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1 Introduktion  
 
Projektbeskrivning 
 
Bakgrund 
 
Exponering för vibrationer anses kunna leda till olika typer av skador på människokroppen. Med 
de metoder som nyttjas vid losstagning av berg används gruvutrustning som under vissa 
förutsättningar genererar vibrationer av icke acceptabla nivåer. För att klara de nya kraven på 
maximala vibrationsnivåer har en satsning gjorts för att kartlägga vibrationsnivåerna i 
gruvmaskinerna. 
 
Projektets målsättning 
 
Kartläggningen av vibrationsnivåer inom svensk gruvindustri syftar till att skapa förståelse för 
sambandet mellan operatör och utrustning.  Resultaten från studierna skall ge kunskap som kan 
användas för insatser som syftar till att minska vibrationerna samt för information till och 
utbildning av personalen. Studierna skall också ge underlag som senare kan användas som ett 
bidrag i arbetet med att reducera vibrationer i gruvmaskiner genom utveckling och förbättringar 
av stolar, hytter, körcykler, körsätt och enklare mätsystem för vibrationsregistrering (mätlogger). 
Kartläggningen skall också ge underlag på aktuella vibrationsnivåer och tillåtna exponeringstider i 
olika gruvmaskiner i enlighet med den nya föreskriften AFS 2005:15. 
 
 
Projektorganisation 
 
Projektet har genomförts som ett samarbetsprojekt mellan Luleå tekniska universitet (LTU) och 
representanter från svensk gruvindustri där sammansättningen av projektorganisationen har gjorts 
med tanke på alla parter skall vara representerade. Följande personer och organisationer har ingått 
i projektorganisation:  
 

Styrgrupp  

- Hans Sjöberg, Zinkgruvan, ordf. i GRAMKO:s Tekniska kommitté  
- Bodil Mellblom, GRAMKO/SveMin  
- Erland Lindqvist, Metall  
- Bror Tingvall, avd. Ljud och vibrationer, LTU 
- Anders Ågren, avd. Ljud och vibrationer, LTU  

 

Referensgrupp  

- GRAMKO:s Tekniska kommitté  
- GRAMKO:s Medicinska kommitté  
- Metall, huvudskyddsombud från berörda gruvor  
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Projektets genomförande  
 
Kartläggningsstudier 
 
Kartläggningen av vibrationsnivåerna planerades från början på sju platser; Cementa på Gotland, 
LKAB:s gruvor i Kiruna och Malmberget, Bolidens gruvor i Petiknäs, Renström och Storliden 
samt Zinkgruvan. Senare utfördes mätningar även i Bolidens gruva i Aitik samt en extra studie 
gjordes i Renströmsgruvan för att undersöka effekten av vattenfyllda däck. 
 
Uppdelning av de olika insatserna i projektet; 

− Kartläggning av vibrationer i fält  
− Analyser och beräkningar av mätdata från fälttesterna  
− Beräkning/analys av de faktorer som påverkar vibrationerna 
− Förslag till åtgärder – på kort respektive längre sikt samt utvecklingsinsatser exempel: 

behovet av utveckling av olika komponenter, bl.a. stolens och hyttens konstruktion och 
uppbyggnad.  

− Framtida mät- och registreringsbehov av vibrationer kräver också att mätsystemen som 
utvecklas och förenklas. 

− Informationsmaterial för förare och operatörer - rapport 
 
I den första projektplanen fanns ambitioner att studera flertalet olika arbetsmoment på respektive 
maskin. På grund av att projektets ekonomiska ramar minskades har begränsningar av antalet tester 
gjorts. Därför har utvalda prov och analyser utförts på körmoment och maskiner enligt nedan.  
 
 
Några utvalda tester; 

− Olika körhastighet på truck – Cementa Slite  
− Vattenfyllda resp. luftfyllda däck på gruvlastare – Boliden Renström 
− Gammal resp. ny modell av Skrotningsmaskin – LKAB 
− Registrering av vibrationer på hyttgolv respektive stol – i olika maskiner 

 
Mätningar på stol och golv har gjorts i syfte att studera stolens inverkan på den vibrationsnivå som 
föraren utsätts för. Bakgrunden är att man kan misstänka att stolen i en del fall kan förstärka 
vibrationerna och därmed utsätta föraren för högre vibrationsnivåer än om han/hon satt direkt på 
golvet. 
 
 
Maskintyper 
 
Totalt ingick 23 maskiner i studien fördelade enligt följande typer: 
- Lastmaskiner (4) 
- Skrotningsmaskiner (3) 
- Bergbilar (lastbilar) (2) 
- Truckar (4) 
- Borraggregat (8) 
- Grävmaskiner (2) 
 



 6

 

2 Gränsvärden för helkroppsvibrationer 
 
Föreskrifter 
 
Genom det europeiska direktiv med gränsvärde för vibrationer som omfattar både hand-
armvibrationer och helkroppsvibrationer har Arbetsmiljöverket tagit fram en föreskrift som heter 
AFS 2005:15 ”Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av 
föreskrifterna”. Föreskriften om vibrationer är baserade på Europeiska unionens (EU:s) direktiv 
2002/44/EG om arbetstagares exponering för risker i samband med vibrationer i arbetet. 
Direktivet beskriver minimikraven för arbetstagarnas säkerhet och hälsa som gäller i EU:s 
medlemsländer. 
 
Europaparlamentets och rådets direktiv och mätstandard 

− 89/391/EEG Åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i 
arbetet. 

− 2002/44/EG Minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker 
som har samband med fysikaliska agens (vibration) i arbetet. 

− Hur mätningarna och beräkningarna av helkroppsvibrationer ska utföras finns beskrivet i 
Svensk Standard SS-ISO 2631-1 (1997). 

 
 
Helkroppsvibration - gränsvärde, insatsvärde 
 
För båda typerna av vibrationer ”helkroppsvibrationer och handarmvibrationer” finns två 
exponeringsvärden, ett insatsvärde och ett gränsvärde. För helkroppsvibrationer gäller värdena 
enligt punkt a) och b) nedan. Värdena gäller daglig exponering under en period av 8 timmar. Om 
insatsvärdet överskrids kommer arbetsgivaren att vara tvungen att utarbeta och genomföra ett 
program för tekniska och/eller organisatoriska åtgärder. Syftet med programmet skall vara att 
minska exponeringen för vibration till ett minimum. Om insatsvärdet överskrids ska också 
arbetstagaren erbjudas medicinska kontroller. Arbetstagare får inte utsättas för värden som ligger 
över gränsvärdet. 
 
a) Gränsvärdet för den dagliga exponeringen som ej får överskridas (normaliserat till en 

referensperiod på åtta timmar) är fastställt till 1,1 m/s2. 
 
b) Insatsvärdet för den dagliga exponeringen, (normaliserat till en referensperiod på åtta 

timmar), är fastställt till 0,5 m/s2. 
 
Tolkningen av mätvärden; 
Med accelerationen, Amax i den riktning som ger högst värde, menas i dessa föreskrifter; det högsta 
av effektivvärdena för frekvensvägd acceleration, inklusive multiplikation med k-faktor (d.v.s. 
kx=1.4, ky=1.4 och kz=1, för sittande eller stående personer), i de tre rätvinkliga riktningarna x, 
y, och z, enligt svensk standard SS-ISO 2631-1, utgåva 1 (1998), kapitlen 5–7 samt dess bilagor A 
och B. 
 
Läs mer om tolkning etc. i nästa kapitel, 3 Vibrationer – grunder. 
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3 Vibrationer – grunder  
 
Vibrationer – vad är det? 
 
Vibrationer är mekaniska svängningar kring en referenspunkt. Som exempel kan man ta stolen i 
ett fordon. När föraren sätter sig på stolen trycks denna ihop till ett jämviktsläge som beror på 
förarens vikt och stolsupphängningens styvhet. När fordonet sätts i rörelse kommer stolen att 
svänga kring detta jämviktsläge. För att ge en beskrivning av stolens rörelse, eller vilket annat 
vibrerande föremål som helst, behövs några fysikaliska storheter som karakteriserar vibrationen. 
Exempel på storheter är amplitud (mått på svängningens storlek) och frekvens (antal svängningar 
per tidsenhet) men även mått som beskriver varaktighet, riktning, typ av vibration och totalt 
energiinnehåll är viktiga för kartläggningen av vibrationerna. Dessa storheter är viktiga för att i ett 
senare skede ta fram effektiva åtgärder för att minimera vibrationerna.  
 
Ofta delar man in vibrationer som personer utsätts för i hel- och delkroppsvibrationer beroende på 
hus stor del av kroppen som sätts i svängning. Vi utsätts för helkroppsvibrationer då det underlag 
som vi sitter eller står på vibrerar, t.ex. när vi kör lastmaskin eller truck. Lokala vibrationer utsätter 
endast en del av kroppen för vibrationer och vanligtvis då vi håller i en vibrerande maskin, varför 
man oftast talar om hand-armvibrationer. Exempel på maskiner som orsakar hand-armvibrationer 
är slipmaskiner, motorsågar och borrmaskiner. Uppdelningen av helkroppsvibrationer och 
delkroppsvibrationer (hand-arm) definieras enligt följande i standarden SS ISO 2631; 
Helkroppsvibrationer ligger i frekvensområdet 1–80 Hz och hand-armvibrationer mellan 6,3–
1250 Hz. Man kan säga att ju lägre frekvensen är desto större påverkan sker på hela kroppen. Vid 
högre frekvens blir påverkan av vibrationerna störst i själva kontaktytan.  
 
Vad man bör komma ihåg är att vibrationer ofta är en negativ och störande sidoeffekt av en 
önskvärd process.  
 
 
Grunder i vibrationsteknik 
 
Ett vibrerande föremåls rörelse över tiden kan karakteriseras av dess förskjutning, hastighet eller 
acceleration som funktion av tid. Ett enkelt fall att studera detta på är en pendel som svänger fram 
och tillbaka, figur 3.1. Pendels svängning fram och tillbaka kan beskrivas som att pendeln startar i 
läge A passerar förbi jämviktsläget B och stannar upp i ändläget C varefter pendeln rör sig tillbaka i 
motsatt riktningen. I figur 3.1 visa svängningens rörelse både som förskjutning, hastighet och 
acceleration. Om pendeln förs ut till ändläget A och släpps kommer förskjutningen liksom 
accelerationen att ha sina maximala värden medan pendelns hastighet i ändlägena är noll. När 
pendeln passerar viloläget gäller det omvända, förskjutningen och accelerationen är noll medan 
hastigheten har nått sitt maximala värde. För att beskriva vibrationer används normalt acceleration 
eftersom den storheten bäst beskriver effekten på och upplevelsen hos människan, men man skulle 
lika väl kunna använda hastighet eller förskjutning. Består vibrationen av flera frekvenser är det 
dock en fördel att bara använda acceleration då sambandet mellan förskjutning, hastighet och 
acceleration är frekvensberoende. En konstant accelerationsnivå oberoende av frekvens ger 
upphov till olika hastigheter och förskjutningar för olika frekvenser.  
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Figur 3.1 Rörelsen hos en pendel som svänger kring sitt jämviktsläge kan beskrivas av dess förskjutning, 
hastighet eller acceleration som funktion av tiden.  
 
 
Frekvens, nivå och mått på vibrationer 
 
Frekvensen (f) som pendeln svänger med definieras som det antal fullständiga svängningar (pendel 
ska svänga från ett läge och tillbaka till samma läge och passerat båda ändlägena) som pendeln 
hinner på tiden 1 sekund. Tiden det tar för pendeln att utför en fullständig svängning (period) 
kallas för periodtid (T). Sambandet mellan frekvens och periodtid är: 
 

 
T

f 1
=  (3.1) 

 
 
Storleken på svängningen kallas för amplitud och kan anges på ett antal olika sätt, några av de 
vanligaste är, se även figur 3.2: 
 
Momentanvärde  –  det värde som är i just det ögonblick då man mäter 
Toppvärde (peak level)  –  det högsta momentanvärdet under mätningen  
Effektivmedelvärde  –  ett medelvärde som anger vibrationssignalens energiinnehåll per 

tidsenhet. Kallas även för rms-värde vilket kommer från engelskans 
root-mean-square som beskriver hur värdet beräknas. Den aktuella 
signalen kvadreras, medelvärdesbildas och slutligen tar man roten ur 
detta värde, ekvation 3.2. 

 

 ( )∫=
t

rms dtta
T

a
0

2)(1
   (3.2) 

 
där a(t) är accelerationen vid tiden t och T är den totala mättiden. 

A 

B 

C 
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Figur 3.2 Effektiv- och toppvärde för en enkel sinusformad vibration. 
 
 
Ett annat mått på vibrationssignalen är toppfaktorn (eng. crest factor) som är förhållandet mellan 
toppvärdet och effektivvärdet och definieras som: 
 

 
rms

topp

a
a

TF =  (3.3) 

 
 
I verkligheten är det väldigt sällan som en vibration består av endast en frekvens varför ekvation 
3.1 är svår att direkt tillämpa för att bestämma frekvensen. För att ta reda på med vilka frekvenser 
som ett vibrerande föremål svänger med får man ta till mer sofistikerade metoder som t.ex. 
Fourieranalys vilket är en metod för att dela upp en godtycklig vibrationssignal i dess olika 
frekvenskomponenter och amplituder, detta kallas då för frekvensanalys. Man talar även om att 
man går från tidsdomänen (tid på x-axeln) till frekvensdomänen (frekvens på x-axeln). Resultatet 
från en frekvensanalys blir vibrationssignalens frekvensspektrum. I figur 3.3 visas några signalers 
tidssignaler och motsvarande frekvensspektrum.  
 
 

 
Figur 3.3 Sambandet mellan olika vibrationer presenterade i tidsplanet samt motsvarande representation i 
frekvensplanet. 
 
En frekvensanalys kan göras på i huvudsak två sätt: Antingen delas signalen upp i alla ingående 
frekvenskomponenter (kallas även FFT-analys från eng. Fast Fourier Transform) eller så delas 
signalen upp i frekvensband (vanligtvis med digitala filter). Frekvensbanden kan antingen ha 
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konstant bandbredd, dvs. alla frekvensband har samma bredd i Hz, t.ex. 10Hz eller konstant relativ 
bandbredd, dvs. bandbredden är en fast procentsats av frekvensbandets mittfrekvens, t.ex. 20%. 
Vid konstant relativ bandbredd som är vanligast sker analysen oftast i oktavband eller delar av 
oktavband, normalt tersband (tredjedels oktavband). En oktav definieras som en fördubbling vilket 
innebär att frekvensbandens mittfrekvenser fördubblas för varje frekvensband. För tersband 
däremot ökar mittfrekvensen med 3√2 (≈1,26). I tabell 3.1 visas mittfrekvenserna och 
gränsfrekvenserna för oktav- och tersband i det område som är viktigast för helkroppsvibrationer.  
 
 

Mittfrekvens Tersband Oktavband 
1 Hz 0,89-1,12 Hz 0,71-1,78Hz 

1,25 Hz 1,12-1,41 Hz  
1,6 Hz 1,41-1,78 Hz  
2 Hz 1,78-2,24 Hz 1,41-2,82 Hz 

2,5 Hz 2,24-2,82 Hz  
3,15 Hz 2,82-3,55 Hz  
4 Hz 3,55-4,47 Hz 2,82-5,62 Hz 
5 Hz 4,47-5,62 Hz  

6,3 Hz 5,62-7,08 Hz  
8 Hz 7,08-8,91 Hz 5,62-11,2 Hz 
10 Hz 8,91-11,2 Hz  

12,5 Hz 11,2-14,1 Hz  
16 Hz 14,1-17,8 Hz 11,2-22,4 Hz 
20 Hz 17,8-22,4 Hz  
25 Hz 22,4-28,2 Hz  

31,5 Hz 28,2-35,5 Hz 22,4-44,7 Hz 
40 Hz 35,5-44,7 Hz  
50 Hz 44,7-56,2 Hz  
63 Hz 56,2-70,8 Hz 44,7-89,1 Hz 
80 Hz 70,8-89,1 Hz  

Tabell 3.1 Mitt- och gränsfrekvenser för oktav- och tersband i det för helkroppsvibrationer viktiga 
frekvensområdet 1-80 Hz. 
 
 
Vid bedömning av skaderisk och komfortskattningar utnyttjas oftast tersband. Ett 
frekvensspektrum kan summeras till accelerationsnivåer inom bestämda frekvensområden. Detta 
sker genom att accelerationerna för respektive frekvens/frekvensband summeras enligt:  
 

 ∑
=

=
n

i
itot aa

1

2
 (3.4) 

 
där atot är den summerade accelerationen och ai är accelerationen i det i:te frekvensbandet.  
 
 
Massa-fjäder-system 
 
Det enklaste svängande systemet består av en massa och fjäder enligt figur 3.4. Fjäderns egenskaper 
anges av dess fjäderstyvhet, k (N/m) som anger hur stor kraft som behövs för att trycka ihop (eller 
dra isär) fjädern en längdenhet. Systemet kallas även en-frihetsgradssystem eftersom massan bara 
kan röra sig i en riktning. Om massan dras ur sitt viloläge och släpps, kommer massan att svänga 
med en given frekvens, fr (systemets resonansfrekvens) som beror på massan, m och 
fjäderstyvheten, k enligt följande formel: 
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m
kfr π2

1
=  (3.5) 

 

 
 
Figur 3.4 Enkelt massa-fjäder-system som exciteras av en extern kraft F. Underlaget rör sig med amplituden 
df och massan med amplituden dm. 
 
 
Resonansfrekvensen kan också bestämmas från den statiska hoptryckning (utdragning), ∆ som blir 
då massan anbringas på fjädern. 
 

 
∆

=
gfr π2

1
      där g=9,81m/s2 (3.6) 

 
 
Om massan i figur 3.4 utsätts för en extern kraft F med en justerbar frekvens, fext kommer 
amplituden (uttryck som förskjutning) hos massan att bli enligt figur 3.5. 
 
 

 
Figur 3.5 Amplitud hos massan i figur 3.4 då den utsätts för en extern kraft med varierande frekvens. För 
frekvenser under resonansfrekvensen kommer fjädern att fungera som ett stelt element som ger samma 
vibrationsamplitud i både underlag och massan. Vid resonans kommer amplituden hos massan att var högre 
än i underlaget och däröver kommer amplituden hos massan att vara lägre än hos underlaget där kraften 
appliceras.   
 
Vid resonansfrekvensen för mass-fjäder-systemet blir förstärkningen kraftig och för ett odämpat 
system skulle förstärkningen bli oändlig. I verkligheten kommer inte förstärkningen att bli oändlig 
tack vare dämpning i systemet vilket omvandlar rörelseenergi till värme. Ju mer dämpat systemet 
är desto lägre kommer amplitudtoppen att bli. Mängden dämpning i systemet uttrycks vanligen 
som dämpkvot. 

m

F

dm 

df 

k 
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Utökar vi massa-fjäder-systemet med ytterligare en massa och fjäder blir systemet direkt betydligt 
svårare att räkna på, figur 3.6. Resonansfrekvenserna för systemet i figur 3.6 kan beräknas med: 
 

 
21

21
2
2

2
2

2
2

2
1

2
21

2

2

1

21
2,1 244

)(
222

1
mm

kkk
m
k

m
kk

m
k

m
kkf −

++
+

±+
+

=
π  (3.6) 

 
 

 
 
Figur 3.6 Massa-fjäder-system med två massor och fjädrar som exciteras av en extern kraft F.  
 
 
Båda massorna kommer att svänga med båda frekvenserna (kan dock ha olika amplitud) i ena fallet 
svänger massorna i fas (d.v.s svänger åt samma håll) och i det andra fallet ur fas (när den ena massan 
rör sig uppåt rör sig den andra massan neråt). Detta medför att beräkningarna för komplexa system 
med fördel överlåts till speciella datorprogram. Vad man bör ha i åtanke är att man sällan kan 
beräkna resonansfrekvenserna för en del av fordonet separat eftersom de olika komponenterna i 
fordonet kommer att påverka varandra. Ofta kan man dock med god approximation beräkna 
stolens resonansfrekvens fritt från övriga fordonet, dock måste man undvika att lägga stolens 
resonansfrekvens i närhet av övriga resonanser i fordonet eftersom man annars riskerar en kraftig 
förstärkning.  
 
Förutom fjädrar och massor består svängande system också av dämpare som ger upphov till själva 
förlusten i systemet och bland annat påverkar resonanstoppens storlek och nivåsänkningen för 
frekvenser över resonansfrekvensen (figur 3.5). En högre dämpning ger en lägre resonanstopp 
men samtidigt kommer nivåsänkningen för högre frekvenser att bli lägre än med en lägre 
dämpning.  
 
 
Vibrationstyp och riktning 
 
Vibrationer delas in i två huvudgrupper, slumpmässiga (stokastiska) och förutsägbara 
(deterministiska). De förutsägbara delas i sin tur in i periodiska och icke-periodiska. Periodiska 
vibrationer kännetecknas av att de upprepas med ett givet tidsintervall. Exempel på en periodisk 
vibration är pendeln ovan men även förbränningen i en motor ger upphov till periodiska 
vibrationer. Slupmässiga vibrationer kallas även brusvibration. Vibrationer kan även indelas i 
kontinuerliga (pågår under en längre tid) och icke-kontinuerliga vibrationer. En kontinuerlig 

m1

m2

k2 

k1 

F
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vibration med liten amplitudvariation kallas stationär medan en vibration med tydliga 
amplitudtoppar kallas transient vibration. Exempel på stationär vibration är då en lastmaskin 
transporteras på ett relativt jämnt underlag medan en transient uppträder då lastaren kör in med 
skopan i grushögen. De allra flesta vibrationer i arbetslivet är en kombination av ovanstående 
vibrationstyper.   
 
Det är sällan som en vibration uppträder i bara en riktning, detta medför att vibrationen har både 
en bestämd amplitud och riktning i rymden. Vid mätning av vibrationerna mäter man därför 
vibrationerna i tre vinkelräta riktningar, betecknade x, y och z. Summavärdet kan då beräknas 
med följande formel:  
 

 222
ZYX aaaa ++=   (3.7) 

 
där aX, aY och aZ är accelerationen i x-, y- och z-riktningen.  
 
 
Frekvensvägning 
 
När accelerationen för olika frekvenser summeras med formel (3.7) ges varje frekvens samma 
betydelse. Eftersom olika frekvenser har olika påverkan på människor (eller av annan orsak har 
olika stor betydelse) görs en frekvensvägning enligt följande formel: 
 

 ∑
=

=
n

i
iiaKa

1

2)(  (3.8) 

 
där Ki är viktningen för i:te frekvensbandet  
 
Vikten Ki är ett mått på hur viktig varje frekvens/frekvensband är. Denna typ av vägning görs 
bl.a. i ISO 2631 där vägningskurvorna för de olika riktningarna framgår av figur 3.7.  
 
 

 
Figur 3.7 Frekvensvägning för helkroppsvibrationer i de olika vibrationsriktningarna (x, y och z). 
 
 
 

z-riktning 

x- och y-riktning 
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Beräkning av exponering 
 
Den tid som vibrationen påverkar människan kallas för exponeringstid och har stor betydelse vid 
bedömningen av skaderisk. Vanligast utrycker man vibrationsexponeringen som ett ekvivalent 8-
timmars värde, det är den konstanta vibrationsnivå som över tiden 8 timmar skulle ge samma 
vibrationsenergi som den varierande vibrationsnivå som man faktiskt utsätts för. Den dagliga 
vibrationsnivå beräknas som: 
 

 ( ) ( )nn

n

i
iteq tatatataa

i

2
2

2
21

2
1

1

2
)8( 8

1
8
1

+⋅⋅⋅⋅⋅+== ∑
=

 (3.9) 

 
där aeq(8) är 8-timmars ekvivalent acceleration, ai (a1-an) är accelerationen under den i:te 
tidsperioden, ti (t1-tn) är i:te tidsperiodens omfattning. Observera att summan av ti ska vara 8 
timmar d.v.s. en full arbetsdag.  
 
 
Skador och besvär 
 
Människans påverkan av vibrationer kan delas upp i övergående och bestående. De övergående 
effekterna är tillfälliga och uppkommer oftast direkt när vi utsätts för vibrationen medan de 
bestående effekterna leder till olika skador och kan antingen uppkomma direkt eller efter 
långvarigt exponering. Det går inte att förutsäga vem som kommer att skadas av vibrationer. Vissa 
drabbas redan efter något års regelbundet arbete - för andra kan det ta tjugo år - och ibland 
uppstår ingen skada alls. Känsligheten varierar alltså mycket mellan olika personer.  
 
När vi utsätts för helkroppsvibrationer leder detta till att vi medvetet eller omedvetet drar ihop vår 
muskulatur vilket påverkar vår puls, blodtryck, balans, andning och trötthet. Helkroppsvibrationer 
kan också ge besvär i form av huvudvärk, yrsel, illamående, svettning och synproblem. Besvären 
kan delvis förklaras av att vibrationerna förs upp till huvudet och påverkar balans och syn. 
Vibrationer i till exempel fordon kan också verka sövande och minska uppmärksamheten, vilket 
kan utgöra en olycksrisk. Vibrationer kan därmed försämra vår prestation. Oregelbundna 
svängningar har en motsatt effekt. Vid mycket långsamma svängningar med frekvenser mindre än 
1 Hz kan vi drabbas av rörelsesjuka (sjösjuka, åksjuka). Risken för detta är störst för barn under 12 
år och för gravida. 
 
Direkta skador från helkroppsvibrationer i arbetslivet är ovanliga. Dock finns det exempel där 
förare som kört ned med hjul i ett hål i underlaget fått ryggskador. Vid extremt höga nivåer kan 
också en direkt sönderslitning ske av vävnader. Detta har observerats hos testpiloter och testförare. 
Vid långvarigt sittande arbete vet vi att helkroppsvibration kan ge en ökad risk för 
ryggradsförändringar. Exempel på yrkesgrupper där man sett detta är förare av traktorer, 
schaktmaskiner och lastbilar samt också hos tågpersonal. Det är många gånger svårt att skilja 
effekten av helkroppsvibrationer från effekten av dåliga och vridna arbetsställningar, tunga lyft eller 
långvarigt sittande utan avbrott. Hos vibrationsexponerade har man också noterat en ökad 
förekomst av mag-tarmbesvär liksom underlivsbesvär hos kvinnor. Vibrationer kan också medföra 
kraftiga rörelser i axlar och skuldror som kan leda till överbelastningar i muskulaturen hos förare 
av entreprenadmaskiner eller skogsmaskiner. 
 
 
Hur mäter man vibrationer? 
 
För att kunna bedöma skaderisk behövs mätvärden som kan jämföras med riktvärden. Själva syftet 
med mätningen kommer att påverka vad och hur man utför mätningen. Exempel på vanliga syften 
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är att undersöka om ny utrustning klarar de krav som utlovats eller krävs, ett annat syfte kan vara 
att beräkna den vibrationsexponering som man får vid arbete med en maskin under normala 
driftförhållanden. För att säkerställa att man inte får ett mätvärde som orsakas av onormala 
driftförhållanden bör mätningarna upprepas vid ett flertal tillfällen och med olika förare/arbetare. 
Detta även för att få med effekten av att t.ex. olika underlag och användarnas arbetsteknik 
(körteknik). Eftersom vibrationerna varierar mellan olika mätpositioner är det viktigt att den 
aktuella mätpositionen och mätriktning anges i mätprotokollet.  
 
Ett vibrationsmätsystem består av en givare (accelerometer), förstärkare, frekvensanalysator och en 
presentationsenhet. I figur 3.8 visas ett mätsystem för hand-armvibrationer från Brüel&Kjær. 
 
 

 
Figur 3.8 Mätsystem för hand-armvibrationer från Brüel&Kjær. 
 
 
Nivåerna på de helkroppsvibrationer som en sittande person exponeras för mäts normalt genom 
att en person sitter på en sittplatta i gummi i vilken tre accelerometrar (alternativt en tri-axiell 
accelerometer) är monterade som mäter accelerationen i de tre riktningarna x, y och z. Förutom 
att det totala frekvensvägda effektivvärdet av accelerationsnivån (i m/s2) i de tre riktningarna mäts, 
ska även den dagliga exponeringstiden mätas.  
 
Vid mätning av helkroppsvibrationer ska den internationella standarden ISO 2631 följas. 
Standarden anger hur mätningen ska utföras liksom hur resultatet ska beräknas och redovisas. 
Mätningarna ska utföras i frekvensområdet 1-80Hz och mätningen ska göras i den punkt på den 
vibrerande ytan där operatören kommer i kontakt med den vibrerande ytan, i tre vinkelräta 
riktningar, (figur 3.9), i de flesta fall är detta stolssitsen eller golvet. Därefter ska vibrationsnivåerna 
i de olika riktningarna frekvensvägas i enlighet med diagrammet i figur 3.7. Vägningen i x- och y-
riktningen är den samma medan z-riktningen har en annan vägningsfunktion. För en sittande eller 
stående person multipliceras därefter uppmätta värden i x- och y-riktningen med en faktor av 1,4. 
Det högsta värdet i någon riktning används därefter för att bedömningen av hur länge per dag en 
arbetstagare kan arbeta utan skaderisk.  
 
 

 
Figur 3.9 x-, y- och z-riktning för stående, sittande och liggande position.  
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4 Mätningar och analyser 
 
Mätningar i fält - kartläggning 
 
Insamlingen av mätdata har utförts genom inspelning på instrumentbandspelare för att senare 
kunna utföra valfria analyser av dessa data. Mätningarna är utförda med triaxiell accelerometer, 
dvs. en accelerometer som samtidigt registrerar x-, y- och z-riktning, med en speciell flexibel 
platta som läggs på förarstolen (mellan sittande förare och stoldyna). I flera maskiner har också 
mätningar utförts på golvet, hytten och/eller chassiet. Eftersom maskinerna inte körts under helt 
kontrollerade former skall alla data betraktas som specifika för varje mättillfälle. Vibrationsnivåerna 
kan därför skilja sig mellan olika mättillfällen för samma maskin.  
 
 

 
Figur 4.1 Triaxiell givarplatta monterad på stol registrerar x-, y- och z-riktning på vibrationerna. 
 
 
Mätningar har utförts i olika gruvmaskiner på följande platser: 

− LKAB Kiruna Skrotare, borraggregat 
− LKAB Malmberget Skrotare 
− Boliden Renström  Lastbil, lastmaskin 
− Boliden Petiknäs Lastmaskin 
− Boliden Storliden Skrotare 
− Boliden Aitik Truck, grävmaskin, borrigg 
− Zinkgruvan Lastare, truck, borrigg 
− Cementa  Slite Lastmaskin, truck, borrigg 

 
 
Mät- och analysutrustning 
 
Följande mät- och analyssystem har använts vid kartläggningarna i fält och analyser i laboratorium: 

− Instrumentbandspelare  Sony SIR-1000, 16 kanalig digital mätbandspelare 
− Signalkonditionering  Bruel&Kjaer Nexus, 4 kanal 
− Triaccelerometer  Bruel&Kjaer 4321 
− Frekvensanalysator  Bruel&Kjaer 2123 
− 1/3-oktavbandsanalys B&K PULSE 
− FFT-analysator B&K PULSE 
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Figur 4.2 B&K analysatorer 2131 (till vänster) och PULSE insamlingsenhet. 
 
 

 
Figur 4.3 SONY SIR-1000 instrumentbandspelare. 
 
 

 
Figur 4.4 Mätutrustningen uppställd för mätning i en gruvmaskin. 
 
 
Analyser och beräkningar 
 
Samtliga inspelningar av vibrationer finns lagrade i digitalt format som sedan används för olika 
typer av analyser. Alla mätningar har analyserats i 1/3-oktavband och därefter har olika 
beräkningar utförts. I rapporten redovisas endast några utvalda exempel, men det finns möjlighet 
att vid behov ta fram samtliga frekvensanalyser. 
 
En sammanställning av resultaten från framräknade vägda värden presenteras i tabeller, både som 
tillåten exponeringstid och vibrationsvärden, se bilagor. Vid behov kan andra typer av analyser 
utföras t.ex. smalbandsanalys, FFT, beräkning av överföringsfunktion (t.ex. mellan golv och stol) 
som kan användas som underlag vid olika åtgärder. 
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5 Resultat  
 

Presentation av mätresultat och analyser 
 
Följande analyser och beräkningar redovisas; 

− Tillåten exponeringstid på samtliga mätningar (enligt AFS 2005:15) 
− Tillåten exponeringstid, olika körhastighet, truck (Cat 777) 
− Tillåten exponeringstid, luft/vatten i däcken, lastare (Toro) 
− Frekvensanalys, 1/3-oktavband – Gammal och ny skrotare (Jama) 
− Frekvensanalys, 1/3-oktavband – skillnad mellan golv/stol (Toro) 
− Resultat – alla mätningar, vägd acceleration för x-, y-, z-led, exponeringstid - bilaga 
 

 
 
Tillåten exponeringstid på samtliga mätningar 
 
En sammanställning av resultaten från samtliga mätningar redovisas i tabellerna 5.1-5.6. Resultaten 
redovisas med tillåten exponeringstid för insatsvärde (0,5 m/s2) respektive gränsvärde (1,1 m/s2). 
Tillåten exponeringstid har beräknats utifrån uppmätt acceleration i tre riktningar, beräkning av 
medelvärden, korrektion av x- och y-axel med 1,4, val av den axel som har det högsta värdet och 
därefter har en beräkning av tillåten exponeringstid utförts. De aktuella värdena på accelerationer 
för samtliga axlar finns i bilagan längs bak i rapporten. 
 
För samtliga mätningar har också 1/3-oktavanalyser utförts (Redovisas inte i rapporten, men finns 
tillgängliga). 
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LKAB - KIRUNA

Maskintyp/Moment Körtid (tim) Körtid (tim)
Mätningar på stolen Insatsv. 0,5 m/s2 Gränsv. 1.1 m/s2

Borraggr Tamrock 041 08:00 08:00
Borraggr Tamrock 041 08:00 08:00
Borraggr Tamrock 041 08:00 08:00
Skrotare Jama skrotning 04:44 08:00
Skrotare Jama skrotning 00:41 03:21
Skrotare Jama skrotning 01:47 08:00
Skrotare Jama skrotning 02:25 08:00
Jama skrotning 00:53 04:19
Borraggr Atlas -039 08:00 08:00
Borraggr Atlas -039 08:00 08:00
Diamantborrigg 08:00 08:00

LKAB -Malmberget

Maskintyp/Moment Körtid (tim) Körtid (tim)
Mätningar på stolen Insatsv. 0,5 m/s2 Gränsv. 1.1 m/s2

Ny Jama skrotning 08:00 08:00
Ny Jama-skrotning 06:01 08:00
Ny Jama-skrotning 02:12 08:00
Ny Jama-transport 05:26 08:00
Ny Jama transport 04:21 08:00
Mätningar på golvet/chassi
Ny Jama skrotning/golvet 04:05 08:00
Ny Jama-skrotning/chassi 02:11 08:00
Ny Jama-skrotning/chassi 03:55 08:00
Ny Jama-transport/chassi 06:04 08:00
Ny Jama transport/chassi 08:00 08:00

 
Tabell 5.1 Mätningar utförda vid LKAB Kiruna och Malmberget 
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BOLIDEN - RENSTRÖM

Maskintyp/Moment Körtid (tim) Körtid (tim)
Mätningar på stolen Insatsv. 0,5 m/s2 Gränsv. 1.1 m/s2

Lastbil FH12 03:33 08:00
Lastmaskin 0010 Toro 00:57 04:36
Lastmaskin 0010 Toro 00:37 03:01
Lastmaskin 0010 Toro 00:35 02:52
Lastmaskin 0010 Toro 00:48 03:55

BOLIDEN - PETIKNÄS

Maskintyp/Moment Körtid (tim) Körtid (tim)
Mätningar på stolen Insatsv. 0,5 m/s2 Gränsv. 1.1 m/s2

Lastmaskin Cat 980 00:07 00:37
Lastmaskin Cat 980 00:05 00:27
Mätningar på golvet i hytten
Lastmaskin Cat 980 01:20 06:31
Lastmaskin Cat 980 01:29 07:11
Lastmaskin Cat 980 01:17 06:17

Helkroppsvibrationer  

BOLIDEN - STORLIDEN

Maskintyp/Moment Körtid (tim) Körtid (tim)
Mätningar på stolen Insatsv. 0,5 m/s2 Gränsv. 1.1 m/s2

Skrotare-Brock/volvoL120C 08:00 08:00
Skrotare-Brock/volvoL120C 01:48 08:00
Mätningar på golvet i hytten
Skrotare-Brock/volvoL120C 08:00 08:00
Skrotare-Brock/volvoL120C 04:33 08:00

 
Tabell 5.2 Mätningar utförda vid Bolidengruvorna 
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ZINKGRUVAN

Maskintyp/Moment Körtid (tim) Körtid (tim)
Mätningar på stolen Insatsv. 0,5 m/s2 Gränsv. 1.1 m/s2

Lastbil FH 12 Volvo-99 08:00 08:00
Lastbil FH 12 Volvo-99 08:00 08:00
Lastbil FH 12 Volvo-99 06:13 08:00
Lastm. Elfingstone R1700G 01:38 07:55
Lastm. Elfingstone R1700G 02:07 08:00
Lastm. Elfingstone R1700G 08:00 08:00
Atlas LC2 borrigg 08:00 08:00
Atlas LC2 borrigg 08:00 08:00
Atlas LC2 borrigg 08:00 08:00

 
Tabell 5.3 Mätningar utförda vid Zinkgruvan 
 
 

CEMENTA - SLITE

Maskintyp/Moment Körtid (tim) Körtid (tim) Moment/hast
Mätningar på stolen Insatsv. 0,5 m/s2 Gränsv. 1.1 m/s2

Truck Cat777 (14) 05:42 08:00 Trsp m last 60km

Truck Cat777 (14) 02:21 08:00 Trsp utan last 60km

Truck Cat777 (14) 08:00 08:00 Lastning

Truck Cat777 (14) 02:32 08:00 Trsp m last 50km

Truck Cat777 (14) 02:00 08:00 Avlastning

Truck Cat777 (14) 01:41 08:00 Trsp utan last

Truck Cat777 (14) 08:00 08:00 Lastning

Truck Cat777 (14) 02:41 08:00 Trsp m last 40km

Truck Cat777 (15) 02:00 08:00 Trsp utan last

Truck Cat777 (15) 08:00 08:00 Lastning

Truck Cat777 (15) 08:00 08:00 Lastning2

Truck Cat777 (15) 02:59 08:00 Trsp m last 60km

Truck Cat777 (15) 01:42 08:00 Avlastning

Borragregat HSB2000 08:00 08:00 Borrning

Lastare Cat 992G 01:47 08:00 Lastning

Lastare Cat 992G 01:53 08:00 Lastning  
Tabell 5:4 Mätningar utförda vid Cementa, Slite 
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BOLIDEN - AITIK

Maskintyp/Moment Körtid (tim) Körtid (tim)
Mätningar på stolen Insatsv. 0,5 m/s2 Gränsv. 1.1 m/s2

Truck 793 (88) last 08:00 08:00
Truck 793 (88) tom 05:42 08:00
Truck 793 (80) last 08:00 08:00
Truck 793 (80) tom 05:11 08:00
Borrigg 1517 08:00 08:00
Borrigg 1519 jord 08:00 08:00
Borrigg 1519 berg 08:00 08:00
Borrigg 1516 08:00 08:00
Grävmaskin 1151 08:00 08:00
Grävmaskin 1160 08:00 08:00  

Tabell 5.5 Mätningar utförda vid Bolidengruvan i Aitik 
 
 

BOLIDEN - PETIKNÄS

Maskintyp/Moment Körtid (tim) Körtid (tim) Moment

Mätningar på stol/golv Insatsv. 0,5 m/s2 Gränsv. 1.1 m/s2

Lastmaskin 0010 Toro 00:57 04:38 id1-transport-luft-stol
Lastmaskin 0010 Toro 04:10 08:00 id1-transport-luft-golv

Lastmaskin 0010 Toro 02:00 08:00 id1-2-transport-luft-stol
Lastmaskin 0010 Toro 04:10 08:00 id1-2-transport-luft-golv

Lastmaskin 0010 Toro 00:42 03:26 id2-lastning-luft-stol-väg?

Lastmaskin 0010 Toro 01:03 05:09 id2-lastning-luft-golv-väg?

Lastmaskin 0010 Toro 00:37 03:03 id3-lastning-luft-stol-väg?

Lastmaskin 0010 Toro 03:24 08:00 id3-lastning-luft-golv-väg?

Lastmaskin 0010 Toro 00:39 03:10 id4- transport-luft-stol-väg?

Lastmaskin 0010 Toro 01:38 07:55 id4- transport-luft-golv-väg?

Lastmaskin 0010 Toro 00:38 03:06 id5-transport-vatten-stol-dålig väg

Lastmaskin 0010 Toro 04:46 08:00 id5-transport-vatten-golv-dålig väg

Lastmaskin 0010 Toro 01:34 07:35 id5-2-transport-vatten-stol-dålig väg

Lastmaskin 0010 Toro 08:00 08:00 id5-2-transport-vatten-golv-dålig väg

Lastmaskin 0010 Toro 00:21 01:43 id6- lastning-vatten-stol-dålig väg

Lastmaskin 0010 Toro 02:07 08:00 id6- lastning-vatten-golv-dålig väg

Lastmaskin 0010 Toro 00:33 02:43 id7-1 lastning-vatten-stol-dålig väg

Lastmaskin 0010 Toro 02:47 08:00 id7-1 lastning-vatten-golv-dålig väg

Lastmaskin 0010 Toro 00:29 02:21 id7-2 lastning-vatten-stol-dålig väg

Lastmaskin 0010 Toro 02:33 08:00 id7-2 lastning-vatten-golv-dålig väg

Lastmaskin 0010 Toro 00:56 04:31 id8- lastning-vatten-stol-bättre väg

Lastmaskin 0010 Toro 01:32 07:26 id8- lastning-vatten-golv-bättre väg

Lastmaskin 0010 Toro 00:36 02:54 id9- lastning-vatten-stol-bättre väg

Lastmaskin 0010 Toro 01:23 06:46 id9- lastning-vatten-golv-bättre väg  
Tabell 5.6 Mätningar utförda vid Bolidengruvan, Petiknäs 
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Effekten av hastighet 
 
Mätningarna för att undersöka effekten av hastighet utfördes på en truck av modell CAT777. Ett 
oväntat resultat (figur 5.1) är att en ökad körhastighet med trucken t.o.m. kan minska 
vibrationerna och därmed öka tillåten exponeringstid. Orsaken är sannolikt att maskinen går på 
jämnt underlag och därmed påverkas störfrekvenser och vibrationsisolering gynnsamt. 
 

Transport körning med olika hastighet
Maskin: Truck Cat 777

00:00 01:12 02:24 03:36 04:48 06:00 07:12 08:24

Trsp m last 60km

Trsp m last 50km

Trsp m last 40km

Tillåten körtid (tim:min)

körtid gränsvärde 1.15m/s2
körtid insatsv. 0.5m/s2

 
Figur 5.1 Resultat för olika körhastigheter hos en truck av modell CAT777. 

 
 
Effekt av vatten eller luft i däcken  
 
För både insatsvärdet (figur 5.2) och gränsvärdet (figur 5.3) visar resultaten att tillåten körtid är 
något högre på stolen med luftfyllda däck jämfört med vattenfyllda däck. Resultaten från 
golvmätningarna visar dock betydligt högre tillåten exponeringstid med vattenfyllda däck.  
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Figur 5.2 Resultat luft resp. vattenfyllda däck på Toro – stol resp. golv (rel. Insatsvärde) 
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Figur 5.3 Resultat luft resp. vattenfyllda däck på Toro – stol resp. golv (rel. Gränsvärde) 
 
 
Jämförelse mellan nyutvecklad och tidigare skrotare (JAMA) 
 
Hos den nya skrotaren har vibrationsöverföringen från chassit till hytten vidare till stolen 
undersökt. När det gäller överföring av vibrationer från chassi (via hytten) till stolen visar 
resultaten en frekvenstopp vid 4 Hz i x-led, se figur 5.4, som orsakas av hyttsystemets 
egenfrekvens. Stolens inverkan är sannolikt liten eftersom ingen resonans finns på lägre frekvenser. 
Detta kan bero att det sitter en ny stol i maskinen. En reducering av accelerationerna erhålles för 
högre frekvenser. I Y-led visas också en reducering av vibrationerna vid högre frekvenser. I Z-led 
skall egenfrekvensen ligga lågt, dvs under det kritiska frekvensområdet för de vertikala 
vibrationerna. En reducering av vibrationerna sker på högre frekvenser. 
 
För överföringen av vibrationer från hyttgolvet till stolen visar även resultaten (figur 5.5) här en 
frekvenstopp vid 4 Hz i x-led (hyttsystemets egenfrekvens). Stolens inverkan är också nu relativt 
liten även om en liten minskning av vibrationerna kan noteras. En reducering av accelerationerna 
erhålles för högre frekvenser. I Y-led visas också en reducering av vibrationerna vid frekvenser 
högre än 5 Hz. I Z-led ger stolen en förstärkning vid de lägsta frekvenserna, men en reducering av 
vibrationerna sker för frekvenser över 5 Hz. 
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Figur 5.4 Resultat JAMA – nyutvecklad maskin – stol/chassi 
 
 

Acceleration - stol/golv - nya jaman (Skrotning)
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Figur 5.5 Resultat JAMA – nyutvecklad maskin – stol/golv 
 
 
Vid en direkt jämförelse av vibrationsnivåerna i stolen mellan den gamla skrotaren (figur 5.6) och 
den nya skrotaren (figur 5.7) kan man konstatera att man vid konstruktionen av den nya skrotaren 
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lyckats konstruera en maskin som har bättre förutsättningar att klara de nya kraven. Om man 
börjar med den gamla skrotaren så ligger den dominerande frekvenstoppen (både i x- och i z-led) 
inom det kritiska frekvensområdet d.v.s det område där vägningkurvan inte har någon påverkan. 
För den nya skrotaren har man dock lyckats få den dominerande frekvenstoppen (i x-led) att 
hamna utanför det kritiska frekvensområdet och därmed har vägningkurvan en positiv inverkan på 
den vägda vibrationsnivån.  
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Figur 5.6 1/3-oktavanalyser Jama skrotare – gamla modellen 
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Helkroppsvibrationer  (Z- led)
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oct-b2-id12-nyjama-skrotning

0,39

0,01

0,1

1

10

1,
00

1,
25

1,
60

2,
00

2,
50

3,
15

4,
00

5,
00

6,
30

8,
00

10
,0

0
12

,5
0

16
,0

0
20

,0
0

25
,0

0
31

,5
0

40
,0

0
50

,0
0

63
,0

0
80

,0
0

vä
gt

Frekvens (Hz)

ac
ce

le
ra

tio
n 

m
/s

2 

acc accvägd z-vägn

 
Figur 5.7 1/3-oktavanalyser Jama skrotare – nya modellen 
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Jämförelse mellan golv och stol (X-led) för TORO 
 
Figur 5.8 visar vibrationsnivån hos golvet respektive stolen för TORO i x-led. Man kan se att 
stolen ger en förstärkning av vibrationer i det kritiska frekvensområdet (1-2,5 Hz) där 
vägningskurvan ger ingen eller en liten minskning av vibrationerna. Motsvarande analyser från 
mätningar på andra maskiner visar i de flesta fall samma resultat varför man kan dra slutsatsen att 
stolen i sig ofta har en negativ inverkan på den vibrationsnivå som föraren utsätts för.  
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Figur 5.8  1/3-oktavanalyser Toro lastmaskin (stol till vänster och golv till höger). 
 
 
Slutsatser och kommentarer 
 
Vibrationsnivåerna är uppmätta på förarstolens sittdyna under normala arbetsförhållanden. I flera 
fall har också mätningar utförts på golvet i hytten och på chassiet. Eftersom maskinerna inte körs 
under helt kontrollerade former (d.v.s. underlag, hastighet med mera varierar mellan de olika 
mätningarna), skall därför alla data betraktas som specifika för varje mättillfälle. Variationerna av 
alla faktorer som påverkar vibrationerna kan i praktiken inte kontrolleras, exempelvis vägkvalitet, 
förarens påverkan, hydraulsystem, maskinens skick etc. Vibrationsnivåerna kommer därför att 
variera mellan olika mättillfällen vilket är helt normalt. Det innebär att man bör ha ett 
kontrollsystem för att registrera vibrationstillståndet på maskinerna. 
 
Resultaten visar att av totalt 23 maskiner som uppmätts klarar 10 maskiner insatsvärdet 0,5 m/s2 
och därmed även gränsvärdet 1,1 m/s2. Lika många maskiner (10 maskiner) klarar gränsvärdet 1,1 
m/s2 och 3 maskiner klarar inte gränsvärdet och därmed inte heller insatsvärdet. I Tabell 5.7 visas 
en komprimerad sammanställning och översikt av resultaten. 
 
 
Dominerande orsaker till vibrationer 
 
Alla mätningar och analyser visar tydligt att det finns en enskild komponent i kedjan som orsakar 
höga vibrationsnivåer på förarplatsen – och det är förarstolen. 
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Grunden till vibrationerna är krafter som uppkommer genom körning på ojämnt underlag 
respektive de krafter som genereras via laströrelser, rörelser av kran och bearbetningsaggregat som 
fortplantas till maskinens olika komponenter. Dessa krafter fortplantas och ger tillräcklig energi för 
att sätta igång svängningsrörelsen (vibrationen) på de olika komponenterna. På vissa komponenter, 
exempelvis en glapp stol krävs ganska lite kraft för att vibrationer med höga nivåer skall uppstå.  
 
Alla komponenter i en maskin (figur 5.9) kan betraktas som svängande system, dvs. massa-fjäder-
system. Om komponenternas egenfrekvens ligger inom det kritiska frekvensområdet, ca 1–12 Hz 
är det risk att vibrationen förstärks och därmed ger upphov till ett högre vägt vibrationsvärde. 
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Figur 5.9 Bilden illustrerar några av maskinens massa-fjäder-system som har mycket låga egenfrekvenser. 
 
 
Sammanställning av tillåten exponeringstid för olika mätningar på maskinerna 
 
En uppdelning av maskinerna i tre kategorier beroende på hur de klarar insats- och gränsvärde 
(tabell 5.7) ger följande resultat: 
 
A) Maskintyper som klarar både max. gränsvärde och insatsvärde; 

− Borriggar 
− Stor grävmaskin 

B) Maskiner som endast klarar max. gränsvärdet 1,1 m/s2; 
− Lastbilar 
− Truckar 
− De största lastmaskinerna 
− Nya skrotare 

C) Maskiner som inte klarar gränsvärde eller insatsvärde; 
− Lastmaskiner 
− Gamla skrotare 
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Max körtid rel. Max  körtid rel.

Maskin Typ Mätposition Insatsv. 0,5m/s 2 Gränsv. 1,1 m/s 2

Borraggr Tamrock 041 STOLEN 8 8
Borraggr Atlas -039 STOLEN 8 8
Borrigg Diamantborrigg STOLEN 8 8
Borrigg Borrigg 1517 STOLEN 8 8
Borrigg Borrigg 1516, 1519 STOLEN 8 8
Borrigg Atlas LC2 STOLEN 8 8
Borrigg HSB2000 STOLEN 8 8
Grävmaskin Grävmaskin 1151 STOLEN 8 8
Grävmaskin Grävmaskin 1160 STOLEN 8 8

Lastbil FH12 STOLEN 3:30 8
Lastbil FH 12 Volvo-99 STOLEN 6-8 8
Truck Cat777 (14) (15) STOLEN 1:40-8 8
Truck Cat 793 (88) (80) STOLEN 5:10-8 8
Lastmaskin Cat 992G STOLEN 1:50 8
Lastmaskin Elfingstone R1700G STOLEN 1:40-2:10 8
Skrotare Ny jama skrotning STOLEN 2-8 8
Skrotare Ny jama transport STOLEN 4:2-5:20 8
Skrotare Ny jama skrotning GOLV 4 8
Skrotare Ny jama-skrotning CHASSI 2-8 8
Skrotare Brock/volvoLl20C STOLEN 1:50-8 8
Skrotare Brock/volvoLl20C GOLV 4:30-8:00 8

Skrotare Gamla Jama skrotning STOLEN 0:50-4:40 4-8
Skrotare Gamla Jama transport STOLEN 0:40-2:20 3:20-8:00
Lastmaskin Toro-0010 STOLEN 0:30- 1:00 2:50-4:30
Lastmaskin Cat 980 STOLEN 0:07 0:37
Lastmaskin Cat 980 GOLV 1:17-1:30 2:50-4:30
Lastmaskin 0010 Toro Luft - golv 4:10 8
Lastmaskin 0010 Toro Vatten - golv - sämre väg 2-8 8
Lastmaskin 0010 Toro Luft - golv 1 -3:20 5-8
Lastmaskin 0010 Toro Luft - stol 1:00-2 4:40-8
Lastmaskin 0010 Toro Luft - stol 0:40 3
Lastmaskin 00 10 Toro Vatten - stol - sämre väg 0:21 -038 1:40-7:35
Lastmaskin 0010 Toro Vatten - stol bättre väg 0:36-0:56 2:54-4:31
Lastmaskin 0010 Toro Vatten - golv bättre väg 1:23-1:32 6:46-7:26

KATEGORI C

KATEGORI B

KATEGORI A

 
Tabell 5.7  Exponeringstid samtliga maskiner - sammanställning 
 
 
Kategorin A, omfattar i huvudsak maskiner som normalt är stillastående. Speciellt borraggregat 
ger ofta mer högfrekventa störningar som inte hamnar inom de kritiska frekvensområdena och 
klara därför insatsvärdet. Dessutom är möjligheten större att vibrationsisolera den typen av 
vibrationsstörningar. Grävmaskiner av denna extrema storlek klarar vibrationsgränserna, men 
mindre grävare har sannolikt större vibrationsproblem. 
 
Kategori B, maskiner som transporterar och förflyttas mycket, vibrerar mer och är känslig för 
vägens kvalitet och körhastighet. Lastbilarna har avfjädrat chassi, vilket bör minska vibrationerna. 
Lastbilar är byggda för högre körhastighet vilket också utnyttjas. Detta leder då till högre 
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vibrationsnivåer. I princip är dessa maskiner beroende av god vägkvalitet för att minska 
vibrationerna.Skrotarna transporter sig själv mellan arbetsområdena vilket inte borde medföra 
någon dominerande påverka om tidslängden är begränsad. Däremot är skrotaren en bearbetande 
maskin med stora krafter och rörelser från bearbetningsaggregatet. Vid bearbetning i berg krävs att 
maskinen kan stabiliseras på uppställningsplatsen för att minimera svajning och därmed minska de 
lågfrekventa vibrationerna. I övrigt gäller att maskinen är tillräckligt styv för att minimera 
svängningsrörelser i chassi och hyttsystem.  
 
Kategori C, maskiner som utför både bearbetning av stora massor och dessutom mycket körning. 
Här är förstås vägkvaliteten av stor betydelse. Lastnings- och lossningsoperationerna är ju 
maskinens grunduppgift, men här hanteras enorma massor som ger upphov till stora rörelser och 
därmed låga frekvenser. Här krävs att maskingeometri är genomtänkt för att minimera 
svängningsrörelser där föraren sitter. I övrigt gäller det att se till att kvaliteten på stolen och 
upphängning är tillräckligt bra för att undvika glapp pga. utsliten mekanik. Givetvis kan även 
andra åtgärder tillämpas för att reducera vibrationerna, exempelvis mjukare styrning av 
operationerna. Skrotarna bör inte hamna i denna klass efter de åtgärder som är möjliga. 
 
Mätningarna i Petiknäs på Cat 980-maskinen visade extremt höga vibrationsvärden på stolen. På 
golvet var vibrationerna betydligt lägre. Man kunde konstatera att stolen var i mycket dåligt skick 
och maskinen kördes med hög hastighet. 
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6 Åtgärder 
 
Resultaten från studierna skall kunna användas för utvecklingsinsatser av olika komponenter och 
system, har vi sagt i projektplanen. För att underlätta förståelsen och tillämpningen av de resultat 
som framkommit följer några illustrationer och diagram som beskriver olika samband och 
konsekvenser av helkroppsvibrationer i maskiner. Underlaget skall öka förståelsen av de olika 
faktorer som påverkar vibrationerna i maskinerna.  
 
En uppräkning av allmänna faktorer som mer eller mindre påverkar vibrationsmiljön i maskinerna 
listas nedan. De olika faktorerna är inte rangordnade i förhållande till eventuell effekt, men bör 
ingå i ett program för förbättringsarbetet. Senare i kapitlet listas även olika tekniska åtgärder.  
 
Allmänna åtgärder  

− Arbetsmetoder, val av maskintyp för olika arbeten 
− Arbetstider, viloperioder, arbetsrotation 
− Lämplig ergonomisk utformning av arbetsplatsen, sittande eller stående ställning 
− Underhållsprogram på maskin och komponenter, stol, fjädring, dämpare etc. 
− Information och utbildning 
− Lämpliga arbetskläder och skydd mot kyla 
− Anpassning av stolen till föraren (kroppsvikt, kroppslängd, kroppsbyggnad etc.).  
− Omgivning (typ av arbete, körunderlag, vägkvalitet etc.).  
− Körteknik (hastighet, mjuk eller ryckig körning, etc.).  

 
I figur 6.1 visas en principskiss av en maskin uppdelad i de viktigaste massa-fjäder-komponenterna. 
Trots den kraftiga förenklingen är det ändock en komplex väg som vibrationerna (energin) 
transporteras från de platser där de ursprungliga krafterna till vibrationerna genereras. 
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Figur 6.1 Här illustreras generering av krafter som fortplantas vidare och ger uppkomst till vibrationer i de 
olika massa-fjäder-systemen. Systemet är mycket förenklat. 
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När man ska ta fram tekniska lösningar är det ett par saker som man bör ha i åtanke. Bland annat 
kan man genom att lägga resonanser i rätt frekvensområde utnyttja vägningskurvornas dämpning 
av vissa frekvenser. T.ex. ges i z-led frekvenser under 4 Hz en lägre vikt än frekvenser i området 4 
- 12,5 Hz. Detta innebär att om man kan lägga stolens resonansfrekvens under 4 Hz så kommer 
den vägda vibrationsnivån att minska. Dock måste man ha i åtanke att ju lägre frekvens man har 
med samma acceleration desto större blir rörelseamplituden, figur 6.2 varför det är praktisk 
omöjligt att lägga resonansen under ca 2 Hz. De kritiska frekvensområdena för vertikala respektive 
horisontala vibrationer är markerade. Som framgår i diagrammet kommer rörelseamplituden att bli 
större ju lägre vibrationsfrekvens är. Det är det kritiska frekvensområdet för de horisontala 
vibrationerna som kommer att hamna i ett större rörelseområde. 
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Figur 6.2 Rörelse relativt acceleration 
 
 
Tabell 6.1 visar vilken grundstörfrekvens som genereras vid körning över ett återkommande 
ojämnhet för olika hinderavstånd och olika körhastigheter. Exempelvis vid ett hinderavstånd på 2 
meter med en körhastighet av 10 km/tim uppkommer en grundstörfrekvens på 1,4 Hz. Förutom 
grundstörfrekvensen kommer även multiplar av denna frekvens att genereras, så kallade övertoner.  
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Störfrekvens (Hz) vid olika körhastighet och hinderavstånd
km/tim m/sek 0,25 m 0,5 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

2,5 0,69 2,8 1,4 0,7 0,3 0,2 0,2 0,1
5 1,39 5,6 2,8 1,4 0,7 0,5 0,3 0,3
10 2,78 11,1 5,6 2,8 1,4 0,9 0,7 0,6
15 4,17 16,7 8,3 4,2 2,1 1,4 1,0 0,8
20 5,56 22,2 11,1 5,6 2,8 1,9 1,4 1,1
25 6,94 27,8 13,9 6,9 3,5 2,3 1,7 1,4
30 8,33 33,3 16,7 8,3 4,2 2,8 2,1 1,7
35 9,72 38,9 19,4 9,7 4,9 3,2 2,4 1,9
40 11,11 44,4 22,2 11,1 5,6 3,7 2,8 2,2
45 12,50 50,0 25,0 12,5 6,3 4,2 3,1 2,5
50 13,89 55,6 27,8 13,9 6,9 4,6 3,5 2,8
55 15,28 61,1 30,6 15,3 7,6 5,1 3,8 3,1
60 16,67 66,7 33,3 16,7 8,3 5,6 4,2 3,3  

Tabell 6.1 Störfrekvens för olika hastigheter och hinderavstånd 
 
 
En maskin som rör sig på ett ojämnt underlag kan bete sig på ett antal olika sätt, några av dessa är 
illustrerade i figur 6.3-6.6. I figur 6.3 har vi en stel koppling mellan underlag och maskin (hytt) 
med total avsaknad av fjädring alternativt resonansfrekvenserna hos fjädrarna är högre än 
störfrekvensen. Hytten kommer därför att följa underlaget helt och hållet med en obefintlig 
reducering av vibrationer, eventuella stötar och slag kommer att opåverkade föras över till föraren. 
Genom att föra in fjädrande element i systemet kan man få en positiv inverkan på vibrationsnivån, 
men även riskera försämring vid vissa frekvenser. Om störfrekvensen från underlaget är högre än 
egenfrekvensen för fjädrarna kommer en reducering av vibrationerna att ske enligt figur 6.4. 
Överensstämmer dock störfrekvensen med någon av systemets egenfrekvenser kommer 
vibrationerna istället att förstärkas, figur 6.5. För att kunna minimera de överförda vibrationerna 
krävs dock ett aktivt fjädringssystem, figur 6.6 
 
 

MASKIN MASKIN

MASKINMASKIN

 
 

Figur 6.3 Maskinen följer ojämnheterna i underlaget. Motsvarar ett stelt system utan någon funktion av 
fjädringen, som inträffar på frekvenser lägre än systemets egenfrekvens. 
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Figur 6.4 Maskinen kör på underlag som ger högre störfrekvenser. Fjädring i däcken kan reducera dessa 
vibrationer när störfrekvensen är betydligt högre än egenfrekvensen däck/maskin 
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Figur 6.5 Maskinens rörelser är förstärkta relativt underlaget. Dels ger det ojämna underlaget krafter som 
kommer att tvinga maskinens rörelser och dels sker en förstärkning vid egenfrekvensen av maskinens massa och 
fjädersystem, t.ex. maskin och däck eller maskin och fjädring. 
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Figur 6.6 Maskinen håller konstant nivå, dvs inga rörelser överförs från underlaget. Ett idealt förhållande 
som endast kan uppnås genom ett aktivt motverkande system. 
 
 
Åtgärder på kort sikt 
 
Vilka åtgärder kan då utföras på maskiner som inte klarar gränsvärdena?  
Det finns åtgärder som både tekniskt och organisatoriskt kan påverka vibrationerna. Målet bör 
vara att påverka nedan angivna grundläggande punkter för att minimera vibrationerna; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De tekniska åtgärderna som man bör ta till på kort sikt berör till stor del underhåll av maskinerna 
och dess ingående komponenter samt det underlag som maskinerna framförs på.  
 
Exempel på tekniska åtgärder är: 

− Underhåll av stolar – säkerställa att det vibrationsdämpande systemet är i bra skick utan 
glapp och defekter.  

− Val av bättre förarstolar – inte helt lätt idag då det inte finns någon bra metod att enkelt 
utvärdera stolar. 

− Anpassning av stolen till föraren – olika förare har olika kroppsvikt, kroppslängd, 
kroppsbyggnad etc. och måste därför anpassas individuellt.  

− Minska stora rörelser stora rörelser ger låga frekvenser 
− Kör på jämn väg  minimera krafterna till maskinen 
− Stabilisera maskinen stödben minskar rörelsen 
− Undvik mekaniska glapp glapp förstärker vibrationer 
− Använd bra dämpare dåliga dämpare förstärker vibrationer 
− Mjukstyrning  minimera krafter från redskap 
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− Förbättra körunderlaget – ett jämnare underlag ger mindre krafter och därmed även lägre 
vibrationsnivåer.  

− Underhåll av hyttupphängningen – samma som för stolen. 
− Hastighetsstyrning av olika maskinfunktioner – lägre hastighet ger också lägre krafter och 

därmed mindre vibrationer.  
− Kontrollsystem – registreringsutrustning för vibrationer vilket gör att uppföljning och 

utvärdering över tid är möjligt. 
 
 
Bättre förarstol och hyttupphängning 
 
Förarstolen har visat sig vara den enskilda komponent som enligt de flesta mätningar oftast 
påverkar vibrationerna negativt. Orsaken är med största sannolikhet att förslitning av mekaniken 
uppkommer och stolens olika glapp fungerar som en förstärkning av vibrationerna, speciellt i 
horisontalled.  Här behövs en utveckling av en anpassad förarstol som klarar hård belastning under 
lång tid. Dessutom måste stolen anpassas till de förutsättningar som gäller för de frekvensområden 
som är mest kritiska. Det är tekniskt fullt möjligt att utveckla en sådan stol. På samma sätt kan en 
effektivare hyttupphängning utföras. Med en bättre förarstol och/eller hyttupphängning kan man 
åtminstone minska förstärkningen av de vibrationer som påverkar stolen och föraren, men det 
löser ju inte problemet med själva uppkomsten av vibrationerna. Trots detta bör framtagningen av 
en bättre förarstol ändå vara av hög prioritet. 
 
 
Dämpare 
 
I många vibrationsisolerade system, typ stolsavfjädring, hyttavfjädring, avfjädrat chassi finns 
hydrauliska dämpare monterade. Vid försämrade dämpegenskaper pga förslitning av dämparen 
ökar rörelsen på stolen eller hytten. Dessutom tar fjädersystemen skada pga av överbelastning. 
Detta leder till försämrad funktion och högre vibrationer. Det gäller därför att underhålla och byta 
ut förslitna dämpare så snart man märker försämringen. 
 
 
Bättre vägar – Lägre körhastighet på dåligt underlag 
 
Det är klart att gropig väg ger högre vibrationer och stora rörelser. Vägkvalitet/jämnhet är en 
viktig faktor för att hålla ner vibrationsnivån. Mätningarna i Slite visade dock att en ökad 
körhastighet t.o.m. kunde minska de vägda vibrationsnivåerna. Orsaken var att vägkvaliteten var 
mycket hög, dvs. mycket små ojämnheter. I detta fall kommer störfrekvensen från vägbanan att 
ligga i ett högre frekvensområde och en ökad hastighet kommer att flytta störfrekvenserna ännu 
högre upp och t.o.m. ge en reducering av den totala vägda vibrationsnivån. 
 
Stående körställning  
 
Möjlighet att variera mellan stående och sittande körställning är positivt ur vibrationssynpunkt. 
Vibrationsnivån är ofta lägre på golvet än på stolen. Dessutom ger valmöjligheten mellan stående 
och sittande arbetsställning andra ergonomiska fördelar. 
 

 
Åtgärder på längre sikt 
 
Det finns ett behov av ett utvecklings- och forskningsprogram som tar ett helhetsgrepp på 
maskinutvecklingen för att finna effektivare lösningar på olika maskinkoncept. Sådana projekt 
kräver en mer långsiktig plan med större satsningar på ett flerårigt forskningsprogram. En 
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forsknings- och utvecklingsplan kan dock delas upp i prioriterade områden där vissa delar kan 
utgöra mindre utvecklingsprojekt.  
 
Utvecklingsprojekt: 
- Kartläggning av dagens problem  
- Utvecklingsprojekt för kortsiktiga lösningar 
- Utveckla bättre förarstolar 
- Maskinkoncept, chassi, förarplacering, däck  
- Optimera fjäder/dämparsystem 
- Aktiv/semiaktiv vibrationsisolering av hytt och förarstol 
- Mätloggersystem     
 
 
Forskningsprogram: 
- Forskningsprojekt som ger riktlinjer för framtida fordon och system  
- Dynamisk optimering av gruvfordon  
- Vibrationseffekter på människan (komfort, skador, prestation) 
- Reglerteknik (aktiv reglering) 
- Köroptimering (körcykler, mätmetoder, dataloggning, simulering) 
 
 
Några konkreta tekniska åtgärder   

− Bättre stolskonstruktion – kraftigare mekanik, vibrationsdämpande system - utveckling av 
förarstolar – bättre anpassade vibrationsisolering i x, y och z-led 

− Vibrationsdämpande hyttsystem - utveckling av förarhytter – framtagning av nya koncept 
på hyttupphängningar 

− Vibrationsisolerande chassi, hjulupphängning  
− Geometriska förändringar i maskinkonceptet, optimal förarplacering 
− Hastighetsstyrning av olika maskinfunktioner 
− Reglersystem för olika vibrationsisolerande åtgärder 
− Kontrollsystem - registreringsutrustning för vibrationerna. Utveckling av mätsystem – 

enklare dataloggersystem som kan användas mer eller mindre kontinuerligt i maskinerna. 
 
 
Exempel – hyttupphängningens geometri 
 
I figurerna 6.7 - 6.9 visas olika geometrier för upphängning av en förarhytt. Figurerna visar 
konsekvensen av olika placering av fjäderelementen. Den geometriska modell som tillämpats i 
flera projekt är midjemodellen. För att undvika förstärkning av rörelsen på den kritiska punkten 
eftersträvas ett rotationscentrum omkring förarens sittyta. En vanlig modell på hyttupphängning är 
med fjädrande element vid hörnen i hyttens underkant, se figur 6.7. Rörelsen ökar på förarens 
position när hytten kommer i svängning. Den högra figuren, pendelupphängning, visar en hög 
upphängningspunkt vilket resulterar i samma problem. Det kan dock finnas fördelar med en 
pendelupphängd hytt, i de fall en maskin har kraftigt lutande uppställning under arbetet. Då 
fungerar hyttupphängningen som automatisk horisontering vilket kan underlätta förarens arbete.  
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Figur 6.7 Hyttupphängning med fjädrande element i hyttens underkant samt pendelupphängd hytt. 
 
 

 
Figur 6.8 Figuren visar midjeupphängning där svängningscentrum placerats i stolens sittposition. 
 
 
Figur 6.9 visar ett aktivt hyttupphängningssystem. Hytten flyttas aktivt i en motgående rörelse i 
sidled och rotation runt X-axeln. Systemet utvecklades på Luleå tekniska universitet och har 
testats i en skogsmaskin. 
 

              
Midjeupphängd förarhytt                  hytten  monterad i testrigg             6-axlig rörelsesimulator 

            
Golvupphängd förarhytt   Pendelupphängning 
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Figur 6.9 Aktivt hyttupphängningssystem utvecklat vid Luleå tekniska universitet. 
 
 
Exempel – Effektivare hyttupphängning på en skrotare 
 
I ett examensarbete inom Civilingenjörsprogrammet vid Luleå tekniska universitet utvecklades en 
optimerad hyttupphängning i en skrotare. Två studenter arbetade i projektet. Här följer några 
skissutdrag ur rapportsammanfattningen. Samtidigt utvecklades skrotaren på flera andra punkter 
med t.ex. förbättrade system för kranmontering. Resultaten visar avsevärda förbättringar av 
vibrationsmiljön. 
 
 
Titel 
Dynamisk optimering av hyttupphängning  
 
Författare 
Stenberg, Jonas; Östman, Håkan  
 
Rapport referens: 
ISSN 1402-1617 / ISRN LTU-EX--04/320--SE / NR 2004:320 
 
Syfte 
Förbättra hyttupphängningen så att den nya skrotaren SBU8000 klarar EU-direktiven. 
 
Mål 

• Hyttens egenfrekvens skall vara 4-5 Hz i X-led. 
• Hyttens egenfrekvens skall vara 4-5 Hz i Y-led. 
• Hyttens egenfrekvens skall vara 1,5 Hz i Z-led. 
• Ta fram fullständigt ritningsunderlag på den nya konstruktionen. 

 
 
SAMMANFATTNING 
 
Industriteknik Nord AB tillverkar gruvmaskiner under varumärket JAMA. Under utvecklingen med den nya 
skrotaren SBU8000 har man lagt stor vikt vid att minimera vibrationer som maskinens förare utsätts för. 
Företaget har ett mål att kunna klara det nya EU-direktiv som sätter gränser för exponering av 
helkroppsvibrationer. En del i konstruktionsförbättringarna på den nya maskinen är en ny typ av fjädrad 
hyttupphängning. Industriteknik Nord AB vet dock inte hur den nya hytten uppför sig under drift samt hur 
den klarar av att förebygga vibrationer. För att få klarhet har detta examensarbete genomförts i samrådan med 
kunnig personal från institutionen Arbetsvetenskap, avdelningen Ljud och vibrationer på Luleå tekniska 
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universitet. Målen sattes till att undersöka hyttens egenfrekvens samt om nödvändigt omkonstruera eller 
modifiera för att uppfylla egenfrekvenserna 1,5 Hz i z-led samt 4-5 Hz i x- och y-led, detta för att undvika 
resonanser där EU-direktivets har de hårdaste kraven. De hjälpmedel som fanns tillgängliga var CAE-
verktyget I-DEAS 11, dynamiksimuleringsprogrammet MSC.ADAMS 2003 samt ritningsprogrammet 
AutoCAD 2004.  

Till en början skapades en 3D-modell i I-DEAS 11 från 2D-ritningar som fanns tillgängliga från 
Industriteknik Nord AB: s konstruktionsarbete. 3D- modellen importerades till MSC.ADAMS 2003 där 
låsningar, krafter, fält och fjädrar skapades. I MSC.ADAMS 2003 kunde sedan vibrationsanalyser och 
dynamiska simuleringar göras för att ta reda på hyttupphängningens egenfrekvens och stabilitet. Svaren från 
analyserna visade att hyttupphängningens egenfrekvens i z-led var bra men att dess egenfrekvens i x- och y-
led var väldigt låg. Analyserna visade också att hyttupphängningen var alldeles för mjuk och riskerade att 
stöta emot gummistoppar samt stötdämparnas ändlägen. För att klara kraven på egenfrekvens och stabilitet 
gjordes en designstudie för att undersöka vilka parametrar som kunde ändras för att uppnå rätt egenskaper. 
Designstudien visade att det inte räckte med att göra några små förändringar för att klara kraven, en 
förstyvande konstruktion i x- och y-led var nödvändig. Olika idéer togs fram som skulle ge 
hyttupphängningen dess önskvärda egenskaper. Det slutliga valet föll på en konstruktion med extra 
förstyvande stålfjädrar.  

Många simuleringar gjordes i MSC. ADAMS 2003 där en mängd olika positioner kunde studeras för att 
finna den optimala placeringen för de extra förstyvande fjädrarna. Efter kompromissande mellan funktion, 
design och möjlig placering fastställdes de kompletterande fjädrarnas placering till att de skulle bilda två plan 
som går genom hytten för att få den att rotera/translatera kring den punkt som föraren befinner sig i. Nästa 
fas i arbetet blev att dimensionera de fjädrar, fjäderpaket och fästen som ingick i den kompletterande 
hyttupphängningen. Konstruktionsritningar togs fram för att möjliggöra produktion av den nya 
upphängningen. För att få kunskap om vilken dämpning hyttupphängningen bör ha utfördes ett test på den 
stötdämpare som finns i upphängningens konstruktion. Testet gjordes hos Testlab på Luleå tekniska 
universitet. I testet mättes kraft, läge och tid hos olika inställningar på stötdämparen för att kunna ta fram 
vilken dämpningskonstant som fanns vid stötdämparens olika inställningar. Därefter kunde nya simuleringar i 
MSC.ADAMS 2003 genomföras för att ta fram vilken inställning som stötdämparna bör ha. 
Vibrationsmätningar i full skala kommer att utföras på den nya maskinen i en närbelägen gruva för att 
verifiera att maskinen uppfyller det nya EU- direktivet.  

Vill industriteknik Nord AB optimera den traditionella hyttupphängningen ytterligare bör hytten få större 
rörelsefrihet vilket ger fjädrarna större möjlighet att hinna bromsa upp hytten vid en kraftig stöt. Om 
upphängningen skulle göras semiaktiv eller helt aktiv skulle troligen ännu större förbättringar med avseende på 
vibrationer kunna genomföras. Detta skulle dock bli både dyrt och kräva en hel del testande.  

 
 

 
 

Figur 6.10 Exempel – Utvecklingsarbete på en skrotare för att förbättra hyttens upphängning och optimera 
fjädrar och dämpare. 
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Figur 6.11 3D-modell gjord i I-DEAS 11.  
 

 
 

Figur 6.12  Fjäder och dämpare i MSC.ADAMS 
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7 Portabla mätutrustningar 
 
Mätningar av helkropps- och hand/arm-vibrationer kan utföras med portabla mätinstrument. Det 
finns idag några tillverkare som tillhandahåller sådan utrustning. Mätsystemen är oftast utformade 
som en handburen ljudnivåmätare med yttre anslutning av vibrationssensor. Vid mätning av 
helkroppsvibrationer ansluts en triaxiell givarplatta som föraren sitter på. Vid hand/arm-mätningar 
används en triaxiell givare som monteras på kontaktytan, handtaget, styrorganet etc.  
 
 
Sammanfattning - bedömning 
 
Vi har haft tillfälle att prova ett av dessa instrument, en SVANTEK 948. Detta instrument är det 
mest avancerade mät- och analysinstrumentet av de handburna varianterna och kan mäta och 
analysera både vibrationer och buller. Instrumentet har en mängd funktioner och därmed också 
många menyalternativ. Vår bedömning är att det krävs ganska mycket träning för att nyttja detta 
instrument till fullo. Vi upplevde dessutom att displayen var allt för liten och otydlig. De övriga 
två handburna instrumenten, listade nedan, har inte provats av oss. Bägge dessa instrument är av 
något enklare utförande och kan endast mäta vägt vibrationsvärde under en viss tid.  
 
Samtliga dessa handburna instrument kan mycket väl användas för vibrationsmätningar i fordon. 
Användarvänligheten är dock ett avgörande krav för att mätningarna skall vara enkla att utföra. 
Dessa typer av instrument kräver dock någon typ av mätteknisk kurs för att handha och mäta på 
rätt sätt. Man kan inte lämna ett instrument i fordonet någon längre tid utan övervakning. Dessa 
typer av instrument lämpar sig därför i huvudsak för användning vid tillfälliga mätningar där en 
utbildad person utför själva mätningen.  
 
 
Tillståndskontroll av vibrationer 
 
Erfarenheterna från vibrationsmätningar i maskiner visar mycket varierande vibrationer. Orsaken 
till detta är att vibrationerna påverkas av många faktorer. Tillfälliga vibrationsmätningar under kort 
tid ger därför inte tillräcklig information om den vibrationsdos som förarna blir utsatta för under 
ett normalt arbetspass. För att få en säkerställd bild av vibrationsdosen krävs flera mätningar i följd 
och vid olika förhållanden och med olika förare.  
 
Om man vill göra uppföljning av en maskin så bör detta ske under en längre period och över 
många cykler. Då krävs en annan typ av mätutrustning som kan sitta inmonterad en längre tid och 
vara anpassad för den miljö som råder i maskinen. Utrustningen bör också vara underhållsfri, 
okomplicerad och lättmonterad. Mätdata som produceras bör också överföras eller lagras för att 
möjliggöra utvärdering på valfritt sätt. Systemet skall helst passa både användare och tillverkare av 
maskiner och komponenter. Ett exempel på en utrustning som skulle kunna fungera som 
datalogger i maskinen är mätloggern från Warnit. Mätloggern är en utrustning som i grunden 
utvecklades för automatlarm. Mätloggern är utrustad med triaxiell accelerometer och en inbyggd 
analysator. Loggern skickar sedan mätdata trådlöst via GPS-nätet. Se beskrivning nedan. 
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Leverantörer av mätutrustning för vibrationer  
 
ACOUTRONIC AB  Instrument: Larson Davis HVM 100  Handburet instrument 
Södra Kungsvägen 62  Instrument: Svantek 948  Handburet instrument 
181 32, Lidingö 
 
Saven Hitech AB Instrument: 01dB Maestro  Handburet instrument 
Box 504 
18325 Täby 
 
Warnit AB   Instrument: Warnitbox  Dataloggerutförande 
Box 415  
101 28 Stockholm 
Utveckling: 
Handelsvägen 19 
973 45 Luleå 
 
 
01dB MAESTRO 
 
01dB Maestro är ett instrument för mätning av helkroppsvibrationer och hand/arm-vibrationer 
enligt ISO 2631 och ISO 5349. Instrumentet mäter och anger ett vägt vibrationsvärde i x, y och 
z-axel för valfri mättid. Instrumentet kan dock inte presentera frekvensanalyser. En fjärde kanal 
kan användas för ljudmätningar. 
 

 
Figur 7.1 Instrument 01dB Maestro för mätning av helkropps-, hand/arm-vibrationer samt ljud.  
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SVANTEK 948 – VIBRATIONS OCH LJUDANALYSATOR 
 
4-kanaligt instrument för mätning av helkroppsvibrationer och hand/arm-vibrationer enligt ISO 
2631 och ISO 5349. Instrumentet mäter och anger ett vägt vibrationsvärde i x, y och z-axel för 
valfri mättid. Instrumentet klarar även att mäta och analysera ljud. Instrumentet kan också 
presentera frekvensanalyser i 1/1-, 1/3-oktavband och FFT (smalbandsanalys). 
 

 
 

Figur 7.2 Instrument Svantek 948 för mätning av helkropps-, hand/arm-vibrationer samt ljud.  
 
 
 
LARSON&DAVIS - Model HVM100 Human Vibration Monitor  
 
Instrument för mätning av helkroppsvibrationer och hand/arm-vibrationer. Instrumentet mäter 
och anger ett vägt vibrationsvärde i x, y och z-axel för valfri mättid. Instrumentet kan inte 
presentera frekvensanalyser. 

 
Figur 7.3 Instrument HVM100 från Larson&Davis för mätning av helkropps-och hand/arm-vibrationer.  
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VIBRATIONSLOGGER - WARNITBOX  
 
Utveckling av en vibrations- och ljudlogger har utförts i samarbete mellan Luleå tekniska 
universitet och Warnit AB. Loggern (kallad Warnitbox) utvecklades i första steget som intelligent 
larmsystem som känner av specifika ljud eller vibrationer och sänder larm när något onormalt 
registreras.  
 
 

        
 

 
Figur 7.4 Vibrationslogger Warnitbox för mätning och lagring av vibrationer samt sittplatta.  
 
 
Warnitboxen är ett kompakt mätsystem som kan registrera vibrationer på utrustningar, 
helkroppsvibrationer i fordon och vibrationer på reglage. Systemet kan också mäta ljud och andra 
fysikaliska data. Mätsensorn är i grunden ett datainsamlingssystem liknande de analyssystem som 
används vid olika ljud- och vibrationsmätningar. Skillnaden är att mätsensorn är kompakt byggd 
och anpassad för mobilt bruk och för specifika mätapplikationer. Man kan utföra samma typ av 
mätningar och analyser som i de stora mätsystemen. 
 
Själva vibrationsgivaren (accelerometern) är normalt placerad inne i boxen, men kan placeras 
separat utanför enheten. Systemet kan anpassas för registrering av vibrationer på flera positioner 
och med givare för flera vibrationsriktningar. Mätning och analys av vibrationer sker i enheten 
som sedan kan sändas via GPRS (dataöveröverföring på GPS-bandet), eller lagring av 
vibrationsdata i flyttbara minnen eller interna minnen. Det är också möjligt att använda 
mätsignalen för styrning. 
 
Programvaran kan anpassas för specifika analyser för att t.ex. registrera förändringar av 
frekvensspektra eller vibrationsnivå. Om en motor eller ett roterande system ändrar varvtal eller 
hamnar i obalans av någon anledning kan en analys av mätdata ge indikation om förändringen. 
Likaså kan ett larm sändas vidare om en motor stannat. Mätsystemet kan också anpassas som en 
ren mätlogger som samlar in data för analyser i efterhand. Därmed kan systemet användas för 
mätning av vibrationer i fordon, helkroppsvibrationer eller vibrationer hos spakar och reglage.  
 
Mätloggern bygger på ett komplett system enligt följande: 

− Mätning i fordonet, insamling av mätdata 
− Trådlös överföring av mätdata via GPRS 
− Lagring av mätdata i dataserver 
− Analyser eller beräkningar av mätdata 
− Leverans av valfri resultatrapport 
− Styrning av boxen kan ske från mobiltelefon eller dator 
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Eftersom mätsystemet för närvarande är under utveckling och anpassning för fordonsmätningar 
kommer det att finnas möjlighet att anpassa lösningar för hur man vill lagra och hantera mätdata. 
Systemet kan anpassas efter behov med stor flexibilitet. Boxen är utförd i ett kompakt och tåligt 
hölje som enkelt kan monteras var som helst i ett fordon.  
 
 
Infrastruktur för ett helt mätsystem  
 

 
Figur 7.5 Infrastruktur för ett helt mätsystem baserat på Warnitbox  
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8 Bilagor 
 
Resultattabeller 
 
Helkroppsvibrationer  LKAB - KIRUNA
Mätdatum: 2005-02-28 t.o.m 2005-04-13

        Vägt summavärde    Korr.  Vägt summavärde Dominerande Körtid Max tillåten körtid
Maskintyp/Moment         för resp. vib-axel        för resp. vib-axel vib-axel Insatsv. 0,5m/s2 Gränsv. 1.1 m/s2

awx awy awz awx awy awz awhögst

Mätningar på stolen
Tamrock 041 0,040 0,071 0,102 0,056 0,099 0,102 0,10 8 tim 00 min 8 tim 00 min
Tamrock 041 0,061 0,090 0,102 0,085 0,126 0,102 0,13 8 tim 00 min 8 tim 00 min
Tamrock 041 0,036 0,110 0,123 0,050 0,155 0,123 0,15 8 tim 00 min 8 tim 00 min
Jama skrotning 0,402 0,358 0,401 0,563 0,502 0,401 0,56 6 tim 18 min 8 tim 00 min
Jama transport 0,651 0,659 0,751 0,911 0,922 0,751 0,92 2 tim 21 min 8 tim 00 min
Jama transport2 0,763 0,696 1,057 1,068 0,975 1,057 1,07 1 tim 45 min 8 tim 00 min
Jama transport 0,491 0,824 0,705 0,687 1,153 0,705 1,15 1 tim 30 min 7 tim 16 min
Jama skrotning 0,790 0,530 0,834 1,106 0,741 0,834 1,11 1 tim 38 min 7 tim 54 min
Atlas borr-039 0,036 0,075 0,079 0,050 0,106 0,079 0,11 8 tim 00 min 8 tim 00 min
Atlas borr-039 0,032 0,034 0,084 0,044 0,048 0,084 0,08 8 tim 00 min 8 tim 00 min
Diamantborrrigg 0,028 0,102 0,024 0,039 0,143 0,024 0,14 1 tim 23 min 8 tim 00 min

0,133 0,135 0,148 0,186 0,189 0,148 0,19 7 tim 56 min 8 tim 00 min
Kommentarer till Uppmätta och frekvensvägda Här visas vibrationsvärdena Dominerande Körtid till Beräkningar av max.
tabellen ovan vibrationsvärden för de tre med korrektionen; vib-axel Insatsnivån körtid vid 

vibrationsaxlarna 1,4awx,  1,4awy,  awz (Det högsta korr. 0,5 m/s2 
1,1 m/s2 - gränsvärde

vägda värdet ) för 8-tim period  
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Helkroppsvibrationer  LKAB - KIRUNA
Mätdatum: 2005-02-28 t.o.m 2005-04-13

        Vägt summavärde    Korr.  Vägt summavärde Dominerande Körtid Max tillåten körtid
Maskintyp/Moment         för resp. vib-axel        för resp. vib-axel vib-axel Insatsv. 0,5m/s2 Gränsv. 1.1 m/s2

awx awy awz awx awy awz awhögst

Mätningar på golvet i hytten
Tamrock 041 0,024 0,021 0,087 0,033 0,030 0,087 0,09 8 tim 00 min 8 tim 00 min
Tamrock 041 0,027 0,021 0,086 0,038 0,030 0,086 0,09 8 tim 00 min 8 tim 00 min
Tamrock 041 0,039 0,028 0,088 0,055 0,039 0,088 0,09 8 tim 00 min 8 tim 00 min
Jama skrotning 0,269 0,363 0,649 0,377 0,508 0,649 0,65 4 tim 44 min 8 tim 00 min
Jama transport 1,213 0,520 0,783 1,698 0,728 0,783 1,70 0 tim 41 min 3 tim 21 min
Jama transport 0,260 0,670 1,058 0,364 0,938 1,058 1,06 1 tim 47 min 8 tim 00 min
Jama transport 0,249 0,649 0,897 0,349 0,909 0,897 0,91 2 tim 25 min 8 tim 00 min
Jama skrotning 0,425 0,440 1,495 0,595 0,615 1,495 1,50 0 tim 53 min 4 tim 19 min
Atlas borr-039 0,021 0,024 0,083 0,029 0,034 0,083 0,08 8 tim 00 min 8 tim 00 min
Atlas borr-039 0,020 0,026 0,076 0,028 0,036 0,076 0,08 8 tim 00 min 8 tim 00 min
Diamantborrrigg 0,017 0,043 0,041 0,023 0,061 0,041 0,06 8 tim 00 min 8 tim 00 min
Kommentarer till Uppmätta och frekvensvägda Här visas vibrationsvärdena Dominerande Körtid till Beräkningar av max.
tabellen ovan vibrationsvärden för de tre med korrektionen; vib-axel Insatsnivån körtid vid 

vibrationsaxlarna 1,4awx,  1,4awy,  awz (Det högsta korr. 0,5 m/s2 
1,1 m/s2 - gränsvärde

vägda värdet ) för 8-tim period  
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Helkroppsvibrationer  LKAB - MALMBERGET
Mätdatum: 2005-02-28 t.o.m2005-04-13

        Vägt summavärde    Korr.  Vägt summavärde Dominerande Körtid Max tillåten körtid
Maskintyp/Moment         för resp. vib-axel        för resp. vib-axel vib-axel Insatsv. 0,5m/s2 Gränsv. 1.1 m/s2

awx awy awz awx awy awz awhögst

Mätningar på stolen
Ny Jama skrotning 0,275 0,277 0,394 0,386 0,388 0,394 0,39 8 tim 00 min 8 tim 00 min
Ny Jama-skrotning 0,411 0,198 0,459 0,576 0,278 0,459 0,58 6 tim 01 min 8 tim 00 min
Ny Jama-skrotning 0,441 0,680 0,487 0,618 0,952 0,487 0,95 2 tim 12 min 8 tim 00 min
Ny Jama-transport 0,211 0,433 0,294 0,295 0,607 0,294 0,61 5 tim 26 min 8 tim 00 min
Ny Jama transport 0,258 0,484 0,387 0,361 0,678 0,387 0,68 4 tim 21 min 8 tim 00 min
Mätningar på hyttgolvet/chassi
Ny Jama skrotning,/hyttgolvet 0,360 0,253 0,699 0,504 0,354 0,699 0,699 4 tim 05 min 8 tim 00 min
Ny Jama-skrotning,/chassi 0,231 0,177 0,957 0,324 0,247 0,957 0,957 2 tim 11 min 8 tim 00 min
Ny Jama-skrotning,/chassi 0,228 0,168 0,713 0,320 0,236 0,713 0,713 3 tim 55 min 8 tim 00 min
Ny Jama-transport,/chassi 0,149 0,410 0,261 0,209 0,574 0,261 0,574 6 tim 04 min 8 tim 00 min
Ny Jama transport,/chassi 0,152 0,355 0,358 0,213 0,496 0,358 0,496 8 tim 00 min 8 tim 00 min
Kommentarer till Uppmätta och frekvensvägda Här visas vibrationsvärdena Dominerande Körtid till Beräkningar av max.
tabellen ovan vibrationsvärden för de tre med korrektionen; vib-axel Insatsnivån körtid vid 

vibrationsaxlarna 1,4awx,  1,4awy,  awz (Det högsta korr. 0,5 m/s2 
1,1 m/s2 - gränsvärde

vägda värdet ) för 8-tim period  
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Helkroppsvibrationer  BOLIDEN - RENSTRÖM
Mätdatum: 2005-02-28 t.o.m 2005-04-13

Maskintyp         Vägt summavärde    Korr.  Vägt summavärde Dominerande Körtid Max tillåten körtid
        för resp. vib-axel        för resp. vib-axel vib-axel Insatsv. 0,5m/s2 Gränsv. 1,1 m/s2

awx awy awz awx awy awz awhögst

Mätningar på stolen
Lastbil FH12 0,356 0,536 0,541 0,499 0,750 0,541 0,75 3 tim 33 min 8 tim 00 min
Toro 0010 0,990 0,476 1,449 1,386 0,666 1,449 1,45 0 tim 57 min 4 tim 36 min
Toro-0010 1,152 1,279 1,636 1,613 1,791 1,636 1,79 0 tim 37 min 3 tim 01 min
Toro-0010 1,309 0,403 1,652 1,833 0,564 1,652 1,83 0 tim 35 min 2 tim 52 min
Toro-0010 1,041 0,421 1,571 1,457 0,589 1,571 1,57 0 tim 48 min 3 tim 55 min
Kommentarer till Uppmätta och frekvensvägda Här visas vibrationsvärdena Dominerande Körtid till Beräkningar av max.
tabellen ovan vibrationsvärden för de tre med korrektionen; vib-axel Insatsnivån körtid vid 

vibrationsaxlarna 1,4awx,  1,4awy,  awz (Det högsta korr. 0,5 m/s2 1,1 m/s2 - gränsvärde
vägda värdet ) för 8-tim period  
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Helkroppsvibrationer  BOLIDEN - STORLIDEN
Mätdatum: 2005-02-28 t.o.m 2005-04-13

Maskintyp         Vägt summavärde    Korr.  Vägt summavärde Dominerande Körtid Max tillåten körtid
        för resp. vib-axel        för resp. vib-axel vib-axel Insatsv. 0,5m/s2 Gränsv. 1.1 m/s2

awx awy awz awx awy awz awhögst

Mätningar på stolen
Brock/volvoL120C 0,283 0,307 0,461 0,396 0,430 0,461 0,46 8 tim 00 min 8 tim 00 min
Brock/volvoL120C 0,432 0,753 0,550 0,605 1,054 0,550 1,05 1 tim 03 min 8 tim 00 min

Mätningar på golvet i hytten
Brock/volvoL120C 0,197 0,313 0,333 0,276 0,438 0,333 0,44 8 tim 00 min 8 tim 00 min
Brock/volvoL120C 0,199 0,473 0,614 0,279 0,662 0,614 0,66 4 tim 39 min 8 tim 00 min
Kommentarer till Uppmätta och frekvensvägda Här visas vibrationsvärdena Dominerande Körtid till Beräkningar av max.
tabellen ovan vibrationsvärden för de tre med korrektionen; vib-axel Insatsnivån körtid vid 

vibrationsaxlarna 1,4awx,  1,4awy,  awz (Det högsta korr. 0,5 m/s2 
1,1 m/s2 - gränsvärde

vägda värdet ) för 8-tim period  
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Helkroppsvibrationer  BOLIDEN PETIKNÄS
Mätdatum: 2005-02-28 t.o.m 2005-04-13 

Maskintyp         Vägt summavärde    Korr.  Vägt summavärde Dominerande Körtid Max tillåten körtid
        för resp. vib-axel        för resp. vib-axel vib-axel Insatsv. 0,5m/s2 Gränsv. 1.1 m/s2

awx awy awz awx awy awz awhögst

Mätningar på stolen
Cat 980 2,808 1,713 2,912 3,931 2,399 2,912 3,93 0 tim 07 min 0 tim 37 min
Cat 980 3,309 1,321 1,698 4,632 1,850 1,698 4,63 0 tim 05 min 0 tim 27 min
Mätningar på golvet i hytten
Cat 980 0,87 0,68 1,20 1,22 0,95 1,20 1,22 1 tim 20 min 6 tim 31 min
Cat 980 0,83 0,68 1,16 1,16 0,95 1,16 1,16 1 tim 29 min 7 tim 11 min
Cat 980 0,89 0,66 1,23 1,24 0,92 1,23 1,24 1 tim 17 min 6 tim 17 min
Kommentarer till Uppmätta och frekvensvägda Här visas vibrationsvärdena Dominerande Körtid till Beräkningar av max.
tabellen ovan vibrationsvärden för de tre med korrektionen; vib-axel Insatsnivån körtid vid 

vibrationsaxlarna 1,4awx,  1,4awy,  awz (Det högsta korr. 0,5 m/s2 
1,1 m/s2 - gränsvärde

vägda värdet ) för 8-tim period  
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Helkroppsvibrationer  Boliden- Renström
Mätdatum: 2005-02-28 t.o.m 2005-04-13

Maskintyp         Vägt summavärde     Korr.  Vägt summavärde Dominerande Körtid Max tillåten körtid Moment
        för resp. vib-axel         för resp. vib-axel vib-axel Insatsv. 0,5m/s2 Gränsv. 1.1 m/s2

awx awy awz awx awy awz awhögst

Mätningar på stol och golvet i hytten
0010 Toro 1,032 0,433 1,305 1,445 0,606 1,305 1,44 0 tim 57 min 4 tim 38 min id1-transport-luft-stol
0010 Toro 0,495 0,205 0,670 0,692 0,288 0,670 0,69 4 tim 10 min 8 tim 00 min id1-transport-luft-golv

0010 Toro 0,71 0,37 0,79 1,00 0,52 0,79 1,00 2 tim 00 min 8 tim 00 min id1-2-transport-luft-stol
0010 Toro 0,495 0,205 0,670 0,692 0,288 0,670 0,69 4 tim 10 min 8 tim 00 min id1-2-transport-luft-golv

0 tim 00 min 0 tim 00 min
0010 Toro 1,199 0,399 1,493 1,678 0,558 1,493 1,68 0 tim 42 min 3 tim 26 min id2-lastning-luft-stol-väg?
0010 Toro 0,470 0,297 1,369 0,658 0,416 1,369 1,37 1 tim 03 min 5 tim 09 min id2-lastning-luft-golv-väg?
0010 Toro 1,272 0,456 1,275 1,781 0,639 1,275 1,78 0 tim 37 min 3 tim 03 min id3-lastning-luft-stol-väg?
0010 Toro 0,467 0,312 0,766 0,653 0,437 0,766 0,77 3 tim 24 min 8 tim 00 min id3-lastning-luft-golv-väg?

0010 Toro 1,248 0,402 1,271 1,747 0,563 1,271 1,75 0 tim 39 min 3 tim 10 min id4- transport-luft-stol-väg?
0010 Toro 0,504 0,339 1,105 0,705 0,475 1,105 1,11 1 tim 38 min 7 tim 55 min id4- transport-luft-golv-väg?

0010 Toro 1,260 0,003 1,241 1,764 0,005 1,241 1,76 0 tim 38 min 3 tim 06 min id5-transport-vatten-stol-dålig väg
0010 Toro 0,462 0,195 0,613 0,647 0,273 0,613 0,65 4 tim 46 min 8 tim 00 min id5-transport-vatten-golv-dålig väg
0010 Toro 0,807 0,003 0,669 1,129 0,004 0,669 1,13 1 tim 34 min 7 tim 35 min id5-2-transport-vatten-stol-dålig väg
0010 Toro 0,331 0,146 0,365 0,463 0,205 0,365 0,46 9 tim 20 min 8 tim 00 min id5-2-transport-vatten-golv-dålig väg

0010 Toro 1,692 0,004 0,996 2,368 0,005 0,996 2,37 0 tim 21 min 1 tim 43 min id6- lastning-vatten-stol-dålig väg
0010 Toro 0,505 0,334 0,971 0,707 0,468 0,971 0,97 2 tim 07 min 8 tim 00 min id6- lastning-vatten-golv-dålig väg
0010 Toro 1,348 0,004 0,926 1,887 0,005 0,926 1,89 0 tim 33 min 2 tim 43 min id7-1 lastning-vatten-stol-dålig väg
0010 Toro 0,438 0,324 0,847 0,613 0,454 0,847 0,85 2 tim 47 min 8 tim 00 min id7-1 lastning-vatten-golv-dålig väg
0010 Toro 1,445 0,005 0,893 2,024 0,007 0,893 2,02 0 tim 29 min 2 tim 21 min id7-2 lastning-vatten-stol-dålig väg
0010 Toro 0,631 0,279 0,690 0,884 0,390 0,690 0,88 2 tim 33 min 8 tim 00 min id7-2 lastning-vatten-golv-dålig väg

0010 Toro 1,046 0,005 1,015 1,464 0,008 1,015 1,46 0 tim 56 min 4 tim 31 min id8- lastning-vatten-stol-bättre väg
0010 Toro 0,422 0,301 1,140 0,591 0,421 1,140 1,14 1 tim 32 min 7 tim 26 min id8- lastning-vatten-golv-bättre väg
0010 Toro 1,302 0,007 1,102 1,823 0,010 1,102 1,82 0 tim 36 min 2 tim 54 min id9- lastning-vatten-stol-bättre väg
0010 Toro 0,462 0,352 1,195 0,647 0,492 1,195 1,20 1 tim 23 min 6 tim 46 min id9- lastning-vatten-golv-bättre väg
Kommentarer till Uppmätta och frekvensvägda Här visas vibrationsvärdena Dominerande Körtid till Beräkningar av max.
tabellen ovan vibrationsvärden för de tre med korrektionen; vib-axel Insatsnivån körtid vid 

vibrationsaxlarna 1,4awx,  1,4awy,  awz (Det högsta korr. 0,5 m/s2 
1,1 m/s2 - gränsvärde

vägda värdet ) för 8-tim period  
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Helkroppsvibrationer  AITIK
Mätdatum: 2005-09

Maskintyp         Vägt summavärde     Korr.  Vägt summavärde Dominerande Körtid Max tillåten körtid
        för resp. vib-axel        för resp. vib-axel vib-axel Insatsnivå (tid i hundradelar)

awx awy awz awx awy awz awhögst vid 0,5m/s2 Gränsv. 1.1 m/s2

Mätningar på stolen 
Truck 793 (88) last 0,271 0,120 0,495 0,380 0,167 0,495 0,50 8,00 8,00
Truck 793 (88) tom 0,419 0,169 0,592 0,586 0,236 0,592 0,59 5,71 8,00
Truck 793 (80) last 0,289 0,139 0,437 0,405 0,195 0,437 0,44 8,00 8,00
Truck 793 (80) tom 0,351 0,217 0,620 0,491 0,304 0,620 0,62 5,20 8,00
Borrigg 1517 H/K 0,119 0,070 0,184 0,167 0,098 0,184 0,18 8,00 8,00
Borrigg 1519 jord H/K 0,103 0,081 0,281 0,144 0,113 0,281 0,28 8,00 8,00
Borrigg 1519 berg H/K 0,101 0,154 0,484 0,141 0,216 0,484 0,48 8,00 8,00
Borrigg 1516 H/K 0,109 0,310 0,269 0,153 0,434 0,269 0,43 8,00 8,00
Grävmaskin 1151 H/K 0,354 0,335 0,439 0,496 0,469 0,439 0,50 8,00 8,00
Grävmaskin 1160(495) 0,312 0,174 0,201 0,437 0,244 0,201 0,44 8,00 8,00
Mätningar på golv/chassi
Borrigg 1519 golv/hytt 0,061 0,163 0,610 0,085 0,228 0,610 0,61 5,38 8,00
Borrigg 1516 golv/hytt 0,405 0,110 0,426 0,566 0,155 0,426 0,57 6,23 8,00
Borrigg 1519 chassit 0,036 0,040 0,246 0,051 0,055 0,246 0,25 8,00 8,00
Borrigg 1516 chassi/berg 0,253 0,096 0,745 0,354 0,135 0,745 0,75 3,60 8,00
Borrigg 1516 chassi/jord 0,166 0,124 0,735 0,232 0,174 0,735 0,73 3,70 8,00
Kommentarer till Uppmätta och frekvensvägda Här visas vibrationsvärdena Dominerande Körtid till Beräkningar av max.
tabellen ovan vibrationsvärden för de tre med korrektionen; vib-axel Insatsnivån körtid vid 

vibrationsaxlarna 1,4awx,  1,4awy,  awz (Det högsta korr. 0,5 m/s2 
1.1 m/s2 - gränsvärde

vägda värdet ) för 8-tim period  
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Helkroppsvibrationer  ZINKGRUVAN
Mätdatum: 2005-02-28 t.o.m 2005-04-13

Maskintyp         Vägt summavärde    Korr.  Vägt summavärde Dominerande Körtid Max tillåten körtid
        för resp. vib-axel        för resp. vib-axel vib-axel Insatsv. 0,5m/s2 Gränsv. 1.1 m/s2

awx awy awz awx awy awz awhögst

Mätningar på stolen
FH 12 Volvo-99 0,284 0,261 0,483 0,398 0,365 0,483 0,48 8 tim 00 min 8 tim 00 min
FH 12 Volvo-99 0,061 0,066 0,111 0,086 0,092 0,111 0,11 8 tim 00 min 8 tim 00 min
FH 12 Volvo-99 0,276 0,282 0,567 0,387 0,395 0,567 0,57 6 tim 13 min 8 tim 00 min
Elfingstone R1700G 0,436 0,297 1,106 0,611 0,416 1,106 1,11 1 tim 38 min 7 tim 55 min
Elfingstone R1700G 0,378 0,258 0,971 0,530 0,361 0,971 0,97 2 tim 07 min 8 tim 00 min
Atlas LC2 borrigg 0,030 0,006 0,066 0,042 0,008 0,066 0,07 8 tim 00 min 8 tim 00 min
Atlas LC2 borrigg 0,046 0,004 0,068 0,064 0,005 0,068 0,07 8 tim 00 min 8 tim 00 min
Atlas LC2 borrigg 0,041 0,003 0,069 0,058 0,004 0,069 0,07 8 tim 00 min 8 tim 00 min
Atlas LC2 borrigg 0,031 0,004 0,066 0,044 0,005 0,066 0,07 8 tim 00 min 8 tim 00 min
Kommentarer till Uppmätta och frekvensvägda Här visas vibrationsvärdena Dominerande Körtid till Beräkningar av max.
tabellen ovan vibrationsvärden för de tre med korrektionen; vib-axel Insatsnivån körtid vid 

vibrationsaxlarna 1,4awx,  1,4awy,  awz (Det högsta korr. 0,5 m/s2 
1,1 m/s2 - gränsvärde

vägda värdet ) för 8-tim period  
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Helkroppsvibrationer  CEMENTA SLITE
Mätdatum: 2005-02-28 t.o.m 2005-04-13

Moment Kör- Maskintyp        Vägt summavärde    Korr.  Vägt summavärde Dominerande Körtid Max tillåten körtid
hast.        för resp. vib-axel        för resp. vib-axel vib-axel Insatsv. 0,5m/s2 Gränsv. 1.1 m/s2

km/tim awx awy awz awx awy awz awhögst

Mätningar på stolen
Transp med last 60 Truck Cat777 (14) 0,220 0,163 0,592 0,309 0,229 0,592 0,59 5 tim 35 min 8 tim 00 min
Transp utan last 60 Truck Cat777 (14) 0,234 0,215 0,920 0,327 0,300 0,920 0,92 2 tim 55 min 8 tim 00 min
Lastning Truck Cat777 (14) 0,085 0,082 0,231 0,118 0,115 0,231 0,23 8 tim 00 min 8 tim 00 min
Trsp med last 50 Truck Cat777 (14) 0,358 0,166 0,886 0,502 0,233 0,886 0,89 2 tim 53 min 8 tim 00 min
Avlastning Truck Cat777 (14) 0,251 0,192 0,999 0,351 0,269 0,999 1,00 2 tim 59 min 8 tim 00 min
Trsp utan last Truck Cat777 (14) 0,315 0,207 1,086 0,441 0,290 1,086 1,09 1 tim 05 min 8 tim 00 min
Lastning Truck Cat777 (14) 0,120 0,091 0,237 0,168 0,127 0,237 0,24 8 tim 00 min 8 tim 00 min
Trsp med last 40 Truck Cat777 (14) 0,407 0,168 0,863 0,569 0,235 0,863 0,86 2 tim 51 min 8 tim 00 min
Trsp utan last 60 Truck Cat777 (15) 0,508 0,426 0,996 0,712 0,596 0,996 1,00 2 tim 59 min 8 tim 00 min
Lastning Truck Cat777 (15) 0,235 0,199 0,483 0,329 0,279 0,483 0,48 8 tim 00 min 8 tim 00 min
Lastning2 Truck Cat777 (15) 0,173 0,145 0,313 0,242 0,203 0,313 0,31 8 tim 00 min 8 tim 00 min
Trsp m last 60 Truck Cat777 (15) 0,484 0,305 0,818 0,677 0,428 0,818 0,82 2 tim 49 min 8 tim 00 min
Avlastning Truck Cat777 (15) 0,659 0,466 1,084 0,923 0,653 1,084 1,08 1 tim 05 min 8 tim 00 min
Borrning Borragregat HSB2000 0,039 0,051 0,075 0,055 0,071 0,075 0,07 8 tim 00 min 8 tim 00 min
Lastning Lastare Cat 992G 0,754 0,748 0,899 1,056 1,047 0,899 1,06 1 tim 53 min 8 tim 00 min
Lastning Lastare Cat 992G 0,707 0,733 1,012 0,990 1,026 1,012 1,03 1 tim 00 min 8 tim 00 min

Kommentarer till Uppmätta och frekvensvägda Här visas vibrationsvärdena Dominerande Körtid till Beräkningar av max.
tabellen ovan vibrationsvärden för de tre med korrektionen; vib-axel Insatsnivån körtid vid 

vibrationsaxlarna 1,4awx,  1,4awy,  awz (Det högsta korr. 0,5 m/s2 
1,1 m/s2 - gränsvärde

vägda värdet ) för 8-tim period  
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Helkroppsvibrationer  CEMENTA SLITE
Mätdatum: 2005-02-28 t.o.m 2005-04-13
Moment Kör- Maskintyp        Vägt summavärde    Korr.  Vägt summavärde Dominerande Körtid Max tillåten körtid

hast.        för resp. vib-axel        för resp. vib-axel vib-axel Insatsv. 0,5m/s2 Gränsv. 1.1 m/s2
km/tim awx awy awz awx awy awz awhögst

Mätningar på golvet i hytten
Transp med last 60 Truck Cat777 (14) 0,14 0,13 0,85 0,20 0,18 0,85 0,85 2 tim 45 min 8 tim 00 min
Transp utan last 60 Truck Cat777 (14) 0,18 0,15 0,84 0,26 0,21 0,84 0,84 2 tim 52 min 8 tim 00 min
Lastning Truck Cat777 (14) 0,09 0,12 0,22 0,12 0,17 0,22 0,22 8 tim 00 min 8 tim 00 min
Trsp med last 50 Truck Cat777 (14) 0,13 0,12 0,83 0,19 0,17 0,83 0,83 2 tim 54 min 8 tim 00 min
Avlastning Truck Cat777 (14) 0,14 0,15 0,42 0,20 0,21 0,42 0,42 8 tim 00 min 8 tim 00 min
Trsp utan last Truck Cat777 (14) 0,24 0,16 0,87 0,34 0,23 0,87 0,87 2 tim 38 min 8 tim 00 min
Lastning Truck Cat777 (14) 0,07 0,10 0,25 0,09 0,14 0,25 0,25 8 tim 00 min 8 tim 00 min
Trsp med last 40 Truck Cat777 (14) 0,13 0,12 0,79 0,18 0,16 0,79 0,79 3 tim 10 min 8 tim 00 min
Trsp utan last 60 Truck Cat777 (15) 0,21 0,13 0,69 0,30 0,19 0,69 0,69 4 tim 10 min 8 tim 00 min
Lastning Truck Cat777 (15) 0,12 0,11 0,31 0,17 0,16 0,31 0,31 8 tim 00 min 8 tim 00 min
Lastning2 Truck Cat777 (15) 0,07 0,09 0,27 0,09 0,13 0,27 0,27 8 tim 00 min 8 tim 00 min
Trsp m last Truck Cat777 (15) 0,13 0,12 0,74 0,19 0,17 0,74 0,74 3 tim 39 min 8 tim 00 min
Avlastning Truck Cat777 (15) 0,25 0,17 0,65 0,35 0,24 0,65 0,65 4 tim 46 min 8 tim 00 min
Borrning Borragregat HSB2000 0,02 0,04 0,27 0,02 0,05 0,27 0,27 8 tim 00 min 8 tim 00 min
Lastning Lastare Cat 992G 0,58 0,66 0,77 0,81 0,92 0,77 0,92 2 tim 20 min 8 tim 00 min
Lastning Lastare Cat 992G 0,61 0,66 0,85 0,85 0,92 0,85 0,92 2 tim 20 min 8 tim 00 min

Kommentarer till Uppmätta och frekvensvägda Här visas vibrationsvärdena Dominerande Körtid till Beräkningar av max.
tabellen ovan vibrationsvärden för de tre med korrektionen; vib-axel Insatsnivån körtid vid 

vibrationsaxlarna 1,4awx,  1,4awy,  awz (Det högsta korr. 0,5 m/s2 
1,1 m/s2 - gränsvärde

vägda värdet ) för 8-tim period  
 
 




