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Förord 

Detta är en rapport som skrevs som ett examensarbete på maskiningenjörsprogrammet på 

Högskolan i Gävle 2012. Arbete skedde på uppdrag av och i samarbete med Bracke Forest och 

behandlar omkonstruktion av klockan på deras högläggare. Klockan är den del som rivhjulet på 

högläggaren sitter i.  
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Sammanfattning 

Bracke Forest utvecklar och tillverkar maskinburna skogsbruksredskap. På deras högläggare som är 

ett markberedningsaggregat sitter ett rivhjul som river upp tovor i marken. Detta rivhjul sitter 

monterat på en arm med flera leder. Leden i vilken rivhjulet är fäst kallas för klockan. Denna klockas 

konstruktion skapades för ett flertal år sedan och har förstärkts i omgångar sen dess. Dessa 

förstärkningar har gjort klockan omständig att tillverka och förstärkningarna till trots är den 

fortfarande inte tillräckligt stark. 

Syftet med arbetet var att omkonstruera eller optimera klockans konstruktion så att den blir 

hållfastare samt enklare att tillverka. 

Klockan är utsatt för ett komplicerat lastfall, ett så kallat lastkollektiv av utmattningstyp. För att 

kringgå arbetet med att skapa ett lastkollektiv grundades i stället konstruktion och dimensionering 

på en statisk analys av den befintliga klockan. Denna analys gjordes med klockans maxbelastning 

verkande på klockan på det mest ogynnsamma sättet. Tanken med detta förfaringssätt var att 

minska arbetsmängden med omkonstruktionen samtidigt som ett bra resultat erhölls. 

Resultatet av konstruktionsarbetet var att den del av klockan som omkonstruerades gick från att 

bestå av 16 komponenter till att bestå av 8 komponenter. Den omkonstruerade delen blev också 20 

procent lättare vilket innebär att hela klockan blir cirka 8 procent lättare. 

Klockans hållfasthet bedöms ha ökat efter omkonstruktionen. Denna ökning av hållfastheten skedde 

genom att spänningskoncentrationerna på de ställen där den nuvarande konstruktionen tenderat att 

spricka har minskat med hjälp av större radier i bockningar och mjukare dimensionsövergångar. 

Den i arbetet använda metoden för dimensionering av omkonstruktionen har fördelen att 

bedömningen av dess hållfasthet sker i jämförelse med en snarlik och beprövad konstruktion. Detta 

borgar för en adekvat bedömning av omkonstruktionens erfordrade hållfasthet. En ytterligare fördel 

är att det omfattande arbetet med att bestämma ett dimensionerande lastfall undviks. Dock 

åsidosätts de etablerade dimensioneringsmetoderna som utvecklats för att ge ett bra resultat. 

Metoden medger inte heller någon noggrannare utvärdering av materialvalet i klockan, dock var 

klockan redan konstruerad i höghållfast plåt vilket också är tänkt att användas i omkonstruktionen. 

  



Abstrakt 

Bracke Forest develops and manufactures forestry machinery suitable for the mechanical forestry. 

On their mounder which is a scarifier there is a mattock wheel that unravels tangles in the ground. 

This mattock wheel is mounted on an arm having multiple joints. The part of the arm where the 

mattock wheel is mounted is called klocka. The design of the klocka was created several years ago 

and it has been strengthened in stages since then. These reinforcements have caused the klocka to 

be expensive to manufacture and Bracke Forest also want it to be a little bit stronger. 

The purpose of this work was to redesign or optimize the klocka’s design to make it more resistant 

and easier to manufacture. 

The klocka is exposed to a complex load cases a so-called load collective of a fatigue type. To 

circumvent the efforts to create a load collective to use in the design and dimensioning of the klocka, 

the design and sizing of the klocka was based on a static stress analysis of the existing klocka. This 

analysis was done with the klocka´s maximum load acting on the klocka in a worst case scenario. The 

idea behind this approach was that instead of doing fatigue strength investigations according to the 

conventional methods, it would be enough to make a new klocka that was just a bit stronger 

according to the static analysis of it to achieve a good result. 

The result of the construction work was that the part of the klocka that was redesigned went from 

being composed of 16 components to be composed of 8 components. The redesigned part was also 

20 percent lighter, which means that the klocka’s weight was reduced by 8 percent. 

The klocka´s strength is estimated to have increased of the redesign because the stress concentration 

at the places where the originally klocka has burst was reduced by using larger radii of bends. Stress 

concentrations were also reduced through the use of softer dimension transitions. 

The advantage of using this method for the redesign and sizing is that the evaluation is done by 

comparison with a part that looks the same, which ensures an adequate evaluation of the required 

strength. Another advantage is that the process of determining a design load case, which is laborious, 

is avoided. One disadvantage is that the established design methods developed to give a good 

performance is neglected. Another disadvantage is that this method gives no evaluation of the 

material choice of the watch, but the klocka was already constructed in high strength steel which is 

meant to be used in the redesign. 
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1. Introduktion 

Bracke Forest utvecklar och tillverkar 

skogsbruksredskap, bland annat maskinburna 

markberedningsaggregat. Dessa bärs 

vanligtvis av en större skotare som är 

ombyggd för ändamålet, se figur 1. En 

skotare är ett terränggående fordon som 

vanligtvis används för virkesutforsling vid 

skogsavverkning enligt kortvirkesprincipen. 

Markberedning av hyggen sker för att ge 

plantor bättre förutsättningar för att gro och 

växa. Markberedningen kan ske på flera sätt. Det gemensamma för de flesta metoder är att en 

omvänd tova skapas för att erhålla en liten kulle med ett tjockare humuslager, se figur 2. Humus är 

det första lagret i jorden under ytväxtligheten och består av organiskt material.1 Fördelarna för 

plantan när den står i ett tjockare humuslager är att humusen binder vatten och innehåller näring. 

Ytterligare fördelar för plantan är ökad solbestrålning och en högre temperatur till följd av att den 

står på en kulle.2 

 

 

Figur 2. Schematisk bild av en omvänd tova meden planta på därför lämplig plats[brackeforest.com]. 

  

  

                                                           
1
 Oxford Dictionary of Biology(2004 s.318). 

2
Bracke Forest. [Brackeforest.com], tillgänglig 2012-04-17. 

Figur 1. En högläggare med fyra rivhjul, en så kallad fyraradig 
högläggare, monterad på en skotare 
[brackeforest.com]. 

Humuslager 

Omvänd tova 
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Markberedning med en högläggare sker genom att dess rivhjul roterar långsamt och intermittent 

samtidigt som den aggregatbärande maskinen drar det framåt och på så sätt skärs en tova loss, 

vänds om och läggs på marken. Figur 3 visar en bild på en klocka inklusive rivhjul, bilden visar 

körriktning och rivhjulets rotationsriktning. Varje uppvänd tova som skapas blir en potentiell 

planteringspunkt. 

 

 

Figur 3. Bild på klockan inklusive rivhjul där körriktning och rivhjulets rotationsriktning är markerade med pilar. 

Klockan är den del av högläggaren som avhandlas i detta arbete och är den del av högläggaren i 

vilken rivhjulet är monterat, se figur 4. Klockans är i sin andra ände fastsatt i den del av högläggaren 

som är fäst i dragmaskinen med en knäled. Klockan finns i höger och vänsterutförande för att passa 

de olika positionerna i flerradiga högläggare. Problemen som Bracke Forest uppgav med dagens 

klocka är att den spricker vid några kritiska punkter och är dyr att tillverka då den består av många 

delar som svetsas samman. 

 

Figur 4. Bild på klockans infästning i dragmaskinen där den inringade delen är klockan[brackeforest.com]. 

  

Rivhjul 
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1.1. Syfte 

Syftet med arbetet är att utifrån hållfasthetsanalyser av klockans nuvarande konstruktion optimera 

eller omkonstruera denna så att den blir hållfastare samt billigare att tillverka.  

1.1.1. Frågeställningar 

 Syftet med arbetet genererade inledningsvis följande frågor.  

 Hur kan klockans erfordrade hållfasthet bestämmas?  

 Kan klockan omkonstrueras så att den blir enklare att tillverka?  

1.2. Avgränsningar 

Klockans konstruktion kan delas upp i tre huvuddelar ledinfästningen, armprofilen och 

rivhjulsmotorfästet, se figur 5. För att styra arbetets inriktning och omfattning skapades följande 

avgränsningar. 

 Omkonstruktionen avgränsas till klockans 

armprofil. 

 Klockans omkonstruktion kommer att 

anpassas mot befintlig 

rivhjulskonstruktion. 

 Klockans erfordrade hållfasthet baseras på 

analyser av den nuvarande konstruktionen. 

 Slangar och kablar i klockan kommer bara att 

omarangeras om det är nödvändigt för hållfastheten eller om det underlättar tillverkningen. 

 De i arbetet använda datorgenerade modellerna ska vara sekretessbelagda. 

 Inga ritningar på den nya konstriktionen kommer att skapas då det inte anses 

värdeskapande. 

  

Ledinfästningen 

Armprofilen 

Rivhjulsmotorfästet 

Figur 5. Klockans tre huvuddelar, ledinfästningen, 
armprofilen och rivhjulsmotorfästet. 
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2. Metoder och verktyg 

För att säkerställa att ett kvalitativt resultat uppnås i arbetet kommer ett antal metoder och verktyg 

användas. 

2.1. Metod för omkonstruering 

Omkonstruktionen av klockan baseras på en hållfasthetsanalys av den nuvarande klockan, 

konstruktionsråd för svetsade detaljer ur handböcker och för ändamålet tillämpbar hållfasthetsteori. 

2.2. Verktyg 

Vid modellering och hantering av datorgenererade tredimensionella modeller används programvaran 

Pro/ENGINEER. I Pro/E skapas villkorsstyrda tredimensionella geometrier och programmet är ett bra 

verktyg för att skapa och hantera solida modeller.3 De verklighetstrogna bilder som kan skapas är en 

bra grund att använda för att ge en bättre förstålelse för en konstruktions för och nackdelar. 

Vid analyser av de modeller som under arbetet skapades i Pro/E och de modeller som erhölls från 

Bracke Forest användes programmet Pro/MECHANICA som bygger på finita elementmetoden. 

Genom analyserna i Pro/M ges information om spänningar i modellen och deformationer orsakade 

av pålagda krafter. 

För att beräkna laster och verifiera analyser gjorda i Pro/M med analytiska beräkningar användes 

beräkningsprogrammet Mathcad. I programmet kan enklare beräkningar samt även avancerade 

matrisberäkningar utföras. Programmet kontrollerar och omvandlar enheter automatiskt i 

beräkningar och presenterar beräkningarna på ett överskådlig vis.4 

2.3. Finita elementmetoden 

Finita elementmetoden (FEM) innebär att hela beräkningsvolymen delas upp i ett flera element med 

enkla geometriska former i vilka förhållandevis enkla samband mellan kraft och förskjutning kan 

antas gälla.5 Dessa förenklade element knyts samman i noder och beskriver då tillsammans hela 

volymens egenskaper. 

  

                                                           
3
 Cascade. [cadsys.cascade.se], tillgänglig 2012-06-23. 

4
 PTC. [ptc.com], tillgänglig 2012-06-23. 

5
 S. Sunnersjö , FEM i praktiken (Sveriges verkstadsindustrier utgåva 2, 1999 s.16). 
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Eftersom att FEM baseras på numeriska lösningar av differentialekvationer behövs randvillkor för att 

lösningar på dessa ska erhållas. Randvillkoren är laster och låsningar på modellen. Randvillkorens 

korrekthet har stor betydelse för analysens resultat och det är viktigt att den som bestämmer 

analysens randvillkor förstår dess inverkan på resultatet.6  

Vid numeriska lösningar av ekvationer beskrivs lösningens noggrannhet med konvergens. Konvergens 

innebär att lösningen på en eller flera funktioner närmar sig ett värde utan att anta detta värde.7 Vid 

användning av FEM-program bestäms vid skapandet av en analys en önskad konvergensgrad som 

styr när analysen ses som färdig. 

Vid användning av FEM finns två metoder för att uppnå konvergens, de är P-metoden och H-

metoden.8 

P-metoden går ut på att polynomgraden för formfunktionerna som beskriver modellsegmentet ökas 

automatisk av FEM-programmet tills önskad konvergens uppnåtts.9 Pro/M som användes i detta 

arbete använder P-metoden för att konvergera. 

H-metoden bygger på att elementen i elementindelningen görs så små att de beskriver modellen på 

ett adekvat sätt och konvergens nås.10 Ett exempel på FEM-program som använder H-metoden är 

ANSYS. 11 

Kraven som ställs på användaren vid nyttjandet av FEM-program är höga trots att det är enkelt att 

mata in information och få ut ett resultat.12 För att ett korrekt resultat från en FEM-analys ska 

erhållas krävs korrekta randvillkor vilket kräver kunniga användare.  

FEM-analysers rimlighet måste alltid bedömas. Detta kan ske genom enklare handberäkningar och 

erfarenhetsbaserade bedömningar. 

  

                                                           
6
 Adams, V, Askenzi, A, Building Better Products with Finite Element Analysis. (OnWord Press 1999 s.103). 

7
 Pohl, P, Grunderna i numeriska metoder. (Norstedts Tryckeri AB Stockholm 1997 s. (2)9) 

8
 Adams, V, Askenzi, A, s.97)  

9
 Forsman,D, Konstruera med Pro/ENGINEER Wildfire 4.0. (Studentlitteratur 2009 s.80). 

10
 Adams, V, Askenzi, A, s.97. 

11
 ANSYS. [ansys.com], tillgänglig 2012-06-23. 

12
 Forsman, D, s.67. 
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3. Hållfasthetsteori 

För att arbetet skulle ge ett bra och trovärdigt resultat bygger hållfasthetsanalyserna och 

konstruktionsarbetet på följande teoretiska grund. 

3.1. Utmattningbrott 
Utmattningsbrott orsakas av laster med växlande eller pulserande magnitud.13  

Utmattningslaster där spänningsamplituden och eller medelspänningen varierar är mycket vanliga. 

Sådan typ av belastning benämns ett lastkollektiv och att bedöma en sådan utmattningslast efter den 

maximala lastamplituden kan medföra en grov överskattnig av lasten.14  

Utmatningslaster där varken spänningsamplituden eller medelspänningen varierar benämns 

konstantamplitudlaster.15 

Utmattning har sin grund i att mikroskopiska sprickor bildas på grund av materialdefekter och 

spänningskoncentrationer vid anvisningar och dimensionsövergångar i och på en komponent utsatt 

för en utmattningslast. Sprickorna växer stegvis vid lastväxlingarna och till sist nås en kritisk 

sprickstorlek när försvagningen på grund av sprickorna är så stor att ett restbrott sker.16 Det är 

vanligt att dessa utmatningsbrott sker i områden som inte hade varit det svaga området vid statisk 

belastning.17 

En konstruktions utmattningshållfasthet beror främst på antalet lastcykler, lastkollektivets form och 

anvisningsverkan.18 I praktiska fall kan utmatningsbrott antas kunna ske om antalet lastcykler 

överstiger 1000 stycken.19 Eftersom att klockan kommer utsättas för fler än 1000 lastcykler kommer 

utmattning av den att beaktas vid omkonstruktionen. 

  

                                                           
13

 H. Lund Grundläggande hållfasthetslära, (Instant Book AB 2007 s.245). 
14

 Plåthandboken s.4:62 
15

 Ohlsson, C. Konstruktionshandbok för svetsade produkter. (Alfa Print AB 2007 s.145) 
16

 H. Lund s.244 
17

 Plåthandboken s.4:61 
18

 Plåthandboken s.4:60 
19

 Plåthandboken s. 4:60 
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”I svetsade konstruktioner är 

anvisningsförhållandena komplicerade och 

sammansatta av makro- och mikrogeometrisk 

anvisningsverkan.”20 I figur 6 visas ett exempel där 

spänningskoncentrationer på grund av 

dimensionsövergången och anvisningsverkan vid 

svetsarna samverkar och gör brottrisken extra stor. 

Anvisningar vid svetstår, svetsrötter och andra 

defekter i svetsförband är vanligen så skarpa att de kan betraktas som ”sprickor”.21 Då höghållfasta 

ståls motstånd mot spricktillväxt ej är större än mjuka ståls blir svetsförbandens 

utmattningshållfasthet den samma oavsett stålsort.22 För att utnyttja ett höghållfast ståls egenskaper 

i en svetsad konstruktion bör svetsarna placeras där spänningarna är relativt låga. Ett höghållfast 

ståls egenskaper kan också utnyttjas om svetsfogarnas utmattningsegenskaper förbättras. Detta kan 

ske om svetsarnas sprickanvisningar elimineras eller minskas till exempel genom slipning eller 

omsmältning av svetsen med en TIG-svets eller plasmabrännare.23 

Ytojämnheter på en utmatningsbelastad konstruktion kan vara tillräkligt för att initiera sprickor som 

leder till brott. I svetsade konstruktioner finns ofta sådana ojämnheter på eller bredvid en svets. I 

den värmepåverkade zonen kring en svets är det också vanligt förekommande med ytliga 

mikrosprikor som kan leda till brott.24 I den värmepåverkade zonen kan också restspänningar och 

härdfel i materialet som kan orsakar försvagningar.25 Svetsars härdfel och restspänningar kan 

minskas med efterbehandlingar av svetsen så som avspänningsglödgning26 och mekanisk 

avspänningshamring.27 

  

                                                           
20

 Plåthandboken s.4:60 
21

 Plåthandboken s.4:64 
22

 Plåthandboken s.4:64 
23

 Kirkhope, K. J, Bell, R, Caron, L, Basu, R. I, Ma, K.-T. Weld detail fatigue life improvement techniques. Part 1: 
review. (Marine structures, 1999 s.448) 
24

 Nausheen, N, Fawad, T, Rasheed, A. B. Failure Analysis of HAZ Cracking in Low C_CrMoV Steel Weldment. 
(Journal of Failure Analysis & Prevention,2009 s.375) 
25

 Callister, W.D.  Materials Science and Engineering. (John Wiely & Sons second edition 2005 s.584) 
26

 Kirkhope, K. J, Bell, R, Caron, L, Basu, R. I, Ma, K.-T. s.460 
27

 Kirkhope, K. J, Bell, R, Caron, L, Basu, R. I, Ma, K.-T. s.457 

F 

Figur 6. Exempel på svetsad detalj utsatt för 
en kraft F, där samverkan mellan 
dimensionsövergångar och anvisningar vid 
svetsar ger försvagningar. 
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Vid användandet av höghållfasta stål kan ej stålets högre utmattningshållfasthet utnyttjas om 

materialet är, svetspåverkat, termiskt skuret eller om miljön är kraftigt korrosiv.28  

Kanterna vid obehandlade svetsar och defekter i svetsar är ofta så skarpa att de kan betraktas som 

sprickor. Detta medför att svetsförbandens livslängd i huvudsak utgörs av spricktillväxthastigheten, 

se figur 7, som visar hur en initial defekt i en svets utsatt för en utmattningslast växer till en kritisk 

spricka som leder till ett brott. Eftersom att livslängden beror av spricktillväxthastigheten blir 

utmattningshållfastheten för svetsförband belastade med konstantamplitudlaster och ett stort antal 

lastcykler oberoende av materialets statiska hållfasthet.29  

Vid tryckspänningar normalt mot sprickans utbredning genereras ej någon spricktillväxt ty vid sådan 

last sluter sig sprickan vid varje last cykel.30 Detta gäller endast vid pulserande belastning. 

 

Figur 7. En defekt i en svets utsatt för en utmattningslast växer till en kritisk spricka som leder till brott [Lund, H s.276]. 

  

                                                           
28

 Ohlsson, C. s.69 
29

 Plåthandboken s.4:60 
30

 H.lund s.277 

Initial defekt 

Spricktillväxt 

Kritisk spricka Brott 
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3.2. Elasticitetsmodul 
Elasticitetsmodulen hos ett material bestäms av krafterna mellan materialets atomer. Mellan 

atomerna finns både repellerande och attraherande krafter. I ett obelastat material ligger atomerna 

med det inbördes avstånd som ger den lägsta potentiella energin dem emellan, se viloläget i figur 8. 

Om en yttre dragkraft läggs på materialet så dras atomerna ifrån varandra, och både de repulsiva och 

attraktiva krafterna avtar. Eftersom de repellerande krafterna mellan atomerna avtar fortare med ett 

ökat avstånd än de attraherande31 så uppstår en dragspänning i materialet som motkraft till den 

yttre pålagda kraften. Om materialet trycks ihop blir förhållandet det omvända, de repulsiva 

krafterna mellan atomerna ökar mer än de attraherande krafterna när avstånden mellan atomerna 

minskar och en tryckspännig i materialet uppstår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deriveras funktionen för atomernas potentiella energi med avseende på avståndet mellan dem fås 

funktionen för bindningskraften mellan atomerna, funktionens andraderivata är materialets 

elasticitetsmodul. Området mellan A och B i figur 8 är det område som brukar beskrivas som den 

linjära elasticitetsmodulen för drag och tryck. Den schematiska skissen i figur 8, visar att om material 

utsätts för större deformationer utan plasticering skulle materialets elasticitetsmodul avvika 

märkvärt från dess linjära approximation. 

  

                                                           
31

 B. Bergman och M. Selleby, Materiallära för materialdesign - metallare och keramer, (kompendie KTH 2008 
s.MEG-3). 

Viloläge 

A 

Potentiell energi 

B 

Atomavstånd 

Figur 8. Schematisk bild av lägesenergin mellan atomer beroende av avståndet mellan dem. Området mellan A och B 
brukar approximeras som materialets linjära elasticitetsmodul. 
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Vanligtvis bestäms elastisitetsmodulen genom att ett dragprov genomförs där spänningen som 

funktion av töjningen registreras.32 Denna funktions derivata är elastisitetsmodulen. Vid praktisk 

användning approximeras elasticitetsmodulen till en linjär funktion som inom användningsområdet 

stämmer bra överens med verkligheten. I FEM-analyserna i detta arbete används en linjär 

approximation för elasticitetsmodulen. 

3.3. Skjuvning 
Skjuvning är en dimensionslös enhet och kan beskrivas som vinkeländringen av en ursprungligen rät 

vinkel i en kropp som deformeras. När en kropp utsätts för en yttre skjuvande kraft F, se figur 9, 

uppstår ett inre motstånd τ, som benämns skjuvspänning.33 Sambandet mellan materialets 

deformation beskrivet av kvoten Δl/H och skjuvspänningen, ges av skjuvmodulen, G, enligt  

ekvation 1, 

  
   

  
     (1) 

där τ är skjuvspänningen i MPa, och H är höjden i mm och Δl är skjuvningen i mm. 

Skjuvmodulen är en approximativ beskrivning av ett materials motstånd mot skjuvning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

I isotropa material, det vill säga material med samma egenskaper i alla riktningar råder sambandet 

mellan skjuvmodulen, elasticitetsmodulen, och Poissons konstant enligt ekvation 2,34  

  
 

      
      (2)  

där G är skjuvmodulen i MPa, E, elasticitetsmodulen i MPa och υ är Poissons konstant. Poissons 

konstant är materialberoende och för stål är den ungefär 0,3.  

                                                           
32

 Karlebo Handbok (Liber AB 2009 s.216). 
33

 H. Lund s.22. 
34

 H. Lund s.22. 

H 

Δl F 

τ 

Figur 9. Figuren visar en skjuvad kropp utsatt för en 
skjuvande kraft F. 
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3.4. Spänningar 
Enheten för spänning är den samma som för tryck, kraft dividerad med area35 enligt ekvation 3 

  
 

 
      (3) 

där spänningen, σ, ges i MPa, kraften, F, ges i Newton och arean, A, ges i mm2. 

I fleraxliga spänningstillstånd uppstår både töj och skjuvspänningar i de flesta riktningar, inte bara i 

koordinatsystemets x-, y- och z-riktningar. I vissa riktningar i modellen blir skjuvspänningarna noll och 

det innebär att i den riktningen finns en huvudspänning.36  

Vid konstruktionsarbete är oftast effektivspänningen mest intressant för att enkelt kunna jämföra 

spänningar mot kända materialdata. En vanlig metod för att bedöma effektivspänningar som också 

används i detta arbete är von Mises flythypotes. I ekvation 4 visas ekvationen för von Mises 

flythypotes vid fleraxligt spänningstillstånd  

      
    

    
                        

      
      

    (4) 

där σe är effektivspänningen och övriga konstanter i visas i figur 10. 

 

Figur 10. Spänningsstorheterna som används i von Mises flythypotes. Spänningsriktningarna markerade med σ är 
töjspänningar och de markerade med τ är skjuvspänningar. 

 

  

                                                           
35

 H. Lund s.7. 
36

 H. Lund s.161. 
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3.5. Böjstyvhet 
En balks böjstyvhet beror på dess längd, yttröghetsmoment och elasticitetsmodul. Om balkens 

deformationer är små kan elastiska linjens differentialekvation användas för att beskriva 

utböjningen. Vid större deformationer får andra tillvägagångssätt tillämpas. Detta gäller också vid 

FEM-analyser där särskilda metoder används när deformationerna blir stora. När och om 

deformationerna skall betraktas som stora avgöras av erfarenhet eller genom provning. 

Yttröghetsmomentet beror på balktvärsnittets geometri och bidrar till balkens förmåga att motstå 

böjning. Yttröghetsmomentet bestäms av balkens tvärsnitt enligt ekvation 5, 37 

                           
 

 
     (5) 

där Iy är tvärsnittets yttröghetsmoment kring y-axeln, A är arean, d och e är koordinater enligt figur 

11 och z är delareans avstånd till tvärsnittets tyngdpunkt.  

I finita elementanalyser överskattas ofta böjstyvheten hos den analyserade modellen på grund av 

den linjära approximationen av elastisitetsmodulen,38 vilket bör betänkas vid dimensionering. 

 

Figur 11. Ett godtyckligt balktvärsnitt vars yttröghetsmoment kan beskrivas med ekvation 5. 

 

  

                                                           
37

 H. Lund s.80. 
38

 R. L. Muhanna, H. Zhang, R. L. Mullen Combined Axial and Bending Stiffness in Interval Finite-Element 
Methods(Journal of Structural Engineering 2007 s.1702) 
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4. Produktutveckling 

Resultatet av arbetet är en omkonstruktion av armprofilen där de dimensionerande 

spänningsnivåerna för omkonstruktionen baseras på en statisk hållfasthetsanalys av den nuvarande 

klockan. Den statiska hållfasthetsanalysen görs med klockan utsatt för det mest påfrestande 

lastfallet. 

4.1. Analys av nuvarande klockan 

Klockans konstruktion och dess ingående komponenter studerades för att ge ett begrepp om 

arbetsbehovet vid tillverkning. Klockans hållfasthet studerades noggrannare genom en FEM-baserad 

hållfasthetsanalys. FEM-analyserna verifieras också med handberäkningar.  

4.1.1. Analysstrategi 

Bracke Forests konstruktörer har i omgångar förstärkt den nuvarande klockan på de ställen som vid 

praktisk användning har visat sig klena. Dessa förstärkningar kommer att ses som en beaktningsvärd 

optimering i hållfasthetsanalyserna eftersom att de har gjorts på de ställen där klockan tenderar att 

spricka. 

Klockans konstruktion ska inför de teoretiska hållfasthetsanalyserna förenklas kraftigt då den 

kompletta modellen av klockan består av många delar som fästs i varandra med både svets och 

skruvförband. Den kompletta modellen av klockan blir på grund av sin komplexhet för avancerad och 

omfattande för att en hållfasthetsanalys ska kunna genomföras.  

Klockan kommer i de områden som enligt Bracke Forest är svaga, eller där de initiala analyserna 

påvisar svagheter, att modelleras noggrannare. 
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4.1.2. Klockans konstruktion 

Klockans nuvarande konstruktion är förhållandevis komplicerad och består av cirka 24 större 

sammansvetsade plåt-och rördelar. Vissa av plåtarna bockas dessutom innan de svetsas samman. 

Utöver delarna som svetsas samman skruvas vissa delar fast på klockan, till exempel slangklammern, 

axeln i ledinfästningen, rivhjulet och hydraulmotorn som driver rivhjulet, se figur 12 och 13. 

 

 

Figur 12. Klockans nuvarande konstruktion inklusive rivhjul och de benämningar på klockans delar som används i 
rapporten. 

 

 

Figur 13. Vy som visar slangingången och dess klammer samt axeln i ledinfästningen. 

  
Rivhjulsmotorfästet 

Ledinfästning 

Armprofil 

Rivhjulet 

Rivhjulsmotorfäste 

Rivhjul 

Slangingång och klammer 

Axeln i ledinfästningen 
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Armprofilen som är den del av klockan som detta arbete är inriktat på, består av två större plåtar 

som båda är av 8 mm tjocklek och bockade, se figur 14. Dessa två delar svetsas samman och bildar 

klockans huvudform. De två plåtarna är förstärkta med fyra invändiga och fyra utvändiga 

förstärkningsplåtar där alla utom de två som är blå i figur 15 är av 8 mm stålplåt, de två blå är gjorda 

av 12 mm stålplåt. 

Det finns ytterligare tre plåtar på armprofilen, två på var sida om ledinfästningen, och en invändig 

plåt som är en del av slanggenomföringen. De tre plåtarna förbises dock i detta arbete. 

Materialet i plåtarna i den del av klockan som ska omkonstrueras är Domex 640 XP, förutom i de två 

12 mm förstärkningsplåtar som är blå i figur 15, som består av Weldox 700. På klockan sitter det 

dessutom några slitplåtar i Hardox 400 dessa behandlas dock ej i detta arbete. Slangklammern som 

sitter på klockan är gjord av kvadratisk stång i SS 2172 material. 

 

Figur 14. Armprofilens två huvudplåtar                                          Figur 15. Förstärkningsplåtarna på armprofilen på  
 tillverkade av 8 mm tjock Domex 640 XP plåt.                  den nuvarande klockan. De gröna plåtarna är de invändiga 
                     förstärkningsplåtarna och alla utom de blå plåtarna är 
                     tillverkade av 8 mm tjock Domex 640 XP, de blå plåtarna är 
                      tillverkade av 12 mm tjock Weldox 700. 
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4.1.3. Förenklingar för analysen 

I hållfasthetsanalyserna bortses det från 

de i klockan fastskruvade delarna 

förutom rivhjulet och dess infästning 

som ersätts med ett kraftvillkor. Axeln i 

ledinfästningen antas sitta helt fast i 

ledinfästningen. 

De gröna delarna i figur 16 tillhör inte 

arbetets huvudområde och förenklades i 

möjlig mån för att minska arbetsmängden i analyserna av klockan. Den lila delen ersätter de två 

ihopsvetsade armprofilsplåtarna hos originalet. Den lila delen innehåller också de fyra invändiga 

förstärkningsplåtarna. Anordningen för slangenomgångarna modellerades också. 

                                    

Figur 17. De fyra yttre förstärkningsplåtarna 
 på klockan som inkluderades i analysen är 
 markerade med rött. 

I figur 17 visas de fyra yttre förstärkningsplåtarna. De flesta förstärkningsplåtarna sitter fästa i 

armprofilen och i ledinfästningen i 6 mm breda områden längs alla deras kanter, se figur 18 för 

exempel. Att fästa plåtarna i områden längs kanterna gjordes som förenklingar av svetsarna.  

  

Figur 16. Den inför analyserna förenklade klockan. 

Figur 18. Den övre förstärkningsplåten fästes i 
armprofilen i det 6 mm breda området utanför den 
svarta linjen. 



17 
 

På de ställen som är markerade i figur 19 och 20 har svetsarna modellerats som en bättre simulering 

av den verkliga konstruktionen. Denna bättre simulering gjordes för att dessa områden var av Bracke 

Forest erfaret svaga områden och ansågs grundläggande för omkonstruktionen. De två markerade 

svetsarna i figur 19 modellerades med a-måttet 6,5 mm och de två svetsarna i figur 20 modellerades 

med a-måttet 5,5 mm. I samma figur framgår det också att en kant är osvetsad. 

                                                            

Figur 19. På insidan av på armprofilens böj modellerades 
 två svetsar med a-måttet 6.5 mm. 

4.1.4. Randvillkor 

För både FEM-analyserna och handberäkningarna erfordras adekvata randvillkor. 

De låsningar som användes på modellen vid analyserna illustreras grafiskt i figur 21. 

Motståndet på rivhjulets tand när den skär igenom marken påverkar rivhjulet med kraften F. Kraften 

antas verka mitt på tanden då tandens arbetsyta befinner sig lodrätt nedanför rivhjulets centrum. 

Detta scenario valdes eftersom att det bedömdes som mest ogynnsamt ur hållfasthetssynpunkt då 

det ger det största böjmomentet i klockan, se bilaga 1, för utförlig beräkning. 

 

Figur 21. Grafisk beskrivning av valda randvillkor för klockan. 

F 

Osvetsad kant 

Svetsar med 

 a-måttet 5,5 mm 

Svetsar med a-måttet 6,5 mm 

Ledad infästning 

Fast stödpunkt 

F         Kraft verkande på rivhjulet 

Figur 20. Vid ledinfästningen modellerades två svetsar 
med a-måttet 5,5 mm och en kant lämnades osvetsad. 
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Centum på rivhjulet ligger inte rakt bakom centrum på klockans infästning på leden, se figur 22. Det 

medför att vid drift kommer klockan att snedställas något så att rivhjulets centrum hammnar rakt 

bakom leden. Det medför att kraften verkande på klockan kommer att snedställas i motsvarande 

grad. 

Kraftens snedställning beräknades och beskrevs med en enhetsvektor vilken användes i FEM-

analyserna. I handberäkningarna antogs en kraft verkande på kraftangrepspunkten vinkelrätt mot 

rivhjulets centrumaxel vara en tillräckligt bra approximation. 

Ur beräkningar erhölls enhetsvektorn (x=1, y=0 ,z=0,018) för ett högerorienterat tre dimensionellt 

koordinatsystem med x och y-axlarna enligt figur 23. Utförliga beräkningar för enhetsvektorn finns i 

bilaga 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraften F som används i hållfasthetsanalyserna är den maximala kraften som kan uppstå på tanden. 

Kraftens storlek är baserad på hydraulmotorns deplacement, trycket när hydraulsystemets 

säkerhetsventil släpper och rivhjulets diameter. Kraften beräknades till 22 kN och utförliga 

beräkningar finns i bilaga 2 

  

Figur 22. Rivhjulets förskjutning 
kommer att orsaka en snedställning av 
klockan under drift. 

X 

Y 

19 mm 

1025 mm 

Figur 23. Vertikala avståndet mellan rivhjulets centrum och 
axeln i ledinfästningen samt x-och yriktningarna som 
andvändes för att beskriva kraftriktningen. 

Y 
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Kraften från rivhjulet på klockan verkar i analyserna på rivhjulsmotorfästets inneryta se figur 24. 

Denna verkningsyta ersätter det skruvförband som i verkligheten överför kraften mellan rivhjulet och 

klockan. 

 

 Figur 24. Figuren visar var kraften från rivhjulet verkar på klockan. 

4.2. Svagheter hos den nuvarande klockan 

Syftet med analyserna av den nuvarande klockan var att finna svaga punkter att omkonstruera och 

erhålla spänningsnivåer som kan styra dimensioneringen av klockans omkonstruktion. 

Erfarenheter från användning av klockan har enligt Bracke Forest visat på tendenser att den spricker 

vid tre positioner som visas i figur 25 och 26. Position 1 är i bockningen av förstärkningsplåten som 

sitter mellan ledinfästningen och armprofilen, Position 2 på klockans undersida i bockningsvecket och 

position 3 i materialet mellan hålen i slangingångarna. 

                                                         

Figur 25. De erfaret svaga punkterna vid 
förstärkningsplåten vid ledinfästningen och 
böjen på armleden är markerade 
som position 1 och 2. 

  

Figur 26. Det erfaret svaga området vid slangingångarna på 
klockan markerat som position 3. 

1 

2 

3 

Ytan på rivhjulsmotorfästet där 

kraften från rivhjulet verkade under 

analyserna 
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4.3. Hållfasthetsanalys 

Klockans hållfasthet bedömdes med en FEM-analys som verifierades med hållfasthetsberäkningar 

enligt handböcker. 

I FEM-analyserna användes en elasticitetsmodul på 200 GPa och Poissons konstant på 0.3. 

Analyserna gjordes som multipass analyser med en maximal polynomgrad 9 och en konvergensgrad 

på 10 procent. Analyserna konvergerade bra och en graf över deformationsenergin relativt 

polynomgraden som visar konvergensen finns i bilaga 4. 

Resultatet från FEM-analysen på den förenklade klockan visas i figur 27. Analyserna visar på relativt 

stora spänningskoncentrationer på två av de tre områdena där klockan tenderade att spricka vid 

praktisk användning. I position 1 i bockningen av förstärkningsplåten mellan armprofilen och 

ledinfästningen uppgick spänningskoncentrationerna till drygt 300 MPa. I position 2 på undersidan av 

armprofilens böj uppgick spänningskoncentrationerna till knappt 300 MPa.  

 

Figur 27. Spänningsbild från FEM-analysen på den nuvarande klockan som visar de största spänningskoncentrationerna 
vid de ställen där klockan tenderade att spricka vid praktisk användning. 
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Klockan tenderade i verkligheten också att spricka i materialet mellan hålen i slangingångarna. Dock 

visade inte FEM-analysen på några större spänningar där, se figur 28. De största spänningarna vid 

slanghålen var drygt 100 MPa. Därför bedöms dessa sprickor inte bara uppstå av spänningar till följd 

av belastningen på rivhjulet, utan också på grund av att slangarna rör på sig, restspänningar efter 

tillverkning och yttre påverkan från slag och nötning som genererar anvisningar eller ger direkta 

brott.  

 

Figur 28. Spänningsbild från FEM-analysen detaljvy på position 3. 

Spänningar på andra än de tre erfaret klena positionerna beaktas men anses mindre intressanta.  

Handberäkningarna genomfördes för att kontrollera de nominella spänningarna i position 1 och 2. 

I position 1 erhölls av handberäkningarna en nominell spänning på 34 MPa, se bilaga 5. 

I position två blev enligt handberäkningar de nominella spänningarna 59 MPa, se bilaga 6. 

De handberäknade spänningarna stämde överens med de i FEM-analysen erhållna nominella 

spänningarna vilket styrker analysernas korrekthet.  

4.4. Omkonstruktion av klockan 

Klockan omkonstrueras så att ställda mål och önskade egenskaper uppnås. 

4.4.1. Konstruktionsstrategi 

Genom att utnyttja resultatet från analysen av klockans nuvarande konstruktion och Bracke Forests 

erfarna vetskap om klockans svaga områden ska klockan omkonstrueras så att dessa svaga områden 

elimineras eller erhåller önskvärd styrka. 

Då Bracke Forest önskar en starkare och lättare klocka måste materialutnyttjandet optimeras. 

Optimeringen ska ske så att spänningarna minskar i de mest kritiska områdena samtidigt som de 

nominella spänningarna kan tillåtas vara något högre än i den nuvarande klockan. 
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Spänningskoncentrationer minimeras genom undvikande av skarpa dimensionsövergångar. För att 

ytterligare minimera anvisningsverkan ska tvära övergångar mellan böjveka och böjstyva tvärsnitt 

och vridveka och vridstyva tvärsnitt undvikas. 

Eftersom sprickanvisningars påverkan på utmattningshållfasthet är stor ska svetsarna, som är en stor 

källa till sådana, efterstävas att placeras där spänningarna är lägst. 

Olika svetsar har olika goda utmattningsegenskaper och dessa egenskaper beror också på 

spänningsriktningar i svetsarna. För att optimera konstruktionens utmattningshållfasthet ska för 

svetsarna så gynnsamma förhållanden som möjlig eftersträvas. Det innebär att försöka konstruera 

bort primärbelastade svetsar, minimera spänningarna i svetsrötter speciellt dragspänningar i 

svetsroten och om möjligt använda stumsvetsar istället för kärlsvetsar då stumsvetsars 

utmattningsegenskaper är bättre.39 

Eftersom att de värsta sprickanvisningarna i en svets är där svetsen börjar och där den slutar så 

användas kontinuerliga svetsar i utmattningsbelastade områden. Detta för att minimera mängden 

anvisningar genererade i ändarna på svetsarna.40 

Klockan ska också konstrueras och dimensioneras så att den bedöms klara skogsbrukets vardag med 

kraftiga slag, vibrationer och nötning. 

För att klockan ska bli enklare att tillverka ska mängden ingående komponenter minskas bland annat 

genom att ha färre förstärkningsplåtar. Tillverkningen av klockan underlättas också om de ingående 

delarna passar både höger-och vänsterutförandet av klockan. 

  

                                                           
39

 Welding Hand Book del 5 s.17-67 
40

 Welding Hand Book del 5 s.15 
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4.4.2. Den omkonstruerade klockan 

Klockan omkonstrueras så att armprofilen består av fyra huvudplåtar och inga förstärkningsplåtar, se 

figur 29. Dessa plåtar är alla 10 mm tjocka och passar både till höger-och vänsterutförandet av 

klockan. Dock bockas sidoplåtarna åt olika håll beroende på utförande. 

 

 

Figur 29. Sprängbild på den omkonstruerade klockan. 

Den nya armprofilens tvärsnitt som visas i figur 30 utnyttjar samma utrymme som den nuvarande 

klockans. Genom optimering av tvärsnittet har en något böjstyvare profil har kunnat skapas samtidigt 

som tvärsnittsarean och vikten har minskat.  

 

 

 

 

  

Figur 30. Den omkonstruerade armprofilens tvärsnitt. 
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För att minska spänningskoncentrationerna i böjen på armprofilen har den konstruerats med stora 

radier. Innerradien på över-och underplåten är 200 mm och bockningsradien på den inre sidoplåten 

är 100 mm. För att minska spänningarna i kärlsvetsarna som håller ihop de fyra huvudplåtarna har 

sidoplåtarna placerats så att de och kärlsvetsarna har hamnat en bit in från kanterna på den övre och 

den undre plåten där spänningarna är störst.  

I underplåten på insidan av böjen på armprofilen uppstår de största spänningarna. Bockningsradien 

på den inre sidoplåten gjordes mindre än underplåtens radie i böjen. På detta sätt kunde svetsarna 

placeras längre ifrån de största spänningskoncentrationerna i böjen, som är i kanten på underplåten, 

se figur 31. 

  

Figur 31. Den innre sidoplåtens bockningsradie gjordes mindre än över-och underplåtens innerradie för att undvika att 
svetsen placerades i de största spänningskoncentrationerna. 

Vid armprofilen infästning i ledinfästningen används helt penetrerande svetsar eftersom svetsarna 

där bedöms som primärbelastade och helt penetrerande svetsar är fördelaktigare ur ett 

utmattningsperspektiv. 

Vid infästningen av rivhjulsmotorn i armprofilen är tanken att det kan ske med kärlsvetsar på samma 

sätt som det sker idag; då det bedöms som tillräckligt hållfast och fördelaktigt för tillverkningen. 

För att minska hålet i plåten där slangarna leds in i klockan och samtidigt minska hålets inverkan på 

klockans hållfasthet arrangerades slangarna så att de sitter i en kvadrat istället för på rad. 

  

Svetsen 
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En ny slangklammer konstruerades för att passa det nya slangarangemanget. Den inre av de tre 

delarna i klammern och skyddsplåten svetsas fast i klockans yttre sidoplåt, se figur 32. Klammerns 

andra två delar skruvas fast i den fastsvetsade delen och används för att klämma fast slangarna. Den 

bockade plåtbiten sitter som skydd för slangingången svetsas fast i klockans yttre sidoplåt och 

förhindrar att skräp kommer in genom hålet in i klockan. Den har också till uppgift att agera skydd 

och stöd till slangklammern. 

 

 

4.4.3. Utvärdering av omkonstruktionen 

Den omkonstruerade klockan analyseras på samma sätt som den nuvarande klockan, vilket betyder 

att samma låsningar och laster används. Även omkonstruktionen förenklades inför analyserna. 

Av slangklammern inkluderades endast skyddsplåten och en förenklad modell av den inre delen av 

slangklammern i analysen. 

Kälsvetsarna som sitter mellan sidoplåtarna och över-och underplåtarna modellerades och ingick i 

FEM-analysen. Övriga svetsar förenklades till stumsvetsar och krävde därför ingen extra modellering. 

Analyserna konvergerade tillfredställande och en graf över deformationsenergin relativt 

polynomgraden som visar konvergensen finns i bilaga 7. 

  

Figur 32. Slangklammern och skyddsplåten. 

Skyddsplåt 

Denna del av klammern 

svetsas fast 
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Spänningarna enligt en FEM-analys med samma randvillkor som för analysen på den nuvarande 

klockan visas i figur 33. Spänningskoncentrationerna i position 1 i den omkonstruerade klockan är på 

knappt 300 MPa. Spänningskoncentrationerna i position 2 i den omkonstruerade klockan är på 250 

MPa. 

 

Figur 33. Spänningsbild från FEM-analysen på den omkonstruerade klockan. 

Spänningarna vid slanigingången på den omkonstruerade klockan visas i figur 34 där de största 

spänningarna blev cirka 100 MPa. 

 

Figur 34. Spänningsbild på den omkonstruerade klockan, detaljvy på position 3. 

Den för störst spänningar utsatta svetsen i den omkonstruerade klockan är kälsvetsen som håller den 

inre sidoplåten mot underplåten. De största spänningarna i den svetsen uppgår till 150 MPa i 

närheten av position 2. 

Analyserna kontrollerades med handboksberäkningar som gav att i position 1 var de nominella 

maxspänningarna 47 MPa och i position 2 48 MPa, se bilaga 8 och 9 för utförliga beräkningar. 

  

1 
2 
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5. Diskussion 

Hållfasthetsanalyserna i arbetet använde maxkraften på klockan som last. Detta är inte en last som 

uppträder vid varje lastväxling. För dimensioneringen mot utmattning hade resultatet blivit lika 

oavsett storleken på lasten så länge samma last användes både vid analysen av den nuvarande 

klockan och vid analysen av omkonstruktionen. Att resultatet blir samma beror på att 

dimensioneringen av den omkonstruerade klockan gjordes relativt spänningarna i analysen av den 

nuvarande klockan och inte mot rekommenderade spänningsnivåer i konstruktionsnormer. 

En orsak till att den verkliga maxlasten användes är att det gav en viss information om 

spänningsnivåerna vilka då kunde jämföras mot konstruktionsmaterialets brott och sträckgränser. 

Klockans utmattningshållfasthet kan optimeras genom att de mest kritiska anvisningarna till exempel 

slipas eller behandlas med en TIG-svets så att de blir jämna. Nytta av en sådan åtgärd är antagligen 

förgäves eftersom risken är överhängande att slag mot stenar och liknande skulle skapa nya 

anvisningar. 

Att dimensionera en omkonstruktion av en befintlig och beprövad komponent efter resultatet av en 

förhållandevis enkel statisk hållfasthetsanalys av originalet medförde stora arbetsbesparingar. 

Alternativet till den använda metoden är att med hjälp av arbetsamma fältmätningar bestäma ett 

lastkollektiv och sedan utföra dimensioneringen med hjälp av en lämplig metod eller norm. 

En svaghet hos den använda metoden är att utredning av konstruktionsmaterialet är svåra att göra. 

Nu var klockan redan konstruerad i höghållfast stål vilket också gäller omkonstruktionen. 

Utredningen av svetsarnas hållfasthet hade kunnat göras noggrannare med konventionella 

konstruktionsmetoder. Vid omkonstruktionen av klockan togs endast hänsyn till allmänna 

konstruktionsråd gällande svetsade konstruktioner och att spänningarna i svetsarna skulle vara lägre 

än i den nuvarande klockan. 

Den använda konstruktionsmetoden tar inte heller någon hänsyn till eventuella 

dimensioneringsnormer vilket gör den olämpligt att använda vid konstruktion av normstyrda detaljer 

till exempel lyftdon. 

Felsäkerheten hos denna metod torde vara ganska god även vid jämförelse mot mer vedertagna 

dimensioneringsmetoder. Det som gynnar kvaliteten i dimensioneringen enligt den använda 

metoden är att den utgår från en konstruktion vars hållfasthet är känd och liknar den nya 

konstruktionen. 
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En begränsning i att använda resultatet från en hållfasthetsanalys vid dimensionering är att det inte 

fungerar vid nykonstruktioner.  

Dimensioneringsmetoden fungerar troligen bättre ju mindre som ändras i omkonstruktionen vilket 

kan hämma kreativiteten och innebär att vid allt för stora förändringar bör andra mer vedertagna 

metoder beaktas. 

Ett fortsatt arbete skulle vara att verifiera konstruktionsmetoden. Det skulle kunna ske genom att 

med fältmätningar bestämma ett lastfall att använda tillsammans med konventionella konstruktions 

och dimensioneringsmetoder och jämföra resultatet med resultatet av detta arbete. Den bästa 

verifierigsmetoden är dock att tillverka den omkonstruerade klockan och prova den under drift. 

Den omkonstruerade klockan konstruerades av 10 mm tjock plåt och bedömdes då vara något 

starkare än den nuvarande klockan samtidigt som den omkonstruerade delen var 20 procent lättare. 

Önskas klockan ännu starkare skulle 12 mm plåt kunna användas vilket skulle öka klockans styrka 

ytterligare men då skulle klockan bli lika tung som den nuvarande konstruktionen. 

Vid analyserna av den omkonstruerade klockan antogs det att kälsvetsarna var icke penetrerade. Om 

penetrerande svetsar används vid tillverkningen av klockan kommer sannolikt svetsarnas hållfasthet 

att öka eller medge att ett mindre a-mått kan väljas. Krävs det fogberedning för att säkerställa 

svetsarnas penetration kommer det troligtvis medföra att tillverkningskostnaden ökar. 

Armprofilen konstruerades med enkelsidiga kälsvetsar vilket bedömdes som tillräckligt. Önskas 

starkare svetsar skulle dubbelsidiga kälsvetsar kunna användas på de mest utsatta ställena. Den 

svetsningen skulle kunna ske invändigt i klockan innan alla delarna har satts ihop. Dubbelsidiga 

svetsar skulle betyda mest där det är dragspänningar i svetsroten. 
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6. Slutsatser 

Syftet med arbetet var att omkonstruera eller optimera klockan så att den blev enklare att tillverka, 

starkare och lättare. Detta uppnåddes med hjälp av de använda metoderna, vedertagen 

hållfasthetsteori samt konstruktionsråd för svetsade detaljer ur handböcker.  

Den omkonstruerade klockan bedöms som starkare än den nuvarande klockans och dess erfordrade 

hållfasthet baseras på användning och FEM-analyser av den nuvarande konstruktionen. 

Den omkonstruerade klockan blev lättare att tillverka tack vare reduceringen av komponenter i 

armprofilen som exklusive skruvar och brickor gick från 16 till 8 komponenter. Dessutom förenklas 

tillverkningen genom att mycket av fogberedningen har kunnat elimineras genom användandet av 

kälsvetsar. Den av konstruktionen erfordrade svetslängden har också minskat. 

Omkonstruktionen har medfört att armprofilens vikt har reducerats med 20 procent vilket gör 

klockan som helhet 8 procent lättare. 
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Bilaga 1 Maximala böjmomentet I klockan 

 

Böjmomentet I klockan kan beskrivas enligt figuren ovan med ekvation 1, 

                                                                          

där F är kraften på rivhjulstanden, a är det vertikala avståndet från rivhjulscentrum till 

ledinfästningen, b är rivhjulets radie och α är vinkeln mellan en tänkt linje mellan punkten där kraften 

på rivhjulstanden verkar och en vertikal linje. Denna funktions maximi-och minimivärden erhålls där 

dess derivata med avseende på α antar värdet noll enligt ekvation 2. 

                                                                            

Då derivatan sätts lika med noll erhålls följande värden på α: 

                   

De erhållna värdena kontrolleras i ekvationen och då visas att funktionens maximivärde nås för α=0. 

                             

 

F 

α 

a 

b 
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Bilaga 2 Enhetsvektorn 

 

Eftersom att centrum på rivhjulet inte ligger rakt bakom klockans ledinfästning, se figuren ovan, 

snedställs klockan något vid drift och riktningen på kraften snedställs på samma sätt. Enhetsvektorn 

som användes till FEM-analyserna för att beskriva kraftens snedställning beräknades enligt måtten 

och riktningarna i figuren ovan. Vilket gav enhetsvektorn nedan. 

Enhetsvektorn
1025 0 19( )

1025
2

0
2

 19
2



1 0 0.019( )

 

 

 

19 mm 

1025 mm 
Y 

X 

. 
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Bilaga 3 Maxraften på tanden 

Maxkraften som verkar på tanden beror av, maxtrycket i hydrauliksystemet som styrs av en 

tryckbegränsningsventil, rivhjulsmotorns deplacement och den verksamma radien på rivhjulet. 

Tryckbegränsningsventilens maxtryck. 

ps 35MPa
 

Motorns radiandeplacement. 

DPm 2.5
l

2
398mL

 

Motorns vridmoment som funktion av konstanterna ovan. 

Mr DPmps 14kN·m
 

Effektiv rivhjulsdiameter när kraften antas verka mitt på tanden. 

Dr 1.25m
 

Verksamma rivhjulsradien. 

rr

Dr

2
0.625m

 

Kraften som verkar på tanden. 

Ft

Mr

rr

22kN

 

 

 kNm 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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Bilaga 4 Graf som visar konvergensen vid analyserna av den nuvarande klockan 

 

 

Att deformationsenergin enligt grafen ovan är ganska konstant från polynomgrad tre till åtta tyder på 

att konvergensen vid analysen är tillfredställande. Det betyder att noggrannheten i analysen också är 

tillfredställande.
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Bilaga 5 Handberäkningar för spänningarna i position 1 i den nuvarande 

klockan 

För att verifiera FEM-analysernas korrekthet gjordes kontrollberäkningar på de vitala områdena för 

hand. Resultatet av handberäkningarna för position 1 i den nuvarande konstruktionen av klockan 

visade att de nominella maxspänningarna där var 34 MPa vilket stämmer med FEM-analysen. 

Vridmomentet i position ett beräknades med måtten enligt figuren nedan och maxkraften verkandes 

på rivhjulets tand i den position då det största böjmomentet erhålls i klockan. 

 

Kraften på tanden.                  Rivhjulets radie. 

F1 22000 N a1 625 mm  

Vertikala avståndet mellan rivhjulscentrum och tvärsnittet i position 1. 

aa1 720 mm
 

Vridmomentet i position 1 erhålls då; detta vridmoment används också i handberäkningarna för 

position 1 i den omkonstruerade klockan som är redovisade i bilaga 8. 

M11 F1 a1 aa1  2.96 10
7

 Nmm
 

  

a1 

aa1 

F1 

Tvärsnittet i position 1 

. 

. . 

. 



2 
 

 

Måtten är enligt figuren ovan och tyngdpunkten antas ligga i mitten av tvärsnittet. 

h 250 mm t2 8 mm t3 12 mm

a12
h

4
 b5 201 mm h2 242 mm

h3 h t3 2 t2 b6 b5 t2
 

  

. . 

. . . 

. . . 
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Yttröghetsmomentet i position 1 beräknades genom att tillämpa Steiners sats. 

Ig1x1

b6 t3
3



12
b6 t3

h t3

2









2



b5 t2
3



12









2 b5 t2
h

2
t2









2



Ig1x2

b6 t2
3



12
b6 t2 a12

2










2

t2 h3
3



12









2

t2 h2
3



12









2

Ig1x Ig1x1 Ig1x2 1.07 10
8

 mm
4

 

Böjmotståndet i position 1. 

Wbg1

Ig1x

h

2

8.59 10
5

 mm
3

 

De nominella böjspänningarna i position 1 i den nuvarande konstruktionen blir då enligt nedan. 

M11

Wbg1
34 MPa

 

 

 

. 

. 

. 

. 

. 
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Bilaga 6 Handberäkningar för spänningarna i position 2 i den nuvarande 

klockan 

För att verifiera FEM-analysernas korrekthet gjordes kontrollberäkningar på de vitala områdena för 

hand. Resultatet av handberäkningarna för position 2 i den nuvarande konstruktionen av klockan 

visade att de nominella maxspänningarna där var 59 MPa vilket stämmer med FEM-analysen. 

Vridmomentet i position 2 beräknades med måtten enligt figuren nedan och maxkraften verkande på 

rivhjulets tand i den position då det största böjmomentet erhålls i klockan. 

 

Horisontala avståndet från rivhjulscentrum till snittet i position 2. 

a2 204 mm
 

Vertikala avståndet från rivhjulscentrum till snittet i position 2. 

aa 500 mm
 

Kraften på tanden.  Rivhjulets radie. 

F1 22000 N a1 625 mm
 

Böjmomenten i position 2, M1 är kring x-axeln och M2 är kring y-axeln. Samma böjmoment används 

för beräkningarna för spänningarna i position 2 i den omkonstruerade klockan som är redovisade i 

bilaga 9. 

M1 F1 a1 aa  2.48 10
7

 Nmm

M2 F1 a2 4.49 10
6

 Nmm
 

aa 

a1 

a2 

F1 

Snittet i position 2 

. 

. 

. 

. 

. . 
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Mått och koordinataxlar enligt figuren ovan. 

b 150 mm h 250 mm t2 8 mm

b3 140 mm b4 71 mm t3 12 mm

a3

t3

2
 a4 81 mm a5

h

2
t3

a6 185 mm a7 h
3

2
t3 a11 b

t2

2


a9 89 mm a10

b4

2
2 t2

 

  

x 

y 

. 

. 

. 

. 

. . . 

. . . 

. . 

. 

. 
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Tyngdpunktsläget med avseende på x-axeln bestämdes. 

tpx

t3 b3 a3 t2 b4 a4 t2 b h( ) 2 a5 t2 h a5 t2 b4 a6 t2 b3 a7

t3 b3 t2 b h( ) 2 t2 b4 2 t2 h
144 mm

 

Tyngdpunktsläget med avseende på y-axeln bestämdes. 
Tyngpunkt med avseende på y-axeln

tpy

a9 t3 b3 2 t3 b h( ) 2 
 a10 t3 b4 2  h t2 a11

t3 b3 t2 b h( ) 2 t2 b4 2 t2 h
138 mm

 

Yttröghetsmoment med avseende på x-axeln bestämdes genom tillämpning av Steiners sats. 

Ixg1

b3 t3
3



12
t3 b3 tpx a3 2

b4 t2
3



12
 t2 b4 tpx a4 2

b t2
3



12
2

t2 h
3



12
2

Ixg2 t2 b h( ) 2 tpx a5 2

t2 h
3



12
 t2 h tpx a5 2

b4 t2
3



12
 t2 b4 tpx a6 2

Ixg3

b3 t3
3



12
t2 b3 tpx a7 2

Ixg Ixg1 Ixg2 Ixg3 8.41 10
7

 mm
4

 

Yttröghetsmoment avseende på y-axeln bestämdes genom tillämpning av Steiners sats. 

Iyg1

b3 t3
3



12
t3 b3 tpy a9 2









2

t2 b
3



12

h t2
3



12










2 t2 b h( ) 2 tpy a9 2

Iyg2

t2 b4
3



12
t2 b4 tpy a10 2









2

h t2
3



12
 t2 h tpy a11 2

Iyg Iyg1 Iyg2 3.76 10
7

 mm
4

 

Böjmotståndet kring x-axeln.    Böjmotståndet kring y-axeln. 

Wbxg

Ixg

tpx
5.85 10

5
 mm

3
Wbyg

Iyg

tpy
2.72 10

5
 mm

3

 

  

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. . 
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Böjspänningar orsakade av böjmoment kring x-axeln. 

x g

M1

Wbxg
42 MPa

 

Böjspänningar orsakade av böjmoment kring y-axeln. 

y g

M2

Wbyg
16 MPa

 

Sammanlagda spänningar i tvärsnittet i position 2 

x g yg 59 MPa

 

 

. 

. 

. 



1 
 

Bilaga 7 Graf som visar konvergensen vid analyserna av den omkonstruerade 

klockan 

 

Att deformationsenergin enligt grafen ovan är ganska konstant från polynomgrad tre till åtta tyder på 

att konvergensen vid analysen är tillfredställande. Det betyder att noggrannheten i analysen också är 

tillfredställande. 
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Bilaga 8 Handberäkningar för spänningarna i position 1 i den omkonstruerade 

klockan 

För att verifiera FEM-analysernas korrekthet gjordes kontrollberäkningar på de vitala områdena för 

hand. Resultatet av handberäkningarna för position 1 i den omkonstruerade klockan visade att de 

nominella maxspänningarna där var 47 MPa vilket stämmer med FEM-analysen. 

Spänningarna i position ett i den omkonstruerade klockan kontrollberäknades där tvärsnittet är 

enligt figuren nedan och böjmomentet är det samma som användes för kontrollberäkningarna för 

den nuvarande klockan i bilaga 5. 

 

Mått enligt figuren ovan och tvärsnittets tyngdpunkt bedöms ligga i mitten. 

b1 150 mm t1 10 mmmmmm b2 274 2 t1  

X 

Y 

. . . 



2 
 

Böjmomentet i position ett i den omkonstruerade klockan är det samma som i position 1 i den 

nuvarande klockans konstruktion vilket beräknades i bilaga 5. 
Vridmomentet

M11 2.96 10
7

 Nmm
 

Yttröghetsmomentet kring x-axeln beräknades genom tilläpning av Steiners sats. 

Ix

t1 b2
3



12
2 b1 t1

b2 t1

2









2

 2 7.96 10
7

 mm
4

 

Yttröghetsmomentet kring y-axeln beräknades genom tillämpning av Steiners sats. 

Yttröghetsmonentet kring y-axeln har ingen inverkan på spänningarna i position 1 ty inget 

böjmoment kring den axeln föreligger där. Yttröghetsmomentet kring y-axeln beräknades för att 

användas i bilaga 9. 
Yttröghetsmomentet kring y-axeln

Iy

t1 b1
3



12
2 b2 t1

b1 t1

2









2

 2 3.81 10
7

 mm
4

 

Böjmotstånd kring x-axeln.  Böjmotstånd kring y-axeln beräknades för  

   att användas i bilaga 9. 
Böjmotstånd kring x-axeln Böjmotstånd kring y-axeln

Wbx

Ix

b2

2









6.27 10
5

 mm
3

Wby

Iy

b1

2









5.08 10
5

 mm
3

Nominell böjspänning i tvärsnittet i position 1 i den omkonstruerade klockan. 

M11

Wbx
47 MPa

 

 

 

. 

. 

. 

. . 

. 
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Bilaga 9 Handberäkningar för spänningarna i position 2 i den omkonstruerade 

klockan 

För att verifiera FEM-analysernas korrekthet gjordes kontrollberäkningar på de vitala områdena för 

hand. Resultatet av handberäkningarna för position 2 i den omkonstruerade klockan visade att de 

nominella maxspänningarna där var 48 MPa vilket stämmer med FEM-analysen. 

Böjmomenten kring snittets x-och y-axel är de samma som bestämdes och användes vid kontroll 

beräkningarna för tvärsnittet i position 2 i den nuvarande klockans konstruktion, se bilaga 6. Samma 

tvärsnitt och värden på böjmotstånden används som i beräkningarna för böjspänningarna i position 1 

i den omkonstruerade klockan, se bilaga 8.  

Böjmoment kring x-axeln.                 Böjmoment kring y-axeln. 

M1 2.48 10
7

 Nmm M2 4.49 10
6

 Nmm
 

Böjmotstånd kring x-axeln.                  Böjmotstånd kring y-axeln. 

Wbx 6.27 10
5

 mm3 Wby 5.08 10
5

 mm3

 

Nominell böjspänning kring x-axeln.                  Nominell böjspänning kring y-axeln. 

x

M1

Wbx
39.5 MPa y

M2

Wby
8.83 MPa

 

Sammanlagda böjspänningar i snittet vid position 2. 
Sammanlagda spänningar i snittet vid position två

tot x y 48 MPa

 

 

. . 

. . 

. . 

. 


