 
1st CPM1‐CIF11 RS 422 
2st E2AM18KS08WPB12M Induktiv givare M12 
1st CIMRVZAB1P5BAA Frekvensstyrning 1,5KW 
 
Pris Kronor 44.300:‐ 
Mjukvaran ca 25.000:‐ 
Montering  och igångkörning dokumentering ca 30.000:‐ 

Tot: 99 300:‐ 
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Materialkostnad 

Kostnader för material är beräknade från Tibnors materialpriser. 

Stödring lagring 

Plåt 1100*1500*50mm 8, se tabell 4. (behov 1100*1100), kostnad utskuren plåt=8 365kr 

Tabell 4. Materialpris för plåt till stödring 

 

 

Bottenplåt 

Plåt 1400*2000*10mm, se tabell 5 (behov 1400*1400), kostnad utskuren plåt=2 697kr 

Tabell 5. Materialpris för bottenplåt 

 

 

I‐balk vändskiva 

I‐balk IPE 200, se tabell 6. (behov ca 11m) kostnad hel balk (12m)=4 193kr 

Tabell 6. Materialpris för IPE‐balk 
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Sidoskydd till vändskiva 

Plåt 2000*1000*6mm, se tabell 7 (behov 900x750) kostnad hel plåt=1 017kr 

Tabell 7. Materialpris för sidoskydd 

 

 

Lock till vändskiva 

Durkplåt aluminium 3000*1500*7mm, se tabell 8 (behov: 1350*1350*7); kostnad hel plåt=3 269kr 

Tabell 8. Materialpris för durkplåt 

 

 

Horisontella ram‐profiler 

VKR 120*80*6.3, se tabell 9.  (behov=7m) kostnad hel balk (10m)=3 428kr 

Tabell 9. Materialpris för VKR‐profil 120*80*6.3mm 

 

 

Vertikala ramprofiler 

VKR 180*100*5, se tabell 10. (behov 1,2m) kostnad hel balk =3 767kr 

Tabell 10. Materialpris för VKR‐profil 180*100*5 
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Motorfäste 

VKR 120*60*5mm, se tabell 11. (behov 2m) kostnad hel balk=2 056kr 

Tabell 11. Materialpris för VKR 120*60*5 

 

 

Upphängningsprofil 

VKR 100*100*5, se tabell 12. (Behov 1,86m) kostnad hel balk =2 308kr 

Tabell 12. Materialpris för VKR 100*100*5 

 

 

Bussningsrör tillhörande vändskiva  

Ämnesrör D: 150mm d:80 mm, se tabell 13. behov 420mm kostnad=1 747kr 

Tabell 13. Materialpris ämnesrör D:150 d:80mm 

 

 

Bussningsrör tillhörande ram 

Ämnesrör D:170mm d:105mm, se tabell 14. behov 155mm kostnad 707kr 

Tabell 14. Materialpris ämnesrör D:170 d:105mm 
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Knuffaxel 

Stång SS 2225 ‐03 (se tabell 15) Behov 1,5m. Kostnad 611kr 

Tabell 15. Materialpris för material till knuffaxel.

 

 

Summerad materialkostnad för hjulvändare =25801kr 

Stora delar av denna materialkostnad är som synes spillmaterial. Om leverantören går med på att 
kapa materialet i mindre bitar, så att hela balkar inte måste köpas så kan kostnaden gå ner 
ordentligt. Särskilt dyr är stödringen för lagringen där mycket spill kommer att ske pga. geometrin.  

 

Tillverkningskostnader 

Vissa delar har sådana geometrier att dessa är bättre att leja bort än att egentillverka. Till de delar 
tillhör den stora stödring vars uppgift är att överföra krafterna från cylindrarna till vändkranslagret 
samt knuffaxeln och knuffar. Ritningar har visats upp till en lokal mekanisk verkstad (Bomans 
Mekaniska AB) för kostnadsförslag. Priserna som visas nedan är utan materialkostnader. Priser för 
utskärning är uppskattade av Lars‐Erik på Duroc Rail AB. 

Knuffar  

Utskärning      Pris ca: 250kr/st    Tot: 500kr 
Fräsning      Pris ca: 1500kr/st    Tot: 3 000kr 
 
Stödring 

Utskärning      Pris ca: 500kr/st    Tot: 500kr 
Svarvning, borrning och gängning  Pris ca: 3000kr    Tot:3 000kr 
 
Knuffaxel 

Svarvning      Pris ca: 1000kr/st    Tot: 1 000kr 
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Summerad totalkostnad för hjulvändaren 

Förutom dessa kostnader tillkommer kostnader för hydraulolja, kostnader för elinstallation 
rörsystem mellan hydraulaggregat och cylindrar samt ev. kostnad för installation av hydraulik.  
Läggs samtliga summor ihop (detaljer, material och tillverkning) uppnås en kostnad på 228 020kr. 
Denna summa skall ses som ett riktvärde och genom att söka efter billigare leverantörer finns 
möjligheter att minska kostnaderna.  

10 Diskussion 
Många timmars arbete har lagts på att få den dynamiska modellen att fungera och därefter överföra 
resultaten till FEM programmet.  

10.1 Dynamik 
De friktioner som används är default stål. I några simuleringar är dämpningen på stål ändrat för att 
minska studsandet av hjulet vid startögonblicket. Dessa friktioner gäller i en ideal miljö, i verkligheten 
finns en t.ex. spån från svarvningen något som inte är tagit i hänsyn till. Detta har inte så stor 
betydelse i de simuleringar som har använts, planer på att även simulera knufflängden har fått slopas 
p.g.a. den svårmätta friktionen, samt svårigheter att simulera de pneumatiska cylindrar som använts.  

Att simulera pneumatiska cylindrar visade sig tidigt bli svårt. Detta på grund av att en cylinders 
uppförande beror på t.ex. tryck, volym/slaglängd och flöde.  I första alternativet med knuffen ovan 
rälsen var det önskvärt att simulera en cylinders rörelse då ett lätt hjulpar inte kunde slå fjädern i 
botten, utan behöver hjälp av cylindrarna till att nå sitt låsta läge. För att simulera detta antogs att 
cylindern har en konstant hastighet. Hastigheten sattes till 200mm/s genom en PID reglerad 
funktion. Denna hastighet var hämtad från Adams simuleringar för hur snabbt knuffaxeln förde sig 
vid pålastning av ett tungt hjul. Att stoppa en konstant hastighet på en kropp är inte helt verkligt 
något som försöken i Adams tydde på. Det fanns helt enkelt inte något enkelt sätt att ändra 
hastigheten, något som jag tyckte var mycket konstigt. Vad som skulle hända var att om ett lätt 
hjulpar gjorde så att knuffaxeln inte slog fjädern i botten, minskade så klart hastigheten tack vare 
fjädern, men att sedan sätta en hastighet på knuffaxeln som på noll sekunder ökade till 200mm/s 
gjorde att programmet kraschade, något som i efterhand inte är konstigt då det visar sig att 
accelerationen skulle bli oändlig. 

En funktion som beskriver hur en pneumatiskcylinder fungerar i verkligheten kändes som ett allt för 
stort uppdrag att skriva, därför gjordes antagandet som är beskrivet ovan. Att simulera den 
erforderliga knuffkraften för att knuffa ett hjulpar elva meter blev därför mycket svårt att 
genomföras och slopades därför.  
Inställningarna i Adams‐solver är många och avancerade, men rätt inställningar är ett måste för att 
resultatet skall bli trovärdigt. Tack vare kunnigt folk på ett supportforum till Adams har inställningar 
som fungerar till denna typ av problem hittats och använts. Huruvida det hade varit smartare att 
använda Adams Rail har jag funderat på då det till stor del handlar om rullfriktion, stål mot stål.  

Ett annat problem som jag stött på var att simuleringstiden ofta var mycket lång därför att jag istället 
för att ändra Hmax istället ökade antalet steg för att få ”mjuka” och fina grafer. Ibland användes så 
mycket som 50 000 steg på en simuleringstid på 5s för att få en mjuk kurva, något som gjorde att 
simuleringarna ofta tog 20‐30 minuter att genomföra. Att ändra Hmax betyder att man ändrar 
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feltoleransen, vilket betyder att istället för att i mitt fall göra 50 000 steg för att få in ett antal träffar 
(en plott som kan överensstämma med verkligheten) och istället öka träffbilden till att fler träffar blir 
godkända och på samma sätt får en graf som blir mer överensstämmande [27], i mitt fall mjukare 
med ett betydligt lägra antal steg. Simuleringstiden kunde på så vis utföras på ca 5 minuter, vilket är 
en avsevärd skillnad.  

 

10.2 FEManalys 
Det svåraste med FEM‐analysen är att ta fram trovärdiga randvillkor och särskilt svårt är det att 
uppskatta hur lagret kommer att påverka spåret i gaveln. Som tidigare nämnts överstiger spänningen 
materialets sträckgräns i ett par noder, men ser man en bit utanför det område där den maximala 
spänningen uppkommer så är spänningen betydligt lägre och utanför farozonen. Rent generellt skall 
de första noderna vid ett randvillkor slopas eftersom de ofta ger felaktiga resultat och eftersom den 
befintliga hjulvändaren inte har några problem, trots en mindre diameter och smalare gavel bör 
detta inte vara något problem i denna konstruktion heller. 

 

10.3 CEmärkning 

Arbetet att göra en CE‐märkning är i och med denna rapport påbörjad, men ett par delar saknas. 
T.ex. saknas el‐scheman och dokumentation om programmering. Riskanalysen är för tillfället endast 
genomarbetad av handledaren på Duroc Rail och jag. Jag ser gärna att personal och skyddsombud är 
med i fall ytterligare riskanalyser äger rym. Att inte fler var med vid genomförandet får skyllas på 
tidsbrist.  

Säkerhetsfaktorer för beräkningar är samtliga satta till 1.5, vilket i mitt tycke är en rimlig 
säkerhetsfaktor. Men anser man att detta redskap faller in som lyftredskap skall säkerhetsfaktorn 
vara högre, men pga. Att konstruktionen endast lyfter 50mm och klämrisken är minimal har jag valt 
att arbeta med den ovan angivna säkerhetsfaktorn. 

Ytterligare ett antal standarder som kan vara intressanta att kontrollera att konstruktionen uppfyller 
är presenterade under bilaga 6 EG‐försäkran 
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Bilaga 1 SIRIUS MASTERPLAN 

 



2 

 

Bilaga 2 Hjulvikter och dimensioner 
 

Tabell 16. Vikter och diametrar för hjulpar. 

Typ Vikt per stomme (kg) Vikt axel + lager (kg) Total vikt (kg) Diameter (mm) 
46 460 ~440 ~1550 970 
38 374 ~325 ~1075 986 
47 363 ~320  ~1050 920 
57 381 ~340 ~1100 920 
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Bilaga 3 Topologi av dynamikmodell från Msc. Adams 
 
 Ground Part: ground 
  
  Part ground 
  Is connected to: 
    rail via JOINT_1                        (Fixed Joint) 
    springcyl1 via SPRING_1.sforce              (Single_Component_Force) 
    springcyl2 via SPRING_2.sforce              (Single_Component_Force) 
    shaft via SFORCE_3                     (Single_Component_Force) 
    turntable via JOINT_11                     (Fixed Joint) 
  
  Part rail 
  Is connected to: 
    Ground via JOINT_1                    (Fixed Joint) 
    PART9 via CONTACT_Rail_wheel           (Contact) 
  
  Part turntable 
  Is connected to: 
    Ground via JOINT_11                   (Fixed Joint) 
    push1 via JOINT_5                      (Revolute Joint) 
    push2  via JOINT_6                     (Revolute Joint) 
    shaft  via JOINT_7                      (Translational Joint) 
    springcyl2 via JOINT_8                      (Translational Joint) 
    springcyl1 via JOINT_9                      (Translational Joint) 
    shaft  via JOINT_10                     (Translational Joint) 
    shaft via CONTACT_shaft_turntable      (Contact) 
  
  Part push1 
  Is connected to: 
    Turntable via JOINT_5                      (Revolute Joint) 
    Shaft via Contact_push1_shaft          (Contact) 
    PART9 via CONTACT_Push1_wheel         (Contact) 
  
  Part push2 
  Is connected to: 
    Turntable via JOINT_6                      (Revolute Joint) 
    Shaft via CONTACT_push2_wheel          (Contact) 
    PART9 via CONTACT_8                    (Contact) 
  
  Part shaft 
  Is connected to: 
    Turntable via JOINT_7                     (Translational Joint) 
    Ground via SFORCE_3                    (Single_Component_Force) 
    Turntable via JOINT_10                     (Translational Joint) 
    springcyl1 via CONTACT_springcyl1_shaft (Contact) 
    springcyl2 via CONTACT_5                    (Contact) 
    turntable via CONTACT_shaft_turntable      (Contact) 
    push1 via Contact_push1_shaft          (Contact) 
    push2 via CONTACT_push2_wheel          (Contact) 



4 

 

  
  Part springcyl2 
  Is connected to: 
    Turntable via JOINT_8                      (Translational Joint) 
    Ground via SPRING_2.sforce              (Single_Component_Force) 
    Shaft via CONTACT_5                    (Contact) 
  
  Part springcyl1 
  Is connected to: 
    Turntable via JOINT_9                      (Translational Joint) 
    Ground via SPRING_1.sforce              (Single_Component_Force) 
    shaft  via CONTACT_springcyl1_shaft     (Contact) 
  
  Part PART9 
  Is connected to: 
    Rail via CONTACT_Rail_wheel          (Contact) 
    push1 via CONTACT_Push1_wheel          (Contact) 
    push2 via CONTACT_8                    (Contact) 
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Bilaga 4 Mått för valda lager 
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Bilaga 5 Underlag för riskbedömning 
I enlighet med AFS 1994:48 

Denna  blankett  är  baserad  på  Svenska  Arbetar  Skyddsstyrelsens  Författningssamling  AFS  1994:48 
”Maskiner och  vissa  andra  tekniska  anordningar”,  för bedömning  av  en  risksituation beroende på 
dess effekt eller  skada.  Sannolikheten  (S)  att  risken uppträder och  förutsägbara  konsekvenser  (K). 
Rekommenderade åtgärder är angivna i efterföljande text. 

För varje  identifierad  risksituation görs en bedömning av sannolikheten  (S) att  risksituationen skall 
inträffa samt dess konsekvens  (K). Värderingen av  risken  (R = S + K). Det erhållna värdet av  risken 
noteras med en motsvarande bokstav (A, B, C) och skall leda till en rekommenderad åtgärd. 

Rekommenderade åtgärder. 

  A = Avlägsna/ Konstruera bort risk 

  B = Skydd eller säkerhetsutrustning 

  C = Varna för risken. 

Risker enligt SS‐EN 292.1 

4.2: Mekanisk risk 

- Krossning, Klämning  ‐ Stöt 
- Avklippning    ‐ Genomborrning 
- Skärning    ‐ Skavning, Skrapning 
- Snärjning, Indragning  ‐ Vätska/Gas, Ånga under högt tryck 

 

4.3: Elektrisk risk    4.7: Strålning 

4.4: Värme/Kyla    4.8: Material/Ämne 

4.5: Buller      4.9: Ergonomi 

4.6: Vibrationer    4.10: Kombinations risker 

Sannolikhet (S)  Konsekvens (K)  Summa (S + K = R) 

 

0 = Försumbar   0 = Försumbar skada  0       = Ingen åtgärd 

1 = Mindre trolig  1 = Lättare skada  1 – 3 = Varna för risken (C) 

2 = Förekommer  2 = Svårare skada  3 – 5 = Skydd eller säkerhetsutrustning (B) 

3 = Trolig    3 = Dödlighet    5 – 6 = Avlägsna/konstruera bort risk (A) 
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Bilaga 6 EGförsäkran 

EGFÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 
Maskindirektivet (MD) 98/37/EG 

Harmoniserande standarder: 

- Är tillverkad i enlighet med arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1994:48 
”Maskiner och andra tekniska anordningar” 

- I enlighet med elsäkerhetsverketsförfattningssamling elsäk‐fs 1994:9 och elsäk‐fs 1995:5 
- Lågspänningsdirektivet 73/23/EEG med tillägget 93/68/EEG. 
- EN 292‐1 ”Maskinsäkerhet – Grundläggande begrepp, allmänna konstruktionsprinciper – 

Del 1: Grundläggande  terminologi, metodik” 
- EN 292‐2 ”Maskinsäkerhet – Grundläggande begrepp, allmänna konstruktionsprinciper – 

Del 2: Tekniska principer och specifikationer” 
- Är i övrigt tillverkad i enlighet med följande harmoniserande standarder: SS‐EN 418, SS‐

EN 1037‐1:1996, SS‐EN 294:1993, SS‐EN 418, SS‐EN 982:1996, SS 983:1996 
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Bilaga 7. Placering av kontrollpanel för hjulvändare 

 

Vändskiva 

Svarv  Touch skärm och nödstopp för hjulvändare 

Touch skärm och nödstopp  

för hjulvändare 

Räls 


