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Sammanfattning 

Vid drivning av ortar i underjordsgruvor används ofta en skrotningsrigg för att rensa lös sten från 
väggar, tak och gavlar som har blivit kvar efter skjutning. Detta görs för att frilägga friskt berg som sedan 
förstärks och området blir därmed säkrare att arbeta i. Arbetet har utförts hos LKAB i Malmberget som 
använder skrotningsriggar från JAMA Mining Machines AB av modellen SBU 8000. Projektet har 
handlat om sprickbildning i bommen på skrotningsriggarna eftersom det är ett vanligt förekommande 
problem för LKAB och resulterar ofta i driftstopp och onödiga kostnader. 

Målet har av tidigare nämnda orsaker varit att utreda om orsaken till sprickbildning är kopplat till 
utmattning, enstaka höga laster eller vibrationer vid egenfrekvenserna. Den metod som användes var 
FEM-analyser där statiska och dynamiska egenskaper för bommen studerades med hänsyn till lastfall 
bestämda från praktisk användning av riggen.  

Arbetet har visat att orsaken till sprickbildningen i de flesta fall är beroende av utmattning till följd av 
hydraulhammarens oscillerande rörelse. Dock är överlaster och egenfrekvenser i några fall också en 
bidragande orsak. De komponenter som visade sig vara känsliga för överlaster var tilt- samt vertikalarmen 
och anledningen är att de är relativt långa i axiell riktning vilket gör de känsliga för böjmoment. För 
vertikalarmen visade det dig även att egenfrekvenserna troligen är en bidragande orsak eftersom första 
egenfrekvensen ligger precis vid hammarens maximala arbetsfrekvens. 

Projektet resulterade även i att förbättringsförslag togs fram efter följande designkriterier; små 
förändringar, enkel konstruktion och låg kostnad. Detta för att LKAB ska kunna utföra förändringarna 
med egna resurser på befintliga skrotningsriggar.  Resultaten från förbättringsarbete visade på en 
betydande vinst i form av spänningsreducering för samtliga analyserade komponenter i bommen. Det 
visade sig även att sprickbildning oftast sker i svetsfogar och pga. den anledningen designades 
förbättringsförslagen så att spänningskoncentrationerna hamnade på områden utan någon närliggande 
svetsfog och detta gick att utföra på de flesta komponenterna. Genom förstärkning kunde även 
egenfrekvenserna för vertikalarmen höjas till en tillfredsställande nivå och risken för kraftiga vibrationer 
kunde därför minskas.  
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Abstract 

When tunnels in underground mines are being built, mechanical scaling rigs often are used to clear 
remaining loose rocks from the walls, roofs and gables  after blasting. This is done to expose stable rock 
which then can be reinforced to ensure a safe working environment. The work has been carried out at 
LKAB in Malmberget that is using scaling rigs from JAMA Mining Machines AB who manufactures the 
model SBU 8000. The project has focused on crack propagation in the scaling boom since it is a common 
problem for LKAB and often results in unnecessary downtime and expenses.  

By the reasons stated above, the aim of the project has therefore been to investigate if the cause of the 
crack propagation depends on fatigue, occasional high loads or vibrations at the natural frequencies (i.e. 
resonance). The method used was FE-analysis where static and dynamic properties for the boom were 
considered with respect to load cases determined from practical use of the rig. 

The work has shown that the cause of crack propagation generally is dependant of fatigue as a result 
of the hydraulic hammers oscillating translation. Though, excess load and vibrations at natural 
frequencies were in some cases also contributing factors. The components found to be sensitive to excess 
loads were the vertical and tilt arm and the reason is their relatively long extension in the axial range 
which makes them sensitive to bending torque.  It was also found that resonance probably is a 
contributing source since the first natural frequency for the vertical arm was close to the hammers 
maximum operating frequency.  

The project also resulted in that improvement proposals were developed according to the following 
design criteria; small changes, simple construction and low cost. This was done so that LKAB should be 
able to make the changes with its own resources. The results of improvements showed a significant gain 
in terms of stress reduction for all analyzed components of the boom. It also appeared that crack 
propagation usually occurs in weld joints and therefore improvement proposals were designed so that 
stress concentrations came up in areas without any surrounding weld joints and this was able to 
accomplish on most components. By reinforcements, the natural frequencies of the vertical arm were 
raised to a satisfactory level and the risk of resonance could thereby be reduced. 
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Förord 

Denna rapport beskriver arbetet som har utförts i mitt examensarbete och är den avslutande delen av 
min utbildning till civilingenjör inom maskinteknik vid Luleå tekniska universitet (LTU). Projektet gick 
ut på att fastställa orsak till sprickbildning på skrotningsriggen JAMA SBU 8000 och arbetet har utförts 
hos LKAB i Malmberget.  

Jag vill först av allt rikta ett stort tack till Tord Nordvall, som har varit min handledare på LKAB samt 
övrig personal som har hjälpt till att svara på frågor mm. Även min examinator på LTU, Jan-Olov 
Aidanpää, ska ha ett stort tack för all hjälp i form av bl.a. givande diskussioner. Den som gav mig idén till 
examensarbetet var min handledare på LTU, Jan Lundberg, och ska också ha ett stort tack för sin 
inblandning.  

Slutligen vill jag tacka studiekamrater, lärare, familj, vänner mm. som har stöttat och hjälpt mig under 
hela utbildningen – ingen nämnd, ingen glömd.  

 
Joakim Winsa 
Luleå, januari 2010 
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Nomenklatur  

Variabel Benämning Enhet 

 
n  Normalspänning Pa 

nF  Normalkraft N 

tA  Tvärsnittsarea m2

  Töjning - 

E Elasticitetsmodul Pa 

  Skjuvspänning Pa 

sF  Skjuvkraft Pa 

  Vinkelförändring - 

G Skjuvmodul Pa 

x  Spänning i x-riktning Pa 

y  Spänning i y-riktning Pa 

xy  Skjuvspänning i xy-planet Pa 

3,2,1  Huvudspänning Pa 

e  Effektivspänning Pa 

in  Antal cykler för varje spänningsnivå - 

iN  Antal cykler till brott vid konstant 
spänning 

- 

C Jämförelsetal - 

K  Spänningsintensitetsfaktoromfång mPa

IK  Spänningsintensitetsfaktor mPa

a Spricklängd m 

  Likformat spänningsfält Pa 

ICK  Kritisk spänningsintensitetsfaktor mPa

cG  Töjningsenergiöverföring mPa 

f  Spänning vid brottet Pa 

G Plastisk överföring 2/ mJ  

tm  Konstant - 

m Massa kg 

k Fjäderkonstant N/m 

x  Förskjutning m 

x  Hastighet m/s 

x  Acceleration m/s2

A Amplitud m 

n  Odämpad egenfrekvens rad/s 

t Tid s 

c Dämpningskoefficient Ns/m 

bX  Amplitud m 

crc  Kritisk dämpningskoefficient Ns/m 

  Dämpningsförhållande - 

d  Dämpad egenfrekvens rad/s 

  Fasförskjutning rad 

F Oscillerande kraft N 

0f  Kraftamplitud N 

X Amplitud m 

  Pådrivande krafts frekvens rad/s 

r Frekvensförhållande - 

[M] Massmatris kg 

[U ] Accelerationsmatris m/s2

[U ] Hastighetsmatris m/s 

[U ] Förskjutningsmatris m 

[C] Dämpningsmatris Ns/m 

[K] Styvhetsmatris   N/m 

bF  Belastning N 

nf  Egenfrekvens Hz 

  Spänningsförändring % 

0  Spänning utan belastning Pa 

k Lutningskoefficient - 

s  Sträckgräns Pa 
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1. Sprickbildning på skrotningsrigg SBU 8000 

Denna rapport sammanfattar examensarbetet där sprickbildning i bommen på skrotningsriggen JAMA 
SBU 8000, Figur 1.1, har analyserats med avseende på om orsaken är kopplad till resonans, utmattning 
eller enstaka höga laster. Examensarbetet har utförts på LKAB och problembakgrunden tillsammans med 
en kortare företagspresentation och information om brytningsmetod följer nedan. 

 

 
Figur 1.1. Skrotningsrigg JAMA SBU 8000 [1] 

1.1. LKAB 

Luossavaara-Kiirunavaara AB, LKAB, är en världsledande mineralkoncern och är en av de största 
leverantörerna av järnmalmspellets i Europa [2]. Huvuddelen av järnmalmsproduktionen är förlagd till 
norra Sverige där brytning och pelletstillverkning främst pågår i Malmberget och Kiruna. Företaget 
bildades 1890 och produktionen var från början förlagd till dagbrott, men har på senare tid helt övergått 
till underjordsbrytning. I Kiruna bryts malmen från en enda stor malmkropp och i Malmberget från 
flertalet mindre, se Figur 1.2. Brytningsmetoden som används idag kallas för skivrasbrytning och beskrivs 
nedan mer ingående. 

 

 
Figur 1.2. T.v. Malmkroppen i Kiruna, t.h. malmkropparna i Malmberget [2] 

1.2. Skivrasbrytning 

Skivrasbrytning innebär, som namnet antyder, att malmkroppen delas upp i horisontala skivor på 
förutbestämda nivåer där den översta skivan bryts först [3]. Processen kan delas upp i huvudfaser som 
tidsmässigt följer varandra och de kan kort beskrivas enligt följande: 

 
 Tillredning: Skivan tillreds, dvs. ortar och schakt drivs och området görs klart för rasborrning, se 

även kapitel 1.3 - Tillredning. 
 Rasborrning: Vertikala borrhål i form av kransar borras i tvärortarnas tak.  
 Sprängning: De tidigare borrade kransarna laddas med sprängmedel som detoneras. 
 Raslastning: Lössprängd malm lastas ner i schakt som leder till huvudnivån. 
 Transport: Malmen tappas ut från schakten på huvudnivån och transporteras vidare med tåg eller 

truckar till bergkrossar.  
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1.3. Tillredning 

Skrotningsriggen SBU 8000 används av LKAB främst under tillredningen och av den anledningen 
följer mer fakta om tillredningsfasen. Fasen börjar med ortens förutbestämda profil, orientering och längd 
mäts in och överförs till ett borraggregat som gör korrekt positionerade hål. Borrhålen laddas enligt ett 
laddningsschema och sprängs med förutbestämda fördröjningar och därefter lastas det lösgjorda berget ut. 
Då lastningen är avslutad påbörjas skrotning av det sprängda området, dvs. löshängande sten avlägsnas 
med t.ex. en SBU 8000, Figur 1.3. 

 

 
Figur 1.3. Skrotning med SBU 8000 [1] 

 
Slutligen så förstärks området med bergbultar, sprutbetong och i vissa fall kombinerat med 

armeringsnät. 

1.4. Problembakgrund 

Skrotningsriggarna utsätts för en mycket kraftig belastning då den hydrauliska hammaren knackar lös 
sten från bergväggen, dvs. då skrotning pågår. Hammarens kontinuerliga slag ger upphov till 
spänningsvågor som fortplantar sig genom hela bommen, Figur 1.4, och sprickor återfinns i hela 
maskinen ända upp till förarstolen.  

 
 

1. Hammarinfästning 
2. Tiltled 
3. Tiltarm 
4. Vertikalarm 
5. Horisontalarm 
6. Kransväng 

Figur 1.4. Bom till SBU 8000 
 
Syftet med detta arbete var därför att göra en närmare studie av själva bommen. Studien innefattade 

kartläggning av spricktillväxtzoner, bygge av FEM-modell, simulering med statisk belastning, 
bestämning av egenfrekvenser för enskilda komponenter samt ta fram förslag på förbättring med 
simuleringsresultaten som grund.  
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2. Tillvägagångssätt 

Den använda metoden har grovt delats upp i mindre faser enligt Figur 2.1 för att erhålla en tydlig 
arbetsstrategi. De faser som har använts beskriv nedan mer ingående. 

 

 
Figur 2.1. Arbetsstrategi 

2.1. Litteraturstudie mm. 

Denna fas innefattade teoretiska studier om sprickbildning där olika sprickbildningskriterier, teorier 
om utmattning mm. har behandlats. Även karläggning av sprickzoner har gjorts och eftersom lastfall var 
avgörande för detta arbete var dessa i högsta grad nödvändiga att bestämma på ett konsekvent sätt 
tillsammans med lämpliga constraints.  Detta har i sin tur lett fram till att nödvändiga steg i arbetet har 
kunnat identifieras och en lämplig grovplanering har kunnat skapas, se Bilaga C. 

2.2. Modellbygge och simulering 

Då första fasen var avklarad kunde själva modelleringsarbetet starta. Detta var tvunget att påbörjas 
med att rita upp samtliga komponenter som solidmodeller då de modeller som erhölls från början endast 
bestod av alla mindra komponenter som sedan svetsas ihop. Anledningen till att även solidmodeller 
skapades istället för assemblies var för att i slutändan underlätta bygget av FEM-modellerna genom 
mindre geometriförenklingar. Då FEM-modellerna var färdiga kunde simuleringar köras med tidigare 
framtagna lastfall och constraints.  

2.3. Förbättringsförslag 

Med resultaten från simuleringarna som grund påbörjades arbete med att ta fram förslag på 
förbättring. Målen med förbättringarna var att, genom små geometriförändringar (förstärkningar), 
förflytta spänningskoncentrationerna från svaga punkter (t.ex. svetsfogar) och om möjligt sänka 
toppspänningarna samt förflytta egenfrekvenser om dessa låg nära hydraulhammarens arbetsfrekvens. 
Detta var en iterativ process där nya modeller togs fram och nya simuleringar kördes för att verifiera att 
förändringarna var giltiga enligt det tidigare nämna målet.   
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3. Förväntningar/mål 

Detta kapitel beskriver de olika mål och förväntningar som tidigare delvis har nämnts mer ingående. 
Målen har under hela arbetets gång legat i fokus och är följande punkter: 

 
 Dokumentation av svaghetszoner 
 Fastställa orsak till sprickbildning 
 Framtagning av förbättringsförslag 
 

3.1. Dokumentera svaghetszoner 

Erfarenhet har visat att sprickor förekommer ända från hammarinfästningen till förarstolen på 
skrotningsriggen SBU 8000 och detta mål innefattade då att mer exakt dokumentera var på 
komponenterna dessa sprickzoner förekommer mest frekvent. Detta var nödvändigt för att sedan kunna 
bedöma simuleringsresultatens kvalité med utgångspunkt av praktisk erfarenhet av svaghetszoner. 
Simuleringarna borde helt enkelt visa att höga spänningskoncentrationer förekommer där sprickor finns i 
praktiken för att vara användbara till fortsatt utvecklingsarbete.  

3.2. Fastställa orsak till sprickbildning 

Då dokumenteringen och verifieringen av simuleringarna var avslutade kunde simuleringsresultaten 
användas för att göra en teoretisk bedömning om vad orsaken till sprickbildningen var. Dvs. om den var 
utmattning, överbelastning eller resonans (som ger upphov till kraftiga vibrationer), se Kapitel 4 – Teori 
för mer information.  

3.3. Framtagning av förbättringsförslag 

När de två tidigare nämnda målen var uppfyllda kunde arbetet riktas in på förbättringsförslag med 
resultaten från föregående mål som utgångspunkt. Förbättringsförslagen skulle uppfylla tre 
grundläggande designkriterier: 

 
 Små förändringar, dvs. det var inte tänkt att en helt ny bom skulle utvecklas. 
 Enkel konstruktion 
 Låg kostnad 
 
Med utgångspunkt från dessa kriterier kunde förbättringsarbetet påbörjas och detta inleddes med att 

olika koncept för komponenterna togs fram. Dessa koncept kunde sedan utvärderas med hjälp av nya 
FEM-modeller samt simuleringar och resultaten från dessa stod som grund när de vinnande koncepten 
fastslogs.  
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4. Teori 

Detta kapitel behandlar litteraturstudien som innefattade teori bakom grundläggande hållfasthetslära 
som sprickor och utmattning, men även grundläggande dynamik i mekaniska system. Anledningen till att 
denna gjordes var att öka förståelsen bakom de processer som kan ge upphov till sprickbildning och hur 
detta är möjligt att undvika.   

4.1. Fundamental hållfasthetslära 

En av de mest fundamentala storheterna inom hållfasthetslära är normalspänning och ges t.ex. för en 
balk med konstant tvärsnittarea, som belastas enaxligt i balkens längdriktning, enligt [4] av  

 

t

n
n A

F
     (4.1) 

 
Spänningen i detta fall kallas vanligtvis för dragspänning  och är direkt proportionellt mot töjningen i 

materialet som utsätts för belastningen enligt 
 

E
n

      (4.2) 

 
Om t.ex. en skruv håller ihop två plåtar som belastas i varsin motsatt riktning (vinkelrätt mot skruvens 

axiella riktning) kommer skruven utsättas för skjuvspänning. Definitionen av skjuvspänning är – på 
ungefär samma sätt som normalspänning – givet som 
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     (4.3)  

 
och leder till en vinkelförändring som beräknas enligt 
 

G

      (4.4) 

 
Vidare så är Mohrs cirkel en användbar teori för att beskriva spänningstillståndet i ett material. Denna 

cirkel beskriver tillståndet i två eller tre dimensioner där normal- samt skruvspänningarna tas i beaktande. 
Cirkelns radie, R, för det tvådimensionella fallet ges enligt [4] av 
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Skärningspunkterna på x-axeln, dvs. huvudspänningarna 1  och 2 , kan därefter bestämmas genom 

följande uttryck: 
 

Ryx  )(
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Med hjälp av Ekv. 4.5 – 4.7 kan cirkeln ritas upp enligt Figur 4.1. 
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Figur 4.1. Mohrs cirkel 

 
För att bestämma om plastisk deformation kommer att uppstå i ett material så är Von Mises 

effektivspänning ett vanligt jämförelsetal. Då effektivspänningen överstiger sträckgränsen för ett material 

kommer plastisk deformation uppstå och då huvudspänningarna 1 - 3  är bestämda (i 2-D gäller det att 

03  ) kan den enligt [4] beräknas som 
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4.2. Utmattning/Sprickor 

Inom mekanikens områden är sprickor till följd av utmattning den överlägset vanligaste orsaken till 
haveri [5]. Detta är speciellt utmärkande i maskiner som utsätts för cykliska belastningar som t.ex. en 
skrotningsrigg. Utmattning är samtidigt en svår process att kontrollera då flertalet parametrar spelar in, 
som t.ex. arbetsmiljön, lastcykel, felaktigheter i materialet (mikrostrukturen) mm. Materialets 
utmattningsegenskaper beskriv vanligtvis med en S-N-kurva som t.ex. för aluminium i Figur 4.2. Denna 
figur visar klart att den effektiva spänningen i ett material är direkt kopplat till antalet cykler innan brott.   

 
Figur 4.2. S-N-kurva för ett sorts sprött aluminium med sträckgränsen 320 MPa [6] 
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Då en spricka uppstår kommer den fortsätta växa eftersom spänningskoncentrationer kommer att 
bildas i sprickans ändar, se Figur 4.3 för exempel.  

 

 
 
 

Sprickor kan grovt delas upp i två kategorier: utmattningssprickor och sprickor pga. enstaka 
överlaster. Dock så kan en överlast generera en spricka som i sin tur fortsätter växa pga. utmattning, eller 
så kan inre sprickor eller felaktigheter i materialet leda till plastisk deformation även då spänningen från 
den cykliska belastningen ligger under sträckgränsen. En av svårigheterna med utmattning är att 
processen oftast är stokastisk, dvs. den är slumpmässig. Det finns dock ett antal teorier som behandlar 
utmattning och en av dessa utgår från Paris equation [4]: 
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där da/dN är sprickans tillväxt per cykel, mt är normalt mellan 3-5 för metaller och C bestäms 

experimentellt från Miners rule enligt 
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4.2.1. Spänningsintensitetsfaktor 
För att mer exakt kunna bestämma spänningstillståndet nära en sprickas spets används en variabel 

som benämns spänningsintensitetsfaktor, IK . Denna variabel jämförs sedan med den kritiska 

spänningsintensitetsfaktorn ICK  och då IIC KK   uppstår brott. Spänningsintensitetsfaktorn beror på 

flertalet parametrar men kan för ett idealt, plant fall erhållas som 
 

aK I      (4.11) 

 

enligt Irwins modifikation av Griffiths kriterium. IK  kan enkelt beskrivas som den drivande kraften 

för ett sprött brott och ICK  som materialets motstånd. Spänningsintensitetsfaktorn beskriver även vilken 

typ av belastning som sprickan utsätts för, se Figur 4.4. Dock så är första fallet det vanligaste under 
konstruktionsarbete. 

 

Figur 4.3. Spänningskoncentration kring en 
spricka [7]
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Figur 4.4. Belastningstyper [8] 

 
För plan spänning kan den kritiska spänningsintensitetsfaktorn för det ideala fallet beräknas genom 
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där  
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och 
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af     (4.14) 

 

För duktila material som  t.ex. stål gäller det att 2/1000 mJGG p  . 

4.3. Dynamik 

Strukturers mekaniska egenskaper är viktiga att ta i beaktande då en konstruktion utformas, speciellt 
då det förekommer dynamiska laster. Detta för att egensvängningar kan resultera i kraftiga vibrationer 
som medför brott pga. att arbetsfrekvensen är densamme som egenfrekvenserna för systemet, men även 
för att impulser som ger upphov till snabba spänningsvågor med hög amplitud färdas genom systemet. 
Svängningarna kan delas upp i två huvudgrupper: fria och påtvingade svängningar. Nedan följer 
grundläggande teorier för odämpad och dämpad svängning samt resonans beskrivet i [9]. 

4.3.1. Fria svängningar 
Ett exempel på fria svängningar är en pendel som sätts i rörelse och den tillåts svänga fritt utan att den 

får en ytterligare knuff eller stannas manuellt samt att friktionen försummas. Ett annat exempel är en 
punktmassa som vilar på en vertikal fjäder där dämpningen är försumbar, Figur 4.5.  

 

 
Figur 4.5. Massa-fjäder 

 
Rörelseekvationen för systemet i Figur 4.5, där endast fjäder och massa ingår, med fjäderkonstanten k 

ges efter summering av krafter som 
 

0 kxxm      (4.15) 
 
Lösning av den ordinära differentialekvationen i Ekv. 4.15 blir då 

)cos()( tAtx n    (4.16) 
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där den odämpade egenfrekvensen för systemet är 
 

m

k
n      (4.17) 

 
I praktiken finns det alltid någon slags dämpning i alla system som t.ex. friktion i lager mm. I Figur 

4.6 kan ett enkelt dämpat system med dämpningskoefficienten c och fjäderkonstanten k ses. 
 

 
Figur 4.6. Massa-fjäder-dämpare 

 
Motsvarande rörelseekvation för systemet ovan som i Figur 4.5 blir då 
 

0 kxxcxm     (4.18) 
 

Skillnaden från föregående odämpade fall är att något som kallas kritisk dämpning, crc , och 

dämpningsförhållande,  . Dessa två ges av  
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     (4.20) 

 
Det absolut vanligaste är att man vill ha ett underdämpat system, dvs. 1  och lösningen för det 

underdämpade systemet är 
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Där fasförskjutningen pga. dämpningen är   och den dämpade egenfrekvensen är 

 

nd  21    (4.22) 

 
Systemets förskjutning då det släpps fritt kan ses i Figur 4.7. 
 

 
Figur 4.7. Uppförande hos ett dämpat system [10] 
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4.3.2. Påtvingade svängningar 
Slutligen behandlas det sista enkla fallet där en harmonisk oscillerande kraft har lagts till enligt Figur 

4.8. Normalfallet för maskiner är att samtliga komponenter, dvs. en drivande kraft, fjäder och dämpare, 
finns med. På likande sätt som tidigare med summering av krafter erhålls rörelseekvationen som  

 
Fkxxcxm      (4.23) 

 
där 
 

)cos(0 tfF     (4.24) 

 

 
Figur 4.8. Massa-fjäder-dämpare-kraft 

 
Lösningen till differentialekvationen i Ekv. 4.23 blir då 
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Vidare så är r frekvensförhållandet mellan den drivande kraftens frekvens och den odämpade 

egenfrekvensen, dvs. 
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     (4.27) 

 
Och slutligen ges fasförskjutningen av 
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Responsen för ett sådant system med olika dämpningsförhållanden kan ses i Figur 4.9. 
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Figur 4.9. Responsen från ett system med en massa, fjäder, dämpare och harmonisk kraft 

[11] 
 
Då Figur 4.9 studeras är det trivialt att inse att dämpningen i högsta grad påverkar amplituden på 

svängningarna.  

4.3.3. Mekanisk resonans 
Som det tidigare nämnts uppstår mekanisk resonans (egensvängning) då den drivande kraftens 

frekvens är lika med systemets egenfrekvens (resonansfrekvens) och systemet är grovt underdämpat. 
Resonansen kan orsaka våldsamma svängningar i systemet som i sin tur kan leda till haveri och är av 
denna anledning ett mycket viktigt begrepp som i princip alltid måste tas i beaktande vid konstruktion. 
Fenomenet som uppstår då 1r  i Figur 4.9 är mekanisk resonans och resulterar i att amplituden blir 
mycket stor. Detta är kanske det viktigaste området inom maskindynamiken eftersom det absolut inte är 
önskvärt i en design och är därför nödvändigt att förutse under konstruktionen. 

4.4. Finita element metoden 

Finita Element Metoden (FEM) är ett mycket kraftfullt verktyg inom solidmekaniken, dynamiken mm 
[12].  Metoden lämpar sig särskilt bra för komplexa strukturer där en analytisk lösning är mycket 
besvärlig och tidskrävande eller kanske t.o.m. är omöjlig med dagens kunskap. Metoden går ut på att 
strukturen delas upp i mindre delar, så kallade finita element, som kopplas samman i noder. Dessa 
element har en betydligt mindre komplex struktur där en teoretisk approach är möjlig och elementen 
kopplas ihop via förskjutningen av noderna. Elementen har fysiska egenskaper som t.ex. geometri i form 
av tjocklek, massa mm. Det finns flera olika sorters element och dessa kan delas upp i följande vanliga 
klasser: 

 
 2-D-element – modellering av skal, plåtar mm, som har stor yta i förhållande till tjockleken: 

har t.ex. kvadratisk eller triangulär geometri 
 

 3-D-element – modellering av solidkomponenter med stor volym: har t.ex. kubisk eller 
tetraedal geometri 

 
De ihopkopplade elementen kallas för nät (mesh) och approximerar geometrin på strukturen, dvs. 

mindre element resulterar i en bättre approximation. Det är speciellt viktigt att ha små element vid små 
detaljer i strukturen, alltså kan elementstorleken variera i nätet. Om alldeles för stora element har använts 
eller är av fel typ så kan det ge en negativ inverkan på resultatet och ett bra sätt att kontrollera nätets 
kvalitet är att plotta resultaten för olika elementstorlekar och då kurvan konvergerar är storleken godkänd. 
Då nätet är färdig kan randvillkor, krafter, tryck mm. kopplas till noderna och därefter kan en solver lösa 
olika hållfasthetsproblem. Tiden som åtgår för beräkningarna är direkt kopplat till antalet element, varför 
det är av stor vikt att hitta lämplig storlek utan att använda för små. 

 
Vad gäller dynamiken inom FEM så formuleras rörelseekvationen på liknande sätt som i underkapitel 

4.3 – Dynamik, men ekvationen ges här istället i matrisform: 
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][]][[]][[]][[ FUKUCUM     (4.29) 

 
Denna formulering gäller för de flesta linjärt elastiska problem innehållande massa, fjäder och 

dämpare. Men på grund av att dämpning ignoreras i de flesta fall av modalanalys med FEM kan Ekv. 4.29 
skrivas om på den generella formen enligt 

 

 ]0[]][[]][[  UKUM     (4.30) 

 
Exempel på resultat av modalanalys med FEM kan ses i Figur 4.10. 
 
 

 
Figur 4.10. Modalanalys med FEM [13] 
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5. Modellbygge och simulering 

Det valdes i ett tidigt skede att de delar som skulle behandlas i detta examensarbete var 
hammarinfästningen, tiltleden, tiltarmen, vertikalarmen och till viss del horisontalarmen.  Detta kapitel 
beskriver hur FEM-modellerna för de olika komponenterna har byggts upp med avseende på elementnät, 
material, randvillkor, laster och vilka förenklingar som har gjorts. Kapitlet beskriver även vilka 
simuleringar som har utförts och anledningen till det. 

5.1. CAD-modell 

Som tidigare nämnts skulle analyserna i detta examensarbete utföras med FEM-modeller, och av den 
anledningen var CAD-modeller för komponenterna grundläggande. Nedan följer översiktlig fakta om 
dessa modeller. 

5.1.1. Grundmodeller 
JAMA tillhandahöll CAD-modeller som var gjorda ur tillverkningssynpunkt, dvs. de var uppdelade i 

varje enskild plåt, cylinder mm. för att lätt kunna ta fram tillverkningsunderlag. Dessa delar svetsades 
sedan ihop enligt Figur 5.1 och Figur 5.2. 

 

 
Figur 5.1. Assemblies: a) Hammarinfästning, b) Tiltled, c) Tiltarm 

 

 
Figur 5.2. Assemblies: a) Vertikalarm, b) Horisontalarm 

5.1.2. Solidmodeller 
I CAE-programmet UGS NX6, som användes i detta projekt, är det möjligt att modellera svetsfogar i 

assemblies, men pga. en relativt snäv tidsram var det ej möjligt i detta projekt.  För att underlätta FEM-
modelleringen skapades det istället solidmodeller för de enskilda komponenterna i Figur 5.1 och Figur 
5.2. Solidmodeller är betydligt enklare att handskas med då geometriförenklingar ska göras innan nätet 
skapas. Solidmodellerna med tänkta svetsfogar kan ses i Figur 5.3 och Figur 5.4. 

 

 
Figur 5.3. Solidmodeller: a) Hammarinfästning, b) Tiltled, c) Tiltarm 
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Figur 5.4. Solidmodeller: a) Vertikalarm, b) Horisontalarm 

5.2. FEM-modell 

Då solidmodeller var färdigställda kunde arbetet med FEM-modellerna starta. Detta innefattade att 
bestämma material, lastfall, constraints samt göra geometriförenklingar genom att t.ex. onödiga hål mm. 
raderas för att underlätta arbetet med att skapa ett stabilt och bra nät. Även vilka resultat som skulle tas 
fram bestämdes.  

5.2.1. Materialegenskaper 
Materialet som används i bommen på SBU 8000 heter Weldox 700 och tillverkas av SSAB. Weldox 

anses vara världens starkaste konstruktionsstål [14] pga. att det är mycket hårt och segt och uppfyller lätt 
standarden EN 10 025 [15]. Nödvändiga egenskaper för stålet sammanfattas i Tabell 5.1 och fullständiga 
specifikationer kan ses i Bilaga D. 

 
Tabell 5.1. Materialdata för Weldox 700 

Densitet 7800 3/ mkg  

Elasticitetsmodul  210 GPa 
Poisson’s ratio 0.3 
Värmeutvidgningskoefficient oC/1012 6  
Sträckgräns 700 MPa 
Brottgräns 780 – 930 MPa 

5.2.2. Geometriförenklingar 
Samtliga komponenter som har analyserats har relativt komplex geometri. Det visade sig att flertalet 

geometriförenklingar kunde genomföras på samtliga delar utan att resultatet påverkades negativt. Det var 
t.ex. onödiga hål, överlappningar mm. som kunde raderas och detta resulterade i att ett betydligt finare nät 
kunde användas. Både den inbyggda funktionen i NX6, som bl.a. tar bort små och onödiga ytor, hål och 
radier, samt manuell borttagning av volymer mm. användes och ett exempel på detta kan ses i Figur 5.5 
där den utstickande delen av cylindern i tiltleden har raderats och underplåten har dragits ut till kanterna.  

 

  
Figur 5.5. Geometriförenklingar på tiltleden 

5.2.3. Lastfall 
Nästa viktiga steg i modelleringsarbetet var att bestämma vilka lastfall som skulle simuleras. Pga. av 

tidsskäl, brist på utrustning samt den mycket hårda miljön som skrotningsriggarna arbetar i kunde ej den 
faktiska belastningen mätas upp, utan realistiska fall har tagits fram med en antagen kraft. Kraftens 
storlek har dock ingen betydelse eftersom fokus i detta arbete var att ta fram en översiktlig bild av 
spänningsfördelningarna och den relativa spänningsförändringen efter förstärkning. Eftersom skrotning 
av gavlar, Figur 1.3, är ett av de vanligaste arbetsmomenten där skrotningsriggen utsätts för en mycket 
hög belastning valdes olika lastfall med utgångspunkt från detta.  
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 Lastfall 1 – Skrotning rakt fram utan gravitation: Detta lastfall föreställer skrotning enligt 

Figur 5.6, där gravitationen har försummats, med en pålagd kraft bF  i axiell riktning. Den 

komponent som analyseras ligger alltså parallellt med horisontalplanet och den enda kraft 
som påverkar kommer från hammaren. 
 

 
Figur 5.6. Lastfall 1 

 
 Lastfall 2 – Skrotning med angreppsvinkel utan gravitation: Lastfallet innebär vinklad 

skrotning där t.ex. tiltarmen är vinklad 30o gentemot horisontalplanet enligt Figur 5.7 och den 

pålagda kraften är bF . Det är alltså den framförvarande komponenten som är vinklad 30o 

relativt den analyserade.  Även i detta fall försummas gravitationen. 
 

 
Figur 5.7. Lastfall 2 

 
 Lastfall 3 – Brytning utan gravitation: Detta fall föreställer ett moment som förekommer 

under arbete och innebär att man bryter lös sten och gäller t.ex. för tiltleden enligt Figur 5.8. 
 

 
Figur 5.8. Lastfall 3 

 
 Lastfall 4 – Skrotning rakt fram med gravitation: Belastning enligt lastfall 1 men med 

gravitationen inkluderad, dvs. egenvikten för den analyserade komponenten samt de 
komponenter som sitter fast framför (modelleras som en punktmassa längst ut på den 
analyserade komponenten) tas i beaktande. 
 

 Lastfall 5 – Egenfrekvensanalys: Bestämning av egenfrekvenser för samtliga enskilda 
komponenter. Detta fall kräver ingen pålagd kraft då egenfrekvenserna ej är beroende av en 
last. Övriga komponenters påverkan har inte heller beaktats.  
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De pålagda krafterna samt vilka lastfall som användes för de olika komponenterna sammanfatts i 

Tabell 5.2 och komponenternas egenvikter (utan hydraulcylindrar, slangar mm.) i Tabell 5.3. 
 
 
 
 
 

Tabell 5.2. Använda lastfall för varje komponent 

NFb 1000  Lastfall 1 Lastfall 2 Lastfall 3 Lastfall 4 Lastfall 5 

Hammarinfästning x    x 
Tiltled x x x x x 
Tiltarm x x x x x 
Vertikalarm x x  x x 
Horisontalarm     x 

 
Tabell 5.3. Egenvikter 

Komponent Vikt  
Hydraulhammare (SB 300) 300 kg 
Hammarinfästning 132 kg 
Tiltled 250 kg 
Tiltarm 288 kg 
Vertikalarm 960 kg 
Horisontalarm 609 kg 

 

5.2.4. Constraints 
Då lastfallen var färdiga bestämdes constraints som skulle efterlika verkligenheten i så stor 

utsträckning som möjligt. De constraints som främst användes i NX6 var CYLINDRICAL, låsta i axiell 
och radiell riktning med rotationen fri, för att likna de bultar som används lederna. Dock så användes 
även andra constraints i form av SIMPLY SUPPORTED, USER DEFINED mm. för att modellen skulle få 
ett mer verklighetstroget rörelsemönster. Vidare så antogs hydrauliken vara stel, dvs. hydraulcylindrarna 
modellerades som rigida. Ett exempel på hur constraintsen modellerades kan ses i Figur 5.9 för tiltleden. 

 

 
Figur 5.9. Tiltled med constraints och laster modellerade 

5.2.5. Elementnät 
När övriga steg var avklarade kunde ett nät skapas för varje enskild komponent. För att erhålla ett 

stabilt nät, med lagom stora element, var det av största vikt att kunna styra den automatiska inbyggda 
funktionen i NX6 för nät-generering för att erhålla ett finare nät vid kritiska punkter och ett grövre nät vid 
mindre viktiga områden. Detta kunde åstadkommas med hjälp av funktionen MESH CONTROL som 
möjliggör manuell styrning av elementstorlekarna på enskilda ytor. Detta förfarande tillämpades på 
samtliga komponenter då alla består av stora solider med små detaljer, vilket resulterade i att det ej var 
möjligt att använda små element överallt pga. beräkningstid mm. En annan anledning var att mindre 
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element ger noggrannare resultat där det är viktigast, dvs. där spänningskoncentrationerna är som störst. 
Ett exempel på en kritisk punkt på tiltleden kan se i Figur 5.10. Elementen som användes var av tetraedal-
typ och heter i NX6 CTETRA(10) .  

 

 
Figur 5.10. Förfinat nät vid kritisk punkt på tiltleden 

 
För att öka möjligheten att använda ett finare nät utnyttjades även symmetrin på komponenterna. 

Detta kunde göras då samtliga laster låg i samma plan och alla komponenter är symmetriska på båda sidor 
om planet i Figur 5.11. Dock så var det ej möjligt att utnyttja symmetri då egenfrekvenserna beräknades 
eftersom vissa svängningar uppstår i planets normalriktning och en konsekvens av detta var att ett grövre 
nät fick användas för detta lastfall. 

 

 
Figur 5.11. Symmetri utnyttjad på tiltleden 

 
För att erhållen ett korrekt utnyttjande av symmetrin var det även nödvändigt att använda constraints 

som låser frihetsgraden i planets normalriktning och det kunde enkelt utföras med ett eget definierat 
constraint. Eftersom endast en halva av modellerna användes fick krafterna i lastfallen halveras för att 
erhålla samma resultat som utan symmetrivillkor. Slutligen kunde materialdata från Tabell 5.1 associeras 
till nätet. 

5.2.6. Resultatframställning 
De resultat som var av intresse från simuleringarna var spänningarna, spänningskoncentrationer och 

egenfrekvenserna. I NX6 visas spänningarna samt spänningskoncentrationerna automatiskt och det valdes 
manuellt att beräkna de tre första egenfrekvenserna. Spänningarna presenteras som Von Mises 
effektivspänningar och egenfrekvenserna i hertz. Förutom detta ges även deformation, rotation, 
reaktionskraft samt reaktionsmoment.   

5.2.7. Färdiga FEM-modeller 
I Figur 5.12 - Figur 5.14 presenteras de färdiga FEM-modellerna med nät, constraints och krafter för 

lastfall 1 och de övriga lastfallen är uppbyggda på likande sätt. Eftersom förbättringsprocessen var iterativ 
upprepades uppbyggnaden av FEM-modeller för förbättringsförslagen enligt ovanstående förfarande med 
samma lastfall som de första modellerna.  
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Figur 5.12. Färdiga FEM-modeller: a) hammarinfästning, b) tiltled 

 

 
Figur 5.13. Färdiga FEM-modeller: a) tiltarm, b) vertikalarm 

 

 
Figur 5.14. Färdig FEM-modell av horisontalarmen 

 
Resultaten från simuleringarna av grundmodeller och förbättringsförslag presenteras nedan för vissa 

utvalda komponenter.  
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6. Resultat 

Detta kapitel redovisar delar av resultaten av arbetet som har utförts i projektets olika faser, dvs. 
dokumentering av spricktillväxtzoner, simulering av FEM-modeller och framtagna förbättringsförslag. 
Samtliga resultat kan ses i Bilaga A och konsekvenser av resultaten diskuteras i kapitel 7 – Diskussion 
och slutsats. 

6.1. Spricktillväxtzoner 

I projektets första fas koncentrerades allt arbete till att dokumentera vars sprickor uppstår. Det visade 
sig dock tidigt att sprickor uppstår på ett stort antal områden och det valdes därför att sammanställa de 
mest utsatta områdena för att sedan analysera dessa med hjälp av FEM-simuleringar. Efter diskussion 
med personal på LKAB kunde det fastställas att speciellt hammarinfästningen och tiltleden är benägna att 
spricka mest frekvent av alla komponenter och de mest utsatta områdena kan ses markerat i rött i Figur 
6.1. 

 

 
Figur 6.1. Vanliga spricktillväxtzoner på hammarinfästningen och tiltleden 

 
Tilt- och vertikalarmen spricker i mindre omfattning än hammarinfästningen och tiltleden, men utgör 

ändå problem och togs därför med i utredningen. De vanligaste sprickområden är kring flänsarna vid 
infästningarna. Dessa områden har förstärkts i efterhand men fortsätter ändå att spricka, så en mer inriktad 
förstärkning var nödvändig på de markerade områdena i Figur 6.2 

 

 
Figur 6.2. Utsatta områden på tilt- och vertikalarmen 

 
Det visade sig att sprickorna normalt uppstår i svetsfogar, som t.ex. i hammarinfästningen.  

6.2. FEM-resultat 

Nedan presenteras de viktigaste resultaten från simuleringarna och dessa jämförs sedan med 
dokumenterade spricktillväxtzoner mm. 

6.2.1. Spänningskoncentrationer 
Eftersom spricktillväxtzonerna vanligtvis förekommer vid svetsfogar var det av stort intresse att 

kontrollera om även de största spänningskoncentrationerna uppstod där, för att sedan kunna bedöma om 
orsaken är svetsfogar av dålig kvalitet eller om storleken på spänningarna är orsaken. Deformationen i 
plottarna är satta till 5 % av modellen för att öka tydligheten och numeriska värden på maximal spänning 
och egenfrekvenser återfinns i 6.2.2 – Sammanställning av simuleringsresultat.  
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 Hammarinfästning: De största spänningskoncentrationerna för lastfall 1 visade sig uppstå 

där sprickor återfinns i verkligheten, se Figur 6.3, och resultaten antas därför vara korrekta. 
 

 
Figur 6.3. T.v. spänningskoncentrationer i hammarinfästningen. T.h. motsvarande sprickor 

 
 Tiltled: Resultaten i detta fall (lastfall 1) antogs också vara korrekta då de visade på samma 

sätt som för hammarinfästningen att spänningskoncentrationerna uppstod i dokumenterade 
spricktillväxtzoner, se Figur 6.4.  

 

 
Figur 6.4. T.v. spänningskoncentrationer i tiltleden. T.h. motsvarande sprickor 

 
 Tilt- och vertikalarm: Lastfall 1 resulterade även för dessa komponenter i att de största 

spänningarna uppstod i områden som tidigare dokumenterats som spricktillväxtzoner, se 
Figur 6.2 och Figur 6.5. 

 

  
Figur 6.5. T.v. tiltarm. T.h. vertikalarm 

6.2.2. Sammanställning av simuleringsresultat 
De numeriska resultaten i form av maximal spänning för lastfall 1-4 samt egenfrekvenserna i lastfall 5 

sammanfattas i Tabell 6.1 och Tabell 6.2. Dessa resultat, i kombination med plottarna av 
spänningsfördelningarna, användes sedan som grund då förbättringsförslagen utvecklades. Detta beskrivs 
mer ingående i 6.3 – Förbättringsförslag. 
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Tabell 6.1. Sammanställning av maximal spänning i befintliga komponenter 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 6.2. Sammanställning av egenfrekvenser för befintliga komponenter 
Komponent 

1nf [Hz] 2nf [Hz] 3nf [Hz] 

Hammarinfästning 521 787 969 
Tiltled 371  396 676 
Tiltarm 126 162 454 
Vertikalarm 25 40 146 
Horisontalarm 304 326 528 

6.3. Förbättringsförslag 

Som tidigare nämnt så användes simuleringsresultaten som grund då förbättringsförslagen togs fram. 
Detta genom att strategiskt förstärka där spänningskoncentrationerna ligger och därigenom sänka 
maximala spänningen. Om rimliga förstärkningar ej har kunnat sänka en spänning tillfredsställande så har 
koncentrationen istället förflyttats till ett tåligare område. Dvs. om en spänningskoncentration t.ex. har 
legat precis vid en svetsfog så har en ny design förflyttat antingen svetsfogen eller koncentrationen till ett 
område med ”friskt” obearbetat material som har större motståndskraft vad gäller utmattning och 
överbelastningar. Nedan listas de förändringar som har gjorts på varje komponent och även delar av 
resultaten från de simuleringar som gjordes för att verifiera att förändringen har gett en positiv effekt. För 
att öka tydligheten har samma färgskala använts på de nya modellerna som för de gamla.  

 
 Hammarinfästning: Stödflänsar har lagts till mellan infästningsplåten för hammaren och 

grundplåten enligt Figur 6.6.  
 

 
Figur 6.6. Förstärkt hammarinfästning 

 
 Tiltled: Underplåten har dragit ut ända till bakstycket och bakplåten har förlängts så att den 

och underplåten sammanfogas enligt Figur 6.7. 

Maximal spänning för motsvarande lastfall [MPa] 
Komponent Lastfall 1 Lastfall 2 Lastfall 3 Lastfall 4 
Hammarinfästning 0,3583 - - - 
Tiltled 0,8736 0,4839 2,2570 10,9900 
Tiltarm 0,2276 1,5340 1,5340 21,0900 
Vertikalarm 0,1985 1,3340 - 36,6600 
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Figur 6.7. Förstärkt tiltled 

 
 Tiltarm: Cylinderinfästningarna har fått en rundare form och förstärkningsplåtar har lagts till 

på båda sidor om infästningsflänsarna enligt Figur 6.8. 
 

 
Figur 6.8. Förstärkt tiltarm 

 
 Vertikalarm: Förstyvningsplåtar har lagts till på båda sidor om bakänden av livet för att öka 

egenfrekvenserna och cylinderfästet har förstärkts med plåtar på insidan enligt Figur 6.9 
 

 

 
Figur 6.9. Förstärkt vertikalarm 

 
Numeriska resultat i form av egenfrekvenser och relativ sänkning av den maximala spänningen 

jämfört med ursprungliga modeller kan ses i Tabell 6.4 respektive Tabell 6.3 och resterande konturplottar 
återfinns i Bilaga A. Grovt måttsatta ritningar på de nya delarna kan ses i Bilaga B . 

 
Tabell 6.3. Sammanställning av maximal spänning i förstärkta komponenter och relativ 

spänningsförändring 
Maximal spänning [MPa] och procentuell spänningsreducering för motsvarande lastfall 
Komponent Lastfall 1   (%) Lastfall 2  (%) Lastfall 3  (%) Lastfall 4  (%) 

Hammarinfästning 0,3583 -61,1 -  -  -  
Tiltled 0,8736 -78,9 0,4839 -28,1 2,2570 -52,1 10,9900 -64,8 
Tiltarm 0,2276 -2,2 1,5340 -30,6 1,5340 -6,2 21,0900 -28,3 
Vertikalarm 0,1985 -21,6 1,3340 -5,0 -  36,6600 -4,3 
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Tabell 6.4. Egenfrekvenser för de förstärkta modellerna 

Komponent 
1nf [Hz] 2nf [Hz] 3nf [Hz] 

Hammarinfästning 828 908 949 
Tiltled 406 428 689 
Tiltarm 139 173 488 
Vertikalarm 28 46 150 
Horisontalarm 304 326 528 

 

Det var även av intresse att beräkna vid vilken kraft bF  plastisk deformation uppstår vid statisk 

belastning för lastfall 1-3, dvs. då endast en isolerad kraft påverkar komponenterna. Detta kunde göras då 

spänningarna, b , för belastningen bF , var beräknade och eftersom de utförda simuleringarna var helt 

linjära anpassades ett förstagradspolynom enligt  
 

0  bb kF    (6.1) 

 
Ekv. 6.1 ger efter omskrivning lutningskoefficienten som 
 

b

b

F
k 0 
     (6.2) 

 

För plastisk deformation gäller det att sb    och den motsvarande kraften sF  ges då av 

k
F s

s
0 

    (6.3) 

 
De krafter som resulterar i plastisk deformation för både förstärkta och oförstärkta komponenter 

beräknades enligt Ekv. 6.1–6.3 med resultaten från Tabell 6.1 och Tabell 6.3 samt sträckgränsen från 
Tabell 5.1. Resultatet kan ses i Tabell 6.5. 

 
Tabell 6.5. Belastning vid plastisk deformation 

Belastning ( bF ) vid plastisk deformation för oförstärkta (OF) och förstärkta (F) 

komponenter vid lastfall 1-3 
  Lastfall 1 [kN] Lastfall 2 [kN] Lastfall 3 [kN] 

Komponent OF F OF F OF F 

Hammarinfästning 1954 5022 - - - - 
Tiltled 801 3800 1447 2012 310 647 

Tiltarm 3076 3146 456 657 563 600 

Vertikalarm 3526 4499 525 552 - - 
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7. Diskussion och slutsatser 

Rent generellt kan slutsatsen att arbete har resulterat i tillfredsställande förbättringar för samtliga 
analyserade komponenter dras. Simuleringarna påvisade att de områden som normalt spricker är utsatta 
för de högsta spänningarna och kan därför antas vara verklighetstrogna. Arbetet har givit underlag för att 
kunna fastställa om sprickbildningen var beroende av utmattning eller enstaka höga laster med relativt 
stor säkerhet för de flesta komponenterna. Även förbättringsförslagen följer designkriterierna bra 
eftersom förändringarna är små, lätta att utföra och innebär låg kostnad med motsvarande stora vinster i 
form av spänningsreducering och/eller förflyttning av spänningskoncentrationer till stabilare områden 
(t.ex. förflyttning från en svetsfog till obearbetat material). 

7.1. Komponentspecifika slutsatser 

Nedan förs diskussioner om resultaten från de enskilda komponenter vad gäller dess kvalitet, vinst och 
möjlighet att genomföra. 

 
Hammarinfästning: Orsaken till sprickbildning på denna komponent beror med mycket stor 

sannolikhet av utmattning pga. att den stora kraft som är nödvändig för momentan plastisk deformation, 
se Tabell 6.5, ej är möjlig att åstadkomma genom felhantering av riggen. Den maximala spänningen 
kunde dock reduceras kraftigt samtidigt som spänningskoncentrationerna kunde förflyttas från svetsfogar 
till infästningarna där svetsarna ej är bärande och materialet endast är bearbetat med fräsning/skärning. 
Detta resultat är mycket bra då hammarinfästningen är en av de mest utsatta komponenterna och 
spänningsreduceringen ger en betydligt länge livstid ur utmattningssynpunkt. Dessutom visade det sig att 
egenfrekvenserna var höga och ej ligger i närheten av hammarens arbetsfrekvens. 

 
Tiltled: Sprickbildningen i detta fall är mer komplext då orsaken varierar för olika lastfall. För lastfall 

1 och 2 är utmattning den sannolika orsaken pga. samma resonemang som för hammarinfästningen. 
Däremot så är lastfall 3 och 4 mer osäkra då det är möjligt att komma upp till krafter som ger samma 
spänningar som motsvarar sträckgränsen vid impulser skapade av häftiga rörelser (t.ex. att hammaren 
stöter häftigt i bergväggen med hela bommens rörelsemängd bakom sig). Dock så har 
förbättringsförslagen sänkt maximala spänningarna samt förflyttat spänningskoncentrationerna till 
stabilare områden vilket resulterar i att kraften för plastisk deformation har ökar väsentligt. Även i detta 
fall var egenfrekvenserna betydligt högre än hammarens arbetsfrekvens och bör därför inte ha någon 
bidragande orsak till sprickbildningsprocessen.  

 
Tiltarm: Denna komponent har varit betydligt mindre utsatt för sprickor än hammarinfästningen och 

tiltleden men de har ändå förekommit. Resultaten tyder på att utmattning är orsaken i lastfall 1- 4 men kan 
även bero på enstaka överlaster i lastfall 4. Förbättringsförslagen resulterar däremot i 
spänningsreduceringar som innebär att enstaka överlaster ej ska vara lika påverkande pga. ökad 
hållfasthet. Detta genom att spänningen har reducerats i lastfall 2 och toppspänningarna i lastfall 1 och 3 
har förflyttats från svetsfogarna till obearbetat material.  Tiltarmen är relativt lång och flexibel och har 
därför lägre egenfrekvens än tiltleden och hammarinfästningen men de är ändå signifikant högre än 
hammarens frekvens.  

 
Vertikalarm: Denna komponent är lång i förhållande till bredd och tjocklek vilket resulterar i att 

böjspänning är dominerande. Detta är speciellt tydligt i lastfall 4 där den påverkas av de övriga 
komponenternas tyngdkraft och tröghetsmoment (vid häftiga rörelser) och är känslig för brytning i 
infästningen mot horisontalarmen. Spänningskoncentrationerna i lastfall 1 visade sig kunna lokaliseras 
vid sprickzonerna och det är därför troligt sprickbildningen kan vara en kombination av överlaster i form 
av häftiga rörelser samt även utmattning. Förstärkningarna har däremot sänkt spänningarna en aning och 
framförallt förflyttat koncentrationerna till stabilare områden. Det visade sig även att den första 
egenfrekvensen ligger precis vid hammarens arbetsfrekvensområdes övre gräns, dvs. 25 Hz, och detta kan 
resultera i kraftiga vibrationer som i sig kan vara orsaken till sprickbildningen. Förbättringsförslagen 
innebär dock en spänningsreducering samt höjning av egenfrekvenserna till tillfredsställande nivåer. 

7.2. Allmänt 

Rent generellt kan utmattning anses vara den enskilt största orsaken till sprickbildning, men även 
enskilda stora krafter kan vara bidragande. Det visade sig även att sprickorna vanligtvis uppstår i 
svetsfogar och detta är en orsak till att designen i ett tidigt skede bör inriktas på att förflytta 
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spänningskoncentrationer till andra områden pga. den försvagning en svetsfog innebär i form av inbyggda 
spänningar, förändring av lokala materialegenskaper mm. Även bättre skydd mot oxidation kan ge ett 
positiv resultat då skrotningsriggen arbetar i en mycket fuktig miljö. 

Som det tidigare har nämnts utfördes egenfrekvensanalyserna på enskilda komponenter utan hänsyn 
till systemets inverkan och för att kunna utesluta farliga frekvenser bör en dynamisk modell av hela 
systemet (bommen) skapas och simuleras. I den modellen kan det även undersökas om vilken inverkan en 
mindre hammare skulle kunna ha. I det statiska fallet bör en mindre hammare ha positiva effekter då 
tyngdkraften minskar. Men i egenfrekvensanalysen som har utförts i detta examensarbete har hammarens 
vikt ej någon betydelse då enskilda och oberoende komponenter beaktades. 
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8. Förslag på fortsatt arbete 

Eftersom detta projekt kan ses som en relativt grov analys av sprickbildning på de enskilda 
komponenterna har det under arbetets gång dykt upp idéer som ej kunde genomföras pga. tidsbrist och 
ges istället här som förslag på fortsatt arbete: 

 
 Uppmätning av laster – både i axiell riktning samt böjning i alla komponenter. Detta kan 

lämpligtvis utföras med töjningsgivare. 
 

 Behandla de uppmätta resultaten enligt Rain Flow Counting algoritmen för att bestämma en 
korrekt belastningscykel för utmattningsanalys samt vanlig statisk analys.  

 
 

 Implementera denna belastningscykel i en utmattningssimulering i NX6 med de FEM-
modeller som har byggts upp i detta projekt. 
 

 Bygge av en fullskalig FEM-modell för hela bommen där hydrauliken inkluderas och köra 
modal- och utmattningsanalys samt statisk analys. Detta kan göras genom att använda de 
FEM-modeller som har använts här. 

 
Om ovanstående punkter genomförs bör mycket pålitliga resultat kunna erhållas och en exakt slutsats 

om orsaken till sprickbilning bör kunna dras.  
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Bilaga A  
Simuleringsresultat, 5 sidor 
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Simuleringsresultat för befintliga komponenter: 
 
Lastfall 1: 

  

 
 
 
Lastfall 2: 

 

 
 
 
Lastfall 3: 
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Lastfall 4: 

 
 
Lastfall 5 (första svängningsmoden): 
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Simuleringsresultat för förstärkta komponenter: 
 
Lastfall 1: 

 
 
Lastfall 2: 
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Lastfall 3: 
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Lastfall 5 (första svängingsmoden): 
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Bilaga B 
Grova måttskisser, 9 sidor 
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Bilaga C 
Ganttschema, 1 sida 
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Bilaga D 
Datablad Weldox 700, 2 sidor 



1 (2) 
 
 

 

 



2 (2) 
 
 

 

 




