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Sammanfattning
Effektivisering går som en röd tråd genom dagens samhälle där allt ska ske snabbare, bättre
och billigare.

OilQuick AB är ett familjeföretag i Hudiksvall som har specialiserat sig på gränssnittet mellan
maskin och redskap. På arbetsplatser där maskinförarna använder sig av ett flertal hydrauliskt
drivna redskap kan man spara tid genom att koppla redskap och hydraulik utan att lämna
hytten. Med OilQuicks redskapsfäste slipper föraren lämna hytten vid varje redskapsväxling,
dessa moment är tidsödande och sliter på knän och ryggar hos förarna. Hydraulolja är
allergiframkallande och spill på händer, kläder och omgivning undviks med OilQuicks
redskapsfäste.

OilQuick AB är väl etablerade på marknaden för redskapsfästen till grävare och hjullastare.
För att expandera på nya marknader utanför Norden måste kvalitetsförbättring av
redskapsfästena genomföras för att klara nya krav på högre flöden och tryck. Målet med mitt
examensarbete är att förbättra dagens fäste och införa ett ”modultänk” så att tillverkningen
kan effektiviseras och att fästen till maskiner i olika storlekar har så många gemensamma
ingående delar som möjligt.

Resultatet blev en modell av ett redskapsfäste ritad i 3d-cadprogrammet Autodesk Inventor,
samt ritningsunderlag för att tillverka en fullskalig protoyp. De ställda målen har uppnåtts i
teorin och fälttest av prototypen kommer förhoppningsvis att bekräfta teorin.
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Abstract
In today’s society everything has to be made faster and more efficient. Time and money has to
be saved in every corner.

OilQuick AB is a family company which has specialized in the interface between machine
and tool. On worksites were machine operators handle a variety of different hydraulic
powered tools is it possible to save time by being able to connect the tool and hydraulics in
the same move. With OilQuicks quick-coupler doesn’t the driver need to leave the cabin to
change between tools, with the result of time saved and operators with less knee and back
problems.

OilQuick AB is well established on the market for quick-couplers for excavators and wheel-
loaders. To expand to on new markets is an improvement on the quality of the couplers
needed. The goal of my master’s thesis was to improve today’s quick-coupler for wheel-
loaders and to construct it with manufacturing in mind.

The result is a prototype of a quick-coupler made in Autodesk Inventor with the essential
information needed for the manufacturing of a full-scale prototype. Goals that were set in the
beginning have been satisfied in theory and field-testing of the prototype will hopefully
confirm theory.
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1 inledning
I detta kapitel presenteras företaget i en kortfattad beskrivning samt bakgrunden och
upplägget av examensarbetet.

1.1 Företaget
OilQuick AB har sitt huvudkontor i Hudiksvall och har idag 23 anställda. Verksamheten
innefattar snabbfästessystem för entreprenadmaskiner, till exempel grävmaskiner, hjullastare,
truckar och kranar (se figur 1). Systemen används för att snabbt och smidigt byta redskap, så
att rätt redskap används till rätt ändamål. Teknologin i OilQuicks lösning skyddas av ett flertal
patent, detta är en del av affärsfilosofin. Störst fördel av OilQuicks snabbfästessystem får man
om man hanterar hydrauliskt drivna verktyg som hydraulhammare, sandningsaggregat eller
gripar av olika slag. OilQuick är ett exportorienterat företag. Ca 80% av produktionen går på
export, främst till tysktalande länder i Europa.

Figur 1: Några av OilQuicks användningsområden.

1.2 Bakgrund
Idag finns det två storlekar på standardiserade snabbfästessystem för lastmaskiner, OQL 300
och OQL 400. Dessa är utrustade med två trekvarttums hydraulkopplingar alternativt två
trekvarttums hydraulkopplingar samt en halvtums el- eller hydraulkoppling. Det finns även en
mindre storlek, OQL 200. I den serien är varje fäste individanpassat till varje maskin på grund
av att maskiner skiljer sig väldigt mycket ifrån varandra beroende på tillverkare och modell.
För att öka maskinernas produktivitet, minska vikten och höja effekten har hydraulsystemen
utvecklats snabb de senaste åren. Tryck och flöden har ökat och därmed kraven på
snabbfästessystemens stabilitet och förmåga att hantera separationskrafter.

1.3 Upplägg
Upplägget på examensarbeter är ett produktutvecklingsprojekt där befintlig teknik och
konkurrenters lösningar granskas samt användares önskemål och synpunkter tas i beaktande.
Vissa delar av Sirius masterplan kommer att användas under konceptframtagningen. Målet
med examensarbetet är att ta fram en fungerande lösning med tillverkningsunderlag till denna.
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2 Metod
I detta kapitel beskrivs de olika momenten i projektet kortfattat.

2.1 Planering
Detta steg innefattar att bestämma slutmål och delmål samt att bestämma en tidsplan för
projektet.

2.2 Produktstudie
Behovsanalys, marknadsstudie, relaterad teknologi. Dessa delar är grunden till en bra
produktutvecklingsprocess. Frågor man måste ställa sig när man gör en behovsanalys är vad
vill man att produkten ska klara av? Vad måste den klara av? Att ge sig ut på företag för att se
hur befintliga lösningar fungerar, fråga vad personalen som hanterar produkterna har för
åsikter. Det är även viktigt att titta på andra tillverkares lösningar för att samla inspiration och
idéer.

2.3 Problemklarläggning
För att få klarhet i allt insamlat material måste uppgiften vara tydligt beskriven och att önskad
prestanda på produkten är fastställd. Intervjuer med maskinoperatörer och studier av väl
använda fästen hjälper för att identifiera problemen. Skapandet av en uppgiftsbeskrivning går
ut på att beskriva läget ser ut nu och vad man vill få ut av produkten, själva
uppgiftsbeskrivningen ska vara lösningsneutral.

2.4 Konceptframtagning
I detta steg sker nästan allt kreativt arbete. Konceptframtagningen delas in i tre steg,
konceptgenerering, konceptutvärdering och konceptval. Konceptgenerering sker med olika
former av idégenerering och det är viktigt att hitta en lämplig metod att hitta idéer, en metod
som passar det aktuella projektet. I konceptframtagningen har man valt ut den bästa idén från
idegenereringen och börjat utveckla den till ett koncept. Därefter utvärderar man det
konceptet. Uppfyller konceptet önskemålen så fortsätter man utveckla tills produkten är
färdig, men är man inte nöjd så börjar man om konceptframtagningsprocessen.

3 Genomförande
Arbetet har följt planen och idéer och lösningar har dykt upp efter vägen. Resultat har visat att
fortsättning i samma bana inte varit lönsam eller tillfredställande, omtag har då skett och en
ny lösning har utvärderats.

3.1 Planering
Det första som gjordes var att skapa en preliminär tidsplan, Sirius masterplan användes för att
identifiera de olika momenten som var aktuella för projektet. I tidsplanen bestämdes när de
olika momenten skulle börja och vara färdiga, delmålen som delrapportsinlämningar samt
avrapporteringar till handledaren sattes in som punkter i tidsplanen.
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3.2 Produktstudie

3.2.1 Behovsanalys
Lastmaskiner arbetar i en tuff miljö med olja, grus och växlande klimat. Smuts och skräp
tränger sig in de mest omöjliga skrymslen och nedsätter funktionen på fästet.
Materialhantering på soptippar och pappersbruk innefattar hantering av ett flertal olika
redskap. Maskinerna används även till att ploga, sanda och sopa inne på området. OilQuicks
snabbfäste har fördelen att hydrauliken kopplas i samma rörelse som redskapet låses på fästet
vilket ökar produktiviteten på maskiner. Intervjuer med maskinförare och undersökningar av
fästen som har varit i bruk ett tag visar att smuts är ett stort problem i nedre balken (se figur
2), skyddsluckorna som ska förhindra att skräp tränger in i balken täcker dåligt eller har helt
och hållit tagits bort. Skyddsluckorna som täcker kopplingarna vid låst läge eller vid körning
med ickehydrauliska redskap har visat på olika problem såsom svårigheter att stänga samt att
de efter ett tag tryckdes sönder av öppningsmekanismen.

Figur 2: Snabbfäste som varit i drift blir smutsigt.

Armarna som kopplingarna sitter monterade på har inte orkat hålla emot krafterna som vill
separera hane och hona när man lägger tryck över kopplingarna. Detta är ett stort problem
eftersom det resulterar i att flödet minskar och slitaget på tätningarna i kopplingarna ökar.

Den nuvarande hantverksmässiga tillverkningen av fästena med bearbetning innan svetsning
fungerar tack vare yrkeskunnig personal. Geometrin på infästningen av redskapsfästet på
lastmaskiner från olika tillverkare skiljer sig ifrån varandra, så ett fäste som passar till en
Volvo kommer inte att passa till en Caterpillar. Denna skillnad gör att det har blivit ett nytt
fäste för varje tillverkare och modell. Att begränsa antal olika artiklar och att kunna tillverka
och lagerhålla så stora enheter som möjligt möjliggör ett lägre pris till kunden och kortare
leveranstid.

Slutsats
Funktionen som produkten ska klara av är att låsa och koppla. Eftersom detta projekt är ett
produktutvecklingsprojekt där det redan finns ett underlag som ska utvecklas till en ny bättre
lösning så finns det maskinförare som har använt produkten under flera år, hos dessa förare
finns det mycket kunskap om vad som krånglar och vad som fungerar bra. Genom att använda
förarnas erfarenheter underlättas utvecklingsprocessen genom att man kan undvika att göra
samma misstag och man kan koncentrera sig på att lösa dessa.
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3.2.2 Marknadsanalys
OilQuick AB är ett av företagen som tillverkar och säljer utbytesfästen till hjullastare som
låser och kopplar hydrauliken inifrån hytten. Det finns företag som tillverkar och säljer
påbyggnadssatser till originalfästen som kopplar hydrauliken när man kopplar skopan, det
finns aven varianter till jordbrukstraktorer med samma funktion.

3.2.3 Relaterad teknologi
På marknaden finns det en mängd produkter som har samma grundfunktion, att de
hydrauliska kopplingarna kopplas när redskapet kopplas. Det finns fästen till grävare, truckar,
kranar, lastmaskiner och jordbruksmaskiner som utnyttjar samma grundläggande funktion.
1993 lanserade OilQuick sitt system för första gången och visade hur framtidens
redskapshantering skulle se ut. Från 2005 har de flesta konkurrenterna (se figur 4,5) etablerat
sig och har försökt att komma med alternativa lösningar, vissa har även ingått i ett samarbete
och tillverkar sin lösning på licens från OilQuick. Ingen konkurrent är dock större än
OilQuick som har cirka 7000st system ute på marknaden.

Figur 3: OilQuick med sitt system till grävmaskin, truck, hjullastare och kran.
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Figur 4: Ett urval av OilQuicks konkurrenter på grävsidan.

Figur 5: Morin med sin lösning på att snabbt och lätt kunna byta sticka och Emily-france med
sitt system till frontlastare på jordbrukstraktorer.
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3.3 Problemklarläggning
För att få en uppfattning av vad problemet bestod av så har studiebesök på företag som
använder sig av OilQuicks snabbfästessystem genomförts för att få en bra bild av slitage och
andra problempunkter. Ett stort problem var att smuts samlade sig i sådana mängder att det till
slut inte gick att stänga fästet. Smutsen kom även in i kopplingarna på grund av att
skyddsluckorna inte stängde ordentligt. En FEM-analys genomfördes på den befintliga
kopplingsarmen för att identifiera problemen i den tidigare konstruktionen.

1. Vad är problemet?
Nya redskap med krav på höga flöden och tryck behöver större kopplingar än vad som sitter
på dagens fästen. Byte till större kopplingar kommer att medföra större separationskrafter
vilket leder till att en kraftigare låscylinder måste konstrueras. Dagens lösning med en arm
som sitter på låsaxeln ger stora moment där axeln möter bussningen, större kopplingar med
större separationskrafter kommer att skapa ännu större moment. Dagens lösning kommer inte
att tillfredsställa behovet av större kopplingar.

2. Vad måste produkten klara av?
2.1. Uppfylla Volvos standard.
2.2. Koppla och låsa.
2.3. Hålla emot separationskrafterna.
2.4. Vara en stabil konstruktion.
2.5. Vara en ny konstruktion.
2.6. Det ska inte vara möjligt att skada kopplingarna vid koppling.
2.7. Två stycken 1” och en ½” koppling.
2.8. Skall kunna hantera standard ickehydrauliska redskap.
2.9. Fästeskroppen ska hålla för påfrestningarna.

3. Vad bör produkten klara av?
3.1. Användarvänlig.
3.2. Robust känsla.
3.3. Lätt att montera.
3.4. Minimera längden på fästet.
3.5. Passa i ”modultänket”.
3.6. Möjligt att byta ut axlarna för redskapskrokarna.
3.7. Minimera antalet rörliga delar.
3.8. Minimera risken för att det kommer in smuts i lådan.

3.3.1 Fem-analys av tidigare kopplingsarmar
För att hitta svagheterna i den nuvarande lösningen av kopplingsarm och låscylinder så
simuleras detaljerna i en kontrollerad miljö. Kopplingarnas separationskrafter måste beräknas
och vägas mot låskraften i cylindern och placeras ut på de ytor de verkar på. En så korrekt
inspänning med stöd på samma position som bussningarna antas för att få ett så riktigt lastfall
som möjligt. Tidiga versioner av kopplingsarmar har visat sig att böja ut på grund av
separationskrafterna till den grad att det flödet stryps och tätningarna går sönder, FEM-analys
av denna arm bekräftar att den inte håller för det belastningar den utsätts för (se figur 6).
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Figur 6: Simulering av den gamla kopplingsarmen (se bilaga 1).

Den översta kopplingen som är en halvtums koppling har en separationskraft på 450 N/MPa
De andra två kopplingarna som är trekvarttums kopplingar har en separationskraft på
790 N/MPa vardera. Den övre trekvarttums kopplingen fungerar som retur så endast 20 % av
trycket verkar över den. Systemtrycket är 250 bar vilket är vanligt maxtryck på lastmaskiner.
Enligt beräkningarna pressar separationskrafterna isär kopplingarna så att den övre
kopplingen pressas isär med cirka sex millimeter, vilket är långt över tolererade separationen.
Halvtums koppling börjar tappa flöde vid en separation av 2.5 mm och stryper helt vid fem
millimeter. Den övre trekvarttums kopplingen separerar cirka 4.5 mm, vilket tolereras
eftersom den tappar flöde vid fyra millimeter och stryper helt vid åtta millimeter.

En kraftigare arm än den föregående finns också, men simuleringar på den visar att
utböjningen är alldeles för stor även här (se figur 7).

Figur 7: Simulering av HD-armen (se bilaga 2).

Att denna kraftigare arm böjer ut nästan lika mycket tyder på att det inte bara är armen som
böjer sig utan att även axeln deformeras. Det framgår tydligt på bilden som visar
förskjutningen, en tydlig rotationspunkt syns där axeln möter den inre bussningen. Visar man
bara axeln och skalar upp deformationen framgår det ännu tydligare (se figur 8).
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Figur 8: Nedböjning av låsaxeln.

Det går inte att motverka attaxeln böjs genom en kraftigare arm. Idéer som att förlänga axeln
genom armen och stödja den även på andra sidan har i simuleringar visat sig vara ett effektivt
sätt att minska axelns krökning, men den konstruktionen avfärdades på grund av stora
problem med toleranser och dessutom är slutlig montering av kopplingsarmen inte möjlig
med stödet på plats.

Slutsats
Denna lösning med en arm som sitter monterad på en axel med kopplingarna långt ifrån
vridningspunkten och med en låscylinder som trycker nära den punkten är en lösning som inte
är särskilt bra. De tryck och flöden som trekvarttums kopplingar erbjuder är för höga för en
sådan konstruktion. Ska man sen gå upp till entums kopplingar så kommer konstruktionen
vara otillräcklig. För att tillfredställa behovet av större flödet och högre tryck så krävs en helt
ny geometri på hur kopplingarna sitter monterade mot axeln och låscylindern.

3.4 Konceptframtagning
När problemen var noggrant definierat, var det dags att börja fundera på olika lösningar.
Konceptgenerering och utvärdering tills ett koncept återstår följs av detaljkonstruktion tills
komplett ritningsunderlag samt simuleringar och beräkningar visar att det går att tillverka.

3.4.1 Konceptgenerering
Under arbetet med problemklarläggningen har ett antal idéer kommit fram, vissa lovande
andra mindre bra. För att få en ordentlig idebas genomförs en brainstormingsession med några
arbetskamrater. Materialet från denna session sållas ut efter olika kriterier. Under
konceptgenereringen har idéer om förbättringar på fästet som inte rör låsning och koppling
kommit fram, i området kring axlarna där redskapskrokarna sitter finns det mycket att
förändra till det bättre. Idéer om styrningar som minimerar glappet som det kopplade
redskapet har i sidled kommer att underlätta kopplingen och minimera slitage då
kopplingsförfarandet sker utan att redskapet behöver skakas på plats. Slitage på axlarna där
redskapet hänger visar på ett glapp som innebär skramlande redskap. En asymmetrisk axel
formad så att vridnig av axeln innebär att glappet i kroken fylls ut och att redskapskroken
pressas framåt. Att minimera detta glapp innebär minskat slitage och det minskade skramlet
kommer att ge en känsla av kvalitet.
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Slitaget på axlarna är också ett resultat av att maskinförarna kopplar redskap i hög fart och på
så vis sparar lite tid men misshandlar redskapen. En metod för att minska detta våldsbruk är
att göra det svårare att träffa rätt med fästet, då måste föraren köra saktare vid koppling.
Ett antal idéer och koncept på hur man kan låsa och koppla ett redskap har framkommits
under projektets gång, många har varit ganska lika och vissa har fallit bort på grund av
orimligheten i idén.

Slutligen valdes fem av koncepten ut för vidare studie. Noggrannare designskisser gjordes för
att kunna utvärdera för och nackdelar i varje koncept, problem dyker upp under hela
konstruktionsarbetet och vissa problem har inte en lösning som är tillräckligt robust,
ekonomisk eller tillfredställande. I ett sådant kritiskt läge kan idéen uteslutas.

Koncept 1
Honorna sitter fast monterade i lådan och hanarna sitter på redskapet. När redskapet krokas på
och tippas i läge för låsning sticker hanarna in i en öppning i lådan, när man sen låser
redskapet pressas kopplingarna ihop i samma rörelse. Separationskrafterna måste övervinnas
av låscylindern (se figur 9).

Figur 9: Koncept 1.

Koncept 2
Honorna sitter fast monterade i lådan riktade framåt, hanarna sitter gummiupphängda på
redskapet riktade bakåt. När redskapet krokas på och tippas i läge för låsning kopplas
kopplingarna med hjälp av vikten på redskapet. Låsningen av redskapet sker med låscylindern
(se figur 10).

Figur 10: Koncept 2.
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Koncept 3
Honorna sitter fast monterade i ett block som svetsas i mittlänken, honorna är riktade nedåt.
Hanarna sitter i ett block som kan förskjutas i höjdled på redskapet. När redskapet krokas på
och tippas i läge för låsning placerar sig blocket med hanarna under honorna. Cylindern för
låsning verkar i sidled medan ytterligare en cylinder för koppling verkar i höjdled. Oljan leds
först in i låscylindern och när den är i sitt yttersta läge leds oljan om till kopplingscylindern
(se figur 11).

Figur 11: Koncept 3.

Koncept 4
Ett inbyggnadssystem för att kunna byggas in i originalfästen på olika fabrikat på frontlastare.
Honorna och kopplingscylindern sitter i en ram som svetsas in i ett originalfäste.

Koncept 5
Kopplingarna kopplas i höjdled. Lås och kopplingsföljden är sekvensstyrd. Skillnaden mot
koncept 3 är att kopplingarna är uppdelade på två block som sitter på varsin sida om
mittlänken (se figur 12).

Figur 12: Koncept 5.
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Slutsats
För att lösa problemen i den tidigare konstruktionen måste så stora förändringar göras att all
bakåtkompabilitet går förlorad. En utveckling av ett helt nytt fäste med ett annat sätt att
koppla kommer att ta för lång tid eftersom marknaden redan nu behöver förbättringar på
dagens lösning. Det finns många fästen och redskap i bruk med den tidigare konfigurationen
och den nya lösningen måsta vara kompatibel med dessa. Utvecklingen av en helt ny lösning
är inte realiserbar inom tidsspannet som en förbättring måste ske.

3.4.2 Utveckling av ny kopplingsarm
Eftersom dagens lösning på låsning och koppling är för svag, och en helt ny konstruktion som
skulle lösa dessa problem inte går att leverera inom en rimlig tid. På grund av att det finns
krav på bakåtkompabilitet så måste möjligheterna med att förbättra dagens lösning med den
nya kunskapen som kommit fram under arbetets gång.

Den nya lösningen har förbättrats genom att den använder en koppling med inbyggd
instyrningsfunktion, armen är bearbetad ur ett stycke och axeln är grövre i området den böjts i
dagens lösning. En större cylinder med en grövre kolv har konstruerats för att bättre hålla
emot separationskrafterna och momentet dom skapar. Vid konstruering av armen har hänsyn
till tillverkning tagits genom att hela tiden tänka på att minimera antalet uppspänningar och att
välja en godstjocklek på plåten armen är skuren ur till en tjocklek som redan används till
andra detaljer.

Figur 13: Simulering av min arm (se bilaga 3).
Simulering av den nya konstruktionen visar på en betydligt styvare konstruktion med en
utböjning som är inom en godtagbar nivå, och där ingen av kopplingarna stryper flöde (se
figur 13). Den grövre axeln har avsevärt lägre spänningsnivåer och en halverad nedböjning
(se figur 14).
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Figur 14: Nedböjning av min låsaxel.

Eftersom separationskrafterna kommer att vara i stort sätt lika stora på alla maskiner som
OQL300 är anpassad för så kommer kopplingsarmarna och låscylindern att vara lika i hela
serien. Den yttre formen på den nedre balken kommer också att vara en gemensam nämnare,
detta för att rymma innehållet och för att samma fixtur ska kunna användas till alla storlekar.
Det som kommer att skilja är plåttjockleken. Skyddsluckorna kommer även att återanvändas.
Men i övrigt kommer designen att vara gemensam, det ska synas att det är ett redskapsfäste
från OilQuick AB.

3.4.3 Konstruktion av fästesram
För att kunna utveckla en ny kopplingsarm inom de ramar som var satta så krävdes att ett nytt
fäste konstruerades för att skapa friheter för den nya konstruktionen. Den nedre balken
behövde vara betydligt rymligare för att rymma den nya armen och cylindern. Formen på
balken är anpassad för att skyddsluckorna ska sluta tätt. Kutsarna för låsaxeln är försedda med
utbytbara bussningar eftersom detta är ett område på fästet som är utsatt för kraftiga stötar (se
figur 15).

Figur 15: Slitet läge för låsaxeln.

Förstärkningen mellan gavelplåtarna har skurits och bockats för att ge så mycket sikt som
möjligt men ändå vara tillräckligt stark. Geometrin för anslutning till maskinen är anpassad så
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att fästet passar Volvomaskiner från L70 till L120, anslutningen till redskap är enligt
”Internationell standard ISO/FDIS 23727:2008(E)”.

FEM-analys av fästeskropp
Ett lastfall som ska efterlikna att man kör i 10 km i timmen med en 21 tons maskin med ett
redskap tippat 10 grader framåt skrapande längs med marken som kör på ett hinder som gör
att hjullastaren stannar på 2,5 dm.

För att räkna ut kraften för att bromsa in en hjullastare på 21 ton på 2,5 dm har man gjort
följande antaganden.

Hastighetsförändringen under inbromsningen är linjär, alltså kommer decelerationen vara
konstant.
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Kraften som krävs för att bromsa denna acceleration blir då.

amF  Ekvation 2
Eftersom dessa antaganden är ganska grova så multipliceras kraften med två för att vara på
den säkra sidan. Att man kan göra så grova antaganden beror på att det man behöver är en
rimlig kraft så man kan jämföra det nya fästet med ett fäste som används och fungerar. Det
man vill se är hur spänningsfördelningen skiljer sig mellan de olika fästena för att kunna se
om det nya kommer att hålla.

Figur 16: En jämförelse av mitt nya fäste med ett gammalt anpassat till en 21tons maskin (se
bilaga 4).

Det gamla fästet (till höger) visar måttliga spänningsnivåer i huvudsak kring redskapets
infästningspunkter samt en böjning av den övre balken. Låsaxlarna är den mest utsatta delen
på fästet och tar upp majoriteten av stöten (se figur 16). Slitage i just dessa områden visar att
det är fästet som slits och inte låsaxlarna. Eftersom låsaxlarna är härdade och hårdare än
materialet i fästet så är det fästet som kommer att deformeras. Stort slitage på läget för axeln
leder till ett instabilt läge och kommer att leda till skramlande redskap och osäkert
kopplingsförfarande med ökat slitage på kopplingar och fäste.
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Slutsats
Ett nytt redskapsfäste har konstruerats och dimensionerats för att den nya kopplingsarmen ska
rymmas, så många delar som möjligt från detta fäste ska även gå igenom hela produktserien
för att kunna lagerhålla halvfabrikat och få fästen som har ett tydligt ”OilQuickutseende”.
Med vissa ändringar för att anpassa fästet för maskiner i olika storlekar som annan geometri
för anslutning till maskin och minskad vikt för lättare maskiner, så kommer denna
konstruktion att fungera till ett stort spann av maskinstorlekar.
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4 Resultat
Projektet började med att ett nytt fäste (se figur 17) med ett nytt sätt att koppla kopplingarna
skulle konstrueras. Ett antal koncept togs fram och ett valdes ut för vidare utveckling,
diskussioner kring konceptet ledde till att ett beslut togs att lägga det på is. Anledningen till
det beslutet var att marknaden behövde en förbättring inom en snar framtid och eftersom det
valda konceptet inte var bakåtkompatibelt. Men i framtiden så kommer behovet av
entumskopplingar finnas och den tidigare konstruktionen kommer inte att klara av de
separationskrafterna som den kopplingen skapar.

Figur 17: Konceptet som är anpassat för entums kopplingar.
En omstart och ett nytt fäste konstruerades som var bakåtkompatibelt och med kraftigare
kopplingsarmar (se figur 18), en ny grövre låscylinder konstruerades för att bättre stå emot
separationskrafterna. Skyddsluckor i plast konstruerades eftersom plast ger möjligheter till
former som plåt inte kan erbjuda till samma pris.

Figur 18: Resultatet av examensarbetet.
Eftersom kravspecifikationen var menad till det första konceptet så blev det inte möjligt att
uppnå två av kraven, det blev ingen ”ny” lösning, utan en förbättring av den befintliga och det
blev inga större kopplingar eftersom det inte finns redskap med sådana ute på marknaden.
Simuleringar av kopplingsarmarna visar en klar förbättring mot föregående armar med
minskade spänningsansamlingar och utböjning. En betydligt tätare låda ska också motverka
att smuts samlas och stör funktionen.
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5 Diskussion
Nu i slutet av projektet inser man att det finns så otroligt mycket mer att göra inom utveckling
av lastarfästen, en ny kopplingskonfiguration är nödvändig för att kunna använda entums
kopplingar till större maskiner.
Standarden Volvo har infört innehåller också en del brister som skramlande redskap som ger
stora slitage, att utveckla ett redskapsfäste som känns stabilare och rejälare är nödvändigt för
att bli stora på den tyska marknaden.

Fästet jag har konstruerat är en utveckling av det befintliga konceptet, det som skiljer
konstruktionsarbetet av mitt fäste mot de tidigare fästena är att tidigare använde man sig av ett
eftermarknadsfäste och byggde in OilQuick-funktionen i dem. Det fanns inte nåt underlag om
hur och varför krafterna verkade på olika sätt, att gå in från grunden utan förutfattade
meningar och undersöka de tidigare konstruktionerna hjälpte mig att identifiera de problem
som lösningen innebar. Med den kunskapen har jag utvecklat ett fäste som är anpassat till
OilQuick-funktionen och inte tvärtom.

Det finns fortfarande ganska mycket arbete kvar innan en prototyp som är redo för fälttest är
färdig, vissa förändringar kommer säkert bli nödvändiga för att möjliggöra eller förenkla
montering. Tyvärr är priset en avgörande faktor så vissa tekniska lösningar kommer att få lida
för att fästet ska bli lönsamt att tillverka. Ritningsunderlag ska uppdateras och kompletteras
med skärfiler samt kompetenta tillverkare ska kontaktas.
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Bilaga 1 Simulering av den gamla kopplingsarmen.

Figur 19: Utböjning av armen.

Figur 20: Von Mises stress på armen.
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Bilaga 2 Simulering av HD-armen.

Figur 21: Utböjning av armen.

Figur 22: Mises stress på armen.
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Bilaga 3 Simulering av min arm.

Figur 23: Utböjning av armen.

Figur 24: Mises stress på armen.
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Bilaga 4 Spänningsfördelning i fästen

Figur 25: Mitt fäste.

Figur 26: Fäste som används och fungerar.
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Bilaga 5 GANTT-schema




