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Förord 
 
Detta examensarbete är en avslutande del på civilingenjörsprogrammet Maskinteknik vid 
Luleå tekniska universitet, LTU, och har utförts på uppdrag av PolhemRegio. PolhemRegio är 
ett projekt vid LTU som strävar efter att föra ut produktutvecklingsprocesser till små och 
medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. Arbetet har gått ut på att omkonstruera en 
torvprocessor för företagen KEEK Biobränslen AB och Lansåns Svets & Konstruktion AB 
och ge en grund för fortsatt utveckling av en torvprocessor för ministycketorv.  
 
Ett speciellt tack till examinator Peter Åström, Roger Tuomas från PolhemRegio, Karl-Erik 
Ek från KEEK Biobränslen AB och Leif Landin från Lansåns Svets & Konstruktion AB för 
deras handledning. Björn Astermo har också varit ovärderlig till detta arbete då han har varit 
bollplank när det gäller vissa konstruktionsidéer. 
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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete har resulterat i en 3-D modell av en modifierad torvprocessor för 
upptagning av ministycketorv. Ministycketorv är ett nytt koncept utvecklat av Lansåns Svets 
& Konstruktion AB tillsammans med KEEK Biobränslen AB. Konceptet bygger på samma 
teknik som vid produktion av stycketorv men där torven bearbetas ytterligare för att kunna 
minska diametern till under 20 mm. Stycketorv och ministycketorv används som bränsle vid 
värmeverk och värmecentraler.  
 
Företagen Lansåns Svets & Konstruktion AB och KEEK Biobränslen AB har utformat en 
torvprocessor under de senaste 15 åren och detta examensarbete har gått ut på att genom 
studier av den nuvarande konstruktionen ta fram ett konceptförslag som tar tillvara på de 
funktioner som fungerar bra och rättar till andra som fortfarande kan förbättras.  
 
Konceptförslaget innefattar tre bearbetningsrör med tillhörande fräsklingor. Varje fräsklingas 
fräsdjup justeras steglöst med en hydraulcylinder. Fräsklingans diameter har förminskats 
vilket ger en viktminskning och även förminskad effekt på den drivande hydraulmotorn. 
Klingan fräser upp torven som slår mot en markfot som dels förhindrar stora stycken av torv 
kommer upp i bearbetningsrören, dels slås torven sönder av markfoten. Denna fot kan justeras 
för tre fräsdjup; 100 mm, 225 mm och 350 mm. I bearbetningsrören ältas torven genom 
presskruvar och ett knivpaket tills den når matrisen där torven pressas ut genom rör och bildas 
till cylinderliknande stycken, ministycketorv. 
 
Hållfasthetsberäkningar har gjorts på markfotens leder och cylinderkåpan som visar att 
konceptförslagen kommer att hålla för extremfallet då underlaget är ojämnt och en 
bearbetningsrör får ta hela vikten av torvprocessorn vilket uppskattas vara 2240 kg. Vidare 
har komponenter såsom lager och hydraulcylinder valts ut. 
 
Konceptförslaget som baserats på den nuvarande konstruktionen har flera fördelar jämfört 
med traditionella torvprocessorer såsom effektivare användning av torvtegar, tre gånger så 
effektivt då tre fräsar arbetar samtidigt samt produktion av torv med bättre kvalité. 
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Abstract 
Lansåns Svets & Konstruktion AB and KEEK Biobränslen AB have developed a sod peat 
processor for production of minisod peat, a new concept that is similar to sod peat but has a 
diameter of less than 20 mm. The processor has a great impact on production as is can 
produce sod peat with better quality, process three rows at the same time and improve the use 
of peat fields. The sod peat produced is used in thermal power stations. 
 
The aim of this master’s thesis is to develop a 3D model of the processor and especially the 
part that mills the peat and processes it to sod peat. The model will be based on a prototype 
built by Lansåns Svets & Konstruktion AB and KEEK Biobränslen AB. The concept proposal 
consists of three extrusion tubes, each having a mill that extracts the peat from the field. The 
mills can operate independent of each other and the depth of cut is adjusted by hydraulic 
cylinders. Finite element analysis has been used to verify the strength of critical parts and 
shows that the processor can withstand stresses caused by an estimated weight of 2240 kg. 
Components such as hydraulic cylinders for mill height adjustment and bearings for the mills 
have been chosen. 
 
This master’s thesis is a conclusion of the M.Sc. in Mechanical Engineering at Luleå 
University of Technology and was a collaboration with Lansåns Svets & Konstruktion AB, 
KEEK Biobränslen AB and PolhemRegio.  

iii  



Innehållsförteckning 
 

1 INLEDNING................................................................................................................................................ 1 
1.1 BAKGRUND........................................................................................................................................... 1 
1.2 PROBLEM.............................................................................................................................................. 1 
1.3 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING .................................................................................................................... 1 
1.4 AVGRÄNSNINGAR ................................................................................................................................. 1 

2 TORV ........................................................................................................................................................... 2 
2.1 STYCKETORV........................................................................................................................................ 3 

2.1.1 Ministycketorv ................................................................................................................................. 3 
3 TORVPROCESSORER.............................................................................................................................. 4 

3.1 SUOKONE LTD. ..................................................................................................................................... 4 
3.2 TORVPROCESSOR KARL-ERIK............................................................................................................... 5 

3.2.1 Ältningsprocess ............................................................................................................................... 5 
4 KRAVSPECIFIKATION ........................................................................................................................... 7 
5 KONCEPTFÖRSLAG ................................................................................................................................ 8 

5.1 CYLINDER............................................................................................................................................. 8 
5.2 ROTERANDE FRÄSKLINGA..................................................................................................................... 9 
5.3 MARKFOT OCH MOTHÅLL ..................................................................................................................... 9 
5.4 PRESSKRUV........................................................................................................................................... 9 
5.5 KNIVPAKET......................................................................................................................................... 10 
5.6 MATRIS............................................................................................................................................... 10 
5.7 RENSARKNIV ...................................................................................................................................... 10 
5.8 CHASSI................................................................................................................................................ 10 

6 RESULTAT ............................................................................................................................................... 12 
7 DISKUSSION OCH FORTSATT ARBETE........................................................................................... 13 
8 REFERENSER .......................................................................................................................................... 14 
A BERÄKNINGAR....................................................................................................................................... 16 

A.1 LED TILL MARKFOT............................................................................................................................. 16 
A.2 CYLINDERKÅPA .................................................................................................................................. 16 
A.3 ÖVRIGA BERÄKNINGAR....................................................................................................................... 17 

B KOMPONENTVAL.................................................................................................................................. 18 
B.1 LAGERVAL.......................................................................................................................................... 18 

B.1.1 Fräsaxel ........................................................................................................................................ 18 
B.1.2 Matris ............................................................................................................................................ 19 

B.2 HYDRAULCYLINDER ........................................................................................................................... 20 
C BORTVALDA KONCEPT....................................................................................................................... 20 

C.1 SNEDSTÄLLD FRÄS.............................................................................................................................. 20 
C.1 MATRIS MED GÅNGJÄRN..................................................................................................................... 20 
C.2 MARKFOT ........................................................................................................................................... 21 

D MERI PK-1S/ PK-1 ................................................................................................................................... 22 
E MERI RPK-12 ........................................................................................................................................... 23 
F ALLMÄN FORMNINGSTEORI............................................................................................................. 24 
G HJULFÖRSLAG FRÅN MICHELIN ..................................................................................................... 25 

 

iv  



1 Inledning 
I inledningen beskrivs  bakgrund till examensarbetet samt problem, syfte/mål och 
avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

1.2 

1.3 

1.4 

Företaget KEEK Biobränslen AB har tillsammans med Lansåns Svets & Konstruktion AB 
utvecklat en prototyp av en torvprocessor som tar upp torv och bearbetar den till 
cylinderformade stycken, så kallade ministycketorv. Prototypen har många fördelar mot de 
traditionella processorer som finns idag såsom effektivare användning av torvtegar, mindre 
personalbehov och bättre kvalité på stycketorven.  

Problem 
Examensarbetet går ut på att ta fram ett koncept som löser de problem som idag finns med 
den framtagna prototypen. Resultatet ska visas i en 3D-modell i CAD-programmet I-DEAS. 
Hållfasthetsberäkningar ska vara gjorda på kritiska delar.  
 
Uppdelning av arbete: 

• Undersökning  
o Bakgrund 
o Konkurrenter 

• Sammanställning av kravspecifikation  
• Konceptgenerering 
• Val av koncept  
• Solidmodell av valda koncept 
• Finita elementanalys på kritiska delar 

 

Syfte och målsättning 
Syftet med detta arbete är att ta fram en solidmodell av en förbättrad torvprocessor för att  
effektivisera torvupptagning. Prototypen kommer att studeras i detalj då inga ritningsunderlag 
på nuvarande konstruktion finns att tillgå. Målet är att ge en grund för fortsatt utveckling av 
en processor för ministycketorv. 

Avgränsningar 
Arbetet omfattar ett förbättrat förslag på en digital protoyp av torvprocessorn. Arbetet ska 
koncentreras på torvupptagningen och ej torvprocessorns hydraulik eller chassi 
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2 Torv 
Detta kapitel ger en bakgrund till torv uppkomst, dess brytning och reglering av 
torvmarknaden. Vidare beskrivs stycketorv och då speciellt ministycketorv som produceras av 
torvprocessorn från KEEK Biobränslen AB och Lansåns Svets & Konstruktion AB. 
 
Torv består av växter i mossar och kärr som bildades för ca 10 000 år sedan. På grund av 
syrebrist bryts torven ner istället för att förmultna vilket medför att en stor del av 
energiinnehållet i materialet bevaras och kan användas som bränsle. En fjärdedel av Sveriges 
areal består av potentiella torvtäkter varvid  drygt 2/3 av landets torvmarksareal finns i 
Norrland. Idag används ungefär 1 promille av dessa täkter till produktion av torv. Tillväxt av 
torv sker med ungefär 0,5 mm i höjd per år. Torv kan delas upp i odlingstorv som används till 
jordförbättringsmedel och energitorv som används i värmeverk och värmecentraler som 
bränsle, antingen som enda bränslet eller i kombination med andra biobränslen.  
 
Energitorv finns i två varianter; frästorv och stycketorv. Det som skiljer de två sorterna åt är 
hur de har bearbetats vid skördning. Frästorv innebär att en till två cm av torvmossans yta 
fräses upp, lufttorkas i  och vänds ett antal gånger. Därefter samlas den ihop och stackas på 
eller vid mossen. Antal skördar av frästorv kan uppgå till 15 skördar/ år. Stycketorv tas 
vanligtvis upp från 0,5 m djup och bearbetas sedan till cylinderformade stycken. Efter 
soltorkning samlas och stackas även stycketorven. Antal skördar kan uppgå till 3 skördar per 
år. Både stycketorvens och frästorvens skördar är starkt väderberoende, dock kan 
stycketorven klara sig bättre i vått tillstånd tack vare sin cylinderform.  
  
Innan torvbrytning kan ske måste myren iordningställas genom att växttäcket helt eller delvis 
skalas bort då plana och vegetationsfria ytor krävs. Detta medför en stor påverkan på 
naturområdet under torvbrytningstiden vilket kan vara ungefär 20 år.  Detta tillsammans med 
utsläpp av koldioxid vid förbränning av torv är orsaken till torvens kontrovers.  
 
Torvanvändning regleras genom elcertifikat och utsläppsrätter. Elcertifikat är ett styrmedel för 
att öka användningen av förnyelsebar energi. Producenter berättigas elcertifikat för varje 
MWh som produceras och elanvändare är tvungna att köpa ett visst antal elcertifikat beroende 
på elförbrukning. På detta sätt gynnas producenter av förnyelsebar energi som får en extra 
inkomst.  För närvarande är värmeverk, som använder torv antingen ensamt eller i 
kombination med andra biobränslen såsom skogsflis, halm och blast, tvungna att betala 
utsläppsrätter enligt EU. EU klassar nämligen torv som fossilt bränsle såsom kol och olja.  
 
Svenska Naturskyddsföreningen bland andra förordar att torv ska fortsätta beläggas med 
utsläppsrätter och inte berättigas elcertifikat då de anser att konsekvenserna för torvbrytning 
och förbränning är för stora. Torvproducenter menar dock att man inte kan jämföra torv med 
kol då kol tar miljontals år att bildas medan den årliga tillväxten av torv är 0,5 mm i höjd. 
Vidare visar forskning att den sammanlagda emissionen av växthusgaser vid torvförbränning 
är mindre än vid förbränning av kol. Dock är den sammanlagda emissionen högre än från 
förbränning av naturgas. Att den sammanlagda emissionen av växthusgaser är mindre än vid 
förbränning av kol beror på att metangas frigörs av obrutna torvtäkter. Denna frigörelse av 
metangas är en naturlig process och beror inte av människors aktiviteter. Metangas har 
ungefär 21 gånger högre klimatpåverkan än koldioxid. 
 
Under 80-talet var torv en positiv tillgång för Sverige, det investerades mycket i torv och det 
var då som torvprocessorer kom i användning. Dock har investeringarna sjunkit sedan mitten 
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av 90-talet då regelverket runt torvbrytning ofta har ändrats vilket har försvårat klimatet för 
investeringar. Detta har gjort att området inom torvbrytning har stått stilla en längre tid då 
investerare inte är villiga att satsa på produkter som eventuellt kommer att bli för dyra. Med 
högre oljepriser och brist på olja spår dock företagen KEEK Biobränslen AB och Lansåns 
Svets & Konstruktion AB att torv kommer att fortsätta brytas.  

2.1 Stycketorv 
Stycketorv är väderberoende med fördel om sommaren är varm och torr. Försommaren är den 
bästa tiden för skördning då luftfuktigheten är låg. Produktionen varierar förhållandevis 
kraftigt mellan åren beroende på väderförhållandena. Stycketorv används som bränsle, 
antingen som enda bränslet eller i kombination med andra bränslen, i värmeverk och 
värmecentraler. Ett 25-tal företag i Sverige producerar energitorv av olika slag. De återfinns 
över hela landet med en koncentration till Småland, Bergslagen samt södra och norra 
Norrland. Torv konkurrerar med trädbränslen och avfall på biobränslemarknaden samt med 
kol och olja. 

2.1.1 Ministycketorv 
KEEK Biobränslen AB och Lansåns Svets och Konstruktion AB har utvecklat en process då 
stycketorvens diameter har kunnat förminskas drastiskt. Den konventionella stycketorven kan 
ha en diameter på 60-80 mm och med den nuvarande konstruktionen är det möjligt att få ner 
diametern på torven till 20 mm. Detta underlättar torkning av torven och kan förminska 
torktiden med 2 veckor. Enligt en undersökning1 gjord av Jan Burvall och Magnus 
Rudolfsson vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har  ministycketorven visat sig ha en rad 
fördelar jämfört med konventionell stycketorv. Undersökningen visade bland annat att 
ministycketorven har högre hållfasthet, är mindre känslighet för träddelar genom bättre 
bearbetning, snabbare torkförlopp, högre densitet och kan torkas till mycket låg luftfuktighet 
vilket ger förutsättningar att använda torv som additiv vid pelletsproduktion. Se Figur 1 för 
jämförelse mellan traditionell stycketorv och ministycketorv. 
 

 
Figur 1: Till vänster visas en ministycketorv med en  
diameter på 13 mm. Till höger en konventionell  
stycketorv med en diameter på 55 mm. Torven är i 
 torkat format. 

                                                 
1 Burvall, J. och M. Rudolfsson. 2005. 
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3 Torvprocessorer 
Det finns två varianter av traditionella torvprocessorer. De är båda dragna av skotare och 
använder antingen en borr för upptagning av torv alternativt en fräsklinga som tar upp torv. 
Torven bearbetas sedan till cylinderformade stycken genom att torven ältas genom en skruv 
som är vinkelrät mot skotarens  körriktning. Detta kapitel behandlar traditionella torvproc-
essorer från Suokone Ltd. och torvprocessorn Karl-Erik som har byggts av företagen KEEK 
Biobränslen AB och Lansåns Svets & Konstruktion AB.  
 

3.1 Suokone Ltd. 
Den största tillverkaren av torvprocessorer är finska företaget Suokone Ltd2. och deras 
modeller får representera de konventionella torvprocessorer som finns på marknaden idag. 
Suokone har 50% av exportmarknaden av torvmaskiner och exporteras till länder såsom 
Sverige, Kanada, Frankrike, Irland och USA för att nämna några. Suokone Ltd. tillverkar 
även andra maskiner som krävs vid torvbrytning till exempel vändare och torvuppsamlare.  
 
Meri PK-1 är den modell som är mest lik torvprocessorn som KEEK Biobränslen och Lansåns 
Svets & Konstruktion har byggt. Denna modell är baserad på en roterande fräsklinga med 
huggstål som gräver upp torv från ett djup på 500-550 mm. Fördelar med en roterande 
fräsklinga är att trästumpar och småsten slås sönder av klingan. PK-1 processar 8 
cylinderformade stycken med en diameter på antingen 55 mm eller 70 mm. Längden på 
bearbetningscylindern är ungefär 2 m.  
 
Meri RPK-12 är en torvprocessor som använder en borr för upptagningen av torv. Denna 
modell tillåter upptagning från ett djup på 250-550 mm. Orsaken till att man kan ta upp torv 
från ett mindre djup beror på att torven bearbetas mer i denna modell då borren förhindrar att 
luft blandas in i torven. Detta gör att torven får en bättre kvalité och inte behöver innehålla 
lika mycket fukt som en modell med roterande frässkiva. Modellen processar 12 
cylinderformade stycken med en diameter på 70 mm. Bearbetningscylindern för RPK-12 är 
lika lång som PK-1. Figur 2 visar Suokone Oys modeller PK-1 och RPK-12. 
 

 
Figur 2: Torvprocessorer Meri PK-1(t.v.) och MERR RPK-12 (t.h.) från Suokone Ltd.3  

                                                 
2 http://www.suokone.fi/english/peatprod.htm
3Ibid 
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3.2 Torvprocessor Karl-Erik  
KEEK Biobränslen AB har tillsammans med Lansåns svets och konstruktion AB utvecklat en 
prototyp för produktion av ministycketorv under de senaste 15 åren. Under dessa år har olika 
teorier tagits fram och testats vilket har lett till att konstruktionen har kunnat förenklas och 
förbättras genom att ta vara på de bra bra konstruktionslösningarna och eliminera 
konstruktionslösningar som inte har haft stor påverkan på torvupptagningen.  
 
Den senaste konstruktionen som har fått namnet Karl-Erik består av tre bearbetningscylindrar 
vilka är parallella med körriktningen. Detta är en stor skillnad jämfört de traditionella 
torvprocessorerna där bearbetningscylindrarna är vinkelräta mot körriktningen. De tre 
bearbetningecylindrarna dras av en vagn med ett hydraulpaket för drivning av hydraulik. 
Höjden på dessa fräsar justeras med fyra hydraulcylindrar som lyfter upp två bärrullar för att 
på så sätt sänka ner fräsarna.  
 
Torven grävs upp med en roterande fräsklinga med huggstål och torven transporteras till 
bearbetningscylindern där en transportskruv matar fram torven till tre knivar som är placerade 
på mitten av bearbetningscylindern. Knivarna, två fasta och en rörlig, slår sönder torven. Efter 
att torven bearbetats av knivpaketet pressas torven slutligen genom 12 mm:s rör och ramlar 
ner på ett utmatningsband som för torven till marken för torkning.  Konstruktionen innefattar 
fem hydraulcylindrar för drivning av de tre fräsarna och fyra hydraulcylindrar för justering av 
fräsdjup. Traditionella torvprocessorer drivs inte hydrauliskt och kan därför inte justeras i 
samma mån. Se Figur 3 för den nuvarande konstruktionen av torvprocessorn Karl-Erik. 
 

 
Figur 3: Nuvarande konstruktion avKEEK Biobränslen AB och  
Lansåns Svets & Konstruktion AB. 

3.2.1 Ältningsprocess 
Torvprocessorn bearbetar torven genom att den plasticeras homogent i en presskruv och sedan 
pressas ut genom rör som har en areareduktion i mitten av röret. Den plastiska deformation 
som sker i presskruven kan justeras med presskuvens rotationshastighet. Ju snabbare 
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rotationshastighet desto mer plasticering av torven. Areaminskningen i mitten av röret gör att 
skjuvkrafter verkar på torven för att plasticera torven ytterligare. Enligt KEEK Biobränslen 
AB är det viktigt att den del av röret där torven först bearbetas har en längd som är 1 – 1,5 
gånger så stor som diametern på röret. Vidare anses att längden på areareduktionen bör  vara 
1-2 gånger rörets diameter.  Denna process kan liknas vid extrudering av plaster som sker på 
liknande sett fast vid förhöjd temperatur. En höjning av temperaturen skulle inte lämpa sig i 
torvbearbetning då det finns risk för antändning. Figur 4 visar en skiss på hur 
bearbetningsprocessen fungerar. 

 
Figur 4: Formning av ministycketorv. 
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4 Kravspecifikation 
Detta kapitel innefattar krav och önskemål för torvprocessorn och har utarbetats tillsammans 
med Lansåns Svets & Konstuktion AB och KEEK Biobränslen AB. 
 
Företagen Lansåns Svets & Konstruktion AB och KEEK Biobränslen AB har uttryckt krav 
och önskemål gällande konceptförslaget. Förrutom dessa krav och önskemål ska 
ältningsprocessen bevaras och om möjligt förbättras. Användning av hydraulmotorer ska 
hållas till ett minimum.  
 
Krav 

• Fräsklingorna ska kunna operera oberoende av varandra.  
• Det ska vara möjligt att lägga till alternativt ta bort antal fräsklingor. 
• Fräsklingorna ska lätt kunna bytas ut eller repareras. 
• Reglering av djupinställning för fräsklingorna ska ske steglöst. 
• Djupinställningen ska varieras mellan 0,35 m under marken och till en höjd som 
• möjliggör enkel avmontering av fräsklingorna.  
• ”Markfot” ska regleras för att alltid vara i markhöjd oavsett djupinställning. 
• Järnskrot ska förhindras komma upp i bearbetningscylindern för att undvika onödiga 

reparationer och slitage. 
• Torvens fallhöjd ska minimeras. 
• Processorns vikt och storlek ska minimeras.  

 
Önskemål 

• Främre och bakre rullar kan uteslutas och eventuellt ersättas med banddrift. 
• Fräsklingornas diameter kan minskas till förslagsvis 850-1000 mm. 
• Utmatning av torven kan förenklas genom att utmatningsbandet utesluts. 
• Metalldetektor som kan varna föraren då järnskrot riskerar komma in i 

bearbetningscylindern. Eventuellt kan utkastarlucka användas om järnskrot trots allt 
kommit in i bearbetningscylindern. 

• Bevakningskamera kan uteslutas. 
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5 Konceptförslag 
I detta kapitel beskrivs  förbättringsförslag av torvprocessorn och då specifikt de delar som är 
vitala för torvupptagningen och bearbetningscylindern. Där  flera koncept har studerats 
beskrivs koncepfförslaget i detta kapitel och bortvalda koncept finns beskrivna i bilaga C. 
 
Den grundläggande layouten av torvprocessorn behölls i konceptförslaget. Principen med tre 
bearbetningsrör som är parallella med körriktningen behölls således. Tanken är att layouten 
ska vara modulbaserad där man kan välja antal bearbetningsrör efter behov. Varje 
bearbetningsrör med tillhörande fräsklinga kan höjas och sänkas genom en hydraulcylinder 
som är fastsatt mellan bearbetningsröret och chassit. Detta gör att varje bearbetningsrör kan 
justeras steglöst i höjdled oberoende av varandra. Orsaken till att man vill ha möjlighet att 
justera olika fräsdjup för de olika bearbetningscylindrarna är att en metalldetektor4 kommer 
att varna då metaller ligger framför fräsen och riskerar komma upp i bearbetningscylindern. 
Se bilaga B för information om hydraulcylindern. Mellan bearbetningsrören finns tillräcklig 
plats för däck utan att bredden på torvprocessorn överstiger 3,1 m. Detta är en fördel då det 
krävs att fordon är 310 cm brett för att få köras på gator och allmänna vägar enligt vägverkets 
regler för efterfordon5. Figur 5 visar konceptförslaget i sin helhet. 

Knivpaket med två 
roterande knivar och 
en fast kniv 

Bearbetnings- 
cylinder med 
kåpa 

Led som justerar 
fräsdjup 

Markfot s
Matri
 
 
 
 
Figur 5: CAD-modell av torvprocessor 

5.1 

                                                

Cylinder 
Bearbetningsrören består av två cylindrar som innehåller presskruvar, se avsnitt 5.4. Mellan 
cylindrarna sitter ett knivpaket, se avsnitt 5.5. Cylindrarna består av rör som är av allmänt 

 
4 http://www.hamafo.se/pdf/MagnaTrak%20200.pdf 
5 Vägverket (2006). 
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konstruktionsstål, 8 stycken rillor av samma material och glidytor av Robalon. Robalon ger en 
låg friktionsyta och är ett slitstarkt plastmaterial av polyeten. Glidytorna kan lätt bytas ut vid 
skador då de inte är fastskruvade i cylindern utan sitter fast genom att placeras mellan de 8 
rillorna. Dessa rillor är fastskruvade i cylindern och har till uppgift att hjälpa till vid ältningen 
av torven.  
 
Ena cylindern har dessutom en kåpa för skydd av den roterande fräsklingan. Denna kåpa bär 
upp fräsklingan och dess axel med tillhörande hydraulmotor. Konstruktionen är vital för 
processorn och därför har hållfasthetsberäkningar gjorts som visar att kåpan kan ta upp 
belastningar som motsvarar vikten på torvprocessorn. Se bilaga A för dessa beräkningar och 
resultat. 
 

5.2 

5.3 

5.4 Presskruv 

Roterande fräsklinga 
Den roterande fräsklingan gräver upp torven från ett djup som varierar mellan 0,1 till 0,35 m 
med en diameter på 850 mm. Diametern har således minskats från 1000 mm. Minskningen 
har skett för att minska den totala vikten på torvprocessorn. Denna minskning har inneburit att 
antalet huggstål som skottar upp torven till bearbetningsrören, har minskat till 19 från 33 
stycken.  
 
En hydraulmotor driver fräsklingan med en maximal hastighet på 800 rpm och har en effekt 
på ungefär 33 kW. Hydraulmotorn är monterad på cylinderkåpan och roterar en axel som går 
genom fräsklingan. Axeln har splinesförband som överför moment till fräsklingan genom en 
fläns som har monterats fast på fräsklingan. Axeln är lagrad vid varje slut, se bilaga B för val 
av lager. Fräsklingan kan tas bort vid reparationer och underhåll genom att hydraulmotorn 
skruvas lös och axeln sedan dras ut vilket frigör fräsklingan. Figur 6 visar fräsklingan och 
Figur 7 en förstoring av ett huggstål. 
 

Markfot och mothåll 
Den nuvarande konstruktionen har en separat markfot och mothåll som är fast och kan ej 
justeras vid varierande fräsdjup. En av de förbättringar som Lansåns Svets & Konstruktion 
och KEEK Biobränslen önskade var att markfoten och mothållet skulle vara justerbara 
beroende på fräsdjup. Detta skulle kräva ytterligare hydraulcylindrar vilket innebär ökning av 
vikt och effektuttag från motorpaket. Efter diskussioner med handledare bestämdes att en 
mekanisk lösning med 3 justeringsmöjligheter skulle vara tillräckligt. Markfoten kan ställas in 
för ett fräsdjup på 100 mm, 225 mm och 350 mm genom en led som kan roteras kring 
fräsklingans centrum. Leden låses fast i kåpan med en bult som har dimensionerats till M18, 
se bilaga B. 

Presskruvarna har förbättrats genom att stigningen har minskat ju närmare formpressen torven 
kommer. Skruven är 900 mm lång och består av tre stigningar på 250 mm/varv, 225 mm/varv 
och 200 mm/varv. Orsaken till att detta gjordes är för att underlätta att torven pressas genom 
munstycken i matrisen som då formar torven till ministycketorv. Skruvens avslutning  har ett 
halvt varv fyllts med material för att torven ska samlas upp på ett och samma ställe och 
pressas ihop vid slutet av presskruven. Varje bearbetningscylinder innehåller två identiska 
presskruvar. De båda skruvarna har identisk form för att minska inköpskostnader och 
underlätta montering. Skruven bör tillverkas i rostfritt stål med högt korrosionsmotstånd, 
exempelvis SS2344-02. Se Figur 8 för presskruven.  
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5.5 Knivpaket 

5.6 

5.7 Rensarkniv 

5.8 Chassi 

                                                

Mitt emellan de två bearbetningscylindrarna finns ett knivpaket där torven bearbetas 
ytterligare. Knivpaketet består av två fasta knivar och mellan dessa roterar en rörlig kniv med 
hjälp av ett splinesförband med presskruvarna. Denna extra bearbetning av torven gör att 
diametern på stycketorven kan minskas till under 20 mm utan att gå sönder under 
torkningsperioden. Knivarna bör också tillverkas i rostfritt stål, exempelvis SS 2344, 
alternativt behandlas för korrosionsmotstånd då torv är ett fuktigt material. Geometrin för 
knivpaketet har behållits från prototypen. Se Figur 9 för illustration av knivpaketet. 

Matris 
Matrisen består av hålbild av stål, form av plast med rör och plastskenor och  en krans med 
spännare.Torven pressas först genom en hålbild av stål och därefter pressas torven genom rör 
som har en förminskad area i mitten av röret för att få en formningsprocess som tillsammans 
med knivpaketet gör att torven hålls ihop utan att falla sönder vid torkning. Rören är 
instuckna i en form av plastmaterialet Robalon. Hålbilden av stål och formen fästs vid 
bearbetningscylindern genom att en krans med en spännare som klämmer ihop de tre delarna. 
Denna spännare kan öppnas och man kan ta lös kransen för att underlätta byte av matris och 
för att underlätta underhåll. Formen av plast har förutom hål för rören även två skåror för 
insättning av plastskenor som kommer att ge en bättre spridning av torven då den ramlar ner 
på marken. Rören är gjorda i Robalon som är ett slitstarkt lågfriktionsmaterial av polyeten. 
Matris med rör och plastskenor kan ses i Figur 10. 

En rensarkniv finns placerad mellan presskruv och matris för att undvika att material fastnar i 
hålbilden på matrisen. Rensarkniven har splinesförband i centrum för att kunna rotera med 
presskruv och den rörliga kniven i knivpaketet. Den tidigare modellen av rensarkniven hade 
en enklare geometri på grund av svårigheter med tillverkning av den varierande radien vid 
kniveggarna. Med modern tillverkningsteknik bör kniven kunna få denna optimerade form. Se 
Figur 11 för illustration av rensarkniven.  

Chassi har inte konstruerats  utan en enkel ram har gjorts för att underlätta visualisering av 
hur stor plats bearbetningsrören kommer att ta upp. Hjuldimensioner som rekommenderats av 
Michelin har lagts till chassit för att ge en bild av hur mycket plats finns runt omkring 
fräsaxeln och hur man bäst ska kunna byta fräsklinga om så behövs. Tre metalldetektorer6 ska 
placeras på chassit framför varje fräsklinga för att varna föraren om metallföremål riskerar att 
åka in i bearbetningscylindern under upptagningen. Michelin rekommenderade deras däck, 
XP27 Turf & Trailer alternativt CargoXbib, för torvtegar då de bildar minst spår samt att de 
klarar stora vikter så som i fallet med torvprocessorn. Information om de rekommenderade 
däcken finns i bilaga G. 

 
6 http://www.hamafo.se/pdf/MagnaTrak%20200.pdf 
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Figur 6: Fräsklinga    Figur 7:  huggstål 
 

 
 
 
Figur 8: Transportskruv    Figur 9: Knivpaket 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10: Matris med rör och plastskenor   Figur 11: Rensarkniv 
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6 Resultat 
Examensarbetet resulterade i en solidmodell i CAD-programmet I-DEAS NX11 och består av 
tre bearbetningsrör som justeras steglöst och oberoende av varandra med hjälp av tre 
hydraulcylindrar. Detta gör att fräsklingorna som sitter på varje bearbetningsrör kan operera 
oberoende av varandra vilket var ett av kraven för torvprocessorn. Antal fräsklingor kan 
variera mellan en till tre stycken för ett chassi. Varje fräsklinga kan även bytas ut eller 
repareras genom att höja upp bearbetningscylindern och skruva lös hydraulmotor och ta lös 
fräsaxeln. Regleringen av fräsklingorna sker steglöst och kan ha ett varierande fräsdjup på 
100-350 mm. Dock kan markfoten och mothållet endast justeras i tre lägen och inte steglöst 
som önskat. Denna justering sker mekaniskt genom att en bult fäster markfotens led till 
cylinderkåpan. Järnskrot förhindras komma upp i bearbetningsrören genom att en 
metalldetektor fästes framför fräsklingan och varnar då metall finns i marken. Sten och 
stubbar i torvtegar har ingen större betydelse då fräsklingan oftast lyckas slå sönder dessa. 
Torvens fallhöjd har minimerats genom att bearbetningsrören justeras med hydraulcylinder 
direkt istället för att höja upp bärrullar. Bärrullar kommer att ersättas med hjul alternativt 
banddrift vilket är möjligt då det finns tillräcklig plats mellan bearbetningsrören. Dock har 
dessa alternativ inte undersökts noggrant utan endast hjul har valts ut tillsammans med 
Michelin7.

                                                 
7 Michelin (2006) 
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7 Diskussion och fortsatt arbete 
Arbetet med torvprocessorn inleddes i slutet av augusti 2005 då möten med företagen KEEK 
Biobränslen AB och Lansåns Svets & Konstruktion AB tillsammans med PolhemRegio hölls 
för att etablera vilka förbättringar som krävdes på torvprocessorn. Då arbetet var ganska stort 
begränsades det till att innefatta främst torvupptagningen och bearbetningsrören som kan vara 
en grund för fortsatt arbete. Ett studiebesök vid Röjnorets torvtäkt utanför Skellefteå gav en 
god insikt för vilka krav och önskemål på förbättringar som fanns för torvprocessorn. I slutet 
av oktober skickades torvprocessorn till LTU där sedan processorn plockades isär och 
analyserades. Därefter utfördes konceptförslag som sedan godkändes av KEEK Biobränslen 
AB i slutet av december 2005. 
 
Konceptförslaget innefattar ändringar på presskruv som har förbättrats genom 
stigningsminskning vilket förbättrar plasticeringen av torven, förminskning av fräsklingans 
diameter vilket förminskar vikt och effektuttag, en justerbar markfot som kan ha tre höjdlägen 
och en rensarkniv som har fått en förbättrad geometri som kan hålla matrisens hålbild fri från 
torv. 
 
Fortsatt arbete på torvprocessorn bör vara att utveckla ett chassi för de tre bearbetningsrören 
med antingen däck från Michelin som skulle passa bra då bredden inte skulle överskrida 3,1 
m eller med banddrift mellan bearbetningsrören. Dessutom bör arbete på hydrauliksystemet 
utvecklas och sist men inte minst bör tester utföras för att verifiera konceptförslaget. Olika 
detaljer på torvprocessorns bearbetningsrör och upptagning av torv kan även utvecklas 
ytterligare. Förslagsvis kan huggstålens funktion förbättras genom att olika utformningar 
testas, tester på markfoten bör utföras för att verifiera att önskat resultat är uppnått och 
presskruvarna bör testas för verifiering av plasticeringen av torven för att nämna några.  
 

13  



8 Referenser 
 
Litteratur 
 
Burvall, J. och M. Rudolfsson. 2005. Slutrapport 2005 – Utveckling av ett nytt 
produktionssystem för ministycketorv som bränsle. Svenska lantbruksuniversitet, Umeå: 
Enheten för Biomassateknik och Kemi. 
 
Callister, William D. Jr. 2003. Materials Science and Engineering – An Introduction. New 
York, NY. John Wiley & Sons, Inc. ISBN: 0-471-22471-5. 
 
KEEK Biobränslen. 2005. Allmän formningsteori. KEEK Biobränslen, Kalix. 
 
Statens energiverk. Torv. 1987. Produktion och användning av energitorv. Stockholm. 
Statens energiverk, 1987.  
 
Internet 
 
Christian Berner AB (2006) 
http://www.cbab.se/default.aspx?id=21281&productgroup=1536&product=5109
http://www.cbab.se/filearchive/1/17271/TP_R.pdf (2006-05-21) 
 
Michelin (2006) 
http://www.michelinag.com/agx/en-
US/products/product_detail_pages/mspn/MSPNDetails.jsp?mspn=54470&Units=English
http://www.michelinag.com/agx/en-US/products/product_detail_pages/CargoXbib.jsp (2006-
02-21) 
 
Rexroth (2006) 
http://w1.boschrexroth.se/interactivetools/catalogue/hydraulics/pdf/sv/RSK17635.pdf (2006-
05-21) 
 
RåsjöTorv (2006) 
http://www.rasjotorv.se/lang-se/produkter.html  
http://www.rasjotorv.se/lang-se/prod_stycketorv.html  (2006-05-21) 
 
Statens energiverk (2006) 
http://www.stem.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/faktorv.pdf/$FILE/faktorv.pdf?OpenEleme
nt  (2006-05-21) 
 
Stiftelsen Svensk Torvforskning (2006) 
http://www.torvforsk.se/torvfakta.html  
http://www.torvforsk.se/prodtekn.html  
http://www.torvforsk.se/pagprojekt.html (2006-05-21) 
 
Suokone Ltd (2006) 
http://www.suokone.fi/english/peatprod.htm (2006-05-21) 
 

14  

http://www.cbab.se/default.aspx?id=21281&productgroup=1536&product=5109
http://www.cbab.se/filearchive/1/17271/TP_R.pdf
http://www.michelinag.com/agx/en-US/products/product_detail_pages/mspn/MSPNDetails.jsp?mspn=54470&Units=English
http://www.michelinag.com/agx/en-US/products/product_detail_pages/mspn/MSPNDetails.jsp?mspn=54470&Units=English
http://www.michelinag.com/agx/en-US/products/product_detail_pages/CargoXbib.jsp
http://w1.boschrexroth.se/interactivetools/catalogue/hydraulics/pdf/sv/RSK17635.pdf
http://www.rasjotorv.se/lang-se/produkter.html
http://www.rasjotorv.se/lang-se/prod_stycketorv.html
http://www.stem.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/faktorv.pdf/$FILE/faktorv.pdf?OpenElement
http://www.stem.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/faktorv.pdf/$FILE/faktorv.pdf?OpenElement
http://www.torvforsk.se/torvfakta.html
http://www.torvforsk.se/prodtekn.html
http://www.torvforsk.se/pagprojekt.html
http://www.suokone.fi/english/peatprod.htm


Torvproducenterna (2006)  
http://www.torvproducenterna.se/SE-fakta/basfakta.shtml  
http://www.torvproducenterna.se/SE-anvandning.shtml  
http://www.torvproducenterna.se/sektion-energitorv/index.shtml  
http://www.torvproducenterna.se/SE-miljo.shtml (2006-05-21) 
 
Vägverket (2006) 
http://www.vv.se/filer/5463/efterfordon.pdf (2006-05-21) 
 
Muntliga källor 
 
Christian Herner, Michelin, Sverige. 
Sauli Meriläinen, Suokone Ltd, Vuokatti, Finland. 

15  

http://www.torvproducenterna.se/SE-fakta/basfakta.shtml
http://www.torvproducenterna.se/SE-anvandning.shtml
http://www.torvproducenterna.se/sektion-energitorv/index.shtml
http://www.torvproducenterna.se/SE-miljo.shtml
http://www.vv.se/filer/5463/efterfordon.pdf


 

A Beräkningar 

A.1 Led till markfot 
Finita element analys har gjorts på markfotens led för att säkerhetsställa hållfastheten. Vid 
beräkningarna låstes axelhålets alla riktningar och rotationer och en vertikal kraft placerades 
vid infästningen till markfoten. Kraften antogs vara 11 kN då detta antas vara hälften av den 
totala vikten av torvprocessorn. Resultatet visar att leden kommer att hålla för 5 gånger så stor 
kraft än torvprocessorns vikt. Maximal spänning som uppstår vid 11 kN är 41.4 MPa och 
materialet har en sträckgräns på 230 MPa. Total nedböjning beräknades till 0,26 mm. De röda 
markeringarna på Figuren nedan visar var de största spänningarna uppstår och var det finns 
risk för brott. Analysen baserades på tetrahedrade element med storlekarna 10, 30 och 45 mm. 
De tre  olika storlekarna gav samma resultat vilket tyder på att resulatet är tillförlitligt.  
 

 
Figur X: FEM-analys på led 

A.2 Cylinderkåpa 
En analys har även gjorts på cylinderkåpan. Vid analysen förenklades modellen till att endast 
bestå av kåpan och vara låst vid infästningen till bearbetningscylindern. En utspridd last på 22 
kN vilket motsvarar torvprocessorn vikt lades runt centrum där markfotens led kommer att 
överföra kraft. Vridmoment som orsakas av hydraulmotorn har lagts på vid infästningarna till 
kåpan och ges av 
 
P=Mv*ω, 
 
där effekten P är 33 kW och vinkelhastigheten, ω , är 2πn med ett varvtal, n, på 800 rpm. 
Detta ger ett maximalt vridmoment på 478 Nm. 
 
Resultatet visade på en maximal spänning på 100 MPa och sträckgränsen för materialet är 230 
MPa. Dessa belastningar gäller vid det extrema fall då cylinderkåpan måste ta hela vikten av 
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torvprocessorn. Detta bör inte hända i verkligheten då hjulen avlastar påkänningen på 
cylinderkåpan. Figur X visar hur krafterna och momentet var placerade och resultatet av 
FEM-analysen.  

 
Figur X: Mesh och resultat av FEM-analys. 

A.3 Övriga beräkningar 
 
Dimensionering av bult för låsning av led 
 
Maximal skjuvkraft fås genom att dividera maximalt moment med vridmotståndet av bulten. 
Detta kan man utnyttja för att få ut maximal kraft som bulten klarar. 
 
τmax =  Mmax/ Wv   där  
Wv   =  πa3/4 och 
Mmax   =  Fmax l 
 
M18 har a= 9 mm och τmax= 275 MPa ger en maximal kraft på 335 kN. Denna kraft är 10 
gånger så stor än nödvändigt men valdes ändå för att bulten skulle vara lättare att använda. 
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B Komponentval 

B.1 Lagerval 

B.1.1 Fräsaxel 
Till fräsaxelns två lager valdes Y-flänslager från SKF. Y-lager består av lagerhus med 
spårkullager. Lagret har en nippel för eftersmöjning som kan behövas då torvprocessorn är 
utsatt för damm och fukt. Livstiden på lagret med en innerdiameter på 45 mm har beräknats 
till 953000 timmar och lagret med en innerdiameter på 65 mm har en livstid på 487400 
timmar enligt SKF8. 
 

 
Figur X: Y-flänslager från SKF  med innerdiameter på 45 mm. 
 

                                                 
8 http://www.skf.com/portal/skf/home/products?lang=en&maincatalogue=1&newlink=6 
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Figur X: Y-flänslager från SKF med innerdiameter 65mm. 
 
 
 

B.1.2 Matris 
Lagret som används i matrisen är ett sfäriskt radialledlager från SKF. Detta lager valdes på 
grund av att det är underhållsfritt och billigare än vanliga kullager.   
 

19  



 
Figur X: Radialledlager från SKF. 

B.2 Hydraulcylinder 
För justering av fräsdjup valdes Rexroths hydraulcylinder BigMec9 med beställningskod 
BigMed228/MP6/80/56/640/D med kolvdiameter 80 mm, kolstångsdiameter 56 mm och 
slaglängd 640 mm. Denna cylinder kan ta upp dragkrafter på 64,10 kN och tryckkrafter på 
125,65 kN vid 250 bar.  
 

C Bortvalda koncept 
Här presenteras kortfattat några av de koncept som har valts bort under arbetets gång men 
som ändå kan vara värda att nämnas. 
 

C.1 Snedställd fräs 
Ett förslag för att förbättra igensättandet av spår efter upptagning av torv var att snedställa 
varje fräsklinga. Detta skulle göra att fräsen skär torvtegen med en icke vertikal vinkel vilket 
skulle innebära att spåren skulle täckas igen automatiskt.Detta förslag lades dock åt sidan på 
grund av snedbelastning på fräsaxel.  

C.1 Matris med gångjärn  
Den solida modellens matris har fått behålla sitt utseende från den nuvarande konstruktionen 
efter beslut av KEEK Biobränslen som är nöjd med hur den fungerar idag. Ett förslag som 
valdes bort var att matrisen skulle, likt en dörr, ha ett gångjärn på ena sidan och fästas med en 
eller två spännare. Matrisen skulle då inte behövas tas lös helt för att bytas ut utan man skulle 

                                                 
9 http://w1.boschrexroth.se/interactivetools/catalogue/hydraulics/pdf/sv/RSK17635.pdf 
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kunna svänga ut matrisen, göra byte eller reparationer och sedan stänga igen matrisen med 
spännare. Denna lösning valdes bort på grund av oro att lösningen inte skulle hållas tätt. 

C.2 Markfot 
De tre nedan konceptförslagen ratades då den valda lösningen var den mest praktiska vad 
gäller antal delar och komplikationer. 
 

• Markfoten skulle vara fäst i två leder som skulle justeras likt en vagga för att alltid 
vara horisontell. Detta skulle göra att markfoten ej skulle rotera utan alltid vara fast is 
horisontalt läge. 

• Markfotens läge skulle kunna justeras av band eller kugghjul som följer ett spår. 
• Andra lösningar var även att använda antingen en elmotor eller hydraulmotor för 

rotering av markfoten istället för att mekaniskt ändra inställning. Detta valdes bort då 
det inte ansågs nödvändigt att lägga till el eller hydraulik för de relativa små 
höjdskillnader. 
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D Meri PK-1S/ PK-1 
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E MERI RPK-12 
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F Allmän formningsteori 
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G Hjulförslag från Michelin 
/65R18 (13.0/65R18) TL 142G XP27 Turf & Trailer 
MSPN 54470 CAI 123892  

Tire Technical Data 

Unloaded Dimensions Loaded Dimensions 
Rims (rec. 

in bold)

Overall Width 
Overall 

Diameter 
Loaded 
Radius  

Rolling 
Circumference 

13.3 in 35.2 in 15.8 in 108.1 in 
RCI # of Lugs Tube MSPN Tube CAI 

  60223 051763 

DW11 
W9

Gross Flat 
Plate Tire Weight

100% Tire 
Volume 

Centerline 
Tread Depth 

Minimum 
Dual / 
Triple 

Spacing 

 
 

 

98.6 in² 77.2 lb 28.3 gal 11 /32nd" 15.4 in  
Load & Inflation Data 

Load Per Tire (Single) 

55 mph 40 mph 25 mph 20 mph 05 mph Inflation Pressure   

- - - 2,120 lbs 3,040 lbs 7 psi   
- - - 2,510 lbs 3,620 lbs 11 psi   

2,230 lbs 2,490 lbs 2,560 lbs 2,780 lbs 3,990 lbs 14 psi   
2,760 lbs 3,090 lbs 3,170 lbs 3,460 lbs 4,980 lbs 23 psi   
3,310 lbs 3,700 lbs 3,790 lbs 4,120 lbs 5,950 lbs 32 psi   
4,030 lbs 4,520 lbs 4,630 lbs 5,050 lbs 7,250 lbs 43 psi   
4,390 lbs 4,920 lbs 5,050 lbs 5,490 lbs 7,920 lbs 49 psi   
5,120 lbs 5,730 lbs 5,890 lbs 6,390 lbs 9,220 lbs 61 psi   
5,490 lbs 6,130 lbs 6,310 lbs 6,860 lbs 9,860 lbs 67 psi   
5,840 lbs 6,550 lbs 6,720 lbs 7,300 lbs 10,520 lbs 72 psi   

General Notes Pertaining To Load and Inflation Data Above 
• Load Values given at 6 psi for 25 mph and 30 mph are for calculating dual and triple load values 

only.  
• All load values are for maximum indicated speeds at low torque.  
• 20 mph load values also apply for low-speed high-torque field work.  
• High-Speed Cyclic (HS Cyclic) load-pressure data applies to low-torque spreading or spraying at 

field operating speeds up to 20 mph. Additional bonus loads permitted for this type application 
assume a rapid decrease from full to empty, where max load at max speed (20 kph) does not 
occur more than 15% of any work day.  

• Cyclic load-pressure data applies to low-torque harvesting type applications at field operating 
speeds up to 6 mph. Additional bonus loads permitted for cyclic applications assume a gradual 
load increase with unloading in the field.  

• Load & Carry load-pressure data applies to low-torque transport operations at max speeds of 6 
mph for a max distance of 650 yards before discharging load and returning empty.  

• All load-speed-pressure data is valid for ground slopes up to and including 20%. When operating 
on slopes greater than 20%, please contact Michelin.  

• For moldboard plowing with single drive tires in the furrow, a minimum inflation pressure of 10 psi 
is required.  
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R22.5 TL 155D CargoXbib 
MSPN 73552 CAI 662788  

Tire Technical Data 
Unloaded 

Dimensions Loaded Dimensions 
Rims (rec. in 

bold)
Overall 
Width  

Overall 
Diameter 

Loaded 
Radius  

Rolling 
Circumference

20.2 in 46.5 in 20.4 in 137.2 in 

RCI # of Lugs 
Tube 
MSPN Tube CAI 

37    

16.00 
14.00 
15.00 

AG16.00 
AG16.00H2 

17.00

Gross 
Flat Plate

Tire 
Weight 

100% Tire 
Volume 

Centerline 
Tread Depth 

Minimum 
Dual / Triple 

Spacing 

 242.9 in² 222.7 lb 69.2 gal 21 /32nd" 25.2 in  
Load & Inflation Data 

Load Per Tire (Single) 

40 mph 30 mph 25 mph 20 mph 05 mph Inflation Pressure     
3,810 lbs 4,560 lbs 5,140 lbs 5,640 lbs 6,970 lbs 14 psi     
4,260 lbs 5,120 lbs 5,750 lbs 6,330 lbs 7,760 lbs 17 psi     
5,140 lbs 6,200 lbs 6,970 lbs 7,690 lbs 9,330 lbs 23 psi     
5,600 lbs 6,750 lbs 7,580 lbs 8,380 lbs 10,120 lbs 26 psi     
6,480 lbs 7,830 lbs 8,800 lbs 9,750 lbs 11,690 lbs 32 psi     
7,230 lbs 8,750 lbs 9,830 lbs 10,940 lbs 13,030 lbs 38 psi     
7,430 lbs 8,970 lbs 10,100 lbs 11,200 lbs 13,360 lbs 41 psi     
7,810 lbs 9,440 lbs 10,610 lbs 11,770 lbs 14,020 lbs 46 psi     
8,180 lbs 9,880 lbs 11,110 lbs 12,350 lbs 14,710 lbs 52 psi     
8,550 lbs 10,340 lbs 11,620 lbs 12,900 lbs 15,390 lbs 58 psi     

General Notes Pertaining To Load and Inflation Data Above 
• Load Values given at 6 psi for 25 mph and 30 mph are for calculating dual and triple load 

values only.  
• All load values are for maximum indicated speeds at low torque.  
• 20 mph load values also apply for low-speed high-torque field work.  
• High-Speed Cyclic (HS Cyclic) load-pressure data applies to low-torque spreading or spraying 

at field operating speeds up to 20 mph. Additional bonus loads permitted for this type 
application assume a rapid decrease from full to empty, where max load at max speed (20 
kph) does not occur more than 15% of any work day.  

• Cyclic load-pressure data applies to low-torque harvesting type applications at field operating 
speeds up to 6 mph. Additional bonus loads permitted for cyclic applications assume a 
gradual load increase with unloading in the field.  

• Load & Carry load-pressure data applies to low-torque transport operations at max speeds of 
6 mph for a max distance of 650 yards before discharging load and returning empty.  

• All load-speed-pressure data is valid for ground slopes up to and including 20%. When 
operating on slopes greater than 20%, please contact Michelin.  

• For moldboard plowing with single drive tires in the furrow, a minimum inflation pressure of 10 
psi is required.  
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