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Abstract 
 

This thesis was a project that was conducted on behalf of the company Redskaparna AB. The 

aim of the project was to further develop and improve an existing prototype bucket designed 

for concrete mixing. The problems that arose with the existing prototype included that critical 

downtime occur due wedging inside the bucket and parts of the equipment on the bucket were 

damaged or broke which led to the gear was inoperable and repairs must be performed. The 

goal of the project is to solve the shortcomings by analytically and systematically apply the 

product development methodology and collecting information about the problems, and then 

find the best solutions and implement them. 

 

The result was four new designs and a safety system so that no one will get hurt during the 

usage. These were constructed and then mounted on the existing prototype and tests were 

performed to ensure the new components functioned satisfactorily. 

 

The outcome of the project is presented as a newly manufactured prototype of the concrete 

mixing bucket with full functionality and associated drawings. 
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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete var ett projekt som utfördes på uppdrag av Redskaparna AB. Syftet med 

projektet var att vidareutveckla och förbättra ett befintligt prototypredskap avsett för 

betongblandning. Problemen som uppstod med den befintliga prototypen var bl.a. att kritiska 

driftstopp inträffade p.g.a. fastkilning inuti skopan och delar på redskapet tog skada eller gick 

sönder vilket ledde till att redskapet blev obrukbart och reparation måste utföras. Målet med 

projektet är att lösa bristerna genom att analytiskt och systematiskt tillämpa 

produktutvecklingsmetodik och informationsinsamling kring problemen, och därefter finna de 

bästa lösningarna med en konceptgenerering och tillämpa dessa på prototypen. 

 

Resultatet blev 4st nya konstruktioner och ett säkerhetssystem för att ingen ska skada sig vid 

användandet. Dessa konstruerades och monterades sedan på den befintliga prototypen och 

tester utfördes för att säkerställa att de nya komponenterna fungerade tillfredställande. 

 

Resultatet av projektet presenteras i form av en nytillverkad prototyp av Betongblandarskopan 

med full funktionallitet med ett tillhörande ritningsunderlag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
NYCKELORD:  
Redskap, Betong, Entreprenadmaskiner, Produkt Design, Hållfasthet, Prototyputveckling.



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 Inledning ................................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte och mål............................................................................................................................................. 1 

1.3 Frågeställning ........................................................................................................................................... 1 

1.4 Intressenter ............................................................................................................................................... 2 

1.5 Omfattning och Avgränsningar ................................................................................................................ 2 

1.6 Examensarbetets upplägg ........................................................................................................................ 2 

2 Nulägesbeskrivning ................................................................................................................................. 3 

3 Teori........................................................................................................................................................ 5 

3.1 Cement & Betong ...................................................................................................................................... 5 
3.1.1 Cement ............................................................................................................................................ 5 
3.1.2 Betong ............................................................................................................................................. 5 

3.2 Ergonomi utifrån ett skadeperspektiv ....................................................................................................... 6 

3.3 Skyddsföreskrifter ..................................................................................................................................... 6 

3.4 Säkerhetsbrytare ....................................................................................................................................... 7 
3.4.1 Icke passerbart lås ........................................................................................................................... 7 
3.4.2 Kulventil ........................................................................................................................................... 8 
3.4.3 Magnetventil ................................................................................................................................... 8 

3.5 Brotthållfasthet ......................................................................................................................................... 9 
3.5.1 Brytpinnar........................................................................................................................................ 9 
3.5.2 Bultar 

10
 ........................................................................................................................................... 9 

3.6 Hydraulikmotor ....................................................................................................................................... 10 

3.7 Friktion .................................................................................................................................................... 10 
3.7.1 Beräkning av Statisk friktionskoefficienten 

13
 ............................................................................... 10 

3.8 Prototyp .................................................................................................................................................. 11 

4 Metod och Genomförande .................................................................................................................... 13 

4.1 Projektplanering ..................................................................................................................................... 13 
4.1.1 Projektplan .................................................................................................................................... 13 
4.1.2 Gantt-tidsplan ............................................................................................................................... 13 
4.1.3 Marknadsanalys ............................................................................................................................ 13 

4.2 Förstudie ................................................................................................................................................. 14 
4.2.1 Litteraturstudie ............................................................................................................................. 14 
4.2.2 Intervju .......................................................................................................................................... 14 
4.2.3 Deltagande observationer ............................................................................................................. 15 
4.2.4 Problemanalys ............................................................................................................................... 15 
4.2.5 Produktspecifikation ..................................................................................................................... 15 

4.3 Konceptgenerering .................................................................................................................................. 16 
4.3.1 Brainstorming ................................................................................................................................ 16 
4.3.2 Expertutlåtanden........................................................................................................................... 16 
4.3.3 Skisser och modeller ..................................................................................................................... 16 
4.3.4 Datormodellering .......................................................................................................................... 16 
4.3.5 Datorvisualisering .......................................................................................................................... 17 

4.4 Utvärdering av koncept .......................................................................................................................... 17 



4.4.1 Viktning ......................................................................................................................................... 17 
4.4.2 Svagpunktsanalys .......................................................................................................................... 18 

4.5 Praktiska test .......................................................................................................................................... 19 

4.6 Detaljkonstruktion av koncept ................................................................................................................ 19 

5 Förstudie ............................................................................................................................................... 21 

5.1 Marknadsanalys...................................................................................................................................... 21 
5.1.1 Sammanställning av konkurrenter ................................................................................................ 21 
5.1.2 Blandare ........................................................................................................................................ 22 

5.2 Studiebesök ............................................................................................................................................. 23 
5.2.1 Utvärdering av studiebesöket ....................................................................................................... 24 

5.3 Målgrupp ................................................................................................................................................ 24 

5.4 Problemanalys ........................................................................................................................................ 25 

5.5 Produktspecifikation ............................................................................................................................... 26 
5.5.1 Blandare ........................................................................................................................................ 26 
5.5.2 Transport av material .................................................................................................................... 26 
5.5.3 Räckvidd ........................................................................................................................................ 26 
5.5.4 Skyddskonstruktion ....................................................................................................................... 27 
5.5.5 Säkerhetsfunktion ......................................................................................................................... 27 

6 Konceptfas ............................................................................................................................................ 29 

6.1 Inspirationsinsamling .............................................................................................................................. 29 

6.2 Konceptgenerering .................................................................................................................................. 31 
6.2.1 Blandare ........................................................................................................................................ 31 
6.2.2 Transport av material .................................................................................................................... 36 
6.2.3 Räckvidd ........................................................................................................................................ 38 
6.2.4 Skyddskonstruktion ....................................................................................................................... 42 

6.3 Konceptutvärdering ................................................................................................................................ 45 
6.3.1 Blandare ........................................................................................................................................ 45 
6.3.2 Transport av material .................................................................................................................... 45 
6.3.3 Räckvidd ........................................................................................................................................ 46 
6.3.4 Skyddskonstruktion ....................................................................................................................... 46 
6.3.5 Säkerhetsfunktion ......................................................................................................................... 47 

6.4 Svagpunktsanalys ................................................................................................................................... 47 
6.4.1 Blandare ........................................................................................................................................ 47 
6.4.2 Säkerhetskonstruktion .................................................................................................................. 48 

6.5 Konceptval .............................................................................................................................................. 49 
6.5.1 Blandaren - Brytpinnesblandaren ................................................................................................. 49 
6.5.2 Transport av material - Anpassade fästen och LDPE-glidfolie ....................................................... 50 
6.5.3 Räckvidd – Rännan ........................................................................................................................ 51 
6.5.4 Skyddskonstruktion – Gallerluckan ............................................................................................... 52 
6.5.5 Säkerhetsfunktion – Magnetventil med elektronisk brytare ........................................................ 53 

6.6 Detaljkonstruktion av koncept ................................................................................................................ 55 
6.6.1 Hållfasthetsberäkningar (brytpinne) ............................................................................................. 55 

6.7 Material .................................................................................................................................................. 55 
6.7.1 Plåt: S355J2G3 

15
 ........................................................................................................................... 55 

6.7.2 Plåt: Hardox 400 
16

 ........................................................................................................................ 55 
6.7.3 LPDE – glidfolie 

17
 .......................................................................................................................... 55 

6.8 Praktiskt utförda test .............................................................................................................................. 56 
6.8.1 Praktiskt test 1 - Brytpinne ............................................................................................................ 56 



6.8.2 Praktiskt test 2 - Brytpinne ............................................................................................................ 59 
6.8.3 Praktiskt test 3 - Brytpinne ............................................................................................................ 60 
6.8.4 Praktiskt test 4 - Brytpinne ............................................................................................................ 61 
6.8.5 Praktiskt test 5 - Glidfolie .............................................................................................................. 62 
6.8.6 Praktiskt test 6 - Rännan ............................................................................................................... 64 

7 Resultat ................................................................................................................................................. 67 

7.1 De färdiga prototypdelarna .................................................................................................................... 67 
7.1.1 Blandaren ...................................................................................................................................... 67 
7.1.2 Anpassade Fästen + Glidfolie ........................................................................................................ 68 
7.1.3 Rännan .......................................................................................................................................... 68 
7.1.4 Gallerluckan ................................................................................................................................... 69 
7.1.5 Säkerhetsfunktionen ..................................................................................................................... 71 

7.2 Det färdigställda redskapet .................................................................................................................... 72 

8 Diskussion ............................................................................................................................................. 73 

8.1 Om projektet ........................................................................................................................................... 73 

8.2 Om resultatet .......................................................................................................................................... 73 

8.3 Fortsatt arbete ........................................................................................................................................ 74 
 

Referenser 
 
Bilagor



1 

 

1 INLEDNING 
Detta avsnitt kommer att varsebli läsaren om bakgrund till projektet, syftet och målet samt 

projektets avgränsningar. Vidare kommer en målgrupp att definieras för de olika tänkabara 

scenarion där redskapet kommer användas. 

 

1.1 Bakgrund 
Företaget Redskaparna AB grundades 1996 och inriktade sig på att utveckla redskap till 

hjullastare och andra entreprenadmaskiner. Utöver ett standardutbud av egen tillverkade 

produkter, erbjuder företaget skräddasydda lösning inriktade mot kunder som efterfrågar 

specialverktyg och redskap inriktade för väldigt unika tillämpningar.  

 

Redskaparna AB har fått i uppdrag att ta fram en mobil och flexibel lösning för att blanda 

betong på plats i ett verktyg som passar till hjullastare, men har inte lyckats.  

 

Runt detta projekt har ett examensarbete om att gå vidare med utvecklingen och färdigställa 

nästa prototyp utarbetats. Examensjobbet utförs för Luleås Tekniska Universitet under 

programmet Högskoleingenjör i Teknisk Design med den valda inriktningen 

produktutveckling. 

 

1.2 Syfte och mål 
Projektets syfte är att undersöka kända brister i konstruktionen och ta fram applicerbara 

lösningar.  

 

En säkerhets- och användarvänlighetsaspekt kommer att implementeras för att förebygga 

olyckor. Då risken för att klämning kan orsaka svåra skador eller dödsfall. 

 

Projektet kommer att resultera i en teknisk rapport och en ny och förbättrad prototyp av 

Betongblandarskopan. 

 

1.3 Frågeställning 
Hur ska driften av redskapet säkerställas 

 Hur undviker man att driftstopp inträffar? 

 Hur undviker man att fastkilning i skopan inträffar? 

 Hur minimerar man risken för olyckor vid användning? 

 

Hur ska hanteringen av skopan förbättras 

 Hur förbättra man skopans rörlighet/hanterbarhet? 

 Hur säkerställer man att allt material hamnar i blandningen? 

 Hur förbättrar man redskapets räckvidd? 
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1.4 Intressenter 
Hjullastarförare och företagare som vill kunna gjuta små till mellanstora jobb d.v.s. allt upp 

till 18m³, antingen åt sig själv eller åt kunder utan att behöva beställa en ”cementbil”. 

Personer som vill kunna styra hela processen utan att behöva kliva ur maskinen. Möjligheten 

att blanda stora mängder betong på avlägsna platser, dit en t.ex. ”cementbil” inte har 

möjlighet att ta sig. 

 

Redskaparna AB är väldigt intresserad av att kunna erbjuda denna produkt och garantera dess 

funktionalitet och kvalité. 

 

 

1.5 Omfattning och Avgränsningar 
Projektet kommer endast att beröra de kritiska och förutbestämda problemen som förhindrar 

att verktyget fungerar vid användning. 

Tryckspänningsberäkningar i hydraulik kommer inte utföras och ekonomiska aspekter 

kommer inte att beaktas av projektet, mer än att det ska vara rimligt att tillverka. 

 

Feedback från kunden angående den nya prototypen kommer inte omfattas av examensarbetet 

p.g.a. att leveransen är planerad efter examensarbetets avslut. 

 

 

1.6 Examensarbetets upplägg 
Projektet börjar med att analysera nuläget av prototypen, dvs informationsinsamling kring 

problemen m.h.a. observationer, intervju, studiebesök och problemanalys. Efter denna fas var 

klar sattes flera kravspecifikationer ihop för att ligga till grund för konceptgenereringenen.  

 

Konceptgenereringsfasen genererade flera koncept för att lösa de utvalda problemområdena, 

som sedan utvärderades med matrismetoder och svagpunktsanalyser. Utifrån de utvalda 

koncepten  tillverkades prototyper för att kunna utföra praktiskt test för vidare utvärdering och 

verifiering. 

 

När alla koncepten var validerade och fungerade tillfredställande monterades redskapet ihop 

och färdigställdes till ett fullt fungerande redskap. 
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2 NULÄGESBESKRIVNING 
 

Företaget Redskaparna AB har tagits fram en prototyp för att underlätta hantering och 

gjutning av betong utan behovet av att beställa en ”cementbil” till arbetsplatsen. Prototypen 

uppfyller i dagsläget inte de krav som ställs.  

 

De brister som finns medför bl.a. kritiska driftstörningar som får redskapet att bli obrukbart 

under en längre tid då reparationer måste genomföras.  

 

Blandaren uppfattas som svag i driften vilket kan medföra att fastkilning inträffar inuti skopan 

p.g.a. att bergmaterialet kläms fast mellan skopbotten och blandararmarna vilket innebär att 

komponenter på skopan går sönder. Hanterbarheten och rörligheten på redskapet kan vara 

aningen begränsad vid användning. Klämrisk föreligger och måste förhindras enligt 

arbetsmiljöverkets föreskrifter
1
 för att undvika arbetsrelaterade olyckor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förklaring till bilden 1: 

 

1. Hydraulisk motor. Driver blandaraxeln från sidan via transmissionsdelar.  

2. Skyddskonstruktion för att förhindra åtkomst och klämning inuti redskapet. 

3. Roterande blandaraxeln. Placerad längst bak inuti redskapet. 

4. Lucka, för att dimensionera de tillförda materialen till betongen. Styrs med hydraulik av 

föraren. Luckan är i öppet läge på bild 1. Vid stängt läge fälls den ner innifrån. 

5. Redskapsfäste. Monterat bakpå skopan för att medge fastkoppling på en hjullastares armar. 

 

  

Bild 1: Prototyp av betongblandarskopan 
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3 TEORI 
Detta avsnitt behandlar all teori som är relevant för att bearbeta projektet. Avsnittet kommer 

att ta upp skyddsföreskrifter, säkerhetsbrytare, komponenter och material, metod för mätning 

av friktionskoefficienten och ge lite bakgrund till vad cement och betong är. 

 

3.1 Cement & Betong 
Med tanke på att redskapet främsta egenskap är att blanda betong anser projektet att det är 

viktigt att ta upp information kring vad cement och betong är och hur den brukas och 

tillverkas. 

 

3.1.1 Cement 

Tekniken att använda cement uppfanns för flera tusen år sedan av romarna, men under 

romarrikets fall glömdes tekniken bort och var bortglömt fram till 1414. Blandningen kallades 

Puzzolander och innehöll följande beståndsdelar: Vulkanisk sand, tegelmjöl, kiselsyra, aska 

och släckt kalk. Vid tillsättning av vatten uppstod en kemisk reaktion som bildade 

Kalciumsilikathydrat som fungerade som ett bindemedel. 

Dagens cement består huvudsakligen av finmald kalksten som bearbetas till små kulor, också 

kallade klinkers, som hettas upp till 1450 °C. Kulorna mals sedan till ett fint pulver och 5 % 

gips tillsätts för att hämma cementens bindning.  

 

Beroende på vilka tillsatser och mängderna av dessa tillsatser är kan olika egenskaper tas fram 

för olika klasser av cement. 
2
 

 

År 1872 kom cementen till Sverige och blev snabbt väletablerad vid konstruktionsarbeten. I 

slutet på 1800-talet fanns 15 anläggningar i Sverige som tillverkade cement då efterfrågan var 

stor. I dagsläget återstår tre: Degerhamn, Slite och Skövde som drivs av företaget 

Heidelbergcement Group. 

 

 

3.1.2 Betong  

Betong är en blandning som består av bergmaterial, också kallat ballast som kan ha varierande 

storlekar ända ner mot en tiondels millimeter, cement och vatten plus olika tillsatser. Betong 

blandas vanligtvis lättast för eget personligt bruk i en tombola genom att börja med vatten, 

sedan tillsätta ballasten och sist tillföra cementen och diverse tillsatserna. Betongen är klar när 

en jämn och homogen blandning uppnåtts, och konsistensen känns bra att arbete med. 

 

 
Bild 2: En blandare, kallad tombola. Till för betongblandning. 
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Betong används i störst utsträckning inom byggindustrin då den har en väl anpassad 

hållfasthet och beständighet. Beroende på hur betongen blandas, d.v.s. vilken cement som 

används, vilket typ av bergmaterial, storleken och fördelningen på ballasten, förhållandet 

mellan vatten och cement (vattencementtalet) och tillsatser, kan olika egenskaper antingen 

förstärkas eller förändras. 

 

I modern betong används oftast olika typer av tillsatser, för att ge betongen önskade 

egenskaper som t.ex. mikroskopiska luftbubblor för att undvika att sprickor uppstår när det 

bundna vattnet i betongen byter fas vid låga temperaturer och skapar iskristaller som i sin tur 

ger spänningar i betongen p.g.a. utökad volym. 

Vid brandbeständig betong tillsätts plastfibrer som smälter vid hetta för att öppna kanaler i 

betongen som låter vattnet sippra ut som ånga, istället för att bygga upp tryckspänningar som i 

sin tur spräcker betongen. 

Ett av de vanligaste tillvägagångssätten är att man armerar, d.v.s. betongen gjuts runt en 

stålkonstruktion som består av järnstänger alt. att järnfibrer tillsätts vid blandning som en 

tillsats. Denna metod ökar betongens motstånd mot dragspänningar. 
3
 

 

3.2 Ergonomi utifrån ett skadeperspektiv 
Vid betongblandning utan speciella redskap så är det ett påfrestande kroppsarbete som kräver 

upprepande rörelser och tunga lyft då blandaren måste fyllas med diverse material och den 

färdiga betongen måste transporteras till platsen där den är tänkt att användas. 

 

Detta kan vid längre nyttjanden leda till ett slitage på kroppen som medför smärta i leder och 

kropp. Betongblandarskopan kan minimera det påfrestande kroppsarbetet iom att de krävande 

momenten utförs av en hjullastare eller traktor. 
4
 

 

3.3 Skyddsföreskrifter  
Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. De är inte tvingande, deras funktion 

är att förtydliga innebörden i föreskrifterna. De kan t.ex. upplysa om lämpliga sätt att uppfylla 

kraven, visa exempel på praktiska lösningar och förfaringssätt samt ge rekommendationer, 

bakgrunds-information och hänvisningar. 

 

De föreskrifter som används är följande: 

 Användning av arbetsutrustning 
1
   

 Föreskrifter och allmänna råd om maskiner 
5
  

 Belastningsergonomi 
4
 

 

Projektet har använt föreskrifterna som ett underlag för att på ett ansvarsfullt sätt, konstruera 

och utforma efter. Uttagna stycken från föreskrifterna som är väsentliga för projektet går att 

återfinna som bilaga längst bak i rapporten. Se bilaga VIII 

 

I överlag så har råd och rekommendation för skydd mot mekaniska riskkällor, fallrisker, 

skydd och anordningar, integrerar säkerhet granskats. Utöver det så har belastningsergonomi 

tagits med för att påvisa underlättnaden av betongblandningsprocessen. 
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3.4 Säkerhetsbrytare 
En arbetsutrustning skall ha skydd eller skyddsanordningar om det finns någon olycksrisk vid 

kontakt med rörliga eller på annat sätt farliga delar. De skall hindra tillträde till riskområdena 

eller stoppa farliga funktioner innan någon når riskområdena. 

 

1. farlig maskinfunktion hindras från att starta eller fortsätta om skyddet inte är i skyddsläge.
1
  

 

 

3.4.1 Icke passerbart lås 

 
Castell Mai 

6
 

Castells säkerhetsbrytare är utformade så att personen som kommer befinna sig i riskzonen 

ska inneha all kontroll över situationen. Låset fungerar på följande sätt: 

 

 

 Nyckeln i manöverbrytaren som syns på bild 3, vrids om och signal skickas till en dator. 

Datorn skickar sedan en signal vidare till en elektronisk ventil som därmed bryter den 

hydrauliska kretsen. 

 Nyckeln på bild 4 tas loss från manöverbrytaren och förs in i ett Grindlåset som därefter 

gör det möjligt att röra grindhantaget på bild 5 och ge åtkomst till riskzonen. 

 Processen upprepas i omvänd ordning för att återställa driften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bild 3: Castell Mai - Manöverbrytare Bild 4: Castell - 

Maöverbrytarnyckel 
Bild 5: Castell - Grindlås 
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3.4.2 Kulventil  

Kulventilers funktion är att helt mekaniskt kunna kontrollera eller bryta flöden genom att 

vrida ett reglade från 0-90 grader. Vid hydrauliska system krävs specialkomponenter som 

klara de höga tryckspänningarna. Kulventilen projektet har att tillgå klarar 300 Bar, vilket är 

tillräckligt och ser ut som på bild 6. 
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 Magnetventil  

Magnetventilens vanligaste tillämpning är att utöka ett hydraulikssystems antals funktioner, 

genom att dela en funktion till att fungera som två funktioner. Detta görs genom att rikta 

flödet genom ett par slangar, eller ett annat par slangar beroende på hur ventilen är ställd. 

Omställningen utförs av ventilen som rörs m.h.a. en elektromagnet, som vid strömlöst-, 

strömsattläge bestämmer i vilket läge ventilen ska stå. Väljarventilen projektet kommer 

använda är av modell SVV-90 G-24VCD-02, med tillhörande elektromagnet som strömsätts 

med 24V från hjullastaren. 
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 8: Eget foto på sammanställningen av Magnetventilen, bestående av kontakt, elektromagnet, väljarventil med 

tillhörande lock och mikrogapströmställare. 

 

 

 

 

 

Bild 6: Kulventil för hydraulik, nedmonterad. Bild 7: Kulventil i genomskärning visar hur strypningen fungerar. 
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3.5 Brotthållfasthet  
Brott inträffar p.g.a. att spänningar i materialet överstiger materialets sträck- och brottgräns 

och därmed går sönder. Detta ett icke önskvärd scenario och dimensionering görs med 

säkerhetsfaktorer för att brott inte ska inträffa.
 
 

Teorin bakom brotthållfasthet kan också användas för att bygga in säkerheter i konstruktionen 

m.h.a. dimensionering. Att med säkerhet veta vart en konstruktion kommer gå sönder, innan 

andra komponenter som inte får går sönder havererar.
 9

 

 

Detta tillvägagångssätt kan då användas som en funktion till produktens fördel t.ex. genom att 

se till att det finns reservdelar som snabbt finns tillgängliga och går lätt att byta. 

 

Denna teori kommer att användas för att konstruera konceptet med brytpinnen. 

 

3.5.1 Brytpinnar 

Brytpinnar är en konstruktion gjord för att gå sönder vid en viss förutbestämd situation. De 

brukar ofta uppträda på båtmotorer eller snöslungor och är till för att förhindra att motorn eller 

växeln går sönder om man kör in i en sten med propellern eller klämmer fast en isklump. När 

pinnen går av så bryter den kopplingen mellan den drivna delen och motorn. Denna teori 

kommer att användas för att konstruera koncept för blandare för att undvika fastkilning. 

 

3.5.2 Bultar 
10

 

Bultar tillverkas med olika gängortyper och med olika hållfasthetsklasser beroende på 

användningsområde. En vanligt förekommande klass är 8.8 där inga extrema påkänningar 

verkar. Vid högre påkänningar rekommenderas en högre hållfasthetsklass, alternativt en 

grövre bult. 

 

Användings av data från tabell 1 kommer tillämpas för att dimensionera en brytpinne till ett 

av blandarkoncepten. Detta för att motverka fastkilning mellan skopans botten och blandaren, 

som i sin tur medför risker för att andra komponenter kan gå sönder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: Min. brottkraft vid skjuvning av bultar. Sid 29 i Bultens Teknikhandbok. 
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3.6 Hydraulikmotor  
Motorn av modell M+S Hydraulic MP630 som i dagsläget driver betongblandaren och matas 

med hjullastarens hydraulsystem och är gjort för mobilt utomhusbruk. Den används för att 

överföra kraft efter förändrad utväxling (4.58 gånger starkare) till blandaraxeln. Den uppfattas 

som lite underdimensionerad p.g.a. att när skopan är full i betong går blandningsprocessen 

aningen trögt.  

 

Enligt tabell 2 har motorn en teoretisk förmåga att överföra ett kontinuerlig momentet 

motsvarande 440Nm, detta kommer användas vid beräkningen av brytpinnen. 
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Friktion  
Beräkningen av den statiska friktionskoefficienten kommer ligga till grund för att utvärdera 

LDPE-folien som ett lösningsförslag för att underlätta glidningen för material mot skopans 

botten. Som referenspunkt kommer skopans stålbotten användas för att utvärdera resultatet. 

 

Friktionskraft är en kraft som strävar efter att motverka yttre pålagda krafter så länge det 

förekommer ojämnheter eller geometriska defekter mellan kontaktytorna. Man kan anta att 

det alltid förekommer friktion p.g.a. att ingen yta är perfekt slät och att det alltid finns 

gravitationskrafter. 
12

 

 

Friktionskoefficienten berörs av flera komponenter. Kontaktytornas material, kraften vilket de 

trycks mot varandra samt ifall de befinner sig i ett vilande tillstånd eller ett rörligt tillstånd i 

förhållande till varandra. 
        

F är friktionskraften, μ är friktionskoefficienten och N är Normalkraften som trycker ihop ytorna. 

 

Statisk friktion innebär kraften som förhindrar att ett objekt sätts i rörelse från ett vilande 

tillstånd. När objektet väl är i rörelse sjunker friktionskoefficienten och därmed sjunker 

friktionskraften och rörelsen fortsätter till utomstående parametrar förändras.  

 

3.7.1 Beräkning av Statisk friktionskoefficienten 
13

 

Det går med experiment att mäta och räkna ut friktionskraften på följande sätt. 

 

Bild 9: Hydraulikdriven motor MP640            Tabell 2: Datablad över tillgängliga hydraulikmotorer av modellen MP. 
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Kalibrera en yta jämnt och placera därefter ut ett objekt som ska få påbörja en translationell 

rörelse ner för rampen. D.v.s. glida på en rak linje. 

 

Öka vinkeln mellan ytorna tills objektet sätts i rörelse. Avbryt ökningen av vinkeln och ta 

följande mått för A och B. 

  
 

 
 

 

 

3.8 Prototyp  
En prototyp är ett mellansteg när man utgår från en uppritad teoretisk-modell till att fysisk 

modell för att kunna skaffa sig en bättre uppfattning av hur den ser ut, känns och fungerar. 
14

 

 

Efter modeller och konceptgenereringsprocessen har gjorts klart kommer prototyper till de 

utvalda koncepten att tas fram i sin tänka konstruktion för att kunna användas för att 

genomföra praktiska tester och för att kunna ge en uppfattning om hur dem är att tillverka och 

hur dem är att montera. Projektet vill också verifiera att de presterar som det är tänkt och att 

de fyller de krav som är satta. Detta kommer att göras med förutbestämda praktiska tester. 

 

  

A 

B 

Bild 10: Modell för experiment 

med rampens sidor namnsatta. 
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4 METOD OCH GENOMFÖRANDE 
Detta avsnitt kommer att behandla de metoder och dess tillämpningar som använt för att 

bedriva projektet. Avsnittet behandlar projektplanering, analys av existerande produkter, 

problemanalys, informationinsamling, produktspecifikation och koncepgenerering. Vidare 

behandlar avsnittet hur koncept kommer utvärderas m.h.a praktiska utförda tester. 

 

Detta projekt har använt sig av produktutvecklingsprocessen av Dennis Pettersson. 

Processen i stora drag: projektplanering, förstudie, problemanalys, produktspecifikation, 

konceptgenerering. Därefter så utvärderas koncepten, detaljutvecklas och prototyper tas fram 

för provning. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 11: Produktutvecklingsprocessen av Dennis Pettersson. 

 

4.1 Projektplanering  
Detta avsnitt behandlar planeringen av projektet som ägde rum innan projektet påbörjades. 14 

  

4.1.1 Projektplan  

En projektplan togs fram innan arbetet påbörjades, för att sätt upp tydliga mål och 

avgränsningar för projektet som alla parter kunde godkänna innan projektet påbörjades. Se 

bilaga I 

 

4.1.2 Gantt-tidsplan 

Eftersom tiden är begränsad i projektet togs ett Gantt-schema fram i samband med 

projektplaneringen för att lättare kunna hålla ett jämnt tempo under hela projektets gång. 

Ett Gantt-schema är ett effektivt verktyg för att på ett snabbt och enkelt sätt se de olika 

faserna i ett projekt och därefter dela ut resurserna (projekttiden) över respektive. Se bilaga I 

 

4.1.3 Marknadsanalys 

En marknadsanalys är en typ av undersökning som går ut på att granska vilka produkter och 

lösningar som redan existerar på marknaden och vilka kundgrupper dessa är riktade till. 

Denna metod kan öppna upp nya perspektiv inom produktutvecklingen och vidare stimulera 

konceptgenereringsfasen.  

Internet användes till stor del av marknadsanalysen för att finna snarlika redskap gjorda för att 

erbjuda färdig betong med möjligheten att blanda den på platsen där den är tänkt att användas.  
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Utbudet var som förutspått begränsat, p.g.a. att denna typ av redskap är i framkant av sin 

utveckling på marknaden och därmed delvis banbrytande. Få dylika produkter gick att finna, 

och fler ”likartade” produkter för betongframställning/transportering togs med i 

marknadsanalysen. Ett studiebesök gjordes på en betongstation för att närmare förstå 

tillverkningsmetoden samt ge en djupare förståelse för betong i sin helhet. 

 

4.2 Förstudie  
Detta avsnitt behandlar kartläggning av nuläget och m.h.a. undersökningsmetoder analyseras 

problemområden för att förtydliga vart problemen uppstår, varför de uppstår och vilka 

konsekvenser det för med sig. Vidare undersöks säkerhetsföreskrifter och därefter formuleras 

tydliga mål för vad lösningsförslagen måste uppfylla för krav och önskemål. 14 

  

4.2.1 Litteraturstudie 

I detta avsnitt så undersöks litteraturkällor för att ge mer bakgrund och data. 14 

 

Med utgångsläget att projektets resultat är en skarp prototyp är det viktigt att följa 

rekommenderade riktlinjer. Arbetsmiljöverket har ett bra underlag för vilka risker som måste 

förebyggas och krav som måste uppfyllas när det rör sig om arbete med och runt en utrustning 

av denna typ med rörliga delar som i sig själv medför klämrisker.  

 

En tumregel är att i första hand konstruera bort risker, därefter försöka bygga bort risker utan 

att kompromissa funktionaliteten av utrustningen. Ifall det inte är möjligt att varken 

konstruera eller bygga bort dessa så ska som sista åtgärd vara att tydligt märka bort riskerna. 

 

1.1.2 Principer för integration av säkerheten 

b) Vid valet av lämpligaste metoder ska tillverkaren eller dennes 

representant tillämpa följande principer i nedan angiven ordning: 

– Risker ska så långt möjligt undanröjas eller minskas (säkerheten 

integreras redan på konstruktions- och tillverkningsstadierna). 

– Nödvändiga skyddsåtgärder ska vidtas för sådana risker som inte kan 

undanröjas. 

c) Vid konstruktion och tillverkning av en maskin samt vid utarbetande av 

bruksanvisningar till denna ska tillverkaren eller dennes representant inte 

endast beakta den avsedda användningen av maskinen utan även rimligen 

förutsebar felaktig användning. 5  

 

Dessa föreskrifter och krav har under projektets gång, i så stor utsträckning som möjligt, satt 

sin prägel på tankegången och utvecklingen av prototypen för att minimera risken för skador 

och dödsfall som utgång av användningen av redskapet. 

 

4.2.2 Intervju 

En intervju är en typ av undersökning där frågor framställs innan mötet utifrån problem som 

projektet behöver få en djupare klarhet kring. Dessa besvaras sedan av en person som kan 

tänkas ha möjlighet att tillföra mer information till projektet. 
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En intervju av en befintlig prototypförare gjordes över telefon och hölls delvis öppen för att 

förare skulle ha möjlighet att, utöver de färdiga frågorna, bidra med mer information om 

användningen av redskapet och problem som kunde uppstå. Intervjun gav projektet en bredare 

och djupare förståelse för de befintliga problemen, användningen av redskapet samt 

uppdagades fler problem som blev tillförd problemanalysen.  

 

En lättare intervju av processteknikerna på betongstationen gjordes för att ta reda på vilka 

typer av betong som gick att på ”egen hand” blanda. Detta för att bekräfta att produkten kunde 

tillämpas mot den satta målgruppen, då tillverkningen av betong med högre krav är en relativt 

komplicerad process som kräver noggranna dimensioneringar med en maximal felmarginal på 

0.3%. Processteknikerna trodde på redskapets funktionalitet och att den skulle fungera bra för 

den bestämda målgruppen.  

 

4.2.3 Deltagande observationer 

Att delta i användning av prototypen och vid testerna av koncepten samla in data och 

utvärdera. 

 

Detta var en vital del för projektet då det ger en bra helhetsbild av problemen och underlättar 

utvärderingen av prototyperna.  

 

4.2.4 Problemanalys 

Problemanalys innebär att problemen som upptäckts delas upp i underliggandeproblem med 

hjälp av en hierarkistruktur. Detta skapar en bättre och klarare överblick hur problemen ska 

kunna angripas och vidare lösas. 

 

En problemanalys togs fram baserat på underlaget för exjobbet, intervjuer, expertutlåtande 

och egna observationer av befintlig prototyp. Därefter implementerades avgränsningarna från 

projektplanen för att projektet inte skulle överskrida den satta ramen. 

 

4.2.5 Produktspecifikation 

I produktspecifikationen fastställs krav som den färdiga produkten måste innefatta och 

punkter med önskemål som icke är obligatoriska, men i största mån ska vara medtagna om det 

är möjligt. Produktspecifikationen utarbetas av kunden och kompletteras av projektet för att 

bli ett så fullständig underlag som möjligt. På så sätt kan alla involverade runt projektets 

resultat förstå i vilken riktning projektet kommer att röra sig och vad den resulterande 

produkten är tänkt att klara. 

 

Krav och önskemål formuleras lättast med lösningsoberoende verb och ett substantiv, och ska 

i största mån försöka vara så öppet som möjligt för tolkning för att inte begränsa 

konceptgenereringsfasen. 

Till exempel: Öppningsbart lock är en bättre formulering än Skruvbart lock. 

 

Specifika produktspecifikationer togs fram för de problemområden som etablerades i 

problemanalysen och användes vid viktning av konceptförslagen. Produktspecifikationerna 

omfattade följande rubriker: Blandaren, Transport av material, Räckvidd, Skyddskonstruktion 

och Säkerhetsfunktion. 
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4.3 Konceptgenerering  
Detta avsnitt behandlar de kreativa metoder som används för att arbeta fram 

lösningsförslag/koncept. 
14

 

  

4.3.1 Brainstorming 

Projektet använde denna metod flitigt för att undersöka och få fram så många lösningar som 

möjligt. D.v.s. kvantitet före kvalité är att föredra när denna metod används. Det är 

fördelaktigt att vara några stycken som deltar i en session, då alla deltagare tänker annorlunda. 

Det går också att tillämpa varianter som Stop and Go, Turordning, Brain Writing m.fl. som 

vidare kan öka avkastningen av lösningar. Det är viktigt att inte kritisera lösningarna innan de 

är färdiga då en dålig idé kan bli en riktigt bra idé när den utvecklats klart. 

 

Under ett flertal timmar under projektets gång utvecklades nya lösningar och nya 

infallsvinklar på hur problem kunde lösas som senare användes för att generera koncept. 

 

4.3.2 Expertutlåtanden 

Denna metod bygger på att projektet tar vara på personers utbredda kompetens och erfarenhet 

inom ett område. Fallet kan vara att de jobbat med denna typ av produkt under flera års tid 

och känner till varenda detalj, varenda mekanism och varenda litet problem hos den.  

 

Genom att med rätt frågor och rätt attityd använda deras erfarenhet, expertis och synpunkter 

finns det goda förutsättningar att projektet får en riktigt bra ståndpunkt att växa kring och 

graden av snedsteg och misslyckanden minimeras eller helt undviks. 

 

Med hjälp av denna metod kunde projektet kartlägga och analysera tidigare okända problem 

som hjälpte till att utvidga problemanalysen. Metoden bidrog också till att generera och 

inspirera olika konstruktionslösningar och tillämpningar som sedan användes till 

konceptgenereringen.  

 

4.3.3 Skisser och modeller 

Metoden att skissa används oftast som ett första stadie för att få ut idéer på papper, för att 

sedan kunna vidarebearbetas eller visas upp som en grund för en diskussion. Det är ett snabbt 

och enkelt sätt att visualisera idéer och lösningar på.  

 

För att sedan kunna få en bättre känsla kan modeller eller ”mockup” tas fram för att ge en 3-

dimensionell känsla för produkten. T.ex. känns den bra att hålla i handen, sitter knapparna rätt 

m.fl. frågor som lättast besvaras genom att ”känna och klämma” på en modell. 

 

Skissning har används relativt ytligt i projektet, då de idéerna snabbt gått vidare till att ritats 

upp och bearbetats vidare som datormodell. 

 

4.3.4 Datormodellering 

Datormodellering är ett snabbt och väldigt kostnads- tidseffektiv tillvägagångssätt för att 

framställa modeller.  

 

Modellen ritas upp i hög precision i ett datorprograms 2D/3D-miljö och kan därefter användas 

för att t.ex. datavisualisera bilder, kontrollera passformer, simulera hopsättning av 

modellerade komponenter, utföra FEM-beräkningar, ta fram ritningsunderlag, analysera 

rörelsemönster m.fl. tillämpningar. Möjligheterna är nästintill oändliga med dagens kraftfulla 

program. 
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Med hjälp av datormodellering kan även ett underlag för att fysiskt tillverka modellen i 

maskiner tas fram. 

 

Datormodellering av koncept och lösningsförslag i detta projekt utförs i Solid Works 

Premium 2014, d.v.s. i en 3D-miljö och har använts flitigt för att spara undan och bearbeta de 

idéer som formats med hjälp av brainstorming och skissmetoden. 

 

4.3.5 Datorvisualisering 

Datavisualisering använder sig av datormodellering som underlag för att kunna producera ett 

visuellt bildunderlag av modellen. Beroende på vilket kvalité bildunderlaget kräver så kan 

processtiden för att ta fram en bild ta allt från några sekunder till att behöva arbetas i timmar.  

 

Koncepten som tas fram i detta projekt kommer ta hänsyn till materialtypen och 

ljusreflektioner för att kunna återge en mer realistisk natur av produkten. 

 

4.4 Utvärdering av koncept  
I detta avsnitt utvärderas koncepten mot de satta kraven samt mot varandra för att ge en 

uppfattning vilket av koncepten som löser problemen bäst och ifall det förekommer brister 

som måste bearbetas vidare under detaljkonstruktionen 
14.

 Utvalda koncept kommer också att 

testas med väl utformade experiment. Resultatet av testen kommer att presenteras i kapitel 5 

Analys - Resultat av praktiska test (5.6). 

 

4.4.1 Viktning 

Viktningsmetoden analyserar de krav som är framtagna i produktspecifikationen då de vägs 

sinsemellan. Det resulterar i att de olika kraven kommer få olika stor vikt av 

helhetsfunktionen av det framtagna konceptet. Utifrån detta så kan man avgöra vilka av 

kraven som är viktigare än andra. Det går även att vikta önskemål på samma sätt för att ta 

reda på vilket önskemål som har störst vikt. 

 

Viktningen utförs på följande sätt: 

1 betyder att kriteriet är lika viktiga  

2 betyder att kriteriet är viktigare 

0 betyder att kriteriet är mindre viktigt  

Kriterier av samma slag viktas inte. 

 

  

 

 

 

 

 

  

  
Tabell 3: Exempel på hur en kravvikning ser ut. 

 

Tolkat ur exemplet är Kriterium 2 viktigast, följt av Kriterium 1 o.s.v. 

 

Efter viktningen är klar så betygssätts de olika koncepten mot produktspecifikationen.  

Kriterium  A B C D E Summa: Vikt: och % 

Kriterium 1 A  2 0 2 1 5 0,25   (25 %) 

Kriterium 2 B 0  2 2 2 6 0,30   (30 %) 

Kriterium 3 C 2 0  0 0 2 0,10   (10 %) 

Kriterium 4 D 0 0 2  1 3 0,15   (15 %) 

Kriterium 5 E 1 0 2 1  4 0,20   (20 %) 

       20 1,00 (100 %) 
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De erhåller betyg från 1-5 (beroende på hur pass bra de uppfyller kriteriet) för varje 

individuellt krav. Där 5 är väldig bra och 1 är väldigt dåligt. 

 

 

När kravens vikt har fastställts tillämpas det på de utvärderade koncepten som fått betyg för 

hur pass bra de fyller kriterierna, därefter nås ett slutgiltigt betyg för varje koncept som tagits 

med i viktningen. 

 

Vid tillämpningen av konceptviktningen under projektets gång delades enkäter ut till de 

anställda vid lämpliga tillfällen. Uppgiften var att betygsätta hur pass bra de trodde de olika 

koncepten uppfyllde kriterierna. Detta gjordes för att ta vara på de kunskaper och erfarenheter 

som personalen på företaget samlat på sig under flera års arbete. Ett medelvärde av betygen 

för varje koncept användes sedan i konceptviktningen. Enkäten innehöll även en 

kravviktningsmatris, för att ta reda på vilka krav de anställda tyckte var viktigast.  

 

 

4.4.2 Svagpunktsanalys 

Det är viktigt att också verifiera resultatet av en viktning av de koncept som fått bäst betyg för 

att med säkerhet se att projektet inte förblindat sig på rena siffor och missat en svaghet i det 

utvalda konceptet. Svagpunktsanalysen kan också användas då två eller fler koncept får betyg 

som är snarlika varandra för att lättare välja ut ett koncept som projektet går vidare med. 

 

 
Diagram 1: Exempel på en svagpunksanalys mellan Koncept 1 och Koncept 3 från Tavell 4. 

Svagpunktsanalysen återspeglar en annan syn av koncepten nu när det inte längre bara är 

siffror bredvid varandra. Med en svagpunktsanalys blir det lättare att upptäcka svagheter som 

ev. behöver detaljutvecklas. Ett överlag är ett jämnt fördelat diagram att föredra, där inga 

kritiska svagheter existerar, istället för ett diagram med toppar och dalar. 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 

Kriterium 5 (20%) 

Kriterium 4 (15%) 

Kriterium 3 (10%) 

Kriterium 2 (30%) 

Kriterium 1 (25%) 

Svagpunktsanalys 

Koncept 1 Koncept 3 

 Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 

Kriterium  Vikt Betyg Summa Vikt Betyg Summa Vikt Betyg Summa 

Kriterium 1  0,25 2 0,5 0,25 3 0,75 0,25 5 1,25 

Kriterium 2 0,30 3 0,9 0,30 2 0,6 0,30 3 0,9 

Kriterium 3  0,10 5 0,5 0,10 3 0,3 0,10 5 0,5 

Kriterium 4 0,15 5 0,75 0,15 1 0,15 0,15 2 0,3 

Kriterium 5 0,20 5 1 0,20 1 0,2 0,20 3 0,6 

Summa   3,65   2,00   3,55 

Tabell 4: Exempel på hur konceptviktning ser ut. 
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4.5 Praktiska test 
Praktiska test kommer utföras på utvalda koncept för att verifiera att de kommer gå att 

tillämpa i skrapt läge till den nya prototypen. 

 

 Lösa fastkilning m.h.a. brytpinnar. Handkraft tillför moment. 

 Lösa fastkilning m.h.a. brytpinnar. Hydrauliksystemet på hjullastaren tillför moment. 

 Utföra blandningen med det utvalda blandarkonceptet samt lösa en fastkilning. 

Hydrauliksystemet på hjullastaren tillför moment. 

 Undersöka ifall glidfolie applicerat på botten underlättar friktion och fastsättning av 

material. 

 Testa fastkopplingen av utvalt koncept för utökad räckvidd, samt tillämpningen av 

konceptet. 

 

 

4.6 Detaljkonstruktion av koncept 
När koncept har valts ut kommer de genomgå en detaljkonstruktionsfas där de bearbetas för 

att nå sin fulla potential och funktionallitet. Beräkningar som kommer göras innefattar 

hållfasthet, mekanik samt kommer tillverkningsmetod och tillvägagångssätt för montering att 

granskas yttligare. 
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5 FÖRSTUDIE 
Detta avsnitt behandlar det analyserande arbetet, dess resultat och slutsatser som är efterfrågas 

i Metod och Genomförande. Avsnittet tar upp datainsamling från konkurrenter, olika 

betongblandarlösningar, studiebesök, problemanalys, produktspecifikation och utvärdering av 

praktiska tester som utförts på några av de utvalda koncepten. 

 

5.1 Marknadsanalys 
Projektet utförde en marknadsanalys för att undersöka vilka befintliga redskap och lösningar 

som redan fanns på marknaden. Få dylika, men fler snarlika kunde hittas. 

 

5.1.1 Sammanställning av konkurrenter 

Mer information kan hittas i bilaga II. 

 

 

 

 

Betongblandare FA400-1000 

  Betongblandaren har ingen möjlighet att tillämpas till en hjullastare. Är tanken att bara 

  blanda betong verkar konceptet fungera bra, då konstruktionen ser hållbar ut. Men vid 

  hantering tror jag att den kan vara svår att manövrera smidigt vid i och ur lastning. 

 

Mixer 80 - 320/350 

  Betongblandare sitter bakmomenterad på en traktor och har ingen möjlighet att 

  tillämpas till en hjullastare. Är tanken att bara blanda betong verkar konceptet kunna 

  fungera tillfredställande, dock verkar den vara aningen vek i materialet. Vid hantering 

  tror jag att den kan vara svår att fylla med material samt att manövrera den vid 

  urlastning. 

 

Monolithic Concrete Mixer 

  Betongblandare är den som liknar Redskaparnas prototyp mest. Den är tänkt som ett 

  redskap till en Bobcat. Materialen lastas som med en skopa och tömningen  görs genom 

  at tilta skopa framåt och låta betongen rinna ut vilket är väldigt smidigt för föraren. 

  Bobcaten har korta armar och redskapet tillför inte mycket längd, vilket ger den kort 

  räckvidd. 

 

 

   
 

 Betongblandare 

FA400-1000 

Mixer 80 - 

320/350 

Monolithic 

Concrete Mixer 

Piquersa: H-625T4H-DG 

Kapacitet 400-1000 L ca 270 L ca 190 L 625 L 

Montering Kopplad back på 

traktor 

Kopplad back på 

traktor 

Kopplad fram  på 

traktor 

Integretat i fordonet 

Drivs av Traktor Traktor Bobcat Fordon 

i/ur-

lastning 

Fylls som en 

skopa 

Fysiskt 

kroppsarbete 

Fylls som en 

skopa 

Integrerad fyllnadsskopa 
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Piquersa: H-625T4H-DG  
  Piquersa har tagit fram ett fordon som endast är tillämpningsbar för betongblandning, 

  vilket kan minimera användningsområdet för denna relativt dyra men smarta 

  konstruktion. Den utför ilastningen av material m.h.a. en integrerad skopa så 

  kroppsarbete ej behöver utföras. Tömningen görs åt sidan av redskapet, vilket innebär 

  att räckvidden är mycket begränsad. 

 

 

5.1.2 Blandare 

Mer information kan hittas i bilaga III. 

 

Det finns många olika typer av blandare och tekniker när det kommer till att blanda betong, 

den vanligaste förekommande blandaren kallas Tombola. Utöver Tombolan finns även 

tvångsblandare och handhållna blandare.  

 

Betonbilen utför en blandrörelse också, men den är endast nödvändig för att betongen inte ska 

härda. Själva blandningen som betongbilen är lastad med tillverkas på en betongstation. 

 

                        
Bild 12: Tvångsblandare, Baron 110 Liter                                Bild 13: Tombola, också kallad trumblandare. 

 

               
Bild 14: Betongbil, också kallad "Cementbil".                    Bild 15: Handhållen blandare. 
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5.2 Studiebesök 
Besök gjorde på frifallsblandaranläggning i Söderhamn, Skanska Betong den 27/8 – 2014 

 

Syftet med besöket på betongstationen var att införskaffa en bättre kännedom om materialet. 

Framförallt att införskaffa mer information om vad betong är, hur den används, hur den 

blandas samt avgöra svårighetsgraden av tillverkningsprocessen.  

 

Den underliggande frågan var om blandningen går att överföra till ett mobilt redskap som är 

gjort för att sitta på en hjullastare och att betongens färdiga kvalité är acceptabel för 

användning inom målgruppen. 

 

Uttrycket frifallsblandare innebär att de olika komponenterna faller ner i en stor tombola. 

Ballasten har strikta parametrar med avseende på fuktighet, densitet, variationen på 

dimensionen av bergmaterialet (ballasten), allt för att få den bästa färdiga produkten utefter de 

kravs som ställs. De vanliga sorterna är 0-8, 8-16, 16-32 mm. 

 

Efter ett recept har valts, så anges beståndsdelarna i Kg (torrvikt). Utvalda komponenter matas 

ut från silos ner på separata vågar som väger upp de förutbestämda mängderna innan 

blandningen påbörjas. Mer information finns i bilaga IV, angående studiebesöket och 

betongblandningsprocressen.   Skanska Betongverk, Söderhamn. Datorutrustning för vågarna 

och fuktsensorerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Bild 18: Datorskärm där processen styrs. Nedan på skärmen 

finns ett inladdat recept redo för blandning. 
Bild 19: Fuktighetssensor för ballast sorterna. P1-P4 där lagring av 

bergmaterial med storlekarna 0-8, 8-16, 16-32 osv. förvaras. 

Bild 17: Datorskärm där processen styrs. Nedan på skärmen 

finns ett inladdat recept redo för blandning. 

Bild 16: Skanska Betongverk, Söderhamn. 
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5.2.1 Utvärdering av studiebesöket 

Mina egna och experters slutsatser av studiebesöket på betongstationen. 

 

Det visade sig redan på ett tidigt stadie att processen med att framställa betong inte var 

någonting som bara skedde av sig själv. En hel del krav var tvungen att hållas, och en stor 

mängd av siffror på en skärm med hög precision ansvarade i realtid för att reflektera att 

processen utfördes korrekt enligt det inmatade receptet. Maximal tillåten felmarginalen av de 

tillförda komponenterna var 0.3%, samt 0.5% för tillsatserna d.v.s. utöver vatten, cement och 

ballast. 

 

Vågar mätte den exakta vikten av beståndsdelarna som tillfördes och sensorer mätte 

fuktigheter i ballastsorterna. Datorer fick utföra beräkningar på det nuvarande vct-talet och en 

tröghetssensor på tombolan återspeglade konsistensen av blandningen. 

 

Processens mekaniska aspekter om att blanda olika komponenter skulle givetvis gå att 

överföra till den planerade prototypen. Men eftersom dimensioneringen av komponenterna 

inte vägs/mäts med hög noggrannhet eller fuktigheten i ballasten inte kontrolleras så var 

slutsatsen att mer avancerade recept skulle rent av bli för svåra att blanda och måste därmed 

uteslutas.  

 

Gjutprojekt som däremot krävde mindre noggrannhet som t.ex. husgrunder, plattor, 

fundament m.fl. mindre avancerade projekt skulle däremot gå att genomföra med accepterat 

resultat. 

 

Vid intervjun av processteknikerna kunde ovanstående konstaterande om användning i mindre 

krävande projekt godkännas. Det fanns ett stort förtroende att redskapet, utan problem, skulle 

kunna blanda en accepterad betong som matchade målgruppens ändamål. 

 

Vid studiebesöket undersöktes även konstruktionen av den stora tombolan och även en 

tvångsblandare av modellen Baron. Vingar uppmärksammades inuti tombolan som medförde 

att betongen slängdes fram och tillbaka i blandaren och inte bara upp och ner. Detta medförde 

att betongen blandades bättre. 

 

Tvångsblandaren hade relativt små blandarplattor men kunde fortfarande blanda betong 

snabbare än en tombola. Påståendet verkade aningen konstigt, men fick antas vara ett 

välbeprövat och fungerande koncept. 

 

5.3 Målgrupp 
Målgruppen för projektet kan antas lämnas väldigt öppet, men i första han ska redskapet vara 

riktad till samma målgrupp som har behovet av att blanda samma betong som fås ur en vanlig 

tombola. Utöver det vanliga behovet så breddar redskapet användningen och effektiviteten 

p.g.a. den större blandvolymen, minimerat kroppsarbete samt underlättar transporten av den 

färdiga betongen. 

 

För att specificera målgruppen mer, så kan vi konstatera att en hjullastare eller traktor behövs 

för användandet. Företagare eller privatpersoner som vill ha möjligheten att gjuta små till 

mellanstora jobb d.v.s upp till 18m³ betong, antingen för eget bruk eller åt kunder. Personer 

som vill kunna arbetet självständigt och helst inte behöva kliva ur maskinen. Samtal med 

konkurrenter visade på att de inte hade några problem att sälja deras produkter till företag 

eller privatpersoner som hade ovannämnda behov. 
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5.4 Problemanalys 
De kända problemen samlades ihop m.h.a. underlaget för examensarbetet, intervjuer, 

expertutlåtanden och därefter av egna observationer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemen samlades in och olika områden utifrån frågeställningen från inledningskapitlet 

formade hierarkin för det fortsatta arbetet.  

 

Problemen delades upp i mindre underliggande problem för att lättare förstå varför redskapet 

inte presterade som det var tänkt från början.  

 

När problemanalysen var tillräckligt bra för att kunna användas så tillämpades 

avgränsningarna för projektet och sorterade bort några problem som inte skulle behandlas av 

examensarbetet. 

 

Problemen som skulle lösas var nu att motverka fastkilning och andra indirekta problem som 

berörde blandarkomponenten inuti skopan. Problem berörande hanteringen av redskapet så 

som räckvidd och att allt material kommer fram till blandaren. 

 

Eftersom säkerheten kring redskapet måste upprätthållas vid användning eller felaktigt bruk 

så analyserades dessa med avseende på arbetsmiljöverket föreskrifter och egna observationer. 

 

Klämrisker förekom i stor grad på redskapet, både inuti vid blandarkomponenten och utanpå 

p.g.a. rörliga delar. Det framgick också i arbetsmiljöverkets föreskrifter att en inbyggd 

säkerhet skulle behöva användas för att förhindra klämning när inträde i redskapet behövde 

göras. 

 

 

                 Figur 1: Problemanalys av icke fungerande prototyp av betongblandaren. 
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5.5 Produktspecifikation 
I produktspecifikationen fastställs krav som den färdiga produkten måste innefatta och 

punkter med önskemål som icke är obligatoriska, men i största mån ska vara medtagna om det 

är möjligt. Produktspecifikationen  utarbetas av kunden och kompletteras av projektet för att 

bli ett så fullständig underlag som möjligt. På så sätt kan alla involverade runt projektets 

resultat förstå i vilken riktning projektet kommer att röra sig och vad den kommande 

produkten är tänkt att klara. Viktningen av dessa krav kan återfinnas i bilaga VII. 

 

 

5.5.1 Blandare 

 

Produktspecifikation: Blandaren 
 Kriterium Krav / Önskemål 

Minimera Tröghetsmotstånd K 

Medge Blandning (Vertikal) K 

Blandar allt material K 

Underlätta Tillverkning K 

Motstå Slitage K 

Motstå Fastkilning K 

Underlätta Reparation Ö 

Underlätta Utmatning Ö 

Medge Blandning (Horisontell) Ö 
Tabell 5: Produktspecifikation för blandaren. 

 

5.5.2 Transport av material 

 

Produktspecifikation: Hantering: Transport av material 
 Kriterium Krav / Önskemål 

Underlätta transport till/från blandaren K 

Underlätta Tillverkning K 

Minimera Fastsättning mot Botten Ö 
Tabell 6: Produktspecifikation för Transport av material. 

 

5.5.3 Räckvidd 

 

Produktspecifikation: Hantering: Räckvidd 
 Kriterium Krav / Önskemål 

Erbjuda lätt hantering K 

Medge Låg Viktökning K 

Medge Kort/Lång Räckvidd K 

Underlätta Tillverkning K 

Medge Visuell Överblick K 

Underlätta (av & på) Montering Ö 
Tabell 7: Produktspecifikation för Räckvidd 
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5.5.4 Skyddskonstruktion 

 

Produktspecifikation: Skaderisk: Skyddskonstruktion 
 Kriterium Krav / Önskemål 

Förhindra Åtkomst (vid drift) K 

Medge Visuell Övervakning K 

Medge Åtkomst (vid rengöring) K 

Minimera Klämrisk K 

Minimera Fallanderisk K 

Maximera Hållbarhet K 

Underlätta Tillverkning K 

Medge Fastlåsning/Fastsättning (i stängt läge) K 

Medge Fastlåsning/Fastsättning (i öppet läge) K 

Minimera Vikt Ö 
Tabell 8: Produktspecifikation för Skyddskonstruktion 

 

5.5.5 Säkerhetsfunktion 

 

Produktspecifikation: Skaderisk: Säkerhetsfunktion 
 Kriterium Krav / Önskemål 

Minimera Olycksrisk K 

Minimal Felanderisk K 

Ekonomisk Försvarbar K 

Förhindra Drift (vid inträde) K 

Underlätta Tillverkning K 

Underlätta Applicering K 

Undvik Elektricitet Ö 
Tabell 9: Produktspecifikation för Säkerhetsfunktion 
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6 KONCEPTFAS 
I detta avsnitt uppvisas resultatet av de metoder som har varit delaktiga i att generera 

konceptförslag. Vidare kommer koncepten att viktas m.h.a. produktspecifikationen och 

utvärderas för att resultera i ett underlag som projektet använder sig av för att välja ut koncept 

som går vidare till detaljkonstruktion. 

 

6.1 Inspirationsinsamling 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultivator är ett redskap som dras efter en traktor för att plöja mark inom jordbruk. Pinnarna 

är gjorda av fjäderstål för att förhindra att de knäcks ifall de träffar en stor sten. Om de träffar 

en sten som inte ger vika, viks de bakåt och glider över stenen, sedan slår de tillbaka till sitt 

ursprungsläge. Detta inspirerade till möjligheten att häva fastkilning utan att behöva reparera 

efter en fastkilning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snöslungor som drivs av såväl små motorer som stora. Dess funktion är att flytta massa till en 

utkastar spiral som sedan transporterar den vidare, vanligtvis till ett utkast. Vid närmare 

granskning visade det sig att de använder sig av brytpinnar som kunde användas för att 

Bild 20: Kultivator som används inom jordbruk. Bild 21: Kultivator som används inom jordbruk. 

Bild 22: Snöslunga monterad på en mindre traktor. Bild 23: Snöslunga monterad på en mindre traktor. 
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förhindra haverier. Transportfunktionen kunde även tillämpas och användas för att blanda och 

flytta betongen i sidled. 

 

Bild 24: Ett av befintligt redskap från Redskaparna: Flisskrapa 7m. 

Ett redskap som Redskaparna tillverkar är en Flisskrapa som kan göras i olika längder 

beroende på vad köparen behöver. Konstruktionen är fästen och förstärkningar mot en VKR-

profil som sedan förstärks och fästs mot en skrapa. Denna produkt inspirerade till att kunna 

utvidga räckvidden av prototypen. 
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6.2 Konceptgenerering 
Detta avsnitt behandlar hur de kreativa metoderna använts. Avsnittet behandlar processen 

med att ta fram konceptförslag för de olika problemområdena. Hur koncepten fungerar, varför 

de har utformats som de har och vilka tester som genomförts för att verifiera dess funktion.  

Skisser från brainstorming återfinns som bilaga VI.  

 

Efter kapitel 6.3 (Konceptutvärderingen) och kapitel 6.4 (Svagpunktsanalys) kommer koncept 

att väljas ut inom områdena: Blandare, Transport av material, Räckvidd, 

Säkerhetskonstruktion, säkerhetsfunktion. De utvalda koncepten presenteras i kapitel 6.5 

(Konceptval). 

 

6.2.1 Blandare 

Projektet började med att undersöka och vidareutveckla den befintliga blandaren, Spiralen. 

 
Bild 25: Prototypblandaraxel, kallad Spiralen. 

Efter en brainstorming kring vad som kunde förändras ritades modellen upp i dator och 

konceptet började utvecklas. Först började lösningar testas för att minska trögheten på 

blandarens gång genom betongen. Det visade sig att spiralerna på axeln matade allt material 

mot mitten och därefter började gå väldigt tungt p.g.a. att materialet inte hade någonstans att 

ta vägen och släpphålen inte hade någon större inverkan på tillbakaflödet av betongen. 

Samtidigt var stigningen på spiralens flänsar för kraftig och behövde justeras för att avlasta 

driften. 

 

En vidareutveckling av modell när spiralerna dragits isär och lämnat ett tomrum i mitten var 

delmålet. Projektet försökte ersätta tomrummet på valsen med olika typer av blandarlösningar 

som kunde tänkas hjälpa till med den blandande rörelsen. Ett vertikalt lyft var att föredra 

eftersom horisontell flyttrörelse redan var tillräckligt tillfredsställd. 

 

 
Bild 26: En del av spiralen har plockats bort för att undvika hoppressning av betong i mitten. 

Bild 27: Blandningsarm 

fäst på mitten. 
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Projektet kom fram till att samma problem skulle uppenbara sig igen om man fyllde skopan 

kraftigt. Släpphålen gjordes mycket större för att låta mycket av materialet strömma tillbaka 

genom spiralen samtidigt som den mindre kontaktytan minskar påkänningen av att flytta 

material i sidled. 

 

 
Bild 28: Profil på släpphål i spiralen. 

 

Fastkilningen som kunde inträffa var tvungen att lösas genom att antingen minska diametern 

på spiralen eller se till att materialet kunde släppa en sten genom att deformeras eller skjuta 

stenen åt sidan. Deformationen av spiralen skulle då inte ha någon möjlighet att öka diametern 

på blandaren som ev. skulle kunna kila fast hela blandaren i botten, utan kan bara minskas 

p.g.a. att den blir intryckt eller vikt åt sidan. 

 

 

 
Bild 30: Koncept - Spiralblandaren 

Summering av Spiralblandaren 

Spiralkonceptet är en vidareutveckling av den befintliga blandaren och fungerar genom att 

flytta massan från kanterna in mot mitten, samtidigt som den låter material rinna tillbaka 

genom hålen i blandarens väggar. På mitten sitter en omrörare som blandar betongen med en 

lyftande rörelse. Tjockleken på spiralen är relativt tunn och kan skjuta material som fastnar 

mot botten åt sidan eller deformeras något inåt mot rotationscentrum för att släppa den 

fastklämda stenen. 

  

Bild 29: Spiralens utseende efter att släpphålen har vidgats. 
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Brytpinnen 

Konceptidéen började med skisser att försöka överföra rörelsen från axeln till en lång balk 

som skulle ligga nära botten på skopan för att få med allt material. Risken för fastkilning var 

väldigt stor ansåg projektet och arbetsgivaren.  

 

 
Bild 31: Brytpinneblandarens första konceptgenereringsstadie med en balk som utför blandningen. 

 

Projektet undersökte möjligheter med att minska anläggningsytan som kunde kilas fast mot 

botten och kom fram till idéen att dela upp balken i fler små fragment som i sin tur är fäst på 

armarna som roterar med axeln. 

 

 
Bild 32: Brytpinneblandarens vidareutvecklade stadie. Balken uppdelade i fler fragment för att minimera fastkilning. 

Fastkilningen skulle fortfarande kunna uppstå och var ett problem då pinnarna skulle kunna 

brytas av. Så projektet undersökte olika metoder för att undvika fastkilning och kom fram till 

att antingen minska längden på armarna och skapa lite utrymme mellan blandaren och botten, 

eller använda sig av en teknik som kallas brytpinne. 

 

 
Bild 33: Blandararm med brytpinnen ej utlöst. 

 

Brytpinnen i det mindre hålet till höger i bild är dimensionerad så att den ska gå sönder om en 

fastkilning inträffar i blandaren under tiden den körs. På så vis släpper blandaren från botten 

och de resterande armarna fortsätter blandningens processen. Den brutna armen kommer 

också fortsätta vara delaktig i blandningen, samtidigt som den knäckta delen hålls kvar av en 

större bult för att inte blandas in i betongen. 

Bild 34:Blandararm med brytpinnen utlöst. 
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I samband med brytpinnenes utveckling testades att omplacera armarna längst axeln för att 

hitta ett mönster som gör att axeln belastas ungefär lika mycket under ett varvs rotation 

genom betongen. 

 

 
Bild 35: Koncept - Brytpinnesblandaren 

Summering av Brytpinnekonceptet 

Brytpinnekonceptet är tänk att fungera som en simpel blandare med många armar som ska 

röra om blandningen genom att lyfta den mot skopans bakdel. Genom att dela blandararmarna 

och tillämpa tekniken med brytpinnar så är tanken att paddeln ska lossa sig själv från skopans 

botten ifall fastkilning skulle inträffa p.g.a. att en sten lägger sig illa vid blandningen. Ifall en 

brytpinne utlöser så hänger paddeln kvar och kan fortsätta göra ett fullgott blandararbete 

genom att dras genom betongen. 

 

Fjäderstål 

Konceptet som använder sig av fjäderstål är identisk med utvecklingen av brytpinnekonceptet 

fram till dess att användningen av brytpinnenstekniken börjar användas. Anledningen till att 

projektet ville använda sig av fjäderstål var för att slippa utföra reparationer efter fastkilning. 

Fjäderstål är segt och böjbart, och kan därmed vika undan sig själv och sedan gå tillbaka till 

sin ursprungsform när fastkilningen har hävts.  

För att använda sig av fjäderstålet som används av kultivatorredskap så var armarnas 

infästning tvungen att göras om p.g.a. att materialet är besvärligt att svetsa. 

 

 

Bild 36: Blandararm av fjäderstål. 

  

Bild 37: Blandararm av fjäderstål. 
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En ny lösning med att fästa armarna på en axel fick arbetas fram. En idé med att använda 

profilskurna hål tillämpades för att därmed kunna trä igenom blandarmarna och sedan spänna 

fast dem. 

 

 
Bild 38: Fjäderblandaraxeln med profilskurna hål. 

 

Vidare utformades, som brytpinnekonceptet, ett mönster som låg till grund för hur armarna 

skulle placeras för att axeln skulle belastas ungefär lika mycket under ett varvs rotation 

genom betongen.  

 

 
Bild 39: Koncept - Fjäderstålsblandaren 

Summering av Fjäderstålsblandaren 

Fjäderstålsblandaren är tänkt at minimera svetsning genom att ha en axel med hål i, där 

blandararmar av fjäderstål träs igenom och fästs. Blandaren fungerar genom att lyfta betongen 

och därmed blanda den. Ifall en sten lägger sig olämpligt mot botten och fastkilning sker så 

ska blandarpaddeln temporärt vika sig bakåt och lossa sig själv från botten, och därefter gå 

tillbaka till sin normala position. 
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6.2.2 Transport av material 

Under brainstormingen och skissningen kom lösningen på att göra om fästenas placering på 

redskapet för att material lättare skulle kunna glida ner i skopan, samtidigt kom lösningen 

med att försöka underlätta materialets glidning genom att minimera friktionen mellan 

glidytorna. 

 

Anpassade fästen 

Genom att studera rörelsevägen som skopan kunde tippas bakåt när den var påkopplad på en 

hjullastare så togs underlag fram genom mätning av vinkeln. Tanken var att man kunde låna 

av den neråtlutande vinkeln och ge det till den bakåtlutande vinkeln genom att placera 

redskapets fästpunkter högre upp på redskapets bakdel. Fästet på figur 3 sitter bak på skopan 

och medger att man kan koppla ihop redskapsfästet på hjullastarens armar med själva 

redskapet. 

 

   
Figur 2: Mätning av lastarmarnas  

rörelseräckvidd. 

Fästena utvecklades vidare i en data-modell för att säkerställa att det gick att tillämpa på 

redskapet och att utfallet blev som beräknat att mer bakåtlutad tiltvinkel gick att tillgå.  

 

Efter idén var utvecklad gjordes fästena om ytterligare en gång och gav nu mer tiltvinkel. 

Konstruktionen detaljutvecklades vidare genom att flytta in och rotera delningslinjen mellan 

hålen för att minska på spillmaterial som skulle bli över när fästena skars ut ur en plåt, och 

därmed gjort dem onödigt dyra att tillverka. 

 

Som sista detalj gjordes nya breddningar till de övre krokarna och stoppklackar till de nedre 

fästhålen. För att göra dem starkare konstruerades också stödplåtar som ligger mot redskapet 

bakplåt i över och under kant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Orginalfäste samt omgjort fäste för mer tiltvinkel 

Figur 2: Det omgjorda fästets 

färdiga utförande. 

Bild 40: Bild efter stötplåtar och 

breddningar till fästpunkterna 

modellerats på plats. 

Bild 41: Bild efter stötplåtar och 

breddningar till fästpunkterna 

modellerats på plats. 
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Bild 42: Koncept - Omgjorda fästen 

Summering av Anpassade fästen 

Genom att omkonstruera fästena på redskapet kan en brantare tiltvinkel på redskapet erbjudas 

vilket medför att skopan kan tiltas mer bakåt. Detta medför att material har lättare att glida 

bakåt i skopan och vidare ner i blandaren. En positiv effekt utöver den önskade är att mindre 

material behövs för att tillverka fästena. 

 

LDPE - Glidfolie  

En förstudie gjordes på internet för att hitta ett material som var slittåligt och användes främst 

för att minimera friktion mellan ytor. En plastfolie som består av en slittålig polymer förstärkt 

med invävd glasfiberväv hittades. 

Ett experiment användes för att kunna ge en uppfattning om glidfolien skulle fungera när den 

applicerades i botten på skopan. Resultatet var lyckat och enligt experimentet skulle 

friktionskoefficienten och fastsättningen minskas mot skopan m.h.a. glidfolien. 

Därefter togs en profil ut med hjälp av datormodellen för hur glidfolien skulle skäras ut för att 

lätt kunna passas in i skopan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 43: Betongblandarskopan sett ovanifrån. Visning över 

området glidfolien ska appliceras. 
Bild 44: Betongblandarskopan sett från sidan. Visar 

området för hur långt bak glidfolien placeras. Blandaren 

når ej glidfolien. 
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Summering av Glidfolie 

Genom att applicera LDPE-glidfolie invändigt på bottenplåten fram till blandaren ska 

friktionen minimeras och problemet med fastsättning av material i skopan botten undvikas. 

Vilket medför att allt material når fram till blandaren. 

 

6.2.3 Räckvidd 

 

Förlängningen 

Under braintormingen med målet om hur man skulle kunna erbjuda mer räckvidd kom idéen 

om att redskapet utförande skulle kunna förlängas. En snabb omkonstruktion av dator-

modellen gjordes efter tycke och smak där gränsen på +0.8m tycktes vara tillräckligt långt, 

och samtidigt inte börja se besynnerligt ut. 

 
Bild 47: Koncept - Förlängning 

Summering av Förlängning 

Omkonstruktion av redskapets botten och gavlar ger ett 0.8 meter längre redskap samtidigt 

som det inte i för stor grad minskar redskapets smidighet eller tillför en allt för stor 

viktökning. 

Bild 48: Redskapets standardutförande 

Bild 46: LDPE-Foliens riktiga utseende och textur. Bild 45: Koncept – Glidfolie. Detta är bara profilen i dator-modellen 

som folien kommer skäras ut efter) 
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Bommen 

Idéen kom från brainstorming och skisser för att på ett smidigt sätt, förlänga redskapet 

bakifrån m.h.a. en adapter. Inspirationen kom från företagets redskap Flisskrapa (Bild 24) 

som kan ha olika utföranden på längder beroende på vad kunden behöver. 

 

 
Bild 49: Koncept – Bommen 

 

 
Bild 50: Koncept - Bommen. Fäst på redskapet. 

 

Summering av Bommen 

Bommen modellerades upp som en datormodell och fästpunkterna anpassades emot den 

befintliga prototypen. Bommen är tänkt att fungera som en adapter med fästen på ändarna och 

placeras mellan hjullastaren och redskapet. Den ger i detta utförande 1.8 meters längre 

räckvidd, men kan ändras till önskad längd då konstruktionen är lätt att ändra. Det beror också 

på vilken storlek på hjullastaren som användas, längre adapter kommer kräva tyngre 

hjullastare då denna konstruktion kraftigt flyttar tyngdpunkten. 
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Rännan 

Idéen med att förlänga räckvidden framifrån kom från brainstorming och skisser, och fortsatte 

utvecklas som dator-modell i ett tidigt stadie för att kunna anpassa den till den befintliga 

skopans form och dimensioner. 

 

Plåt valdes som material för att minimera tyngden, den skulle gå att bocka lätt och om det 

skulle behövas, gå att flytta med handkraft. Formen på rännan bestämdes utifrån skopkroppen. 

Botten skulle bäst utformas genom att vara platt och följa skopans botten så det ej uppstod en 

kant som kunde förhindra betongens utförsel.  

 

 
Bild 51: Bild på botten på rännan i förhållande till skopans botten. Samt Styrklackar som är fäst på rännan. 

Styrklackar placerades på plåten för att styra plåten till rätt plats och väl på plats säkerställa 

att kontaktytan mellan rännan och utsticket på skopan var jämnt. 

 

 

Påkopplingen av rännan skulle gå att utföra inifrån hjullastaren, så en mekanisk lösning som 

inte kräver att några sprintar eller annan manuell fastlåsning behöver göras utifrån. Rännans 

gavlar utformades för att kunna självlåsa i fästtappar utanpå skopans gavlar. Passningen av 

utförandet mättes fram i en dator-modell där prototypen och rännan fästes vid varandra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 52: Rännan i genomskärning, fastsatt på fästtapp på gavelsidan på redskapet. Självlåsande. 
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Påkopplingen fungerar genom att föraren först tiltar ner skopan och kör fram skopan mot 

styrklackarna på rännan, därefter räta ut skopan så att fästtappar i skopans gavlar placeras i 

infästningsprofiler i rännans gavlar. Egentyngden av rännan kommer ge upphov till ett 

vridande moment (riktat moturs i bilden) som låser fast rännan i skopan fästtappar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 54: Bild på konceptets utförande med sidor på rännan och gavlar med profilutformade hål för fastlåsning. 

 

Summering av Rännan 

Rännan fungerar som en adapter och är tänkt att vara i bockad tunnplåt och ska gå att haka på 

och av lätt utan att behöva lämna hjullastaren. Den tillför 1.5 meter till räckvidden och är 

gjord i plåt som ger minimal tyngdökning. Väl på plats så låser den sig själv med hjälp av 

egentyngden som ger ett framåtvridande moment som hindras mot fästtapparna på redskapets 

gavlar.  

 

  

Bild 53: Förklaring hur rännan kopplas på redskapet, m.a.p. hur skopan tiltas under påkopplingen från förarhytten. 
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6.2.4 Skyddskonstruktion 

 

Gallerlucka 

Projektet började med att undersöka och vidareutveckla den befintliga gallerluckan och dess 

konstruktion, problem och risker. Som sedan togs med i problembeskrivningen. 

 

 
Bild  55: Prototypens säkerhetskonstruktion i dagsläget. 

Luckan var väldigt stor och var därför tvungen att göras i lite klenare material för att inte väga 

för mycket. Den kunde även vara lite krånglig att konstruera konstaterades, p.g.a. att den 

byggdes i 3 dimensioner. Det fanns farliga öppningar som gallret inte skyddade tillräckligt 

bra, samt risker med at luckan kunde falla ner från öppet läge. Klämning kunde ske när luckan 

stängdes och fingrar befann sig på gaveln på skopan. 

 

Med förändringen av tiltvinkeln behövdes nu en omkonstruktion av gallret göras för att 

betong inte skulle rinna ur bakom skopan när den var i sitt högsta bakåtlutade läge. En 

påbyggnad togs fram för att tillgodose det nya problemet som hade uppenbarat sig i och med 

att andra komponenter på prototypen hade förändrats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att förhindra klämrisken mot gavelsidan och tillgodose riktlinjerna i Arbetsmiljöverkets 

riktlinjer så brainstormades lösningen fram med att höja upp luckans gångjärn samt fästa 

klackar i framkant för att skapa en spalt mellan gavelsida och lucka. Som syns på bilden ovan, 

där gångjärnen är upphöjda i förhållande till påbyggnadsplåten. 

 

 

 

 

Bild 57: Påbyggnad av skopans tak, som ska förhindra att betong rinner ut genom det föregående prototypgallret. 

Bild 56: Säkerhetskonstruktionen monterad på redskapet. 
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Spalten som bildas när den nya luckan höjts upp är ca 20mm och kan skyddar mot att 

fingrarar kläms ifall luckan skulle falla eller att personer av misstag har händerna på gaveln 

vid stängning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidare fortsatte konceptgenereringen med att stärka upp gallret med en underliggande VKR-

struktur för att förhindra att gallret faller in ifall en person skulle ställa sig uppepå redskapet. 

 

 
Bild 59: Koncept - Gallerlucka 

Summering av Gallerlucka 

Gallerlocket består av en ram i 30x30 VKR, med ett underliggande stöd krysskonstruktion i 

30x30 VKR. Ovanpå ramen svetsas ett profilskuret metallgaller som har godstjocklek på 

4mm. M.h.a den bakomliggande ramen tål luckan att stå på utan att flexa, och på ramen sitter 

även upphöjande klackar för att lämna en spalt mellan luckan och gavelsidan. 

Bild 58: Bild på hur skyddskonstruktionen ett glapp mellan gavelsidan och gallerluckan. 
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Plåtlucka 

Tillvägagångssättet att ta fram skyddskonstruktionens i plåt testades även som ett alternativ 

för att minimera vikten något samt minimera tillverkningsarbetet. Plåtluckan följer samma 

tanke som för gallerluckan ovan att den ska skydda mot fallanderisk och klämrisker genom att 

lämna en spalt mellan gavelsidan och luckan. En öppning lämnades i mitten som ersätts med 

ett galler för att kunna erbjuda insyn i blandaren. 

 

 
Bild 60: Koncept – Plåtlucka 

Summering av Plåtlucka 

Plåtlocket består av en 4mm plåt som är profilskuren och därefter bockad för att ge en styvare 

konstruktion. Skarvarna efter bockjobbet svetsas ihop för att inte lämna några vassa kanter. 

För att kunna ge sikt in i blandaren har ett hål skurits ut, och därefter ersatts mot ett galler som 

svetsas fast på baksidan. Plåten är bockad så att den lämnar en spalt i sidled från gaveln för att 

undvika klippande skador mellan luckan och gaveln.   
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6.3 Konceptutvärdering 
Konceptutvärderingen betygsätter de olika koncepten beroende på hur bra de fyller 

produktspecifikationen. Kraven har olika vikter vilket innebär att de är olika mycket värda i 

denna process. Beroende på kravens vikter och hur bra konceptet fyller dessa fås en 

resulterande summa för vartdera konceptet som därmed reflekterar hur bra konceptet fyller 

produktspecifikationen och vilket koncept som rent matematiskt kan utses som vinnare. 

 

6.3.1 Blandare 

 Blandare Brytpinne Fjäderstål Spiral 

Kriterium Vikt Betyg Summa Vikt Betyg Summa Vikt Betyg Summa 

Medge Blandning 

(Vertikal) 
0,30 3,40 1,02 0,30 3,20 0,96 0,30 2,60 0,78 

Underlätta 

Tillverkning 
0,03 4,00 0,12 0,03 1,60 0,05 0,03 1,60 0,05 

Motstå Slitage 0,17 4,40 0,75 0,17 3,20 0,55 0,17 3,20 0,55 

Motstå Fastkilning 0,27 3,60 0,97 0,27 4,40 1,19 0,27 3,20 0,87 

Blandar allt 

material 
0,17 3,80 0,65 0,17 3,00 0,51 0,17 3,20 0,54 

Minimera 

Tröghetsmotstånd 
0,07 4,00 0,28 0,07 3,60 0,25 0,07 2,60 0,18 

Summa 
 

  ~3,8 
 

  ~3,5 
 

  ~3,0 
Tabell 10: Utvärdering av blandarkoncept. 

Utvärderingen av Blandarkoncepten visade att Brytpinne- Fjäderstålsblandaren fick betyg 

som inte skilde sig allt för mycket i poängsumma och en svagpunktsanalys skulle kunna 

tillämpas för att klargöra valet av koncept att gå vidare med. Utöver slutsumman så anser 

projektet och uppdragsgivaren att det skulle gå mycket lättare att tillverka konceptet 

Brytpinne i jämförelse mot Fjäderstål, p.g.a. att företaget har allt som behövs för att kunna 

utföra arbetet på egen hand utan att special beställa artiklar. 

 

6.3.2 Transport av material 

Transport Anpassade fästen Glidfolie 

Kriterium Vikt Betyg Summa Vikt Betyg Summa 

Underlätta transport 0,50 5 2,50 0,50 4 2,00 

Underlätta Tillverkning 0,17 4 0,68 0,17 5 0,85 

Minimera Fastsättning 0,33 4 1,32 0,33 5 1,65 

Summa 
 

  4,5 
 

  4,5 

Tabell 11: Utvärdering av transport av material -koncept. 

Utvärderingen av de olika koncepten som har i uppgift att underlätta transporten av material 

resulterade i exakt samma betyg. Eftersom koncepten löser problemet på olika områden så 

kan båda koncepten tillämpas, eftersom ingen konflikt därmed uppstår mellan koncepten. 

Svagpunktsanalysen blir då överflödig och kommer inte tillämpas. 

  



46 

 

6.3.3 Räckvidd 

 Räckvidd Förlängning Bommen Rännan 

Kriterium Vikt Betyg Summa Vikt Betyg Summa Vikt Betyg Summa 

Medge Kort/Lång 

Räckvidd 
0,33 1,75 0,58 0,33 4,50 1,49 0,33 4,00 1,32 

Underlätta 

Tillverkning 
0,80 3,75 3,00 0,8 2,25 1,80 0,80 3,50 2,80 

Medge Låg 

Viktökning 
0,42 3,00 1,26 0,42 1,50 0,63 0,42 4,25 1,79 

Erbjuda lätt 

hantering 
0,17 3,25 0,55 0,17 3,00 0,51 0,17 4,00 0,68 

Summa 
 

  ~5,4 
 

  ~4,4 
 

  ~6,6 

Tabell 12: Utvärdering av räckviddskoncept. 

Utvärderingen av koncepten för att öka räckvidden på redskapet resulterade i att Rännan med 

god marginal gick vidare i utvärderingsprocessen. Då de andra koncepten både fick slutbetyg 

som var mycket lägre samt att de inte medger samma typ av flexibilitet och enkel hanterbarhet 

tyckte projektet och uppdragsgivaren att konceptet Rännan var det bästa alternativt att 

fortsätta utveckla redskapet med. 

 

6.3.4 Skyddskonstruktion 

Skyddskonstruktion Gallerlucka Plåtlucka 

Kriterium Vikt Betyg Summa Vikt Betyg Summa 

Förhindra Åtkomst (vid drift) 0,16 4,33 0,69 0,16 5,00 0,80 

Medge Visuell Övervakning 0,13 5,00 0,65 0,13 3,00 0,39 

Medge Åtkomst (rengöring) 0,12 4,00 0,48 0,12 4,33 0,52 

Minimera Klämrisk 0,15 4,33 0,65 0,15 2,67 0,40 

Minimera Fallanderisk 0,10 3,67 0,37 0,10 3,00 0,30 

Minimera Vikt 0,06 4,00 0,24 0,06 3,33 0,20 

Maximera Hållbarhet 0,05 3,33 0,17 0,05 3,33 0,17 

Underlätta Tillverkning 0,00 3,00 0,00 0,00 4,00 0,00 

Medge Fastlåsning (stängt läge) 0,13 4,00 0,52 0,13 4,00 0,52 

Medge Fastlåsning (öppet läge) 0,10 4,33 0,43 0,10 4,33 0,43 

Summa 
 

  ~4,2 
 

  ~3,7 
Tabell 13: Utvärdering av skyddskonstruktionskoncept. 

Utvärderingen av skyddskonstruktionerna visade at konceptet med galler och en 

underliggande ram var en bättre skyddskonstruktion än en i plåt p.g.a. att den ger bättre 

visuell övervakning samt att den är lättare att skydda mot klämrisker. Plåtluckan måste bockas 

i sidorna för att ge den styvhet, vilket innebär att det blir krångligare att hitta en lösning för att 

skydda mot klämning mellan gavel och plåt. 
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6.3.5 Säkerhetsfunktion 

Säkerhetsfunktion Castell Mai Kulventil Magnetventil 

Kriterium Vikt Betyg Summa Vikt Betyg Summa Vikt Betyg Summa 

Minimera Olycksrisk 0,23 5,00 1,15 0,23 2,00 0,46 0,23 5,00 1,15 

Minimal Felanderisk 0,23 5,00 1,15 0,23 2,00 0,46 0,23 5,00 1,15 

Ekonomisk 

Försvarbar 
0,20 1,00 0,20 0,20 5,00 1,00 0,20 4,00 0,80 

Förhindra Drift (vid 

inträde) 
0,27 5,00 1,35 0,27 2,00 0,54 0,27 5,00 1,35 

Underlätta 

Tillverkning 
0,03 3,00 0,09 0,03 3,00 0,09 0,03 4,00 0,12 

Underlätta 

Applicering 
0,03 2,00 0,06 0,03 3,00 0,09 0,03 4,00 0,12 

Summa 
 

  ~4,0 
 

  ~2,6 
 

  ~4,7 
Tabell 14: Utvärdering av säkerhetsfunktionskoncept. 

Utvärderingen av Säkerhetsfunktionen resulterade i att projektet gick vidare med en 

magnetventil/väljarventil för att lösa säkerhetsfunktionen så blandaren slutar köra ifall 

skyddskonstruktionen/Gallerluckan öppnas. Den var ekonomisk försvarbar, samtidigt som 

den kan anses vara rejäl och sköter sin uppgift på ett mycket bra och kontrollerat sätt. 

 

6.4 Svagpunktsanalys 
Svagpunktsanalyser gjordes i mån av behov av koncept som fick höga betyg ur 

konceptutvecklingen. Detta för ytterligare bredda underlaget inför valet av koncept och för att 

försäkra projektets resultat att det inte fanns några svaga punkter som skulle kunna vara ett 

kritiskt problem i den färdiga produkten. 

 

6.4.1 Blandare 

Svagpunktsanalysen av blandarkoncept: Brytpinne mot Fjäderstål för att säkerhetsställa att det 

vinnande konceptet inte har några svaga punkter som tidigare inte upptäckts. 

Svagpunktsanalysen återspeglar nedan att det vinnande konceptet med brytpinne är starkast i 

alla kriterier. 

 

 
Diagram 2: Svagpunksanalys av de två bästa blandarkoncepten. 
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6.4.2 Säkerhetskonstruktion 

Svagpunktsanalys av säkerhetskonstruktionskoncept: Gallerlucka mot Plåtlucka för att 

säkerhetsställa att det vinnande konceptet inte har några svaga punkter som tidigare inte 

upptäckts. Svagpunktsanalysen återspeglar nedan att det vinnande konceptet med Gallerlucka 

inte är i överlägset starkast i alla kriterium, men är överlägsen i t.ex. att medge visuell 

övervakning och minimera klämrisk viket anses vara viktiga krav. 

 

 
Diagram 3: Svagpunksanalys av de två säkerhetskonstruktionskoncepten. 

 

Analysen återspeglar att koncepten är väldig dylika och väldigt små variationer finns. Största 

fördelen med Gallerluckan är att den medger en bättre visuell överblick av vad som händer 

inne 

i blandaren och att den har en säkrare konstruktion mot klämrisk. 
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6.5 Konceptval 
I detta avsnitt kommer de valda koncepten från konceptgenereringen att presenteras. Valet är 

grundat på utfallet av Konceptutvärderingsavsnittet, Svagpunktsanalys avsnittet och 

arbetsgivarens synpunkter. 

 

6.5.1 Blandaren - Brytpinnesblandaren 

Brytpinnesblandaren fyllde kraven aningen bättre i jämförelse med Fjäderstålsblandaren 

vilket går att se i Diagram 2 i Svagpunktsanalys avsnittet. Konstruktionen är lätt att tillverka 

och med bakgrunden företaget har så var det ett plus ifall fjäderstål inte skulle behövde 

användas. 

 

Vidare behövde konceptet detaljutvecklas för att nå sin fulla potential. Med hänsyn till att 

blandarens armar skulle tillverkningen i Hardox400 behövde en del tillverkningsjusteringar 

göras för att de skulle gå att skära ut artiklarna med en plasmaskär. Fler 

detaljkonstruktionsaspekter angående hållfasthet och dimensionering av brott presenteras i 

kapitel 6.6 - Detaljkonstruktion av koncept. 

 

Ett exempel är att ifall man vill ”slå” ut ett hål i en Hardoxplåt, d.v.s. börja skäret mitt på 

plåten, behöver hålets diameter vara minst lika stor som plåttjockleken. Hålen som användes 

m.a.p. brottdimensioneringen var 6.5mm resp. 10.5mm och plåttjockleken är 16mm. Detta 

löstes genom att börja från kanten och arbeta sig in till placeringen av hålet. Denna metod 

lämnar ett spår som sedan kommer svetsas ihop och slipas ner. 

 

 
Bild 61: Den färdigutvecklade blandararmen. 

Den färdigutvecklade blandaren som kommer tillverkas och monteras in i prototypredskapet 

visas på bilden nedanför. Hälften av blandarmarna roterades 180 grader runt axeln och 

avståndet mellan blandararmarna fördelades så att paddlarna på blandarmarna överlappar 

varandra rotationssymmetriskt så att hela botten skrapas. Detta går lättare att se i resultat 

kapitlet under 7.1 – Ritningssammanställningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 62: Den färdiga blandaren med 8st armar med vingar med dimensionerade brytpinnar. 
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6.5.2 Transport av material - Anpassade fästen och LDPE-glidfolie 

Projektet valde att använda sig av båda koncepten då de inte stör eller kommer i kontakt med 

varandras funktionalitet, och vidare ger den bästa kombinerade lösningen på problemet med 

transport av material in i skopan samt utmatningen av färdiga betongen. De anpassade fästet 

ger ca 16° grader mer tiltvinkel och glidfolien har enligt praktiskt test 5 visat att material 

släpper lättare än mot ren plåt. Mer tiltvinkel bakåt innebär att du kan luta skopan brantare 

uppåt, för att material ska ha lättare att ramla ner i blandaren. 

 

 
Bild 63: De omgjorda fästet med diverse tillhörande stoppklackar och förstärkningsplåtar. 

 

 
Bild 64: Bild på LPDE-Glidfolien i profil. Fästs genom att dra bort en skyddsfilm och klistras på insidan av skopbotten. 
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6.5.3 Räckvidd – Rännan 

Tillverkningen av en ränna i tunnplåt som skärs och bockas, var enligt kravvikningen, 

överlägset det bästa konceptet för att lösa räckviddsproblemet. Konceptet behövde 

detaljutvecklas vidare så hela rännan kunde tas från en plåt, istället för att bestå av två sidor 

och en botten plåt.  

 

Gavelsidorna, bottenplåtens anläggningskant och profilhålen behövde förstärkas så de 

detaljutvecklades och resulterade i att den bakre plåten med profilhål för fasthållning gjordes 

som en separat del och tillverkades i 8mm istället för 4mm plåt. Profilen av den bakre gaveln 

gjordes om en aning genom att ta bort material för att underlätta passformen för av och på 

kopplingen av rännan inifrån hjullastaren, samt farliga hörn togs bort. 

 

 
Bild 65: Rännan i sitt färdigutvecklade stadie. 

 

 
Bild 66: Rännans fästanordningar, bestående av bärande bottenklackar och hålprofiler för fästtappar. 

 

 

Bild 67: Rännan monterad på Betongblandarskopan. 



52 

 

6.5.4 Skyddskonstruktion – Gallerluckan 

Konceptet Gallerlucka framhävde sig i både konceptutvärderingen och i svagpunktsanalysen 

och kommer att konstrueras och monteras som den nya skyddskonstruktionen på 

Betongblandarskopan. Den är en stark och tålig konstruktion och ger bra visuell överblick 

inuti skopan, och underlättar att ljudet av brytpinnar som löser ut uppfattas. 

 

 
Bild 68: Den färdiga Gallerluckan. 

 

Bild 69: Den färdiga Gallerluckan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 70: Den färdiga gallerluckan monterad på redskapet. 
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6.5.5 Säkerhetsfunktion – Magnetventil med elektronisk brytare 

Magnetventilen av märket Badestnost och är en väljarventil 6/2, vilket innebär att den har 6st 

uttag för slangkopplingar och ger en extra funktion. Den extra funktionen kommer användas 

för att bryta cirkulationen till de hydrauliska motorerna och istället cirkulera hydrauloljan 

tillbaka till hjullastarens system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P och T är in- och utgång från 

hydrauliksystemet. Antingen kan det 

ingående trycket cirkulera igenom kanal 

A/B eller kanal C/D. 

 

När ventilen har ström över magnetspolen, 

så skickas trycket igenom kanal C/D och 

driver motorerna som därmed driver 

blandaraxeln. (Bild 72) 

 

När luckan öppnas (Bild 73) bryts 

strömmen till magnetspolen via en 

elektronisk brytare som sitter monterad på 

luckan. (Bild 71) Trycket leds då tillbaka 

genom kanal A/B och blandaraxeln slutar 

omedelbart att rotera då hydraulikoljan nu 

cirkulerar förbi motorerna. Figur 3: Funktionsschema för hur säkerhetsfunktionens 

brytarfunktion fungerar. 

Bild 72: Brytaren sluter kretsen och motorerna drivs 

av det cirkulerande hydrauliktrycket. 
Bild 73: Luckan lyfts och brytaren bryter kretsen. 

Hydrauliken cirkulerar tillbaka till hjullastaren och 

blandaren stannar omedelbart. 

Bild 71: Säkerhetsbrytarens placering mellan gaveln och luckan. Brytaren är framplockad för att synas bättre på bilden. 
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Så här ser sammanställningen ut av magnetventilen och brytaren för att kontrollera 

elektromagneten som i sin tur kontrollera hydraulikflödet i verkligheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brytaren, eller också kallat mikrogapströmställaren är dimensionerad för att klara ett kraftigt 

utomhusbruk med en IP67-Kapslingsklassning. Vilket innebär att den är helt dammtät och 

klarar av att spolas kraftigt med vatten direkt på kontakten. Detta krävdes för att redskapet 

måste rengöras efter varje blandning genom att spolas ur. 

Brytaren valdes utifrån följande preferenser: 

 24VDC – matarström från hjullastaren 

 Magnetspolen drar 65W vid slutet läge 

Ohms lag P = U * I ger en strömstyrka på 2.71 A (I = 65W/24V) 

 

 

Brytaren klarar 30 Volt DC, 5 Ampere. 

 

 

 

Bild 74: Sammanställning av säkerhetsfunktionen. Magnet, ventil och brytare syns på bilden. 

Bild 75: Mikrogapströmställare, D2VW-5L1A-1M. 
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6.6 Detaljkonstruktion av koncept  
Detta avsnitt behandlar en vidareutveckling av koncepten, som kallas detaljkonstruktion

 14 
och 

kommer visa antaganden, uppställningar och hållfasthetsberäkningar. 

 

6.6.1 Hållfasthetsberäkningar (brytpinne) 

 Val av placering av hål och brytpinnens placering. Se bilaga V 

 Brytpinnen ska klara av att brytas av vid halva det införda momentet. P.g.a. motstånd 

som uppstår när blandaren rör sig genom betongen. Se bilaga V  

 Blandararmarna löser ej ut undertiden den rör sig igenom betongblandningen p.g.a. 

motstånd. Se bilaga V 

 Placeringen av skärspår in till hålens placering vid tillverkning av komponenterna. 

Spåren får ej gå igenom materialet som har spänningar. Spåren kommer svetsas igen 

efteråt. Se bilaga V 

 

6.7 Material 
 

6.7.1 Plåt: S355J2G3 
15

 

Plåten används i dagsläget för delar på redskapet som inte är utsatta för grovt slitage och har 

beteckningen S355J2G3. Det är ett låg kolhaltigt stål med en sträckgräns på 315-355 N/mm² 

och en brottgräns på 490-630 N/mm².  

 

Plåten är ett väl beprövad material och används mycket inom företagets konstruktioner. Den 

används också i överlag för bl.a. tillverka godsvagnar, grävmaskiner, skeppsbyggen, 

kraftverk, lyftanordningar m.fl.    

  

6.7.2 Plåt: Hardox 400 
16

 

Botten på redskapet och blandardelar som är i kontakt med betongen är i dagsläget 

konstruerade i Hardox 400 för att motstå det påtagliga slitaget av betongblandning. Hardox är 

en plåt som är extremt slittålig med ett nominellt hårdhetsvärde på 400 HBW. Utförandet är 

plåt och kan ha tjocklekar från 3-130mm.  

 

Vanliga tillämpningsområden är komponenter som är utsatta för slitage. Hardox 400 har en 

sträckgräns på ~1000MPa, som gör den väldigt styv och därmed kan bibehålla sin form vid 

höga påfrestningar utan att deformeras. 

 

6.7.3 LPDE – glidfolie 
17

 

Vid ilastning av materialen för att blanda betong sker en viss fastsättning mot skopans plåt. 

Detta förhindrar att allt material når redskapets blandare som är placerat längst bak i skopan.  

 

Applicering av LDPE-folien på bottenplåten insida kommer att testas för att minimera 

fastsättning genom att minska friktionen mellan plåt och blandmaterialen/betongen. 

 

Folien är framtagen av National Gummi och består av en glasfiberkompositplast som kan 

appliceras med t.ex. värme. Tillämpningen av LDPE-folie är för att minimera friktion mellan 

ytor. Folien är stark, slittålig och UV-stabiliserad för att kunna används för bl.a. utomhusbruk. 

 

Ett praktiskt experiment kommer att utföras med avseende på friktionskoefficienten för att 

kunna jämföra och utvärdera skillnaden mellan ren plåt och LDPE-folien. Testets resultat 

kommer ligga som underlag om lösningen är tillämpningsbar eller ej. 
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6.8 Praktiskt utförda test 
 

6.8.1 Praktiskt test 1 - Brytpinne 

Hållfasthetsprövning av brytpinne, som är tänkt att lösa ut och förhindra blandararmen från att 

fastna mot skopans botten. Testet går ut på att kontrollera att uppställningen av 

dimensioneringen med bult fungerar med konceptkonstruktionen samt att uträkningarna 

överensstämmer med verkligheten. Syftet är att se vart brottet tenderar att inträffa och målet 

är att M6-bulten ska gå sönder vid önskad pålagd last i punk C, och i ett skarpt fall i punk B. 

 

Punk A: Bultens kraft för att motverka moment.  

Punk B: Vart kraften kommer verka i det riktiga belastningsfallet. 

Punk C: Vart kraften kommer att verka under testet för att tillföra momentet. 

Punk D: Vart egentyngden tillför moment i testet. ( Fd = 50*20*1980*7100 = 141N )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I teorin så fungerar mycket som det är tänkt, i praktiken kan läget vara annorlunda. Projektet 

valde att utforma prototyper och utföra tester på lösningen för att validera dess funktion och 

tillämpbarhet.  

 

 

 

Genomförande: Test 1 

Lösningen för fastkilning: Brytpinnar skall sitta på blandararmarna inuti skopan och är tänkt 

att lösa ut ifall blandaren fastnar mot skopans botten. 

 

 
Bild 76: Testscenariot för simulering av brytpinne. Den förlängda armen hjälper till att överföra det önskade momentet. 

Jämnvikt: moment medurs kring M10 bult: 

Fc * 1980 + Fd * 990 – Fa * 19,50 = 0 

 

Ger: 

Fc = (Fa * 19,50 – Fd * 990) / 1980 = 88,06 N  

 

Resultat / Mål: 

Med insatta värden för M6-bult (16100N) 

behövs en kraft på 88,06 N i punk C för att 

bryta bulten. 

Uppskattningsvis behövs lite mer kraft för att 

kompensera åtdragningsmomentet. 

Figur 4: Praktiskt test 1: Test av Konceptlösning med 

Brytpinne. 
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Bild 77: Förstorning på mekaniken och konstruktionen. 5x80x120 plåten tillhör inte konstruktionen, utan är temporär för att 

underlätta fastsättning i bordet. 

 

Med hjälp av hållfasthetsberäkningar och datablad för bultar och det tillförda momentet togs 

beräkningar fram för placering av hål beroende på blandararmarnas längd för att få de 

önskade skjuvande krafterna på den dimensionerande M6 bulten. Se bilaga V. 

Momentet rör sig kring en M10 bult, som är rejält tilltagen för att inte gå sönder och motstå 

slitage ifall fastkilning inträffar och ser även till att den yttre delen av blandaramen hänger 

kvar och inte blandas in i betongen. 

Resultatet gick lätt att återskapa, då ett flertal M6-bultar skjuvades sönder på identiskt sätt. 

Beräkningarna på vilken kraft som behövdes för att lösa ut brytpinnen överensstämde mycket 

bra utifrån teorin, hypotesen och beräkningarna. Kraften som behövdes för att utlösa 

brytpinnen var ca 100N±10. 
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Bild 78: Resultatet av att brytpinnen har lösts ut p.g.a. den pålagda kraften längst ut på momentarmen. 

 

Efter att upprepat testet ett flertal gånger utan komplikationer förutom en ytters lite variation 

av den pålagda kraften, som främst beror på åtdragningsmomentet gjordes en inspektion av 

M10 bulten för att kontrollera eventuellt slitage. Inget slitage kunde uppfattas på den släta 

ytan, där skjuvning skulle kunnat inträffa. Se markerat område.  

 

 
Bild 79: Inspektion av slitage på M10 bult. Strecket som syns är smuts, och inga defekter i materialet uppträder längst ytan. 
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6.8.2 Praktiskt test 2 - Brytpinne 

Eftersom praktiskt test 1 visat sig att fungera bra gick konceptet med brytpinne vidare till att 

svetsas fast på en axel, som sedan monterades inuti skopan för att drivas av två hydrauliska 

motorer istället för att pressas med en hävarm.  

 

Testet är gjort för att utvärdera ifall fastkilning gör att brytpinnen löser ut även i det skarpa 

läget och därmed förhindrar att blandararmen fastna mot skopans botten. Fastkilningen 

kommer att tvingas fram genom att placera lämpligt objekt i blandararmens rörelse bana när 

den passerar botten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomförande: Test 2 

Utvärdering i skarpt läge för blandarkoncept med brytpinne. En ny betongblandarskopa 

monterades ihop tills att det mekaniskt gick att driva blandaren med motordrift. Axeln med 

betongblandararmen monterades och testet utfördes med lyckat resultatet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett metallobjekt placerades i botten på skopan för att framtvinga en fastkilning mellan 

blandararmen och botten. Materialet i blandararmen är inte Hardox400, utan i S355J2G3 plåt 

med måtten 20x50. Plåten är ungefär 3 gånger så svagt som det tänkta material. Anledning till 

Figur 7: Praktiskt test 2: Tillämpning av 

konceptlösning med brytpinne. Vy från sidan. 
Figur 8: Tillämpning av konceptlösning med brytpinne. Vy 

framifrån. 

Bild 80: Betongblandaren genomgår Test 2. Bild 81: Vy inuti blandaren. En axel med en svetsad blandararm av konceptet 

med brytpinne. 
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att det tänkta material ej användes i testet var för att det tar längre tid att bearbeta p.g.a. att det 

är mycket mer slitstarkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testet genomfördes som planerat och resultatet var lyckat. Vid fastkilning av blandararmen 

mot botten i skopan så löste brytpinnen ut och hindrade fastkilningen och axeln kunde 

fortsätta att rotera fritt. Paddeln hängde kvar på M10 bulten och lossnade inte från 

blandararmen och inga tecken på skador kunde observeras på M10 bulten. 

 

 

6.8.3 Praktiskt test 3 - Brytpinne 

Eftersom praktiskt test 2 var lyckat, så kommer test 3 att fästa alla 8 blandarmar på axeln och 

därefter fylla skopan med en rejäl sand och vatten blandning. Projektet siktar på att blanda ca 

500-600 liter. LDPE-Glidfolie kommer även att appliceras på 50 % av bottenplåten för 

testning. 

 

Detta för att undersöka ifall konceptet utför blandningen av material som det är tänkt. 

Blandningsprocessen kommer visuellt att utvärderas för att få svar på ifall blandaren kan 

uppfattas att gå trögt eller ej, samt kontrollera så att krafterna som behövs för att flytta 

sandblandningen inte utlöser brytpinnarna. Om processen visar sig fungera bra kommer även 

praktiskt test 4 att utföras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Praktiskt test 3: Tillämpning av konceptlösning 

med alla brytpinnar. Vy från sidan. 

 

Figur 10: Praktiskt test 3: Tillämpning av konceptlösning 

med alla brytpinnar. Vy framifrån. 

Bild 82: Blandararmen med brytpinne före test. Bild 83: Blandararmen med brytpinnen utlöst efter test. 
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6.8.4 Praktiskt test 4 - Brytpinne 

Praktiskt test 4 tar vid där föregående test avslutades. I detta test kommer projektet undersöka 

om det finns tillräckligt med momentkraft för att även sätta vingar på blandarmarna för att 

kunna få en fram-och-tillbaka kastande rörelse i sidled. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomförande: Test 3 och 4 

Vid ett av de slutgiltiga praktiska testerna så slogs Test 3 och Test 4 ihop till ett test, vilket 

innebar att alla blandarmarna med brytpinnar svetsades fast på axeln och ett par av kast-

vingarna också sattes på plats.  

 

 
Bild 84: Redskapets utförande i praktiskt Test 3 och 4 med alla blandarmarn på plats och provkörning med sand. 

 

 

 

 

Figur 5: Praktiskt test 4: Tillämpning av konceptlösning 

med alla brytpinnar + vingar på blandarmarna. Vy från 

sidan. 

Figur 6: Praktiskt test 4: Tillämpning av konceptlösning med 

alla brytpinnar + vingar på blandarmarna. Vy framifrån. 
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Redskapet visade inga tecken på att det fanns några problem med att blandaren uppträdde 

trögt i driften. Projektet försökte att skapa en fastkilning och utlösa en brytpinne genom att 

blanda stora stenar med dimensioner på 1-5cm, men ingen brytpinne behövde utlösas p.g.a. 

inga fastkilningar uppstod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redskapet tiltades upp maximalt bakåt och allt material gled ner i blandaren utan problem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialen bestående av sand + stora stenar har på sista bilden ovan blivit till en homogen 

blandning efter ca 30 sekunders körning. Slutsatsen av experimentet är att blandaren fungerar 

väldigt bra både på att blanda och undvika fastkilning samtidigt som driften inte uppfattas 

som trög. Brytpinnefunktionen fungerar också vilket kan konstateras ur praktiskt test 2. 

 

6.8.5 Praktiskt test 5 - Glidfolie 

Praktiskt test 5 kommer utföras med teorin i kapitel 3.9.1 – Mätning av statisk 

friktionskoefficient. 

 

En ränna som är klädd till 50 % med LDPE-folien i botten kommer användas för att utföra 

testerna. Blöt sand kommer formas som en kloss och användas som det glidande objektet. 

Testet är gjort för att kunna utvärdera och styrka om glidfolien ska användas eller hoppas över 

i det skarpa utförandet av prototypen. Målet som testet hoppas resultera i är att sandklossen 

släpper tidigare mot plasten och att det m.h.a. den statiska friktionskoefficienten går att mäta 

hur effektivt appliceringen av glidfolien kommer vara. 

 

 
Bild 87: Testrigg för jämförelse mellan plåt/sand och glidfolie/sand. 

Bild 85: Blandning av sand och stora stenar i ett kronologiskt bildflöde. 

Bild 86: Blandning av sand och stora stenar i ett kronologiskt bildflöde med maximalt bakåt tilt. 
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Genomförande: Test 5 

Under ett experiment måste konstanter etableras. En hink med vatten, sand och en tom hink 

användes för blandningen. 

 
Bild 88: 3 hinkar som innehåller sand, vatten och blötsand som användes under experimentet. 

Sand lades i den vänstra hinken, och tillräckligt med vatten tillsattes för att göra den lagom 

formbar. Detta för att hålla vatten + sand-mixen konstant genom hela experimentet. 

 
Bild 89: Experimentet laddat och redo för att utföras. (Successiv vinkelökning) 

Två ungefär likadant formade klossar av blötsanden pressades ihop mot de två underlagen, för 

att därefter se vilken som skulle släppa först när vinkeln på rännan ökade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beräkning med teorin i kapitel 3.9.1 – Mätning av statisk friktionskoefficient ger följande 

 

 

Bild 90: Vinkeln ökades successivt tills det släppte på glidfolien. Mått antecknades ner. Därefter fortsatte ökningen tills det 

släppte på plåten och ytterligare mått antecknades ner. 
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Beräknings av den statiska friktionskoefficienten enligt teorin i kapitel 3.9.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För Glidfolie mot blötsand: 

Sida A: 445 mm 

Sida B: 228 mm 

Vinkel: ~60°  

 

        
 

 
 
   

   
         

 

För Plåt mot blötsand: 

Sida A: 485 mm 

Sida B: 122 mm 

Vinkel: ~75°  

 

       
 

 
 
   

   
         

 

Utvärdering: 

Testet kan anses vara lyckat, då det gick att återskapa utfallet med att blötsanden släppte först 

på glidfolien i 9 av 10 gånger av testen.   

 

Eftersom talen för   blev så höga så reflekterar det ej endast friktionskoefficienten utan även 

någon form av fastsättning. Testet skulle med närmare eftertanke kallas sättningstest, d.v.s. 

hur hårt materialet sitter fast mot underlaget. 

 

Men resultatet är fortfarande av värde, då det reflekterar de eftersökta resultatet att materialet 

ska glida/släppa lättare mot glidfolien än mot stålplåten i botten på skopan. 

 

 

6.8.6 Praktiskt test 6 - Rännan 

Praktiskt test 6 kommer att använda sig av både redskapet och rännan för att kolla passningen 

och funktionaliteten. Därefter kommer rännan att användas påkopplad på redskapet för att 

simulera användandet genom att tippa ut material med hjälp av en hjullastare.  

 

Genomförande: Test 6 

Försök gjordes med att koppla på rännan inifrån förarhytten. Sikten var skymd av redskapet 

och sista steget i påkopplingen fick ske genom att föraren hoppar ut och lyfter rännan och 

skjuter på den över klackarna. Detta för att man av misstag inte skulle råka knöla sönder 

plåten i rännans gavlar. Förloppat kan följas på bild 92 nedan. 

 

A 

B 

Bild 91: Modell för experiment 

med rampens sidor namnsatta. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%B0
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%B0
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Passningen och fastsättningen fungerade väldigt bra mellan rännan och skopans gavlar. 

Vidare så testades användningen av rännan genom att tippa ut sand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tömningen gjordes genom att höja skopan och tilta den framåt för att sanden skulle börja 

rinna ut. Testet visade att rännan satt i kvar på sin plats och att man med rännan får bättre 

räckvidd.  

 

En hög precision kunde hållas på tömningens placering eftersom rännan syns väldigt bra 

inifrån förarhytten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet av testet är att rännan fungerar mycket bra, men kunde varit i tunnare plåt än 4mm, 

då den var tvungen att lyftas på sista biten förhand för att inte köra sönder den på grunt av 

skymd sikt samt att den uppfattades som aningen för tung för att lätt kunna hanteras för hand. 

 

  

Bild 92: Hela förloppet med påkoppling av Rännan på redskapet. 

Bild 94: Rännan påkopplad på betongblandaren. 

 

Bild 93: Rännan påkopplad och testaspraktiskt med att hälla ut sand. 
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7 RESULTAT 
Examensarbetet har resulterar i en ny prototyp av betongblandaren. Resultatavsnittet kommer 

presentera de omgjorda och nykonstruerade delar som tagits fram genom projektets gång. 

Slutligen kommer den nya prototypen av Betongblandarskopan att presenteras i sin helhet. 

Ritningssammanställningar finns längst bak i rapporten som bilaga IX. 

 

7.1 De färdiga prototypdelarna 
 

7.1.1 Blandaren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 95: Brytpinnesblandaren färdig tillverkad och målad, redo för montering. 

Bild 96: Brytpinnesblandaren färdigmonterad i redskapet.  Bild 97: Detaljbild på en 

blandararm. 
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7.1.2 Anpassade Fästen + Glidfolie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.3 Rännan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 98: Snabbfästena bak på redskapet. Bild 99: Glidfolien inuti skopan. 

Bild 100: Infästningstapp på 

skopans gavelsida. 
Bild 101: Rännan färdig tillverkad och målad. 
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7.1.4 Gallerluckan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 104: Gallerluckan målad och monterad på redskapet. 

Bild 103: Gallerluckan målad och klar för montering på redskapet. 

Bild 102: Rännan påkopplad på redskapet, redo att användas för att förlänga räckvidden. 
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Bild 105: Låsanordning samt mellanrum mellan luckan och gavelsidan för att undvika klämning av fingrar. 
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7.1.5 Säkerhetsfunktionen 

 
Bild 106: Hållaren för säkerhetsbrytaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 107: Hävarmen när luckan fälls upp. Brytaren bryter 

strömmen och blandaren slutar rotera. 

Bild 108: Hävarm från gallerluckan går ner i 

säkerhetsbrytarhållare när luckan fälls ner. De upphöjda 

kanterna motverkat att man kommer åt brytaren med handen. 

Bild 110: Brytaren installerad på sin plats 

på insida gavel kopplad till väljarventilen. 
Bild 109: Väljarventilen (den undre) och hydraulikblocket med 

tillhörande hydrauliktillbehör. 
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7.2 Det färdigställda redskapet 
 

 
Bild 111: Betongblandarskopan, innan hydrauliken är kopplad med tillhörande ränna för utvidgad räckvidd. 

 

  

Bild 112: Betongblandaren med tillhörande ränna. Kopplat på en hjullastare redo för användning! 
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8 DISKUSSION 
 

8.1 Om projektet 
Att få göra examensarbetet hos Redskaparna AB har varit lärorikt och en väldigt givande 

erfarenhet. Projektarbetet har fortskridit utan större svårigheter vilket har lett till att graden av 

glädje att arbeta med projektet har varit hög större delen av projekttiden.  

 

Utgångspunkten med att ta sig an ett helt utvecklingsprojekt växte efter ett tag till ett väldigt 

stort projekt, större än vad projektet hade kunnat förutspå. Aspekter på arbetsbördan började 

kännas påtaglig och fokus började vandra fram och tillbaka. Detta löstes genom att dela upp 

problemen och arbetet och metodiskt arbeta ner dem en efter en, vilket visade sig senare ha 

hjälpt avsevärt mycket med effektiviteten av tidsresurserna som projektet hade att tillgå. 

 

Jag har fått bra stöd från mina handledare på LTU och från handledaren på företaget, vilket i 

sin tur känts tryggt iom att projektet endast bedrivits av mig som ensam deltagare. 

 

Tidsplanen har gått att hålla någorlunda bra och små problemet har främst uppstått med 

väntetider på att beställda delar ska levereras, komponenter ska tillverkas och monteras eller 

tester som ska utföras. 

 

Avsnittet om studiebesöket kanske kan antas blivit lite väl långt, men projektet ansåg att 

tyngd behövde läggas på detta område för att framhäva för läsaren hur avancerat det är att 

tillverka betong.  

 

Under projektets gång delades enkäter ut för att betygsätta de olika koncepten. Enkäter 

delades också för att at vikta de olika kraven. Viktningsenkäten uppfattades som krånglig och 

var tidskrävande. Summan av viktningsenkäterna fick kasseras då resultatet visade sig var för 

opålitligt, troligtvis p.g.a. missförstånd av betygsättningssystemet vid viktning av en 

produktspecifikation. 

 

8.2 Om resultatet 
Blandaren var lätt att konstruera med de färdigskurna delarna och den utför blandningen 

väldigt bra. Brytpinnarna finns där för att motverka att delar på redskapet ska gå sönder om en 

fastkilning skulle inträffa. Blandaren skapar en homogenblandning med en full skopa efter en 

kort tids körning vilket är väldigt bra iom att det minskar blandningstiden för betongen och 

mer betong kan blandas per timme. 

 

Gallerluckan blev lättare att hantera p.g.a. att vikten minskades, samtidigt som den ger ett 

bättre skydd mot klämrisk och fallrisk iom att den är upphöjd 2cm från gavelsidorna. Den är 

konstruerad så att den är extremt hållbar och går att stå på utan att den ger vika, och insikten i 

skopan genom skyddet är mycket god. 

 

Rännan levereras färdigbockad och gavlarna var tvungen att breddas lite för att passa mot 

skopan. Den gjordes i 4mm godstjocklek, vilken gjorde den väldigt styv och hållbar men 

samtidigt lite tung och svår att hantera, projektet argumenterar sig fram till att 2mm hade 

räckt.  

Rännan fyller kraven med att kunna kopplas av och på och infästningsmekanismen fungerar 

bra.  
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Säkerhetsfunktionen fungerade tillfredställande, vilket i sin tur kändes riktigt bra med tanke på 

att det var den komponenten som hade störst chans att krångla. När luckan öppnades med 

några centimeter så bröts strömmen och magnetspolen ställde utan fördröjning om 

väljarventilen så hydrauliken gick tillbaka till hjullastaren och blandaren slutade rotera. Denna 

skyddsfunktion fungerar därmed fullgott för att minimera felanderisk, olycksrisk och hindrar 

blandaren från att köras när luckan är öppen. Den gick lätt att applicera då endast kablage och 

ett fäste behöver göras, och självklart tillkommer lite löd jobb och kapsling. 

 

De anpassade fästena är ej fästa på redskapet, p.g.a. att det hade varit för mycket jobb att 

skära bort de befintliga. Istället byggdes de befintliga om för att fungerar exakt likadant som 

de fästena projektet tagit fram d.v.s. öka tiltningsvinkeln.  

 

Glidfolien glömdes bort att appliceras i botten på skopan vid praktiskt test 4-5, men inga 

problem kunde ses med att material inte nådde blandaren tack vare att redskapet nu kunde 

lutas mer bakåt. Projektet överväger att inte tillämpa glidfolien då den kan tyckas vara 

överflödig. 

 

Med underlag ur belastningsergonomisynpunkt kan skador av ett fysiskt kroppsarbete 

minimeras då betongblandningsprocessen sköts av betongblandarskopan som i sin tur 

underlättar hela processen och arbetet. 

 

 

8.3 Fortsatt arbete 
Dragningen av kablaget för säkerhetsfunktionen bör göras mer permanent, men fungerar 

fullgott i dagsläget. 

 

Kolven som sköter stängningen/öppningen av dimensioneringsluckan fram i näbben på 

skopan kan i vissa fall komma i kontakt med cementen/betongen och därmed bli skadad. En 

ny konstruktion eller ett skydd skulle behöva tas fram. 

 

Täta runt blandaraxeln så att genomströmning av cementvatten inte kan tränga ut genom  

sidan på redskapet eller genom axellagret och samlas i kedjeskydden som sitter på utsidan av 

redskapet. Vidare undersökning krävs för att typ bestämma problemet. Detta är inte ett kritiskt 

problem, men innebär att kedjeskydden måste plockas bort vid rengöringen. 

 

Utveckla ideén med gångjärn på kedjeskyddet, för att underlätta rengöring efter körning, 

istället för löstagning av bultar som i dagsläget håller fast kedjeskydden. 

 

Konstruera en fastspänningsanordning för kedjespännaren, så slitage minskas i spännarspåret i 

gavelsidan. 
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Introduktion  

  

Företaget Redskaparna AB grundades 1996 och inriktade sig på att utveckla redskap till 

hjullastare och andra entreprenadmaskiner.   

  

Utöver ett standardutbud av egen tillverkade produkter, erbjuder företaget skräddasydda 

lösning inriktade mot kunder som efterfrågar specialverktyg och redskap inriktade för väldigt 

unika tillämpningar.   

  

Redskaparna AB har fått i uppdrag att ta fram en mobil och flexibel lösning för att blanda 

betong på plats i ett verktyg som passar till hjullastare.   

  

Runt detta projekt har ett examensarbete att gå vidare med utvecklingen och färdigställa nästa 

prototyp utarbetats.  

  

Examensjobbet utförs för Luleås Tekniska Universitet under programmet Högskoleingenjör i 

Teknisk Design med den valda inriktningen produktutveckling.  

  

 

BAKGRUND  
Företaget Redskaparna AB har tagits fram en prototyp för att underlätta hantering och 

gjutning av betong utan behovet av att beställa en ”cementbil” till arbetsplatsen. Prototypen 

uppfyller i dagsläget inte de krav som ställs.   

  

De brister som finns medför bl.a. kritiska driftstörningar som får redskapet att bli obrukbart 

under en längre tid då reparationer måste genomföras.   

  

Blandaren uppfattas som svag i driften vilket kan medföra att fastkilning inträffar inuti skopan 

samt att hanteringen kan vara aningen begränsad vid användning. Klämrisk föreligger och 

måste analyseras för att undvika arbetsrelaterade olyckor.  

  
  

FRÅGESTÄLLNINGAR  
Hur ska driften av redskapet säkerställas  

 Hur undviker man att driftstopp inträffar?  

 Hur undviker man att fastkilning i skopan inte inträffar?  

 Hur minimerar man risken för olyckor vid användning?  

  

Hur ska hanteringen av skopan förbättras  

 Hur förändrar man skopans rörlighet/hanterbarhet?  

 Hur försäkrar man sig att allt material hamnar i blandningen?  

 Hur förbättrar man verktygets räckvidd?  
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INTRESSENTER  
Hjullastarförare och företagare som vill kunna gjuta små till mellanstora jobb, antingen åt sig 

själv eller åt kunder utan att behöva beställa en ”cementbil”. Personer som vill kunna styra 

hela processen utan att behöva kliva ur maskinen. Möjligheten att blanda stora mängder 

betong på avlägsna platser, dit en ”cementbil” inte tar sig.  

  

Redskaparna AB är väldigt intresserad av att kunna erbjuda denna produkt och garantera dess 

funktionalitet och kvalité.  

  

  

SYFTE OCH MÅL   
Projektets syfte är att undersöka och analysera kända brister i konstruktionen och ta fram 

applicerbara lösningar.   

  

En säkerhets- och användarvänlighetsaspekt kommer att implementeras för att förebygga 

olyckor. Då risken för att klämning kan orsaka svåra skador eller dödsfall.  

  

Projektet kommer att resultera i en teknisk rapport och en ny och förbättrad prototyp av 

betongblandarskopan.  

  

  

OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR  
Projektet kommer endast att beröra de kritiska och förutbestämda problemen som förhindrar 

att verktyget fungerar vid användning. Tryckspänningsberäkningar i hydraulik kommer inte 

utföras och ekonomiska aspekter kommer inte att beaktas av projektet, mer än att det ska vara 

rimligt att tillverka.  

  

Feedback av kunden angående den nya prototypen kommer inte omfattas av examensarbetet 

pga. tidsbrist.  

  

Genomförande  
  
PROJEKTPLANERING  

En projektplan kommer i början av projektet att etableras för att ge en överblick av vad 

examensarbetet kommer att beröra för problem och vad det tänka resultatet kommer bli. 

Vidare kommer en loggbok följas upp med anteckningar från daglig basis för att underlätta att 

följa projektets gång.  

  
LITTERATURSTUDIE  

Undersöka och utföra en förstudie för vad cement och betong är och dess tillämpningar. Hur 

det tillverkas och används i dagsläget. Utföra en förstudie med avseende på ergonomi ur ett 

skadeperspektiv vid hantering av verktyg/redskap till maskiner.  
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Förstudie 

Information kommer att samlas in via en förstudie om cement och betong samt att en 

marknadsanalys kommer att göras av befintliga betongblandarprodukter. En fysisk analys där 

redskapet kommer användas som det är tänk kommer att göras för att lättare förstå problemen 

med prototypen. Därefter kommer intervjuer med föraren/användaren av den befintliga 

prototypen göras.  

Expertutlåtanden kommer kanske behövas för en djupare förståelse.   

  

När tillräckligt mycket data finns för att undersöka och analysera de befintliga problemen och 

brytas ner dessa till problem i mer specifika områden kommer en produktspecifikation att 

genereras.  

  
Konceptgenerering 

Idéer utifrån intervjuer, data och befintlig produktspecifikation kommer bearbetas vidare för 

att se vilka typer av kreativa metoder som är lämpliga för projektet och kommer behöva 

användas.   

  
KONCEPTUTVECKLING  

Efter att ha analyserat orsaken till problemen med prototypen, bryta ner de stora problemen 

till mindre problem och utveckla ett antal koncept för hur problemen skulle kunna lösas.  

  

Därefter tillämpa t.ex. en svaghetsmatris för att granska och utvärdera de valda koncepten och 

söka efter svaga punkter för vidareutveckling.   

  

En kontroll så att koncepten verkligen är realiserbara och kan tas vidare till produktion 

kommer också göras. Provning av utvalda koncept kommer därefter göras med avseende på 

t.ex. hållfasthet, materialval, tillämpningar osv. för att ytligare säkerställa att koncepten håller 

i verkligheten.  

 
DETALJKONSTRUKTION  

Arbeta vidare med och detaljutveckla de valda koncepten som tagits fram för att lösa de 

problem som uppstår.   

  
PRODUKTION  

Ritningsunderlag kommer tas fram för beställning av material/komponenter/bearbetning. 

Därefter kommer sammanställning och montering av prototypen äga rum.   

  

Som ett sista steg i processen kommer ett antal provkörning göras för att kunna utvärdera och 

ev. finjustera prototypen.  

  

  
IMPLEMENTERING  

Går allting som planerat, och de kritiska problemen ser ut att vara lösta kommer den nya 

prototypen att skickas till kunden för vidare provning och utvärdering.  
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Planering  
  
TIDPLAN  

Ganttschema är ett lätt och effektivt sätt att se hur lång tid som kommer behövas för olika 

faser, samt hur den totala tiden kommer att spenderas.  

  

Tidåtgång - Veckor  (34)  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  

Projektplansframställning                                   

Förstudie och  

Informationsinsamling                                   

Funktions-/Problemanalys                                   

Produktspecifikation                                   

Konceptgenerering                                   

Milstolpe                                   

Bearbetning av Koncept                                   

Konceptutvärdering                                  

Ritningsunderlag                                   

Testning                                   

Färdigställning av prototyp                                   

                                    

                                    

                                    

Loggbok                                   

Rapportskrivning                                   

Tabell: Gantt-schema för planerad resursåtgång (tid).  

 
MILSTOLPAR  

Vecka 39, en månad in i projektet kommer en större genomgång med Anders Berglund att 

hållas för att få feedback på projektet och dess riktning och fortskridande. För att säkerställa 

att projektet utvecklas på rätt sätt.  

  
BUDGET  

Tiden som kommer avsättas på examensarbetet är 10 veckor, totalt 15hp.  

  

Eventuellt kommer ett studiebesök hos prototypägaren behöva görs samt ett studiebesök hos 

ett betongföretag.  

  

Vid provning av koncept kommer artiklar/delar att framställas och testas, vilket kommer 

medföra en tillverkningskostnad för Redskaparna AB.  

I det slutliga skedet kommer en fullt funktionell prototyp att tas fram.  
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Projektorganisation   

   

  
KOMMUNIKATION  

Kommunikation dagligen med min handledare Bengt på Redskaparna AB.  

  

Kommunikation veckovis med min handledare Anders på LTU. Beroende på vad som ska tas 

upp kan allt från mail, telefon, videokonferens behöva användas.  

  

  
PROJEKTTEAM  

Projektmedlemmar:  

Andreas Nilsson   

Telefon: 070-295 86 05  

  

Handledare: Redskaparna AB:  

Bengt Jansson   

Telefon: 070-516 38 33   

  

Handledare: Luleå Tekniska Universitet:  

Anders Berglund  

Telefon: 0920-49 29 38  
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Betongblandare FA400 - FA1000 
18

 

 
Bild 113: Bakmonterad betongblandare 

Betongblandaren från Fliegl sitter bakmomenterad på en traktor och har ingen möjlighet att 

tillämpas till en hjullastare. Är tanken att bara blanda betong verkar konceptet fungera bra, då 

konstruktionen ser hållbar ut. Men vid hantering tror jag att den kan vara svår att manövrera 

smidigt vid i och ur lastning. 

  

Tillverkas av företaget: Fliegl (utländskt) 

Importeras och säljs i Sverige av Etebra 

Maskin & Vagn AB.  

 

Kapacitet: 400 - 1000L 

Drivs från traktor 

Självfyllande: som en bakmonterad skopa 

 

Användningsområden: 

Betongblandning 

 



 

Bilaga II – Konkurrentanalys (Sid 2/3) 

 

Mixer 80 - 320/350 
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Bild 114: Bakmonterad all-blandare 

Även denna betongblandare sitter bakmomenterad på en traktor och har ingen möjlighet att 

tillämpas till en hjullastare. Är tanken att bara blanda betong verkar konceptet kunna fungera 

tillfredställande, dock verkar den vara aningen vek i materialet p.g.a. den lätta vikten. Vid 

hantering tror jag att den kan vara svår att fylla med material samt att manövrera den vid 

urlastning. 

 

 

Monolithic Concrete Mixer 
20

 

 

 
Bild 115: Betongblandarredskap till en Bobcat. 

Monolithics betongblandare är den som liknar Redskaparnas prototyp mest. Den är tänkt som 

ett redskap till en befintlig Bobcat. Materialen lastas som med en skopa och tömningen görs 

genom at tilta skopa framåt och låta betongen rinna ut vilket är väldigt smidigt för föraren. 

Bobcaten har korta armar och redskapet tillför inte mycket längd, vilket ger den kort räckvidd. 

 

 

 

 

Tillverkas av företaget Cosmo (utländskt) 

 

Kapacitet: 269 Liter 

Drivs från traktor 

Manuell fyllning 

 

Väger: ~100 Kg 

 

Användningsområden: 

Cementblandning 

Utfodrings-mixer (för bönder) 

Rengöring av torkade frukter och grönsaker 

Tillverkas av: Monolithic (utländskt) 

 

Kapacitet: ~187 Liter. 

 

Redskap för Bobcat-traktor 

Drivs från traktorn 

Självfyllande: som en skopa 

Lucka i gavelsidan för utmatning 

 

 

Användningsområden: 

Betongblandning 



 

Bilaga II – Konkurrentanalys (Sid 3/3) 

 

 

Piquersa: H-625T4H-DG 
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Bild 116: Entreprenadmaskin med integrerar betongblandarfunktion. 

 

Piquersa har tagit fram ett fordon som endast är tillämpningsbar för betongblandning, vilket 

kan minimera användningsområdet för denna relativt dyra men smarta konstruktion. Den 

utför ilastningen av material m.h.a. en integrerad skopa så kroppsarbete ej behöver utföras. 

Tömningen görs åt sidan av redskapet, vilket innebär att räckvidden är väldigt begränsad. 

 

  

Tillverkas av: Piquersa (utländskt) 

 

Kapacitet: 625 Liter 

 

Drivs från fordonet 

Självfyllande: lyftarmar med skopa 

Roterbar Tombola för utmatning 

 

Användningsområden: 

Betongblandning 



 

Bilaga III – Blandare (Sid 1/2) 

 

Tvångsblandare: 

 
Bild 117: Tvångsblandare, Baron 110 Liter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tombola: 

 
Bild 119:Tombola / Trumblandare 

 

 

 

 

 

 

 

Tombolan är det vanligaste redskapet för betongblandning för eget bruk. Tillskillnad från 

tvångsblandaren så roterar kärlet för att medge blandningen. Inuti kärlet sitter två eller flera 

blandarblad som fångar upp betongen när kärlet roterar och låter den sedan falla tillbaka mot 

botten när bladet nått de övre läget. En elektrisk motor sitter monterad på sidan för att medföra 

rotation och tömning sker genom tiltning av kärlet. 

Bild 118: Blandarbladen inuti kärlet. 

Bild 120: Blandarbladen inuti kärlet på en tombola. 

Tvångsblandaren har fyra armar med blandarblad 

placerade längst ut.  

 

Processen sker genom att armarna roterar och 

cement, vatten och ballast blandas till betong 

inuti kärlet och tappas ut genom en lucka i 

botten. 

 

Denna typ av blandare har som standard en 

kortare blandningstid än t.ex. en tombola. 

 

Tvångsblandaren finns i ett flertal utföranden 

som klarar blandningsvolymer från 80-300L och 

drivs av en elektricitet motor monterad under 

kärlet. 



 

Bilaga III – Blandare (Sid 2/2) 

 

Handhållen betongblandare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 121: Handhållen blandare 

 

Betongbil, också kallad Cementbil: 

 

Bild 122: Betongbil 

 

 

Bild 123: Lastbil med Betongpump. 

 

  

Ett litet handhållet verktyg för att blanda betong i en 

hink eller mindre uppsamlingskärl. Används främst för 

mindre projekt och drivs av en elektrisk motor. 

Den klassiska ”cementbilen” är ett fordon som har en stor tombola monterat på släpet. 

Cementbilen blandar ej betong som många kanske underförstått trott, utan fungerar endast som 

ett transportmedel för färdigblandad betong.  

 

Den beställda mängden och sorten av betong tillverkas av en betongstation som sedan hämtas 

av betongbilen. Den färdigblandade betongen rörs om väldigt långsamt av betongbilen för att 

förhindra att betongen börjar bränna/härda innan den är på sin plats. 

 

Betongbilen har utrustning för att underlätta placeringen av betongen med en ränna, men kan 

också ha en följebil som är utrustad med kranarm som pumpar betongen för att nå längre. 

 

 

Bild 124: Ränna på betongbil för utmatning och placering. 



 

Bilaga IV – Studiebesök på Skanska Betongstation (Sid 1/4) 

 

En komplikation uppstår med tillförseln av ballasten eftersom den innehåller fukt som tillför 

vikt på vågen, och receptet går efter torrvikt. Detta måste tas med i beräkningen, när vattnet 

senare ska beräknas.  

 

Fuktigheten i ballasten tas fram i ett labb och kontrolleras även med sensorer på plats för att 

approximera ungefärligt hur mycket av vikten av ballasten som är vatten. Den dras 

automatiskt bort från totalvikten på vågen tills den kvarvarande vikten matchar receptvikten 

av ballasten.  

 

När alla beståndsdelar är uppvägda och redo, släpps 90 % av vattnet, cementen och ev. 

tillsatser ner i tombolan. Därefter släpps ballasten ner successivt och andelar av de resterande 

10 % vatten tillsätts manuellt från kontrollpanel för att nå rätt vct-tal och rätt konsistens. Vct-

talet är en kvot mellan andelar vatten genom andelar cement. 

 

Anledningen till att inte allt uppvägt vatten tillsätts beror på att man kompenserar för de små 

andelar vatten som samlats i ballasten som sensorernas approximerat fel vid uppvägningen. 

Vattencementtalet (vct) är den viktigaste parametern att hålla då den bestämmer 

säkerhetsklassen och hållfastheten i betongen, och där med blir styrande. 

 

Därefter blandas betongens alla delar under en relativt kort period som kan röra sig omkring 

90 sekunder, och kan därefter hämtas av en cementbil. Det är viktigt att inte blanda betongen 

för länge, då man inte vill packa in mer luft än nödvändigt. 

 

 

Vid brobyggen eller andra konstruktionen som ställer högre krav, så tas betong ut från 

blandningen och kubiska/cylindriska block gjuts över natten i stålformar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 125: Ett prov som tagits ut från en levererad blandning. Gjuten i en 

kubiskform. 



 

Bilaga IV – Studiebesök på Skanska Betongstation (Sid 2/4) 

 

Hälften av de kuberna behålls för egen testning och läggs i 20 °C vattenbad över 28 dygn. De 

resterande blocken skickas iväg för testningen av andra instanser som utför samma process 

som den egna.  

 

 
Bild 126: Kubprover som ligger i 20 gradigt vattenbad i väntan på att tryck pressas efter 28 dygn.  

Därefter vägs, provtrycks kuberna och data antecknas ner och lagras för att påvisa att 

betongen och receptet håller de kravs som ställs. 

 

 
Bild 127: Tryckpress för provtryckning. 

Provtryckning av kubiska block utsätts för 45MPa och cylindriska block 35MPa.  

Bild 128: Våg för viktmätning av 

kuber. 



 

Bilaga IV – Studiebesök på Skanska Betongstation (Sid 3/4) 

 

 

Provtryckning av kubiska block utsätts för 45MPa och cylindriska block 35MPa. Utrustning 

finns i labbet för utvärdering av ballastens storleksfördelning för sorterna 0-8mm, 8-16mm, 

16-32mm. Utrustningen är en sikt och är till för filtrering av bergmaterial. 

 

 

 
Bild 129: Siktutrustning för provning av ballasten. 

 

Sikten matas med en utvald sorts ballast och en motor tillför vibrationer så att bergmaterialet 

delas upp m.h.a ett flertal metallnät också kallat fraktioner. Fraktionerna fångar upp stenar 

som faller igenom utrustningen och sorterar ut storlekar från 0,125mm till 10mm. Därefter tas 

ett datablad fram över kvalitén på ballasten med hjälp av vägning av de utsorterade 

fragmenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 130: Datablad/Protokoll för Ballastundersökning. 



 

Bilaga IV – Studiebesök på Skanska Betongstation (Sid 4/4) 

 

 
Bild 131: Vingar i den stora tombolan, klädda med polymermaterial. 

En kontroll av den stora tombolans konstruktion och innanmäte gjordes för att undersöka 

uppbygganden och de uttänkta blandningsfunktionerna. Blandarbladen var klädda av ett 

polymermaterial för att förhindra fastsättning och insidan vad klädd i gummi för att betongen 

inte skulle nöta hål i tombolan.  

Bild 132: Tombolan på Skanska Betong. 



 

Bilaga V – Hållfasthetsberäkningar (Sid 1/1) 

 

 
Bild 133: Hållfasthetsberäkningar på brytpinneskonceptet samt kontrollberäkningar på att antaganden uppfylls. 

 
Bild 134: Skisser och hållfasthetsberäkningar på brytpinneskonceptet samt placeringen av skärspåren vid tillverkningen av 

blandararmarna. 



 

 

 

Bilaga VI – Skisser (Sid 1/3) 

 

 
Bild 135: Skisser på konceptgenereringen av Spiralblandaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga VI – Skisser (Sid 2/3) 

 

 
Bild 136: Skisser på konceptgenereringen av Brytpinne- Fjäderblandaren. 

 
Bild 137: Skisser på konceptgenereringen av förlängning av räckvidden. 



 

Bilaga VI – Skisser (Sid 3/3) 

 

 
Bild 138: Skisser på konceptgenereringen av att underlätta transporten av material. 

 

 
Bild 139: Skisser på konceptgenereringen av skyddskonstruktionen. 



 

Bilaga VII – Kravviktning (Sid 1/2) 

 

Viktning Krav: Blandaren   A B C D E F Summa: 
Vikt: 
(%) 

Medge Blandning (Vertikal) A   2 2 1 2 2 9 30% 

Underlätta Tillverkning B 0   0 0 0 1 1 3% 

Motstå Slitage C 0 2   1 1 1 5 17% 

Motstå Fastkilning D 1 2 1   2 2 8 27% 

Blandar allt material E 0 2 1 0   2 5 17% 

Minimera Tröghetsmotstånd F 0 1 1 0 0   2 7% 

      

  Summa 30 100% 
Tabell 15: Kravviktning av Blandaren. 

 

 

Viktning Krav: Räckvidd   A B C D E F Summa: 
Vikt: 
(%) 

Medge Kort/Lång Räckvidd A   2 1 1     4 33% 

Underlätta Tillverkning B 0   0 1     1 8% 

Medge Låg Viktökning C 1 2   2     5 42% 

Erbjuda lätt hantering D 1 1 0       2 17% 

      

  Summa 12 100% 
Tabell 16: Kravviktning av Räckvidden. 

 

 

Viktning Krav: Transport   A B C Summa: Vikt: (%) 

Underlätta transport till/från 
blandaren A   2 1 3 50% 

Underlätta Tillverkning B 0   1 1 17% 

Minimera Fastsättning mot 
Botten C 1 1   2 33% 

    

Summa 6 100% 
Tabell 17: Kravviktning av Transport. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Tabell 18: Kravviktning av Säkerhetsfunktion. 

 

Viktning Krav: 
Säkerhetsfunktion   A B C D E F Summa: 

Vikt: 
(%) 

Minimera Olycksrisk A   1 1 1 2 2 7 23% 

Minimal Felanderisk B 1   1 1 2 2 7 23% 

Ekonomisk Försvarbar C 1 1   0 2 2 6 20% 

Förhindra Drift (vid inträde) D 1 1 2   2 2 8 27% 

Underlätta Tillverkning E 0 0 0 0   1 1 3% 

Underlätta Applicering F 0 0 0 0 1   1 3% 

      

  Summa 30 100% 



 

Bilaga VII – Kravviktning (Sid 2/2) 

 

Viktning Krav: 
Skyddskonstruktion   A B C D E F G H I J Summa: Vikt: (%) 

Förhindra Åtkomst (vid 
drift) A   2 2 1 1 2 2 2 1 1 14 16% 

Medge Visuell 
Övervakning B 0   1 0 2 2 2 2 1 1 11 13% 

Medge Åtkomst (vid 
rengöring) C 0 1   1 1 1 2 2 1 1 10 12% 

Minimera Klämrisk D 1 2 1   2 1 2 2 1 1 13 15% 

Minimera Fallanderisk E 1 0 1 0   1 2 2 1 1 9 10% 

Minimera Vikt F 0 0 1 1 1   0 2 0 0 5 6% 

Maximera Hållbarhet G 0 0 0 0 0 2   2 0 0 4 5% 

Underlätta Tillverkning H 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0% 

Medge Fastlåsning 
(stängt läge) I 1 1 1 1 1 2 2 0   2 11 13% 

Medge Fastlåsning 
(öppet läge) J 1 1 1 1 1 2 2 0 0   9 10% 

          

  Summa 86 100% 
Tabell 19: Kravviktning av Skyddskonstruktionen. 

 

 

  



 

Bilaga VIII – Arbetsmiljöverkets föreskrifter  (Sid 1/6) 

 

Arbetsmiljöverket - AFS 2006.04 (Användning av arbetsutrustning) 

 

Tekniska krav 

 
A 2.9 Fallande föremål och utkast  

En arbetsutrustning, som medför risk på grund av fallande föremål eller något som kastas ut, 

skall ha lämpliga skyddsanordningar anpassade efter riskerna. 

A 2.12 Materialbrott  
Lämpliga skyddsåtgärder skall vidtas när det finns risk för att en arbetsutrustning skall sprängas, 

eller för brott på dess delar, och det kan medföra risker för säkerhet och hälsa. 

A 2.13 Skydd och skyddsanordningar  
En arbetsutrustning skall ha skydd eller skyddsanordningar om det finns någon olycksrisk vid 

kontakt med rörliga eller på annat sätt farliga delar. De skall hindra tillträde till riskområdena 

eller stoppa farliga funktioner innan någon når riskområdena.  

Ett avskärmningsskydd som utan svårighet kan öppnas eller tas bort utan verktyg skall, om 

särskilda skäl inte talar däremot, ha förreglingar så att  

1. farlig maskinfunktion hindras från att starta eller fortsätta om skyddet inte är i skyddsläge.  

2. återstart inte sker automatiskt genom att skyddet stängs. 

 

Skydd och skyddsanordningar  
1. skall vara av robust konstruktion,  

2. får inte medföra nya risker,  

3. får inte vara lätta att avlägsna eller sättas ur funktion,  

4. skall vara placerade på tillräckligt avstånd från riskområdet,  

5. får inte skymma uppsikten över utrustningens operationer mer än nödvändigt,  

6. skall möjliggöra nödvändiga ingrepp för att montera eller byta ut delar och för 

underhållsarbete. Därvid får tillträde endast vara möjligt till det område där ingreppet skall 

utföras, och om möjligt, utan att skyddet eller skyddsanordningen behöver avlägsnas. 

 

A 2.23 Märkning, skyltar och varningsanordningar  
En arbetsutrustning skall ha den märkning, de skyltar och de varningsanordningar som krävs för 

säkerheten. Skylttexten skall vara på svenska. 

En del av en arbetsutrustning som behöver vara upplyft eller uppfälld vid rengörings-, 

justerings- eller underhållsarbete skall kunna spärras eller på annat lämpligt sätt säkras i upplyft 

läge. 

 

A 3.1 Mobila arbetsutrustningar, både självgående och icke självgående 

A 3.1.1 Åkande arbetande  
En arbetsutrustning med åkande arbetande skall vara utrustad så att riskerna för dem begränsas 

under förflyttningen.  

Här ingår eventuella risker för att komma i kontakt med eller fastna i hjul eller band. 

 
Kommentar till A 2.3 

När en arbetsutrustning utformas och används måste hänsyn tas till ergonomiska aspekter på 

människans förmåga att uppfatta och förstå information. Utrustningen och användningen måste 

anpassas efter hur  

 Våra sinnen fungerar: synen, hörseln, känseln etc. 

 Vi tolkar, tänker, minns och fattar beslut,  

 Vi agerar.  

En logisk koppling mellan manöverorganens rörelse och resulterande effekt på 

arbetsutrustningen är viktig, exempelvis att en spakrörelse uppåt motsvaras av en resulterande 

rörelse uppåt vid styrning i höjdled. 



 

Bilaga VIII – Arbetsmiljöverkets föreskrifter  (Sid 2/6) 

 

 

Till A 2.13 Skydd kan vara fasta eller öppningsbara. Ett öppningsbart skydd är i allmänhet 

mekaniskt förbundet (t.ex. genom gångjärn eller gejdrar) med arbetsutrustningens stomme eller 

med en närbelägen fast del och det kan öppnas utan användning av verktyg.  

Typ av tillträde och tillträdesfrekvens påverkar vilken typ av skydd som bör väljas.  

Det är lämpligt att använda ett fast skydd när tillträde inte krävs under en arbetscykel. Där 

tillträde krävs under en arbetscykel är det lämpligt att välja öppningsbara förreglande skydd. 

Detta är särskilt viktigt om  

 Den farliga funktionen styrs av program eller automatik,  

 Den farliga funktionen kan uppträda plötsligt eller oväntat,  

 Det finns risk för att någon är motiverad att öppna skyddet för att ingripa under drift, eller  

 Det finns risk för att någon är motiverad att använda arbetsutrustningen utan att ha skydden i 

skyddsläge. 

 

Märkning, skyltar och varningsanordningar  

 
Till A 2.23 Om det finns risk för ohälsa eller olycksfall i samband med felaktig användning av 

en arbetsutrustning är det viktigt med märkning, skyltar och andra varningsanordningar. 

Märkning och skyltar kan t.ex. informera om maximal last, varvtal eller kapacitet. Skyltar kan 

upplysa om att utrustningen bara får användas under vissa betingelser. Skyltar kan också 

informera om vilken personlig skyddsutrustning som krävs vid användningen.  

Det är viktigt att varningsskyltar ger tillräcklig information om risker från buller och vibrationer. 

Beroende på vilka buller- resp. vibrationsnivåer som en utrustning avger måste en bedömning 

göras om vilken exponering man kan tillåta för en användare. Regler om buller och vibrationer 

finns i särskilda föreskrifter från Arbetsmiljöverket. 

 

  



 

Bilaga VIII – Arbetsmiljöverkets föreskrifter  (Sid 3/6) 

 

Arbetsmiljöverket - AFS 2008.03 (Föreskrifter och allmänna råd om maskiner) 

 

1.1 Allmänt 
1.1.2 Principer för integration av säkerheten 

b) Vid valet av lämpligaste metoder ska tillverkaren eller dennes representant tillämpa följande 

principer i nedan  

angiven ordning: 

– Risker ska så långt möjligt undanröjas eller minskas (säkerheten integreras redan på 

konstruktions- och tillverkningsstadierna). 

– Nödvändiga skyddsåtgärder ska vidtas för sådana risker som inte kan undanröjas. 

c) Vid konstruktion och tillverkning av en maskin samt vid utarbetande av bruksanvisningar till 

denna ska tillverkaren eller dennes representant inte endast beakta den avsedda användningen av 

maskinen utan även rimligen förutsebar felaktig användning. 

 

1.1.6 Ergonomi 

– att anpassa gränssnittet mellan människa och maskin till operatörernas förutsebara egenskaper. 

 

1.2 Styrsystem 
   1.2.1 Ett styrsystems säkerhet och tillförlitlighet 

   – rimligen förutsebara mänskliga misstag under handhavandet inte leder till riskfyllda 

   situationer. 

 

1.3 Skydd mot mekaniska riskkällor 

 
1.3.2 Risk för brott under drift 

De olika delarna i en maskin och dess förbindningar ska tåla den påfrestning de utsätts för när de 

används. 

De ingående materialens hållfasthet ska vara tillräcklig med hänsyn till förhållandena på den 

plats där de används i 

enlighet med tillverkarens eller dennes representants avsikter, i synnerhet beträffande 

utmattning, åldring, korrosion och nötning. 

I bruksanvisningen ska det anges vilken typ av underhåll och kontroll som krävs av 

säkerhetsskäl samt hur ofta detta ska utföras. Det ska i förekommande fall anges vilka delar som 

är utsatta för slitage och vilka kriterierna för utbyte är. 

När risk för brott eller sönderfall kvarstår trots de åtgärder som vidtagits, ska de berörda delarna 

vara monterade, belägna eller skyddade på ett sådant sätt att brottstycken inte sprids, så att 

riskfyllda situationer förhindras. 

 

1.3.4 Risker i samband med ytor, kanter eller vinklar 

Så långt det är möjligt med hänsyn till funktionen, ska maskinens tillgängliga delar vara fria från 

vassa kanter, skarpa vinklar och ojämna ytor som kan orsaka skada. 

 

1.3.7 Risker i samband med rörliga delar 

En maskins rörliga delar ska vara konstruerade och tillverkade så att risk för kontakt som kan 

leda till olyckor  

förhindras eller, i de fall då risker ändå finns, vara försedda med skydd eller skyddsanordningar. 

Alla nödvändiga åtgärder ska vidtas för att förhindra oavsiktlig blockering av rörliga delar som 

ingår i arbetet. I fall då det finns risk för blockering trots att åtgärder vidtagits för att förebygga 

detta, bör i förekommande fall tillverkaren  

tillhandahålla nödvändiga särskilda skyddsanordningar och verktyg, för att möjliggöra att 

blockeringen säkert kan hävas. 

 Bruksanvisningen och om möjligt en skylt på maskinen ska ange de särskilda 

 skyddsanordningarna och hur dessa ska användas. 



 

 

 Bilaga VIII – Arbetsmiljöverkets föreskrifter  (Sid 4/6) 

 

1.3.8.1 Rörliga transmissionsdelar 

Skydd som är avsedda att skydda personer mot risker som orsakas av rörliga transmissionsdelar 

ska 

– vara förreglande öppningsbara skydd enligt punkt 1.4.2.2. 

Förreglande öppningsbara skydd bör användas när det kan förutses att tillträde till delarna 

kommer att behövas ofta. 

 

1.4.1 Allmänna krav 

Skydd och skyddsanordningar ska 

– vara robust tillverkade, 

– sitta stadigt på plats, 

– inte ge upphov till någon ytterligare riskkälla, 

– inte lätt kunna kringgås eller sättas ur funktion, 

– placeras på tillräckligt avstånd från riskområdet, 

– i minsta möjliga mån begränsa överblicken över produktionsprocessen, och 

– möjliggöra att nödvändiga arbeten för installation eller utbyte av verktyg samt för underhåll 

kan utföras, genom att  

begränsa tillträde till det område där arbetet ska utföras, om möjligt utan att skyddet måste 

avlägsnas eller skyddsanordningen sättas ur funktion. 

Dessutom ska skydd om möjligt skydda mot att material eller föremål kastas ut eller faller samt 

mot utsläpp som alstras av maskinen. 

 

1.4.2.2 Förreglande öppningsbara skydd 

Förreglande öppningsbara skydd ska  

– så långt möjligt förbli kvar på maskinen när de är öppna, 

– vara konstruerade och tillverkade så att de kan ställas in endast genom avsiktlig påverkan. 

Förreglande öppningsbara skydd ska vara försedda med en förreglingsanordning som 

– förhindrar att riskfyllda maskinfunktioner startar till dess skydden är stängda, och 

– ger ett stoppkommando när skyddet inte är stängt. 

Om en operatör kan nå riskområdet innan den risk som uppkommit genom riskfyllda 

maskinfunktioner har upphört,  

ska öppningsbara skydd vara försedda med en låsanordning för skyddet förutom en 

förreglingsanordning som 

– förhindrar att riskfyllda maskinfunktioner startar till dess skyddet har stängts, och 

– håller skyddet stängt och låst till dess risken för skada från riskfyllda maskinfunktioner har 

upphört. 

Förreglande öppningsbara skydd ska vara konstruerade så att avsaknad av eller fel på någon 

komponent förhindrar start av eller stoppar de riskfyllda maskinfunktionerna. 

 

1.5 Risker på grund av andra riskkällor 
1.5.8 Buller 

En maskin ska vara konstruerad och tillverkad så att risker till följd av emission av luftburet 

buller minskas till lägsta  

möjliga nivå, med hänsyn till tekniska framsteg och tillgång till anordningar för att reducera 

buller, framförallt vid källan. 

Bulleremissionsnivån kan bedömas med hänvisning till jämförbara emissionsdata för liknande 

maskiner. 

 

4.3 Information och märkning 
4.3.2 Lyftredskap 

Lyftredskap ska vara försedda med följande uppgifter: 

– Uppgift om material, när sådan information behövs för säker användning. 

På lyftredskap på vilka det inte är fysiskt möjligt att anbringa märkningar ska de uppgifter som 

anges i första stycket anges på en skylt eller på annat likvärdigt sätt, säkert fastsatt på redskapet. 

Uppgifterna ska vara läsbara och placerade så att de varken riskerar att försvinna till följd av 

slitage eller äventyrar redskapets hållfasthet. 
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Arbetsmiljöverket - AFS 2012:02 (Belastningsergonomi) 

 
 

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av 

föreskrifterna om belastningsergonomi 

 

Syfte 
1 § Dessa föreskrifter om belastningsergonomi syftar till att arbetsplatser och arbetsuppgifter ska 

ordnas och utformas så att risker för hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar förebyggs. 

 

Undersökning och riskbedömning 

4 § Arbetsgivaren ska undersöka om arbetstagarna utför arbete med arbetsställningar och 

arbetsrörelser, manuell hantering samt repetitivt arbete som kan vara hälsofarligt eller onödigt 

tröttande. Synförhållanden ska också undersökas för att ta reda på om de påverkar arbetsställningarna 

och arbetsrörelserna negativt. Arbetsgivaren ska bedöma om belastningarna enskilt eller i 

kombination kan innebära risk för skador i rörelseorganen och på stämbanden. Riskerna ska bedömas 

utifrån belastningarnas duration (hur länge), frekvens (hur ofta) och intensitet (hur mycket). I 

bedömningen ska fysiska, organisatoriska och psykosociala faktorer i arbetsmiljön beaktas. 

Bestämmelser om åtgärder, uppföljning och dokumentation av riskbedömningen finns i 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. I samma föreskrifter finns även 

bestämmelser om arbetsgivarens skyldighet att vid behov anlita företagshälsovård eller motsvarande 

sakkunnig hjälp utifrån. 

 

Repetitivt arbete 
7 § Arbetsgivaren ska se till att det normalt inte förekommer arbete som är repetitivt, starkt styrt eller 

bundet. Om en arbetstagare ändå måste utföra sådant arbete på grund av särskilda omständigheter, ska 

arbetsgivaren förebygga riskerna för ohälsa eller olycksfall till följd av hälsofarliga eller onödigt 

tröttande belastningar. Det förebyggande arbetet ska leda till ökad 

variation i arbetet till exempel genom arbetsväxling, arbetsutvidgning eller pauser. 
 

 

Kommentar till 1 § Syfte 
Hälsofarliga belastningar är höga belastningar, upprepade belastningar, statiskt muskelarbete och 

ensidiga belastningar. Även mycket låga belastningar kan vara hälsofarliga eller onödigt tröttande. En 

tröttande fysisk belastning är inte nödvändigtvis hälsofarlig men innebär allvarliga risker om den 

upprepas ofta och pågår under en längre tid. En onödigt tröttande belastning går att åtgärda. 

 

Människans kropp är gjord för rörelse och belastning. Men det behövs en lagom blandning av rörelse, 

belastning och återhämtning för att underhålla kroppens funktioner och få en gynnsam belastning. 

Arbetsuppgifter och arbetsplatser behöver redan vid planering, byggnation och inredning ordnas och 

utformas, för att möjliggöra gynnsamma, hälsosamma belastningar. Detta gäller också vid design och 

inköp av produkter och tjänster. 
 

Kommentar till 4 § Undersökning och riskbedömning 
De fysiska belastningar som arbetsgivaren behöver identifiera kan vara 

• enstaka höga belastningar, 

• upprepade måttliga belastningar, 

• statiskt muskelarbete, 

• ensidig belastning, 

• mycket låg belastning. 

Enstaka höga belastningar, till exempel ett tungt lyft, kan medföra risk för akut överbelastning. 

Upprepade måttliga belastningar kan ge besvär om arbetet utförs under en längre tid. 

Statiskt muskelarbete innebär att muskler spänns utan att detta medför rörelser i den led musklerna 

sträcker sig över. Ges då inte tillfälle att slappna av, inträder efter en stund tecken på överbelastning. 

Man blir trött, muskelfunktionen hämmas och musklerna värker. På sikt kan sådan belastning få 

skadliga följder. Det räcker ofta med kroppsdelens egen tyngd för att överbelastning ska uppstå vid 

statiskt muskelarbete (figur 2). 
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Kommentar till 7 § Repetitivt arbete 
Repetitivt arbete innebär att arbetstagaren utför en eller några få arbetsuppgifter, med liknande 

arbetsrörelser, om och om igen under en stor del av arbetsdagen. Tiden från det att ett moment 

påbörjas och till dess att samma moment återkommer (arbetscykeltiden) är kort. Ofta är 

arbetsuppgiften bara en liten begränsad del av ett helt arbetsflöde. Dessutom utförs det ofta i ett högt 

tempo. Om arbetet är starkt styrt har arbetstagaren små eller inga möjligheter att påverka sådana 

faktorer som arbetstakt, arbetsuppgifters inbördes ordning, inflöde av arbetsuppgifter, tidpunkt för när 

arbetet ska vara slutfört, hur arbetet ska utföras och tider för pauser och återhämtning. Om arbetet är 

bundet utför arbetstagaren det mesta av arbetet på en och samma arbetsplats under hela arbetsdagen, 

t.ex. på dataarbetsplatsen eller förarplatsen. Att ideligen upprepa samma rörelser ger upphov till en 

ständig och likformig belastning. Det man hanterar behöver knappt väga någonting alls, det räcker 

med armarnas egen tyngd för att muskler och leder ska belastas på ett ogynnsamt sätt. Följden kan bli 

gradvis inträdande, allvarliga skador, som tar lång tid att läka. Den som en gång skadats på detta sätt 

återfår lätt sina besvär vid liknande belastningar. 
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Brytpinnesblandaren 

Ritning: Sammanställningsritning av Brytpinnesblandaren. Framtaget i Solidworks 2014. 
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Anpassade fästen 

Ritning 2: Sammanställningsritning av nya fästen. Framtaget i Solidworks 2014. 

Rännan 

 
Ritning 3: Sammanställningsritning av Rännan. Framtaget i Solidworks 2014. 
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Gallerluckan 

Ritning 4: Sammanställningsritning av Gallerluckan. Framtaget i Solidworks 2014. 

 


