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Sammanfattning 

Arbrå Sikt & Matare AB är beläget i Bollnäs och utvecklar matare och siktar av frifallstyp till kross- 

och sorteringsindustrin. Fraktioneringssikten ASF 318 fungerar genom att två obalansmotorer ger 

siktlådan, som är rörligt upplagd på fjädrar, en linjär rörelse med amplituden 9 mm och frekvensen 

960 slag/min. Obalansmotorerna är fastsatta i motorbalken AS. 0469 och inga beräkningar har i 

dagsläget gjorts på denna del i konstruktionen. En osäkerhet finns huruvida den nuvarande designen är 

lämplig för de höga krafter som inverkar. 

Syftet med examensarbetet är att fastställa de materialspänningar som uppkommer i motorbalken och 

balkens svets- och nitförband, samt att utarbeta en förbättrad motorbalkskonstruktion som ger oändlig 

livslängd med avseende på materialutmattning. Håller materialet för över 10 miljoner lastcykler anses 

det ha en oändlig livslängd. Företaget önskar också att den nya lösningen har lägre vikt och 

produktionskostnad. 

Finita element-analyser av den nuvarande motorbalken gjordes i Pro/MECHANICA och visade att 

spänningsvidden i dagläget är tre gånger högre än det gränsvärdet 45 MPa, som Arbrå Sikt & Matare 

använder idag. De mest kritiska delarna i konstruktionen är särskilt utsatta områden i de svetsar som 

håller konstruktionen samman. 

Genom att skapa en förbättrad motorbalkskonstruktion i CAD-programet Pro/ENGINEER sänks de 

kritiska spänningarna och mjukare övergångar mellan material och svets skapas. Produktionsmässigt 

har den nya lösningen ett flertal fördelar. En förenklad konstruktion medför färre tillverkningsmoment 

och en lönsammare produktion. Utöver detta minskar produktionens ställtider då endast två 

plåttjocklekar kommer att brukas fortsättningsvis. 

Arbetet har resulterat i en ny optimerad motorbalk som halverar materialspänningarna samtidigt som 

vikten minskar med 11 procent. Ett resultat som motsvarar det inledande syfte.  

   



 

 

Abstract 

Arbrå Sikt & Matare AB is located in Bollnäs and develops free fall shakers for sorting industries. The 

model in consideration for this thesis is one of their larger models, ASF 318. The shake movement 

comes from two unbalance engines that gives the shaker a total amplitude of 9 mm and the frequency 

of 960 rpm. The engines are fixed to the engine beam AS. 0469 and no calculations whether it will 

hold or not, has been done. An uncertainty is found whether the current beam is sufficient for the large 

forces produced by the engines or not. 

The purpose for this thesis is to examine the material stresses that are generated in the engine beam 

due to the forces of the unbalance engines. Also develop a new construction that gives infinitive 

service life considering fatigue. The new construction should also be lighter and have lower 

production cost. 

Analyzing the current engine beam with finite element method shows that material stresses are higher 

than the target value given by Arbrå Sikt & Matare. The most critical areas are parts of the welds that 

hold the construction together. 

The optimized construction lower those high stresses by creating smoother transitions between welds 

and materials. The construction also lower the production costs by using a simpler model and reducing 

the number of different parts used. 

The thesis results in an engine beam that reduces the highest material stresses by half while reducing 

the total weight by 11 percent.           
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1. Introduktion 

Arbrå Sikt & Matare AB är beläget i Bollnäs och utvecklar matare och siktar av frifallstyp till kross- 

och sorteringsindustrin. Företaget arbetar i nära samarbete med kunden och anpassar produkterna efter 

kundens önskemål. Produkterna är en utveckling av de lokala Arbrå-siktarna som under en lång tid 

tillverkades på orten innan produktionen flyttades till Nordirland.
1
  

Betrakta figur 1 som visar fraktioneringssikten ASF 318 

och är en av företagets större modeller. En 

fraktioneringssikt fungerar genom att två obalansmotorer 

ger siktlådan, som är rörligt upplagd på fjädrar, en linjär 

rörelse med amplituden 9 mm och frekvensen 960 

slag/min. Detta gäller för siktmodellen ASF 318, som är 

en av företagets största siktmodell. 

Denna skakrörelse får ingångsmaterialet att passera 

dukar som är placerade på de olika nivåerna, färgade 

orangea, enligt figuren. Dessa dukar har olika 

hålstorlekar på respektive nivå. Genom att få materialet 

att falla genom hålen på de olika nivåerna kan en viss 

storlek av det genomgående materialet samlas upp. 

Siktarna har en hög kapacitet samtidigt som de är mobila.  

Vid separation av till exempel asfalts- och betonggrus har sikten normalt en kapacitet på 200 

ton/timme. Separeras däremot ett grövre ingångsmaterial kan sikten ha en kapacitet på 400 ton/timme. 

Denna typ av höga drift hör inte tillvanligheten då en fraktioneringssikt vanligtvis används när höga 

krav ställs på den uppsamlade kornstorleken. 

För att åstadkomma de korrekta vibrationerna används två obalansmotorer av märket INVICTA och 

modellnamn BLZ 75-150/6.
2
 Dessa fästs på motorbalken AS. 0469 enligt figur 2. Inga beräkningar har 

i dagsläget gjorts på den nuvarande motorbalken och en osäkerhet finns huruvida den nuvarande 

designen är optimal för de höga krafter som inverkar. Tidigare har brott uppstått i en av motorbalkens 

svetsfogar på grund av vibrationer. En godtyckligt konstruerad avrundning skapades för att ge en mjuk 

övergång mellan plåt och svets. Om detta är tillräckligt vet företaget inte idag.  

  

                                                      
1
 Arbrå Sikt & Matare AB, http://www.arbrasiktomatare.se/, hämtad 2012-04-03 

2
 Invicta obalansmotorer, http://www.ife-system.se/relaterat/obalansmotorer, hämtad 2012-07-10 

Figur 1. Fraktioneringssiktens tre olika 

siktnivåer som visas med orange färg. 
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Motorbalken väger idag ca 900 kg, vilket är mycket i förhållande till övriga konstruktionen. 

Kostnadsmässigt är vikten av motorbalken en viktig del att ta i beaktande. Endast materialkostnaden 

för stålet blir ca 36 000 kronor enligt det pris som angivits av Arbrå Sikt & Matare (2012-05-09). 

Utöver detta tillkommer höga produktionskostnader för motorbalken. Skulle motorbalken få en lättare 

vikt skulle också mindre motorer eventuellt kunna brukas. Produktionen av motorbalken är, som för de 

övriga delarna, utlagt på Lego-tillverkning hos olika företag i regionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Syfte 

Syftet med examensarbetet är att fastställa de materialspänningar som uppkommer i motorbalken och 

balkens svets- och nitförband, samt att utarbeta en förbättrad motorbalkskonstruktion som ger oändlig 

livslängd med avseende på materialutmattning. Håller materialet för över 10 miljoner lastcykler anses 

det ha en oändlig livslängd. 

1.1.1. Inledande frågeställningar 

Med ett bestämt syfte skapas de inledande frågeställningarna och är som följer: 

 Var uppkommer de högsta spänningarna? 

 Hur kan motorbalken förbättras för att sänka produktionskostnad och öka livslängden? 

  

Figur 2. Motorbalkens nuvarande form där de två obalansmotorerna fästs på motorbalken med sex M30 

skruvar. 
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1.2. Målsättningar 

För att tydliggöra målformuleringen delades målet in i två olika delmål. Produktmålen är målen för 

slutresultatet medan processmålen syftar på personlig utveckling. 

Produktmålet är att analysera de spänningar som uppstår i motorbalken av obalansmotorernas 

kraftpåverkan och jämföra dessa med de högsta tillåtna spänningarna för materialet. Balken ska 

dimensioneras mot utmattning och ska ha en teoretisk oändlig livslängd. Med detta menas att 

materialet ska hålla för mer än 10 miljoner lastcykler. Med kartlagda spänningar kan förslag ges på en 

förbättrad konstruktion av motorbalken. Förbättringsförslaget görs med hänsyn till vikt och 

produktionskostnad. 

En viktig del i arbetet är att både få kunskap och erfarenhet av att arbeta i nära samarbete med ett 

företag och arbeta med detta på heltid. Det är också en bra förberedelse inför arbetslivet där arbete ofta 

sker på ett liknande vis. Här ställs också tidigare erhållna kunskaper från utbildningen på prov. Ett 

annat viktigt processmål är att upprätthålla en god dokumentation av arbetets gång, vilket resulterar i 

en skriftlig rapport. 

 

1.3. Avgränsningar 

För att ge examensarbetet hanterbar arbetsmängd, avgränsas arbetet vid start. Detta görs i samarbete 

med handledare och en enklare tidsplanering tas i beaktande. Avgränsningarna för arbetet är som 

följer: 

 Arbetet begränsas till fraktioneringssikten ASF 318 och dess tillhörande motorbalk AS 0469. 

 Spänningsanalyser och optimering görs endast på motorbalk och ej på övriga delar i 

konstruktionen. 

 Motorbalken dimensioneras endast av de krafter som ges från obalansmotor INVICTA BLZ 

75-150/6. 

 Beräkningar görs endast i Pro/MECHANICA
3
 och kontrolleras med enklare handberäkningar. 

 Endast förslag på ny konstruktion skapas och inga ritningar kommer att ges till företaget. 

 

  

                                                      
3
 Pro/MECHANICA, http://www.ptc.com/partners/hardware/current/prom.htm, hämtad 2012-07-16 
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2. Metod och verktyg 

För att få fram ett lyckat resultat används ett antal olika metoder under arbetet. Med hjälp av dessa 

verktyg skapas förutsättningar för ett gott resultat. 

Vid modellering av konstruktionen används den parametriska CAD -(Computer Aided Design) 

programvaran Pro/ENGINEER
4
, där tredimensionella geometrier som styrs av villkor, skapas.

 5
 

Programmet är ett bra verktyg för att skapa tredimensionella modeller att visa lärare och företag. 

Verklighetstrogna bilder kan skapas och ger ett bra perspektiv på lösningar och eventuella brister i 

konstruktionen. En stor del av diskussionerna med företag och handledare kommer att bygga runt 

dessa illustrationer och modeller. 

För att analysera de spänningar och töjningar som uppkommer på grund av olika krafters inverkan, 

används Finita element- programmet Pro/MECHANICA. Detta görs på de delar som tidigare 

konstruerats i Pro/E.  Modellen ges specifika randvillkor som bestämmer hur modellen är inspänd och 

belastad och blir avgörande för de spänningar som beräknas. Ytterligare information om 

materialegenskaper, egenfrekvenser och modellens vikt erhålls i Pro/M. 

Finita elementmetoden (FEM) är en numerisk approximativ lösning för partiella differentialekvationer 

som ger möjlighet att lösa komplexa och ickelinjära problem, såsom elasticitets- och 

plasticitetsproblem.
6
 Idag är simulering med hjälp av FEM ett självklart verktyg vid konstruktion, 

optimering och framtagning av nya produkter där geometrier importeras från CAD-program.
7
 Tid och 

pengar kan sparas genom att minska antalet verkliga tester som både är dyra och tidskrävande.
8
 

Genom att betrakta spänningsanalyserna gjorda i Pro/M kan de mest kritiska områdena i motorbalken 

fastställas. Dessa jämförs med de data som finns om de havererade motorbalkarna och vart de har gått 

sönder i driften. Stämmer dessa med varandra ger det information om analysens korrekthet. Att 

dimensionera en konstruktion efter praktisk användning, är en metod som med fördel kan användas.
9
 

  

                                                      
4
 Pro/ENGINEER, http://www.ptc.com/product/creo/parametric, hämtad 2012-07-16 

5
 Daniel Forsman, Konstruera med Pro/ENGINEER Wildfire 4.0, Del 2 (Studentlitteratur 2009 s. 22). 

6
 Staffan Sunnersjö, FEM i praktiken (Sveriges verkstadsindustrier 1999 s.16). 

7
 Alf Samuelsson, Nils-Erik Wiberg, Finite Element Method, Basics (Studentlitteratur AB 1998). 

8
 S Ratchev, K Phuah & S Liu, FEA-based methodology for the prediction of part-fixture behavior and its 

applications (Journal of Materials Processing Technology s.260 2007). 
9
 Plåthanboken s. 1:1 



5 

 

En ny motorbalk skapas för att sänka spänningarna samtidigt som material tas bort för att sänka 

vikten. Genom att testa olika former och göra nya spänningsanalyser på respektive form kan slutligen 

en förbättrad konstruktion tas fram. Konstruktionen skapas som en balans mellan materialbortagning 

utan att försämra hållfastheten. Tidigare erfarenheter av att hantera spänningskoncentrationer, samt 

samråd med handledare, kommer att ligga till grund för motorbalkens grundform. 

Genom att använda samma lastfall och låsningar för både den nuvarande och den förbättrade 

motorbalken kan spänningsanalyserna för de båda jämföras. Det kan vara svårt att exakt bestämma 

låsningar och lastfall när förenklingar ofta används. Resultatet visar då hur stark den nya 

konstruktionen är i jämförelse mot den gamla, även om randvillkoren ej är helt korrekta.  
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3. Teori 

Arbetets erfordrade teoretiska delar beskrivs i detta kapitel. Dessa delar ges som grund för de 

beräkningar som görs i rapportens beräkningsdel. 

3.1. Finita elementmetoden 

För att förstå hur FEM fungerar kan ett enkelt endimensionellt exempel studeras, där utböjningar, 

krafter och spänningar kommer att beräknas. Metoden används med fördel då den är tidseffektiv och 

fungerar bra när stångens area ej är konstant. En ledinfäst stång med varierande area enligt figur 3, 

belastas med en kraft, F, i x-riktning.  

 

 

 

 

 

En approximation nödvändig då stångens area ej är konstant genom hela längden. Förenklingen kan 

antas enligt figur 4 där två areor används. Ett större antal element ger en lösning närmare den verkliga 

deformationen. 

 

 

 

 

För att beräkna krafter och deformationer görs ett antagande att stången med fjädrande egenskaper kan 

antas som en fjäder med styvhet betecknat k enligt figur 5. 

  

Element 1 Element 2 

A1 A2 A2 

Figur 3. Ledinfäst stång med varierande area som belastas med kraften F [Forsman s.69]. 

Figur 4. Stången indelas i två element med olika areor, A1 och A2. 

Figur 5. Elementindelning där F1, F2 och F3 är krafterna som verkar på systemet och deformationerna i 

noderna betecknas u1 u2 u3 [Forsman s.69]. 
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Fjädrarna i konstruktionen kallas element och de förbindande punkterna benämns noder. I detta 

exempel är det två element och tre noder. De båda elementen (1 och 2) får olika fjäderstyvheter, 

betecknade k1 och k2 . Detta på grund av elementens olika tvärsnittsareor. 

Med detta i åtanke kan formel 1 användas för fjäderkraften, där u är deformationen.
 10

  

                                                                                                          (1) 

Elementen kan nu behandlas separat, figur 6, och formel 1 ger för det första elementet samband (2) 

och (3). Endast deformationen vid vardera nod tas i beaktande. 

                                                  .   (2) 

                                                  .      (3) 

 

 

 

 

 

 

 

Ekvation (2 och 3) kan uttryckas i form av en kraftvektor,   , deformationsvektor,    och en 

styvhetsmatris enligt formel 4:  

 
   

   
  

  

  
   

  

  
            (4) 

 

Detta gäller endast för ett element och samma metod kan nu tillämpas för alla element i 

konstruktionen.
11

  

                                                      
10

 Tore Dahlberg, Teknisk hållfasthetslära (Studentlitteratur 2001, s.53). 
11

 Forsman s.71. 

Figur 6. Figuren visar Element 1 av stången [Forsman 

s.70]. 
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För att beräkna deformationen för hela geometrin kan de olika elementstyvhetsmatriserna, K1 och K2, 

adderas för att bilda en så kallad strukturstyvhetsmatris, K. Antalet rörliga noder i modellen och 

frihetsgrader är avgörande för matrisens storlek då en och rad och en kolumn krävs för varje 

frihetsgrad. I detta exempel en 3·3 matris, som för element 1 ger följande: 

 

 

              
      

      
   

      (5) 

Och element 2: 

                               
   
      

      

      (6) 

Som synes har nod 1 och 3 ej någon förbindelse med varandra, vilket leder till nollrader i matriserna, 

(5) och (6). Dessa två matriser sammanställs för att slutligen få strukturstyvhetsmatrisen K: 

                   

      
           

      

 .                                                               (7) 

Om formel 4 återigen används, men denna gång med strukturstyvhetsmatrisen K, blir ekvationen 

enligt formel 8: 

 

      
           

      

  

  

  

  

   
  

  

  

                                                       (8) 

Exemplet går nu att lösa med vissa givna villkor. Sambandet K = EA/L gör att de olika värdena på k 

kan beräknas. Styvheten beror på materialets elasticitetsmodul, E, area, A, och längd, L. 
12

 

Vektorerna           blir randvillkor i uppgiften. Givet i uppgiften är att den pålagda kraften F i denna 

matris blir F3 och att stången infästs till vänster, alltså u1 = 0. Inga yttre krafter påverkar  

nod 2 vilket medför F2 = 0.  

 

      
           

      

  
 
  

  

   
  

 
 

                                                     (9) 

 

 

 

                                                      
12

 Dahlberg s. 85. 

Nod:     1          2       3 
Nod: 

1 

2 

3 

 Nod:  1          2        3 
Nod: 

1 

2 

3 
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Geometrins motkraft vid ledinfästningen och de båda deformationerna går nu att 

lösas ut. En vanlig applikation av FEM är att se de spänningar som uppkommer. 

Vid kända deformationer kan Hooke’s samband användas för att beräkna dessa.
13

 

Töjningen, ε, uttrycks som ε = u/L, se figur 7. Stången deformeras och får 

längdändringen (u) förhållande till ursprungslängden (L). 

                                                                             (10) 

 

3.2. Konvergens 

Med konvergens menas att en kurva går mot ett specifikt värde utan att exakt nå det. I Pro/M ger 

konvergens tydlig information om beräkningens noggrannhet. Om ett element inte konvergerar tyder 

det på att en dålig elementindelning har gjorts och eventuellt en singulär punkt. Sådana singulariteter 

kan uppkomma vid skarpa hörn eller under punktlaster då kraften fördelas över en area som är lika 

med 0. Spänningen går därför mot oändligheten. I CAD används olika metoder för att uppnå 

konvergens, till exempel att automatiskt göra en finare elementindelning. 

Den metod som används i Pro/M och följaktligen 

i denna rapport är P-metoden.
14

 Metoden uppnår 

konvergens genom att öka polynomgrad till dess 

att konvergens är uppnådd. Studeras figur 8 skulle 

polynomgraden ligga på grafens abskissa och en 

högre polynomgrad ger en bättre konvergens. 

Grafens streckade linje är analysens målvärde. 

I Pro/M ges valmöjligheten om analysen ska 

köras i single- eller multipass. Den enklare 

singlepass-anasysen använder tre som maximal 

polynomgrad. Körs en multipassanalys får 

användare själv avgöra inom vilka procentuella 

gränser konvergensen är godkänd, samt antal 

polynomgrader som ska användas.
15

  

  

                                                      
13

 Forsman s. 68. 
14

 Forsman s. 80. 
15

 Forsman s. 98. 

Figur 7. 

Förlängningen u i 

förhållande till 

ursprungslängden L. 

Figur 8. Grafen visar en konvergerande kurva som går 

mot ett specifikt värde, visat med hjälp av streckad 

linje. Analysens polynomgrad är på figurens abskissa. 
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3.3. Randvillkor 

Alla beräkningar i FEM är numeriska och randvillkor måste upprättas för att erhålla lösningar till 

differentialekvationerna. I uppgiften från kapitel 3.1 blir vektorerna    och   , randvillkor. Dessa 

låsningar och krafter motsvarar de geometrier som ej modellerats och är en förenkling av det som 

påverkar modellen. Inspännings- och kraftvillkor måste alltid anges i Pro/M för att en lösning skall 

erhållas. Genom att använda randvillkor kan modellen förenklas vilket underlättar vid beräkningar.
16

 

 

3.4. Spänningar 

Belastas ett material med en kraft eller ett moment uppstår elastiska eller permanenta formändringar. 

Som resultat av dessa formändringar uppkommer spänningar i materialet och är ett uttryck för hur 

mycket materialet belastas. Spänningar definieras enligt formel 11 för respektive normal-, skjuv-, vrid- 

och böjspänning.
17

  

     
 

 
   

 

 
      

  

  
      

  

  
.   (11) 

Belastningarna är  kraft (F), vridmoment (Mv) och böjmoment (Mb). Tvärsnintsstorheterna är area (A), 

vridmotstånd (Mv) och böjmotstånd (Mb) 

Vid fleraxligt spänningstillstånd kan krafterna som verkar i olika riktningar, summeras enligt Von 

Mises eller Trescas flythypotes. Hypoteserna har olika metoder för Den beräknade effektivspänningen 

används ofta för jämförelse mot materialets sträckgräns vid hållfasthetsanalyser. Von Mises 

flythypotes visas i formel 12 där sex storheter används. Formeln summerar spänningskomponenterna 

som uppkommer i respektive x-, y- och z-led.
18

 

  
      

    
    

                        
      

      
  .  (12) 

Effektivspänningen i Trescas flythypotes är lika med skillnaden mellan den största och minsta 

huvudspänningen, enligt formel 13.
19

  

                                                     
                              .                                     (13)  

  

                                                      
16

 V. Adams & A. Askenazi, Building Better Products With Finite Element Analysis (OnWord Press 1999, s. 

102).  
17

 Karlebo handbok (Liber 2000, s.216). 
18

 Dahlberg s. 328. 
19

 Dahlberg s. 328. 
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3.5. Utmattning 

Utsätts ett material för varierande belastningar sänks dess 

hållfasthet och kan brista även då sträckgränsen ej är 

uppnådd. Sprickor bildas och växer för att till slut orsaka 

haveri i konstruktionen. Brotten sker sprött. Dessa 

utmattningsbrott är fortfarande en av de vanligaste 

haveriorsakerna då fenomenet utmattning är svårt att 

karlägga. Den teori som används är ofta baserad på 

omfattande experimentella data.
20

 

Studeras en fritt upplagd stång enligt figur 9 visas det att 

spänningarna är beroende av kraftens riktning. Den övre 

bilden visar tryckspänning (+) på stångens ovansida och 

dragspänning (-) på undersidan. Spänningarna blir motsatta 

då kraftens riktning ändras med 180 grader. En punkt i 

materialet får växlande drag- och tryckspänningar i cykler. 

Denna typ av cyklisk kraftpåverkan kallas växlande 

belastning.
21

 

Skulle istället kraften verka cykliskt i en endast en riktning 

blir detta en pulserande belastning. Spänningar i materialet 

går då från drag eller tryck till inga spänningar, enligt kurva 

b i figur 10.  

Utmattningshållfastheten för ett svetsat material är sämre än 

det homogena grundmaterialet.
22

 Svetsförband innehåller 

naturligt skarpa anvisningar mellan svets och 

grundmaterialet
23

. Mikrosprickor bildas lättare och får sedan 

en snabb tillväxt genom konstruktionen. Dessa anvisningar är 

den särklass mest betydande faktorn gällande 

utmattningshållfasthet.  Hållfastheten för en svetsad 

konstruktion är i princip oberoende av grundmaterialets 

hållfasthet.
24

 

                                                      
20

 Dahlberg s. 261. 
21

 Dahlberg s. 263. 
22

 Plåthandboken (SSAB 2011, s. 5:2) 
23

 T. Nihn Nguyen & M. A. WAHAB, A theoretical study of the effect of weld geometry parameters on fatigue 

crack propagation life (Engineering fracture mechanics, vol. 15, 1995, s. 2).   
24

 Plåthandboken s. 5:2) 

Figur 9. Visar att balken får växlande drag (-)  

och tryckspänningar (+), beroende på kraftens 

riktning. 

Figur 10. Kurvorna visar (a) växlande 

last och (b) pulserande last. Den totala 

spänningen mellan kurvans högsta och 

minsta värde betecknas som 

spänningsvidd [Dahlberg s. 263]. 
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För dimensionering av svetsade konstruktioner finns för vanliga stålkonstruktioner ingen given norm 

att följa, utan endast väl genomarbetade rekommendationer. Enligt Byggsvetsnormen ska en svetsad 

konstruktion dimensioneras mot utmattning om antal spänningscykler överstiger 1000 cykler. Figur 11 

visar att den maximalt tillåtna spänningsvidden (σr) är beroende på antal lastcykler (N) och 

förbandsfaktor (Kx). Förbandsfaktorn bestäms med hänsyn till svetsens typ, kvalitet och utförande. En 

lägre förbandsfaktor ger en högre maximalt tillåten spänningsvidd. Grafen visar att typ av 

grundmaterial endast har betydelse om konstruktionen har förbandsfaktor 1,3.  Tål materialet 10
7
 eller 

fler spänningscykler anses materialet ha en oändlig utmattningslivslängd.
25

 Den vanligaste metoden att 

för att förbättra hållfastheten på en svets är att använda en efterbehandlingsmetod. Detta ger svetsen en 

bättre geometri där den annars är som mest trolig att spricka.
26

  

 

Figur 11. Den maximala spänningsvidden (σr) beror av konstruktionens förbandsfaktor (Kx) och antal 

spänningscykler (N) [Dahlvig s. 1:31]. 

  

  

                                                      
25

 Gunnar Dahlvig, Konstruktionselement och maskinbyggnad (Liber 1988, s. 1:25).  
26

 V. Caccese, P.A. Blomquist, K.A. Berube, S.R. Webber & N.J. Orozco, Effect of weld geometric profile on 

fatigue life of cruciform welds made by laser/GMAW processes (Marine Structures 19, 2006, s. 2). 
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3.6. Balkböjning 

Vid belastning av raka balkar med konstant tvärsnitt används vanligen elementarfall för böjning. 

Dessa elementarfall ger information om stödkrafter, böjmoment och utböjning för olika inspänningar 

och kraftpåverkanden. Exempelvis om balken är fast inspänd eller fritt upplagd och om kraften är en 

punktlast eller jämnt utbredd last. Denna rapport behandlar två elementarfall.
27

  

Det första elementarfallet behandlar en fritt upplagd balk med en punktlast på balkens mitt enligt figur 

12. De båda stödkrafterna i punkterna A och B blir lika stora och vardera hälften av den pålagda 

kraften F. Genom att studera figuren visas i den övre delen att det maximala böjmomentet (Mmax) 

hamnar på balkens mitt och beräknas enligt ekvation 14. Den nedre delen av samma figur visas hur 

balkens utböjning skulle uttrycka sig. Utböjningen (u) är beroende av kraften (F), balkens längd (L), 

elasticitetsmodul (E) och tröghetsmomentet (I), enligt ekvation 15. Den maximala utböjningen är, som 

böjmoment, placerat i mitten. 

                                                               

     
   

 
                                                                                         

 

  
    

    
                                                                                             

  

                                                      
27

 Karl Björk, Formler och tabeller för mekanisk konstruktion – mekanik och hållfasthetslära (Karl Björks 

Förlag HB, s. 29)  

Figur 12. Elementarfall för en fritt upplagd balk med punktlast på mitten. Största 

moment och utböjning hamnar på balkens mitt. [Björk s. 29]. 
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Studeras en i båda ändar fast inspänd balk, enligt figur 13, uppstår det maximala böjmomentet på tre 

ställen. Dessa betecknas MA, MB samt M och beräknas enligt formel 16. Momentens riktning visas 

med + eller – i figuren. I likhet med tidigare elementarfall blir de två resulterande krafterna A och B 

lika stora och summan av dessa blir lika med som den pålagda kraften F. Utböjningen är som störst i 

mitten beräknas enligt formel 17. 

 

  
   

 
        

   

 
                                                     

  
    

     
                                                                                   

 

 

  

 

 

 

Vid beräkning av balkar under böjning används balkens tröghetsmoment (I) som uttrycks enligt formel 

18. I detta fall studeras en kropps tröghetsmoment kring en axel. För att beräkna detta tröghetsmoment 

används summan geometrins ytelement (dA) och dess avstånd från axeln (r).
28

  

                                                                                                                                                (18)

                  

 

  

                                                      
28

 Karlebo handbok, s. 238 

Figur 13. Elementarfall med en fast inspänd balk och punktlast på mitten. [Björk s. 31]. 
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4. Produktutveckling 

I detta kapitel analyseras den nuvarande motorbalken efter bestämning av krafter, randvillkor och 

annan data. Arbrå Sikt & Matare tillhandahåller delar av CAD-modeller som modifieras för att kunna 

användas i Pro/ENGINEER. Ytterligare modeller får konstrueras efter ritning tillhandahållen av 

företaget. Spänningsanalyser utförs därefter i Pro/MECHANICA och kontrolleras sedan med 

handberäkningar. Konstruktionen optimeras slutligen utifrån de nuvarande spänningsnivåerna. 

 

4.1. Analys av nuvarande motorbalk 

I denna del av rapporten analyseras de nuvarande spänningarna som uppkommer i motorbalken under 

givna förhållanden. Olika randvillkor och kraftpåverkanden avgör spänningsbilden och dessa bestäms 

innan analyser påbörjas. Konstruktionen, både motorbalk och övriga delar i sikten, använder idag ett 

stål med sträckgränsen 355 MPa. Den totala vikten av motorbalken är i dagsläget nästan 900 kg. 

De två obalansmotorerna sitter fastsatta på vardera sidor av balken med sex genomgående M30 

skruvar. Hålen för skruvarna har en diameter på 32 mm. Mellan dessa fästplåtar sitter två längsgående 

plåtar (1) för att stadga upp konstruktionen, enligt figur 14. Utöver detta balkliv finns ytterligare två 

bockade plåtar (2) som förhindrar fästplåtarna att böjas vid förspänning av skruvarna. Dessa har också 

som funktion att till viss del skydda skruvarna från stötar och slag. En avfasning görs på de bockade 

plåtarna för att ge en svetsad v-fog med a-mått på 5 mm.  Både balklivet och de bockade plåtarna har 

en godstjocklek på 20 mm. Motorbalkens sidoplåtar (3) har godstjockleken 15 mm och fästs i den 

övriga konstruktionen med 27 nitar på vardera sida. Vid tranport av sikten fästs två balkar på vardera 

sidoplåt i konstruktionen. Därav de fyra hål som är borrade på plåtens nederkant enligt figuren.   

  

Figur 14. Figuren visar; 1: Motorbalkens livplåtar som har till uppgift att stadga upp konstruktionen. 2: De två 

bockade förstärkningsplåtarna är placerade där för att ta upp utböjningar av skruvarnas förspänningskraft. 3: De 

två yttersta sidoplåtarna som fastsätts i övriga sikten. 

1 

2 

3 
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De yttre fästplåtarna har en geometri enligt figur 15 (mått angivna i mm). Motorbalken har utan 

sidoplåtar en total längd på 1800 mm och en maximal höjd på 700 mm i mitten av balken. Radien 50 

mm ger en mjukare övergång och ska ge mer spänningar i plåten och mindre i de intilliggande 

svetsarna, vilket är att föredra. 

 

Figur 15. De två yttre fästplåtar har mått enligt figuren. Figuren visar också den yta i mitten som fräses 1 

mm. 

I centrum fräses en yta vilket gör att anläggningsytan för motorn alltid blir plan. Detta gör att motorns 

fötter alltid står plant och förhindrar att den pålagda färgen nöts bort med tiden och skapar ett glapp 

mellan fot och plåt. Analyserna i arbetet bortser från denna fräsning då en allt för komplicerad 

elementindelning bildas runt fräsningen och en väldigt krävande FEM beräkning skulle krävas. 

Urfräsningen på 1 mm kommer troligen inte påverka hållfastheten i balken nämnvärt. 

Alla plåtar i konstruktionen svetsas ihop och konstrueras i Pro/E enligt ritning. Ett genomgående a-

mått på 5 mm används för alla svetsar i hela motorbalken. Svetsarna konstrueras som egna delar och 

blir helt fastsatt mot de anliggande plåtarna. Plåtarna i fråga kommer vara fria från varandra och 

spänningar tas endast upp via svetsarna.  
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De mest kritiska svetsarna i konstruktionen är de mellan fästplåtarna för motorerna och 

konstruktionens sidoplåtar. Svetsarna illustreras gröna i figurerna för att tydligt visa svetsens 

placering. Svetsen läggs längs hela yttersidan och avslutas vid balklivet enligt figur 16 och ingen svets 

utförs mellan de två längsgående plåtarna. Figuren visar konstruktion med en av de två yttre 

motorplåtarna dolda för att tydligare visa svetsarna. Högst upp på plåten över svetstån efterbehandlas 

svetsen med TIG-svets för att ge den extra hållfasthet, då tecken på utmattning tidigare visat sig där. 

Med en sådan efterbehandling kan spänningarna i kritiska punkter i svetsen nästan halveras.
29

 

Efterbehandlingen smälter om svetsträngarna till en sträng som en mjukare och innehåller mindre 

sprickor.   

Det mellanliggande balklivet svetsas även det fast med ett a-mått på 5 mm. Livplåtarna får endast 

svets på en yta vardera och även här blir utrymmet mellan plåtarna osvetsat enligtfiguren. Anledningen 

till detta är främst av åtkomstskäl då det är omöjligt att komma åt att svetsa när den övre svetsen lagts. 

Figuren visar även den svetssträng som läggs på de båda bockade plåtarna förstärkningsplåtarna.  

 

Figur 16. De gröna delarna visar motorbalkens alla svetsar där balkens mitt blir osvetsat. 

 

 

 

 

 

                                                      
29

 K.J. Kirkhope, R. Bell, L. Caron, R.I. Basu, K.-T. Ma, Weld detail fatigue life improvement techniques. 

Part 1: review (Marine Structures 12, 1999 s. 447) 
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För att åstadkomma skakrörelsen som krävs i sikten används två stycken obalansmotorer, INVICTA 

BLZ  75-150/6. Arbrå Sikt & Matares olika siktmodeller har olika obalansmotorer som påverkar 

sikten med olika krafter. Analyserna i detta arbete kommer endast hantera ovan nämnda modell. 

Motorerna är av företaget viktade till 80 procent, vilket innebär att endast 80 procent av motorns fulla 

kapacitet kommer att utnyttjas och således 80 procent av den maximala kraften. Under analyserna 

kommer motorerna antas vara viktade till 100 procent och belasta konstruktionen med maximal kraft, 

vilket ger en extra säkerhet vid dimensionering. Konstruktionen dimensioneras också för 100 procent 

viktning då operatören ej behöver vara medveten om de begränsningar som är angivna och ökar 

motorns kapacitet av misstag. 

Det första lastfallet uppkommer när motorerna är i vila och dess tyngd blir den påverkande statiska 

kraften. Motorernas massa är 548 kg vardera och tillsammans påverkas motorbalken med vikten 11 

kN. Då denna kraft är lägre än den centrifugalkraft som motorerna ger kommer analyser ej köras på 

denna statiska kraftpåverkan. 

Det dimensionerande lastfallet blir när motorerna är i drift och ger en växlande uppåt och nedåt i 

vertikal riktning. De två obalansmotorerna ger enligt datablad från tillverkare en centrifugalkraft på 

147 150 N vardera som totalt ger den sammanlagda kraften 294,3 kN. För att ytterligare ge en säkerhet 

till beräkningarna kommer fortsättningsvis kraften från motorerna antas vara 300 kN.  

Under analyser i Pro/E för detta lastfall kommer kraften att läggas på hålkanterna för de 12 hål, sex på 

vardera plåt, där motorerna fästs . Då skruvarna är genomgående kommer denna förenkling att stämma 

väl överens med den verkliga belastningen. Då skruven ger ett fast inspänt friktionsförband läggs 

kraften på hela hålarean enligt figur 17. 

 

Figur 17. De röda områdena visar den yta där kraften verkar under lastfall I. 
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Motorerna som används är självsynkroniserande och gör att kraften verkar enligt figur 18. Figuren 

visar hur motorernas vikter snurrar och genererar krafter (F). Självsynkroniseringen gör att motorerna 

hela tiden verkar i samma riktning och summan av deras inverkan ger en total kraft i slagriktningen. 

Vinkelrätt mot slagriktningen verkar motorernas vikter åt varsitt håll och ger kraftsumma lika med noll 

i den riktningen. Kraften 300 k N är växlande och påverkar lika mycket uppåt som nedåt i 

slagriktningen. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fördelen med självsynkroniserade motorer är att någon kraft ej uppkommer vinkelrätt mot 

slagriktningen och balken kan vara förhållandevis svag i denna riktning. Under drift har det visat sig 

att motorerna ej är helt synkroniserade vid start och stopp av sikten, vilket gör att krafter kommer att 

påverka i sidled, vinkelrätt mot slagriktningen enligt figur 19.  

  

Figur 19. Motorbalken sett från ovan. Pilen visar den riktning kraften verkar. 

Figur 18. Då motorerna är självsynkroniserade verkar dess kraft endast uppåt och nedåt i 

slagriktningen. 



20 

 

Den mest ogynnsamma sidobelastning uppkommer när båda motorerna arbetar åt ett och samma håll. 

Spänningsanalyser kommer att göras med denna kraftpåverkan. Sidobelastningar uppkom bara vid 

start och stopp av sikten och endast ett fåtal cykler påverkar balken med denna sidokraft innan 

motorerna är synkroniserade. Konstruktionen kommer ej att dimensioneras för utmattning vid detta 

lastfall. Kraften ges en anläggningsyta runt hålen som motsvarar arean på de fötter som finns på 

motorn enligt figur 20. Kraften 300 kN fördelas jämnt runt alla sex skruvhål. Eftersom motorerna är 

infästa med samma genomgående skruvar påverkar båda motorernas krafter endast en av plåtarna. 

 

Figur 20. Röd pil visar en av de sex fötter på motorn som kommer ligga an mot motorbalkens fästplåt. 

Arean på dessa kommer användas vid analyser. 

Höga motorkrafter kräver att obalansmotorerna är korrekt inspända och förspänningskraften för en 

M30 skruv är 262 kN.
30

 Utböjningar som uppkommer, som ett resultat av de höga 

förspänningskrafterna, bör beräknas. Även här antas att kraften påverkar plåtarna på en area fördelad 

runt hålen motsvarande motorns fötter. I detta fall påverkas dock båda plåtarna med lika stora 

motriktade krafter, då kraftjämvikt råder. Vardera plåt påverkas av kraften från sex M30 skruvar vilket 

ger en total kraft på 1572 kN per plåt. 

Sammanfattningsvis kommer hållfasthetsanalyser göras på följande tre olika lastfall. 

I. Kraften från obalansmotorerna i drift. 300 kN växlande last. 

II. Sidokraft från motorerna vid start och stop. 300 kN vinkelrät mot slagriktningen. Ingen 

dimensionering mot utmattning. 

III. Förspänningskrafterna från de sex M30 skruvar, som håller motorerna på plats.  

  

                                                      
30

 Björk s. 16. 
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4.1.1. Randvillkor 

För att förenkla vid analyserna används randvillkor för att låsa modellen. Det gör att övriga delar i 

sikten ej behöver modelleras och ger en enklare analys. Motorbalken fästs i den övriga 

konstruktionens sidoplåtar med 27 stycken nitar på vardera sida enligt figur 21. För att åstadkomma en 

verklighetstrogen låsning i Pro/M testas flera olika låsningar för att se hur dessa påverkar resultatet. 

Förslag ett är att modellera plåtarna på sikten och fästa motorbalken i dessa. En allt för komplicerad 

analys krävdes, även om plåtarna förenklades i största möjliga mån. Ett annat förslag är att låsa den yta 

på motorbalken som motsvaras av den del av motorbalken som ligger bakom siktplåten. Denna låsning 

resulterade i spänningar som ej stämde överens med verkligheten. 

Den låsning som används i arbetets beräkningsdel är att motorbalken låses i vart och ett av de borrade 

hålen för nitarna. Hålytorna låses i alla riktningar och rotationer. Modellen blir då helt låst för 

analyserna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 21. Det rödmarkerade området visar de nitar som binder samman motorbalken med de två 

sidoplåtar som finns på sikten. 
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4.1.2. Hållfasthetsanalyser 

Det första lastfallet som analyseras är lastfall(I), med motorerna under drift som påverkande kraft. 

Konstruktionens elementindelning bifogas i bilaga 1. Tätare elementindelningar görs runt hål och 

svetsar för att bättre konvergens i utsatta delar. Analyserna som körs är en multipass-analys med 

maximal polynomgrad 9 och konvergens 10 procent. Resultatet för alla lastfall sammanställs i kapitel 

4.1.3. För att se hur modellens olika delar konvergerar, bifogas konvergeringskurva i bilaga 2. 

Modellen konvergerar redan vid polynomgrad 6 och inga singulariteter inom beräkningsområdet fås. 

Ska en svetsad konstruktion vara anpassad för utmattning bör spänningsvidden inte överstiga 45 MPa 

enligt den norm för svetsade konstruktioner som Arbrå Sikt & Matare tidigare har följt. Detta gäller 

för lastfall (I) där balken dimensioneras för utmattning. Den maximalalt tillåtna spänningen i en 

riktning, antingen drag eller tryck, blir hälften av den totala spänningsvidden. Här beräknat till 22.5 

MPa. För att tydligare visa de allra mest kritiska punkterna i konstruktionen används 30 MPa som 

maximalt värde. 

Spänningsanalysen i figur 22 visar de spänningar som uppkommer i motorbalken då kraften är riktad 

nedåt. Analyser visar att de spänningar som uppkommer är lika stora oavsett kraftens slagriktning. 

Spänningarna som uppkommer varierar mellan lika stora drag- och tryckspänningar beroende på om 

kraften riktas uppåt eller nedåt. För enkelhetens skull kommer lastfall (I) endast behandla kraften 

riktad nedåt. Som färgskala för lastfall (I) har röd valts som det maximala värdet. Röd färg visar i 

analyserna påträffade spänning över 30 MPa. Mörkblå färg visar att spänningarna ligger nära noll och 

är i stort sätt obefintliga. Mycket av spänningarna ligger koncentrerat på motorbalkens överdel och 

höga spänningar uppkommer i ett fåtal av sidoplåtarnas nithål. Att spänningarna är begränsade till 

endast några nithål i närhet av svetsarna visas i figuren. Hålspänningarna minskar utåt från svetsarna 

och är i ändarna i stort sett obelastade.  

 

Figur 22. Spänningsfördelningen för lastfall (I). Höga spänningar uppkommer i de nithål som ligger i 

närhet av svets och minskar utåt från dessa.  

[MPa] 
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De för analysen mest kritiska spänningar uppstår i konstruktionens huvudsvetsar och den radie som 

placerats där intill. Högst upp på svetstån och i den intilliggande plåten uppmäts värden i Pro/M till 

cirka 70 MPa. Mycket av de höga spänningarna är koncentrerade till små ytor men det visad tydligt att 

stora delar av det övre området uppmäter spänningar över de maximalt tillåtna. 

 

 

 

 

 

Som visat i figur 23 tar övriga delar i konstruktionen upp låga spänningar och mitten av motorbalkens 

fästplåtar visas spänningen 14 MPa. Balklivet tar för detta lastfall inte heller upp några höga 

spänningar. 

Utböjningen för samma lastfall blir som störst på mitten av motorbalken där den böjs vertikalt cirka 

0.1 mm. Den tunna godstjockleken på de yttre sidoplåtarna gör att en utböjning i sidled uppstår i 

plåtarnas nederkant, runt de fyra hålen. Plåtarna böjs i horisontell riktning.  

 

  

Figur 23. Spänningsdistributionen för lastfall (I). De högsta spänningarna för konstruktionen 

uppkommer i motorbalkens överdel där maximal spänning är cirka 70 MPa.  

[MPa] 
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Lastfall(II) betraktar de osynkroniserade cyklerna i siktens start och stopp där motorns krafter 

påverkar i sidled. Motorbalken behöver ej dimensioneras för utmattning under detta lastfall och stålets 

sträckgräns 355 MPa kan användas. För att ge konstruktionen säkerhetsfaktor över 3 mot flytning, 

väljs 100 MPa till det högst tillåtna värdet i färgskalan.    

Samma analysmetod som tidigare används under detta lastfall, med maximal polynomgrad 9 och en 

konvergering på 10 procent. Figur 24 visar både spänningsdistributionen och deformation. 

Deformationen visas för att tydligare illustrera den sidokraft som verkar för detta lastfall. En 

deformationsförstorning på 10 procent används för att ge en synbar deformation.  

 

Figur 24. Spänningsfördelning under lastfall (II) med 300 kN sidoverkan. De högsta spänningarna 

uppkommer i de längsgående balklivsvetsarna. 

Som figuren visar uppkommer de högsta spänningarna i de svetsar som håller balklivet på plats. Några 

kritiska spänningar behöver inte hanteras och de utböjningar som visas i konstruktionen uppgår till 

cirka 0,5 mm.   

  

[MPa] 
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Under lastfall (III) granskas de utböjningar som kommer från skruvarnas förspänningskraft och 

analyserna visar om plåtarna står emot kraften eller ej. Figur 25 visar utböjningen med 5 procents 

förstoring och tydligt blir att balkens deformation blir som högst runt skruvhålen. Balklivet och de 

bockade plåtarna motverkar för detta lastfall tämligen stora deformationer och fyller sin funktion.  

Maximal utböjning ges enligt Pro/M till ett värde av 0,5 mm runt hålen. Spänningarna tas upp jämnt 

mellan livplåtarna och de bockade förstärkningsplåtarna och är för sammanhanget låga.  

  

Figur 25.  De högsta utböjningarna för lastfall (III) uppkommer runt fästplåtarnas skruvhål. 

 

För att kontrollera spänningsnivåerna som erhölls från FEM-analyserna, görs enklare spännings- och 

utböjningsberäkningar för hand.  Stämmer handberäkningarna överens med spänningsanalyserna i 

Pro/M fungerar dessa som säkerhet för att FEM-analyserna är rimligt utförda. Handberäkningarna 

bygger på flertalet förenklingar men ses ändå som tillräkliga. Dessa teoretiskt beräknade spänningar 

och utböjningar stämmer väl överense med de som visas i Pro/M. Kompletta handberäkningar bifogas 

i bilaga 3. 

  

[mm] 
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4.1.3. Resultatsammanställning av nuvarande motorbalk 

Hållfasthetsanalyserna visar tydligt att spänningarna i motorbalken är för höga jämfört med de 

riktvärden som är angivna. Studeras figurerna visas klart att spänningarna överstiger 30 MPa på flera 

ställen i modellen. Denna spänning är högre än den maximalt tillåtna. Mycket av spänningarna hamnar 

koncentrerat i överkanten av huvudsvetsarna och den radie som placerats i närheten för att ta upp 

spänningar. Ett område visade uppmätta spänningarna till 70 MPa vilket ger en total spänningsvidd på 

140 MPa. En spänning som är över tre gånger så hög som den maximalt tillåtna. 

Stora delar av balken utsätts dock för låga spänningar och är för sammanhanget överdimensionerade. 

Områden i mitten av balken har väldigt låga spänningar vilket tyder på dåligt materialutnyttjande.  

Spänningarna i nithålen kan tas med viss lätthet då spänningarna i verkligheten skulle flyta något och 

fördela sig jämnt mellan alla 27 hål. 

Analyserna av lastfall (II) och (III) ger inga uppseendeväckande resultat och både spänningar och 

utböjningar hamnar inom rimliga gränser. Tydligt blir också att balklivet och de bockade plåtarna 

fyller sin funktion med att förstärka böjstyvheten i denna ogynnsamma riktning. Spänningarna och 

utböjningarna är rimliga och bör inte medföra någon risk för haveri av konstruktionen.      
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4.2. Produktutveckling av förbättrad motorbalk 

Enligt analyser på den nuvarande motorbalken visas det tydligt att konstruktionen inte är optimal i 

dagsläget. Optimeringen av balken kommer i huvudsak bestå av att få ner spänningarna till den 

önskade nivån. Därefter kan den optimeras för att få en lägre vikt och produktionskostnad, något som 

är att önska. Under optimeringsdelen kommer samma maximalt tillåtna spänningar som tidigare 

användas. För utnyttja den praktiska användning som sikten haft under ett flertal år i drift, kommer 

den nya lösningen till en viss mån dimensioneras efter den nuvarande konstruktionen och samma 

analysmetoder kommer att användas.  

Nackdelen med dagens motorbalk är den bristande hållfastheten den höga vikten. Produktionsmässigt 

lämnar den även mycket att önska då tre olika plåttjocklekar används i konstruktionen. Detta leder till 

ställtider i maskinerna vid produktionen. Utöver det har de bockade plåtarna många steg i 

produktionen på grund av deras relativa komplexa form.    

Vid optimering försöks ovan nämnda problem att arbetas bort för att underlätta vid produktion och 

minska materialkostnad, samtidigt som spänningarna tas ner till godkända värden. Omkonstruktionen 

kräver riktlinjer att ta hänsyn till under optimeringsdelen. 

 För att undvika omkonstruktion av övriga delar i sikten görs sidoplåtarna samma som innan, 

gällande yttermått och hålplaceringar. Godstjockleken kan dock väljas fritt. 

 Den frästa ytan och sex skruvhålen för infästning av motorn, ska ha samma placering och 

dimensioner som den nuvarande motorbalken, då motorerna kommer att vara samma. 

 Motorbalkens längd ska vara densamma. 

 Motorbalkens fästplåtar får maximalt ha höjden 700 mm.    
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4.2.1. Balkgeometri 

Spänningsanalyserna av den nuvarande motorbalken visade att spänningarna ej hamnar under de 

gränsspänningar, satta av Arbrå Sikt & Matare. Spänningskoncentrationer uppkommer i svetsarna och 

skarpa hörn. Omkonstruktion görs på dessa delar och motorbalken kan slutligen förbättras vad det 

gäller vikt och produktionskostnad. Fästplåtarnas geometri kan dimensioners fritt och formen kommer 

inte påverka tillverkningen då dessa skärs ut med laser. Inget ytterligare tillverkningsmoment krävs.   

Figur 26 visar den form som den nya motorbalken ges. Material tas bort i motorbalkens radie och ges 

en jämnare och mjukare form. Den minsta höjden blir nu 350 mm istället för de tidigare 470 mm. 

Endast motorbalkens mitt har höjden 700 mm och så mycket material som möjligt tas bort utan att 

riskera för höga spänningar. Motorernas infästning kommer inte påverkas av optimeringen och hålens 

placering är som tidigare. Den frästa ytan visas ej i figurerna.   

 

Figur 26. Genom att ta bort material från den nuvarande konstruktionen ges en lösning med mjukare 

former och lägre koncentrationer av spänningar. Materialborttagningen ger också en lägre vikt på 

konstruktionen. Balklivet får en ny form där hål borras i den nedre av de bockade plåtarna. 
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För att undvika de två bockade förstärkningsplåtarna konstrueras ett nytt balkliv för att ta upp de 

utböjningar som uppstår av lastfall (II) och (III). Livplåtarna behåller samma godstjocklek på 20 mm 

men bockas för att ge balklivet en form enligt figuren. Plåtarna läggs nära hålen för att förstyva 

konstruktionen. På så sätt uppnås liknande böjstyvhet för lastfall (II) och (III) utan det extra material 

och tillverkningskostnad som krävs för de bockade plåtarna. De sex fästskruvarna för motorn blir helt 

inkapslade mellan livplåtarna utan risk för stötar och slag.  

För att inte vatten ska tränga in och samlas i det inneslutande området borras ett hål i den nedre 

livplåtens botten enligt figuren. Ges inte vattnet någon möjlighet att dräneras från konstruktionen 

kommer det samlas i botten av balklivet och korrodera konstruktionen inifrån. Något som skulle vara 

förödande för konstruktionens hållfasthet. Hålet ges diametern 32 vilket motsvarar fästplåtarnas 

håldiameter. Ramlar något in vid montage eller under drift får detta en möjlighet att ramla ut genom 

hålet i balklivsplåten med samma diameter.      

Mycket av de höga spänningar som visades i konstruktionens övre svetså berodde på klena sidoplåtar 

som bidrog till en horisontell utböjning i plåtarnas nederkant. Denna deformation gav höga drag- och 

tryckspänningar i nämnda svetstån. För att motverka denna deformation konstrueras den nya 

motorbalken med 20 mm sidoplåtar istället för tidigare 15 mm. Med tjockare plåtar motverkas 

deformationen och mindre utböjningar fås. 

 

4.2.2. Svetsar och hålbild 

De tidigare spänningsanalyserna visade att de högsta spänningarna uppkommer i vissa särskilt utsatta 

delar av svetsarna. För att förbättra den nuvarande lösningen ökas det nuvarande a-måttet av 5 mm till 

12 mm. Enligt svetsteori bör a-måttet dimensioneras till 60 procent av godstjockleken för plåten.
31

 De 

svetsar som håller det bockade balklivet på plats behåller samma a-mått som tidigare då inga 

spänningar över gränsvärdet uppstår där. 

För att inte något av sidoplåtarnas nithål ska ge problem 

med de ökade svetsdimensionerna tas de två närmast 

intilliggande hålen över svetsarna bort enligt figur 27. 

Det ger svetsarna möjlighet att ostört föra över 

spänningarna till sidoplåtarna utan att ha intilliggande 

hål som riskerar att försvaga konstruktionen.  

 

                                                      
31

 Dahlvig s.1:14 

Figur 27. Pilarna visar de positioner där den 

tidigare konstruktion hade hål. Genom att ta 

bort de närmast intilliggande hålen fördelas 

spänningarna jämnare ut till sidoplåtarna ut 

störning. 



30 

 

Med konstruktionens nya balkliv slutar svetsarna längre ned mot balkens mitt. Det får fördelen att 

svetsarnas skarvar hamnar på ett område som är lågt belastat, till skillnad från idag. Svetsade 

konstruktioner särskilt utsatta för utmattningsbrott på grund av de geometriska nackdelar som finns. 

En skarv mellan flera svetsar är en sådan utsatt punkt och genom att placera dem i ett mindre belastat 

område kan risken för ogynnsam sprickbildning förebyggas. 

 

4.2.3. Hållfasthetsanalyser av förbättrad motorbalk 

Den optimerade motorbalkskonstruktionen hållfasthetsanalyseras på samma sätt som den nuvarande 

konstruktionen som presenterades i kapitel 4.1.2, med samma konvergens och polynomgrad. De tre 

lastfallen betraktas var för sig. Elementindelning bifogas som för den nuvarande motorbalken i bilaga 

2. 

Spänningsanalyserna i figur 28 visar motorbalken under lastfall (I). De högsta spänningarna för 

konstruktionen är nu förflyttade från svetsarna till fästplåtens radie som konstruerats. Spänningarna 

uppgår där till cirka 35 MPa och är de högsta i hela konstruktionen. Genom att ta bort material i 

motorbalkens radier har spänningarna fördelats något jämnare i hela konstruktionen och inga delar är 

för sammanhanget överdimensionerade. Studeras närmare den del av balken som var särskilt utsatt i 

tidigare analysen visar figuren att spänningarna i den optimerade balken är mer gynnsamma. 

Spänningarna fördelas jämnt över sidoplåtarna och de mest kritiska svetsarna tar nu endas upp 

spänningar i storleksordningen 20 MPa. 

 

 

 

 Figur 28.  Spänningsdistributionen under lastfall (I). De högsta spänningarna uppstår i 

fästplåtarnas radier som skapats. Spänningarna fördelas jämnare i konstruktionen än tidigare 

motorbalk. 

[MPa] 
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Lastfall (II) för den optimerade motorbalken ger en spänningsdistribution enligt figur 29. Balken visas 

med en förstorad deformation för att visa kraftens riktning. Spänningarna tas här upp jämnt mellan 

livplåtarna och dess svetsar. Maximalt fås spänningarna 100 MPa
 
i små delar av svetsen och den 

förbättrade lösningen ger en god säkerhetsfaktor mot brott.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utböjningarna i motorbalken under lastfall(III) kontrolleras i figur 30 på samma sätt som tidigare och 

deformationensmagnituden förstoras 5 procent. Högst deformation ges i motorbalkens mitt med det 

maximala värdet 1,2 mm. Det nya uppstadgande balklivet fyller sitt syfte och förhindrar en allt för stor 

deformation. Utböjningen 1,2 mm ses som rimlig och godkänns. 

 

 

  

Figur 29. Spänningsfördelningen i motorbalken vid lastfall (II). Motorbalken visas 

med 10 procent deformationsförstorning för att tydliggöra kraftriktnignen. 

Figur 30. Lastfall III visar att den största deformationen uppkommer motorbalkens 

mitt med en maximala deformationsamplituden 1,2 mm.  

[MPa] 

[mm] 
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5. Diskussion och slutsatser 

Analyser av den nuvarande motorbalken visade tydligt att den ej uppfyller de krav på maximalt tillåtna 

spänningar, satta av företaget. Höga spänningskoncentrationer uppkommer på flertalet punkter i 

konstruktionen samtidigt som andra är i det närmaste obelastade, vilket tyder på dåligt 

materialutnyttjande. Anledningen till att den nuvarande motorbalken har hållit trots de höga 

spänningarna är de facto att denna rapport hanterar de allvarligaste lasterna och är något som inte 

nödvändigtvis behöver ske i verkligheten. Tydligt blev att det dimensionerande lastfallet var lastfall (I) 

där motorerna var i drift. Analyserna av lastfall (II) och (III) visade att påfrestningarna som 

uppkommer av dess inverkan inte är särskilt kritiska för motorbalkens hållfasthet.  

Den nya förbättrade motorkonstruktionen halverar de högsta spänningarna på den nuvarande balken 

och förflyttar mycket av spänningarna från svetsarna till plåtarna. För att följa tidigare satta värden av 

Arbrå Sikt & Matare är spänningarna fortfarande något höga. Används däremot data från annan 

svetslitteratur hamnar den optimerade motorbalken inom tillåtna värden för svetsade konstruktioner.
32

 

Där spänningsvidd 75 MPa är tillåtet för konstruktioner  som svetsas på detta vis. Förutom att halvera 

de nuvarande maxspänningarna har vikten i motorbalken minskat med närmare 100 kg vilket 

motsvarar drygt 11 procent.  

Syftet med arbetet var att fastställa de materialspänningar som uppkommer i konstruktionens olika 

delar. Utöver detta skulle en förbättrad lösning tas fram som ger oändlig livslängd med avseende på 

materialutmattning. Den första delen resulterade i en beräkningsdel som visade att den nuvarande 

lösningen inte var lämplig då spänningar över gränsvärdet visades. Genom att hitta de mest kritiska 

områdena i konstruktion har dessa konstruerats bort. Slutligen blev den nya konstruktionen både 

lättare, starkare och gav lägre produktionskostnad.  

Produktionsmässigt har den nya lösningen ett flertal fördelar. Den förenklade balklivkonstruktionen 

medför att de bockade förstärkningsplåtarna ej är nödvändiga vilket leder till färre 

tillverkningsmoment och en lönsammare produktion. Något som önskades i de inledande 

frågeställningarna. Utöver detta minskar produktionens ställtider då endast två plåttjocklekar kommer 

att brukas. Det som visades var att svetsarna är kritiska i konstruktionen. Att hålla hög klass på 

svetsarna blir därför viktigt. Noggranna efterkontroller och eventuell röntgning av svetsarna skulle 

vara att föredra. Detta för att se att svetsen är korrekt utförd. 

För att verifiera det resultat som givits i rapporten hade verklig provning av motorbalken varit 

intressant. Genom att se hur konstruktionen reagerar i verkligheten hade viktig data kunnat fås om den 

nya konstruktionen var optimal för ändamålet.  
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Fördelen med att minska motorbalkens vikt är att mindre obalansmotorer eventuellt kan användas och 

ändå uppnå samma amplitud på skakrörelsen. Hade mer tid funnits hade val av ny motor kunnat 

granskas närmare. En mindre obalansmotor skulle kunna sänka helhetskostnaderna ytterligare. Utöver 

detta kan fortsatt arbete vara att framställa tillverkningsritningar till företaget.  

Det märktes under arbetets gång att den nuvarande motorbalken fått sin form godtyckligt och utan 

vetenskaplig grund. Företaget visste inte alltid varför delar hade en specifik form och varför vissa 

särskilda metoder användes. Det har därför varit intressant att analysera motorbalken vetenskapligt och 

presentera företaget med fakta om varför motorbalken går sönder.  

Spänningsanalyser av den nuvarande motorbalken visade högre spänningar än vad jag först hade trott. 

Förutom detta trodde jag inte så stora delar av motorbalken skulle vara nära obelastad. 

 

  



34 

 

Litteraturförteckning 

Adams, V. & Askenazi, A., 1999. Building better products with finite element analysis. Santa Fe: 

OnWord Press. 

Arbrå Sikt & Matare, 2012. [Online]  

Available at: http://www.arbrasiktomatare.se/ 

Björk, K., u.d. Formler och tabeller för mekanisk konstruktion - mekanik och hållfasthetslära. Spånga: 

Karl Björks Förlag HB. 

Caccese, V. o.a., 2006. Effect of weld geometric profile on fatigue life of cruciform welds made by 

laser/GMAW processes. Marine Structures, Volym 19, p. 2. 

Dahlberg, T., 2001. Teknisk hållfasthetslära. 3:e upplagan red. Lund: Studentlitteratur AB. 

Dahlvig, G., 1988. Konstruktionselement och maskinbyggnad. 6:e upplagan red. Stockholm: Liber AB. 

Forsman, D., 2009. Konstruera med Pro/ENGINEER Wildfire 4.0, Del 2. Lund: Studentlitteratur. 

Gurney, T., 1979. Fatigue of welded structures. 2:a upplagan red. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

IFE Systems, 2012. [Online]  

Available at: http://www.ife-system.se/relaterat/obalansmotorer 

Kirkhope, K. o.a., 1999. Weld detail fatigue life improvement techniques. Part 1: review. Marine 

Structures, Volym 12, p. 447. 

Maskinaktiebolaget Karlebo, 2000. Karlebo handbok. 15:e upplagan red. Stockholm: Liber AB. 

Nguyen, T. N. & WAHAB, M. A., 1995. A theoretical study of the effect of weld geometry 

parameters on fatigue crack propagation life. Engineering fracture mechanics , Volym 15, p. 2. 

PTC, 2012. [Online]  

Available at: http://www.ptc.com/partners/hardware/current/prom.htm 

 

 

 

 



35 

 

PTC, 2012. [Online]  

Available at: http://www.ptc.com/product/creo/parametric 

Ratchev, S., Phuah, K. & Liu, S., 2007. FEA-based methodology for the prediction of part-fixture 

behavior and its applications. p. 260. 

Samuelsson, A. & Wiberg, N.-E., 1998. Finite Element Method, Basics. Lund: Studentlitteratur AB. 

SSAB, 2011. Plåthandboken. 2:a upplagan red. Borlänge: SSAB. 

Sunnersjö, S., 1990. FEM i praktiken. Stockholm: Sveriges Verstadsindustrier. 

 

 

 



 

Bilaga 1. Elementindelning av gamla och nya konstruktionen 

Elementindelning för den nuvarande och den förbättrade motorbalken visas nedan. 

Tätarelementindelning skapas runt hålen, radien och svetsarna. 

  



 

 

  



 

 

Bilaga 2. Konvergeringsanalys 

Grafen visar att analysen uppnår konvergens redan vid polynomgrad 6. Deformationsenergin når det 

önskade värdet och ger information om analysens noggrannhet. Samma gäller för både den nuvarande 

och den förbättrade motorbalken. 

  



 

 

Bilaga 3. Handberäkningar 

Spänningar och töjningar beräknas för hand för att ge bekräftelse att FEM-analyserna är korrekta. 

Böjspänningarna i materialet bestäms för de två fästplåtarna i motorbalken. Spänningen bestäms där 

höjden är som störst (hS) och godstjockleken (b) är konstant 35 mm för plåten. Elementarfall för en 

fast inspänd balk med punktlast på mitten användas. Endast en av sidoplåtarna tas i beaktande och 

kraften antas vara hälften. 

Böjmomentet i mitten av balken beräknas enligt formel 1. 

                             

 
 

  

 
 

       

 
     

 
                                                         

                                   

För beräkning av böjspänning i en balk krävs dess böjmotstånd. Detta värde beräknas enligt formel 2:  

                           

   
    

 
 

       

 
                                                                       

                                   

Formel 1 och 2 ger tillsammans böjspänningen: 
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Utöver dessa medelspänningar beräknas hålkantstrycket i 

fästplåtarnas skruvhål. Den pålagda kraften 300 kN antas 

bli fördelad jämnt mellan de 12 skruvhålen. Den hålarea 

som påverkas visas i figuren. 

Beräkningarna görs endast på ett av skruvhålen och 

hålarean beräknas enligt formel 4. Håldiametern (d) är 32 mm och godstjockleken (t) är 34 mm, då en 

avfasning på 1 mm görs runt hålen på den 35mm tjocka plåten. 

                                                                                                                          (4) 

Spänningarna i hålen (σh) blir då enligt formel 5. 

                                                

   

 
  
  

 

       

  
    

    
 

   
                                                                    

                                                    

För att ge en ytterligare säkerhet beräknas slutligen de utböjningar som uppkommer som följd av 

motorernas krafter. Kraften för beräkningarna är även här hälften av den totala kraften på 300 kN. 

Detta när endast en av fästplåtarna kommer at räknas på. 

Utböjningen för elementarfall där en fritt upplagd balk belastas med en punklast på mitten, beräknas 

enligt formel 6. Utböjningen (u) är beroende av kraften (F), totala balklängden (L), 

Elasticitetsmodulen (E) och tröghetsmomentet (I). Vid detta elementarfall kommer den högsta 

utböjningen på mitten av den fritt upplagda balken 

                                                                

  
    

      
                                                                                            

                                                                         

Tröghetsmomentet (I) beräknas enligt formel 7 och beror på tvärsnittets höjd och bredd.  

                                                        

  
    

  
 

       

  
                                                                       

Vilket enligt ekvation 6 ger en utböjning som visas i formel 8. 

                                                           

  
             

                     
                                                                   


