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Sammanfattning 

En skopa, designad och konstruerad av företaget Kellfri AB för allroundbruk med traktorer utrustade 
med frontlastare, har undersökts genom finit element-analys i Creo Parametric. Möjlig 
materialbesparing, lämpligheten för tillsats och placering av en konstruktionsdetalj i skopans överdel 
samt potentiella hållfasthetsproblem har undersökts. Arbetet inleddes i prototypstadiet av 
produktutvecklingen med anledning av att skopan, av företaget, ansågs överdimensionerad med 
avseende på tidigare prototyptest. Analys genomfördes med tre separata modeller; Den av företaget 
levererade CAD-modellen, för uppskattning av hållfastheten i grundutförandet. Därefter genom 
upprepade konstruktionsändringar och analyser av en andra modell för att pröva fram lösningar som 
tillät materialbesparing, utan att försaka hållfastheten, samt framtagandet av åtgärdsförslag till de 
hållfasthetsproblem som upptäcktes hos ursprungsmodellen. En tredje modell, bestående av en 
förenklad sektion av skopans främre parti, användes för att vidare undersöka och åtgärda det 
allvarligaste hållfasthetsproblemet som hittats. Skopan ansågs vid slutförande vara under-
dimensionerad i förhållande till en av egenskaperna hos den föreslagna frontlastarmodellen. Förslag 
gavs därför, med hänsyn till troliga osäkerhetsfaktorer, gällande ett område lämpligt för 
materialbesparing, konstruktionsändringar avsedda att minska kostnaden hos tillverknings- och 
monteringsprocessen samt åtgärder för att säkerställa skopans hållfasthet. Placering av konstruktions-
detaljen ansågs vara säker och förslag på dess utformning gavs. 

___________________________________ 

Abstract 
A bucket, designed and constructed by the company Kellfri AB for all-round usage with front-end loader 
equipped tractors, has been analyzed via finite element analysis in Creo Parametric. Possibilities of 
mass reduction, suitability in the placement of an additional detail in the upper parts of the bucket and 
potential strength problems in the construction was investigated. The project was initialized during the 
prototyping-phase of product development and at the time the bucket was considered to be over 
dimensioned by the company with regard to their earlier prototype-testing. Static analysis was done 
for three separate models; The Company’s own CAD-model, for which the strength of the bucket, as it 
was originally designed, was evaluated. A second model was made for the use of iterative changes in 
the construction, each followed by an analysis, to test different solutions for reducing the buckets mass 
without compromising strength and to address strength issues found in the original model. A third 
model, comprised of a simplified section of the buckets front, was then used to further evaluate and 
address the most critical of the strength problems that was found. The bucket was, at the end of the 
project, considered to be inadequately dimensioned for one of the features of the suggested front-end 
loader model. Suggestions was therefore given, with probable uncertainties accounted for, regarding 
a suitable area for mass reduction, changes in the design with the possibilities of cost-reduction by 
simplifying the manufacturing and assembly processes and also actions to be made in regard of 
strength problems found. Placement of the upper part-detail was considered safe and therefore given 
a suggested shape. 
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1 Introduktion 
Skopor förekommer i många utföranden, för både allmänna och speciella ändamål, till tunga industri- 
och entreprenadmaskiner likväl som "bakgårdsgrävare" i storlek med åkgräsklippare. De har 
tillsammans med maskinerna haft en stor betydelse för utvecklingen av det moderna samhället då de 
gjort ett annars slitsamt och manskapskrävande arbete lättare och effektivare samt möjliggjort bl.a. 
enorma byggnadsverk, ett överflöd av naturresurser och storskalig infrastruktur1. Bland dessa finns de 
lantbrukstraktorer som nästan dagligen kan påträffas i områden med hög andel åker- och betesmark. 
Dessa traktorer kan med tillsats i form av en frontlastare brukas ihop med en mängd redskap, däribland 
skopor som i Figur 1. Detta arbete hanterar den finita element-analysen (FEA) och vidareutvecklingen 
av en sådan skopa. 

 

Figur 1: Traktor utrustad med frontlastare och skopa (Foto: Kellfri AB) 

Kellfri AB (företaget) konstruerar och säljer lågprisprodukter för skogs- och lantbruk, inkl. skopor till 
traktorer med frontlastare. Huvudsaklig målgrupp är småföretagare och boende på landsbygden. 
Större andelen av produkterna saluförs under varumärket Kellfri, Figur 2, vilka konstrueras i Sverige 
och tillverkas utomlands. 

 

Figur 2: Kellfri-logotypen 

En ny skopa, se Figur 3 och Figur 4, är för närvarande i prototypstadiet av utvecklingsprocessen. Denna 
har enligt företagets prototyptest ansetts överdimensionerad och därmed sålts. En FEA önskas för att 
bestyrka hållfastheten, utreda möjligheten att minska materialåtgången samt undersöka eventuella 
konstruktionsproblem. 

                                                             
1 Även att hålla den fungerande under vinterhalvåret i vissa delar av Sverige. 
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Figur 3: Prototypen, Trimafästen monterade (Foto: Kellfri AB) 

 

Figur 4: Prototypen, Eurofäste ses i skopan (Foto: Kellfri AB) 
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1.1 Bakgrund 
Skopan som utreds är av allroundtyp och användningsområdena inkluderar schaktning, markplaning, 
snöskottning m.m. Skopans sidor är vinklade för att tillåta stapling av flera skopor i varandra under 
transport från tillverkaren och vid lagerställning för att minska lager- och transportkostnaden. Den är 
avsedd för bruk med frontlastare vilket kräver en länk mellan dessa i form av en skopdel (fästen) och 
en frontlastardel (arm). Fästen finns i en uppsjö av standardiserade varianter då många företag 
konstruerat egna. Denna skopa skall ha möjlighet att byta mellan två typer av fästen, här kallade Euro- 
resp. Trimafästen, genom användningen av skruvförband. Skruvförbandslösningen skall göra det 
möjligt att beställa samma skopa till två olika slutkunder och minska risken för s.k. ”hyllvärmare” de 
perioder då ena varianten inte är efterfrågad. Minskad lagerkostnad och större kundunderlag är alltså 
målet. För att underlätta hanteringen av skopan önskas lyfthål för upphängning vid lackeringsarbeten 
och transportändamål, vilka saknas i prototypen. Dessa skall om möjligt placeras i överkantens 
förstärkningsbock (toppförstärkningen). Skopan är, med en öppningsbredd på 2,3m, den största i en 
framtida produktfamilj med ovanstående egenskaper. Designmålet för denna skopa är frontlastaren 
Trima Q4s från Ålö AB. I produktion är det menat att alla plåtkomponenter skall skäras ut med laser 
och svetsas manuellt. 

1.1.1 Länken mellan skopa och frontlastare 
Standarderna för Euro- och Trimafästena2 innefattar både fästena som monteras på skopan och 
armen, dvs. den motsvarande del som monteras fast i frontlastaren. Figur 5 nedan visar de två 
fästtyperna, Euro och Trima, på vardera sida om armen. Kontaktytorna är markerade i färgkod på både 
fästen och arm. 

 

Figur 5: Fästenas kontaktytor och placering på armen (Foto: Kellfri AB) 

Låssprintar, grönmarkerade på armen i figuren, är endast belastade då skopan är starkt framåtlutad 
eller trycks ned mot marken, i övriga fall är de röd- och blåmarkerade tvärstängerna de lastbärande 
elementen. Enligt standard för Trimafästet finns krav på en minsta höjd från mark till fästets övre 
kontaktyta (röd yta t.h. i figuren). Enligt standarden för Eurofästet finns krav på en minsta höjd från 
mark till låsöglans centrum (grönmärkt hål t.v. i figuren) samt en bestämd vinkel hos skopan, eller 
redskapets bakstycke. Se Figur 6 för närmre förklaring, där L1 och L2 avser Trima- resp. Eurofästets 
höjdkrav samt ϴ den vinkel som är bestämd enl. Eurostandarden. 

                                                             
2 SS-ISO 23206:2005 resp. SS 3527 
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Figur 6: Schematisk förklaring av höjd och vinkelkrav från standarderna 

1.1.2 En skopa i bruk 
Instruktionsvideos gällande grundläggande körteknik för hjullastare granskades för att skapa en 
uppfattning om skopan då den är i bruk. Proceduren är densamma för både hjullastare och mindre 
jordbrukstraktorer med frontlastare. Ett utdrag ur en av dessa ses i Figur 7, med tolkning nedanför. 

 

Figur 7: Återkommande brukssituationer för en skopa (Volvo Construction Equipment, 2009) 

Vid införsel av skopan (A, i figuren) tar skopans skärstål upp kraften rakt framifrån. Under fyllnad 
kvarstår denna kraft samtidigt som en ny koncentration uppstår på skärstålets ovansida och skopans 
främre del (B). När skopan är full är kraften utbredd över hela skopans insida (C). Vid den senare 
tippningen bär skopan, om än tillfälligt, upp hela kraften över dess botten (D). Enligt instruktionsvideon 
är det god kutym att hålla vägen till och från schaktplatsen plan. En möjlig utjämningsmetod är att 
plana ut tippmassan genom att skrapa denna med en bakåtriktad rörelse med skopan nedsänkt (E). 
Skopan tar då upp krafterna via undersidan av skärstålet. En allroundskopa bör, utom i extremfallen, 
kunna nyttjas i alla ovanstående situationer. En skopa med Euro- eller Trimafäste är dock inte lämpad 
för allt för tung belastning i situationen E, låsningen tenderar då till att gå sönder enligt lantbrukaren 
J. Eriksson (personlig kommunikation, maj 2018). 
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1.1.3 FEA och FEM 
FEA är tillämpningen av finita elementmetoden, FEM. FEM är, efter fri tolkning av Babuška och 
Strouboulis (2001), en numerisk beräkningsmetod för att approximera den ofta komplexa 
matematiska beskrivningen av det verkliga fallet. Tillämpningen blir en flerstegsprocess i stil med 
flödesschemat i Figur 8, där varje steg medför en tillhörande problematik som måste överkommas för 
att säkerställa ett användbart resultat. 

 

Figur 8: FEA-processen beskriven i flödesschema 

Det finns ett strikt beroende mellan vad som stoppas in och vad som kommer ut ur FEM. Grovt utryckt 
gäller principen ”Skit in = Skit ut”, dvs. är inte den matematiska beskrivningen tillräckligt verklighets-
trogen och dessutom lämplig för beräkning med FEM, kommer resultatet i bästa fall vara fel och som 
värst ge ett katastrofalt missvisande beslutsunderlag. Även om beskrivningen är fullgod kan det 
fortfarande gå illa om inte kvalitén hos resultaten kontrolleras, dvs. konvergensen, vilket är det område 
som huvudsakligen adresseras i Babuška och Strouboulis (2001). Ett resultat med låg konvergens är så 
att säga obrukbar. I slutändan avgörs allt av en korrekt tolkning av resultaten, vilket är helt beroende 
av kunskap och erfarenhet inom det aktuella problemområdet. 

Tre metoder för att uppnå konvergens används för närvarande i ren FEM. De är h-, p- och hp-metoden. 
Kombinationer av FEM och andra beräkningsmetoder har utvecklats och fortsätter utvecklas, där bland 
annat elementfria metoder används som komplement. Det är oklart om de då kan kallas för FEM och 
därför utelämnas de i detta arbete. H-, p- och hp-metoderna verkar genom ändringar i diskretiseringen, 
dvs. elementuppdelningen. I h-metoden ökas antalet element till dess att de vanligtvis linjära eller 
kvadratiska ekvationerna hos elementen uppnår en tillräckligt hög konvergens med den exakta 
algebraiska lösningen. I p-metoden är antalet element samma medan ekvationernas polynomordning 
ökas till dess att lösningarna konvergerar. Den sistnämnda hp-metoden kombinerar dessa två. 
(Babuska & Suri, 1989) 

Creo Parametric Student Edition (Creo), version 4.0, från Parametric Technology Corporation (PTC) 
användes i detta arbete. Creo nyttjar adaptiv p-metod för konvergens som standard, med polynom 
från 1-9:e ordningen. Konvergenskontroll görs med automatik och inom en och samma simulering. 
Diskretiseringen kan göras både manuellt och per automatik via funktionen AutoGEM. Hur 
beräkningarna går till är dock okänt, källkoden är inte tillgänglig offentligt. CAD-funktionerna i Creo är 
väl utbyggda vilket underlättar modelleringsdelen av den matematiska beskrivningen.  
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1.1.4 Problemformulering 
Skopans nuvarande konstruktionslösning skall undersökas med FEA för att uppskatta dess hållfasthet 
vid belastningar enligt specifikation för frontlastaren Trima Q4s. Skopan anses förstörd om den har 
kvarstående deformationer och sträckgräns är därmed dimensionerande. FEA skall användas för att 
identifiera hållfasthetskritiska områden, komponenter/områden där materialbesparing är möjlig samt 
godkänna/neka placeringen av lyfthål i skopans toppförstärkning. Skopan skall även undersökas för 
konstruktionsproblem utan direkt anknytning till hållfastheten, vilket innefattar identifiering av 
detaljer/komponenter utan konkret funktion och som kan innebära försvåring av tillverknings- och 
monteringsprocessen. 

FEA-resultaten, de identifierat kritiska eller säkra områdena samt funna konstruktionsproblemen skall 
presenteras och därmed nyttjas som grund till ett alternativt konstruktionsförslag. I det nya 
konstruktionsförslaget skall åtgärder mot kritiska områden, konstruktionsproblem och material-
besparing presenteras. Besparing kan göras i form av reducerad plåttjocklek, borttagning av material, 
uteslutande av komponenter och underlättande av tillverknings-/monteringsprocessen. Det nya 
konstruktionsförslaget får inte helt frångå originalförslaget, dvs. lutningen hos sidor, skruvförband till 
fästen, materialet och tillverkningsmetoden skall kvarstå. Krav från Euro- och Trimastandard måste 
tillgodoses. 

Sammanfattningsvis kan uppgiften beskrivas med ett antal frågor som skall besvaras: 

• Håller skopan? 
• Är det något fel på den? 
• Hur kan den göras billigare? 
• Är det en god idé att placera lyfthål i topplåtsförstärkningen? 

De resurser som företaget avsatt för detta arbete är: 

• 2D-ritningar 
• Två fotografier av prototypen, Figur 3 och Figur 4. 
• CAD-modell i STEP-format. 
• Standard SS-ISO 23206:2005 för Eurofäste. 
• Standard SS 3527 för Trimafäste. 

Och givet är: 

• Materialbeteckning3 A572 Grade 50. Materialet gäller ej skärstål, skruv och svets. 
• Skärstålet är 30 % starkare än A572 Grade 50. Ett påstående öppet för tolkning. 
• Designmålet är Trima Q4s. 
• Komponenterna skärs ut med laser och svetsas manuellt. 
• Garantitiden är 1 år för produkten. 

  

                                                             
3 Klassificering enl. American Society for Testing and Materials (ASTM). 
   Materialet motsvarar S355 i europeisk standard enl. AZoNetwork (2012) 
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Efter kompletteringar, eller försök till kompletteringar, av det ursprungliga underlagsmaterialet 
kvarstår ett antal brister vad gäller materialdata: 

• Fullvärdig information om den aktuella stålkvalitén (A572 Grade 50), så som provdata, 
ytbeskaffenhet och ytbehandling saknas. Vilken producent det kommer ifrån är okänt och kan 
därmed inte uppsökas för denna komplettering. Prototypen är heller inte tillgänglig och tillåter 
därmed ingen mätning eller provtagning av materialet. 

• Endast företagets uppskattning om ett material 30 % starkare än A572 Grade 50 är känt vad 
gäller skärstålet och liksom ovanstående är det inte möjlig att mäta av samma anledning. 
Någon tydlig definition av vad ”30 % starkare” innebär kunde inte erhållas. 

• Varken tillsatsämne eller faktisk manuell svetsmetod är kända. Några vanliga moderna 
svetsmetoder är MMA, MIG/MAG och TIG, för vilka ESAB Sverige AB (2018) har 
rekommendationer av tillsatsmaterial till vad gäller A572 Grade 50 4. Av data intressant för 
uppgiften är endast sträck- och brottgräns angivna. 

och modellering: 

• De tilldelade ritningarna saknar fullvärdig måttsättning för att tillåta reproduktion av skopan 
utifrån dessa. 

• Prototypen är såld och kan inte granskas eller mätas för modellering. 
• CAD-modellen innehåller fel och STEP-formatet medför vissa begränsningar i hur denna kan 

manipuleras. 
• Samtliga ovanstående skiljer sig på ett eller annat sätt ifrån varandra. Då i synnerhet 

skruvförbandet och fästenas utformning utöver de delar som berörs av standarden. 

Detta medför följande antaganden och beslut: 

• Samtliga material kommer att hanteras som A572 Grade 50, endast spänningsgränserna 
kommer att ges hänsyn för de övriga materialen. Vad ”30 % starkare” innebär för skärstålet 
antas gälla just spänningsgränserna. 

• Utmattnings- och brottmekanisk analys är inte möjlig. Bakgrundsmaterialet är för tunt och inga 
mätningar eller fälttester är möjliga vare sig resurs- eller tidsmässigt. Uppskattning av 
tidsberoende hållfasthetsproblem görs därför med statisk last mot utmattningsgränsen för 
A572 Grade 50. 

• Den ursprungliga CAD-modellen av företagets skopa, inkl. dess fästen, används i FEA. 
Bakgrundsmaterialet saknar entydig beskrivning av skruvförband och fästen och en säker 
hållfasthetsbedömning av dessa komponenter anses inte möjlig och utelämnas därför i 
resultaten. 

• En ny modell kommer att behöva skapas för att analysera skopan med eventuella 
konstruktionsändringar. 

  

                                                             
4 OK 48.00 för MMA, OK 12.50 AristoRod™ eller OK 12.51 Autorod för MIG/MAG, OK 12.64 för TIG. 
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1.1.4.1 Utelämnanden 
• Ekonomiska kalkyler inkl. transportfrågor. Sköts bäst av företagets ekonomer och logistiker. 
• FEA med alternativt materialval. A572 Grade 50 gäller. 
• Alternativa tillverkningsmetoder. Skopan skall laserskäras och svetsas manuellt. 
• Ytbehandling, bearbetning och materialdefekter. 
• Lastsituationer som härrör från olyckor och handhavandefel. 
• Korrosion och nötning. 

1.1.4.2 Särskilda bestämmelser 
Detaljritningar gällande skopan får inte publiceras av konkurrensskäl. Standarder får inte publiceras, 
varken helt eller delvis, då dessa har ett licenskrav. 

1.1.4.3 Technology, Society and the Environment (TSE) 
Att tillgodose företagets ekonomiska intresse är huvudmålet för detta arbete. FEA resultaten skall, 
under antagandet att skopan är överdimensionerad, nyttjas som underlag för att minska 
tillverkningskostnaden i form av materialbesparing utan att äventyra hållfastheten. Oförutsedda 
haverier med ursprung i konstruktionsfel kan för skopan innebära stora mängder reklamationer och i 
värsta fall leda till personskador för användaren. Bruket av FEA istället för en förlängd 
prototyptestningsfas kan i sig innebära minskad utvecklingskostnad och en större chans att hitta och 
åtgärda problem som annars skulle vara svåra att upptäcka. Även kund och miljö kan gagnas av detta 
arbete. Genom att minska materialåtgång för de områden där det inte fyller någon funktion, kan mer 
av kundens inköpskostnad gå till funktionaliteten och miljön har nytta av detta i form av minskad 
energiåtgång och onödig uppbindning av resurser. Att bevara stapelbarhet och de utbytbara fästena i 
eventuella ändringsförslag har också en påverkan gällande kund och miljö. Stapelbarheten avser att 
minska transportkostnad för företaget, vilket samtidigt innebär högre energieffektivitet och minskade 
utsläpp vid transport i förhållande till antalet enheter samt en minskad kostnad för slutkunden. De 
utbytbara/valbara fästena skall bredda målgruppen för skopan, öka vinsten och minska 
lagerkostnaden. Detta kan i sin tur innebära ytterligare kostnadsminskning för slutkunden, både vid 
inköp och reparation samt öka chansen till eftermarknad (direktåtervinning) i och med den bredare 
användarkretsen. 
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1.1.5 Figurer och tabeller 
Skopans komponenter och konstruktionsdetaljer namnges och beskrivs i Tabell 1 och Figur 9. 
Sidoplåtarna är vinklade för att göra skopan bredare i riktning mot skärstålet och därmed stapelbar. 
Samtliga komponenter är sammansvetsade utom fästena, vilka monteras med skruvförband. Rygg- och 
topplåt har en plåttjocklek på 4 mm, bottenförstärkningarna 8 mm, skärstålet 15 mm, fästenas plåtar 
10 mm och resterande plåt 5 mm. Tjocklek i fästenas detaljer varierar. Observera att den mittersta 
figuren (numrerad 7-12) ses från under- och baksida, med undersidan till vänster. 

Tabell 1: Skopans komponenter och konstruktionsdetaljer, tabell 

  Nr. Namn Antal Beskrivning 

Ko
m

po
ne

nt
 

1 Bottenplåt 1  
2 Skärstål 1 Slitagedel. 30 % starkare stål än övrig konstruktion. 
3 Sidoplåt, Höger 1 Identiska delar frånsett den formpressade 

sidoförstärkningen. 4 Sidoplåt, Vänster 1 
5 Topplåt 1  
6 Ryggplåt 1  
7 Hålplåt 1 Har färdiga hål för skruvförbanden, förstärker ryggen. 
8 Fäste, Vänster 1 Förbinder skopan med frontlastaren. 

Trimafästen är identiska, Eurofästen unika. 9 Fäste, Höger 1 
10 Mittriangel 1 Stöd och komplettering för snedstag. 
11 Snedstag 2 Skall förstärka bottenplåten mot nedböjning. 
12 Hörntriangel 2 Skall förstärka hörn och stadga skärstålet. 

Totalt antal unika 
komponenter: 13-14 Beror på valet av fästestyp. Antalet inkluderar inte bultar. 

De
ta

lj 

13 Sidoförstärkning Utbuktning i komponent 3 och 4 för ökad formstabilitet. 

14 Toppförstärkning Bockning, 2 x 90° för ökad formstabilitet. Här önskar 
företaget att lyfthålen placeras. 

15 Lådkonstruktion, övre Hålrum mellan komponent 5 och 6 för ökad formstabilitet. 
16 Lådkonstruktion, nedre Hålrum mellan komponent 1 och 6 för ökad formstabilitet. 

 

Figur 9: Skopans komponenter och konstruktionsdetaljer, numrerade 
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Ålö AB (2018) ger, för Trima Q4s, data för lyft- och brytkapacitet enligt Tabell 2 och Figur 10.  

Tabell 2: Specifikationsdata Trima Q4s 

  Mätobjekt Vikt [kg] Pilfärg Kommentar 

Tr
im

a 
Q

4s
 Lyftkapacitet till högsta höjd. 1920   

Samtliga värden gäller en punkt 800 mm 
från armcentrum. 

Lyftkapacitet vid 1,5 m höjd. 1940   
Lyftkapacitet vid markplan. 1990   

Brytkapacitet vid markplan. 3360   
 

 

Figur 10: Mätpunkter och riktningar för mätobjekten i Tabell 2 (Foto: Annika Welin) 

Armcentrum är den led armen roterar kring då skopan vinklas. Brytkapacitet anger den maximala vikt 
som frontlastaren kan tippa eller bryta loss med avseende på det vridmoment som alstras av de 
yttersta hydraulcylindrarna (överst t.h. i Figur 10). Lyftkapacitet avser maximal vikt som kan lyftas 
vertikalt beroende på lyfthöjd. Lyftkapacitet i armcentrum, blå pil, anges inte i Trimas specifikation 
men förekommer hos andra tillverkare av frontlastare som kan vara intressanta att jämföra med i 
framtiden. 

Skopan är inte nödvändigtvis obruklig även om denna inte håller för frontlastarens krafter. Beroende 
på skopans volym och densiteten hos det material som skall förflyttas kan denna ändå bedömas som 
bruklig för vissa ändamål. Detta avgörande överlåts till företaget. 
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Materialdata för skopan antas enligt MakeItFrom (2018) för A572 Grade 50, för skärstålet samma data 
med ett tillskott på 30 % för utmattnings-, sträck- och brottgräns. Tillsatsämne enl. ESAB Sverige AB 
(2013). Densitet, Poissons tal och E-modul för A572 Grade 50 antas gälla samtliga ämnen. Värden anges 
i Tabell 3. 

Tabell 3: Materialdata 

Material E-modul 
[GPa] 

Densitet 
[kg/m3] 

Poissons 
tal 

Utmattnings-
gräns [MPa] 

Sträckgräns 
[MPa] 

Brottgräns 
[MPa] 

A572 Grade 50 190 7800 0,29 280 390 500 

Skärstål, +30 % - - - 364 507 650 
Tillsatsämne 

(svetsmaterial) - - - - 445-545 540-595 

1.2 Översikt 
Resterande av rapporten har följande ordning och innehåll: 

Metod: Kapitlet inleds med val av diskretiserings- och konvergensmetod samt motivering till storleken 
av de två applicerade kraftmängderna 20 kN och 30 kN. Därefter kommer en förklaring till lastfallen, 
vad dessa härrör från och hur de modellerats. Detta följs av separata avsnitt för de tre modellerna som 
använts, företagets modell, den experimentella och till sist den förenklade modellen, där skillnaderna 
i utformning och tillämpning förklaras. Kapitlet avslutas med en kort förklaring till användningen av 
skalafiltrering i FEA-resultaten samt hur lyfthålens placering och utformning gjordes och i vilket 
avseende.(7 sidor) 

Resultat: Efter en kort förklaring till upplägg och innehåll presenteras FEA-resultaten, med resultat för 
varje modell i separata avsnitt i samma ordning som i metodkapitlet, följt av en kort redovisning av 
resultatet från analysen av lyfthålen och den grafiska kontrollen av stapelbarheten. (7 sidor) 

Diskussion: Diskussionen inleds med att konfrontera troliga osäkerhetsfaktorer, därefter vilka resultat 
som anses säkrast att använda i beslutsunderlaget och sedan huruvida statisk lastsimulering mot 
utmattningsgränsen kan fungera som en ersättare i bristen på dynamisk analys. Kapitlet avslutas med 
diskussion ur TSE-perspektivet. (2 sidor) 

Slutsats: Här presenteras de slutsatser som arbetet lett till. Utlåtandet gällande hållfastheten hos 
företagets skopa enligt CAD-modellen följt av rekommendationer, åtgärdsförslag och problematiken 
med att viktoptimera skopan ytterligare med avseende på resultaten för de två andra modellerna. 

Framtida arbete: Här ges förslag till punkter som kan behöva ytterligare åtgärd och analys. 

Bilagorna, och de områden de hanterar är följande: 

Bilaga 1 – Arbetsplan och utfall: Här diskuteras skillnaderna mellan den initiala planeringen, 
schemaläggningen och slutliga genomförandet, med fokus på problemformuleringen. 

Bilaga 2 – Mekaniska beräkningar: Den enklare manuella mekaniska beräkningen gällande skruv-
förbandet och hur det står sig i förhållande till skruvarnas hållfasthet. 

Bilaga 3 – Åtgärdsförslag: En mer ingående förklaring, inkl. bilder, till förslagen i slutsatsen.  
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2 Metod 
Arbetet har till största delen gjorts i Creo, frånsett grundläggande beräkningar för uppskattning av 
skruvförbandets hållfasthet. I Creo användes AutoGEM resulterande i mellan 20000 - 25000 element 
för både företagets modell och den experimentella modellen. Helbilden i Figur 11 visar den 
experimentella modellens elementindelning. Färre element krävdes för den ytterligare förenklade 
modellen, vilken gjordes för att analysera området inrutat i rött. Detaljbilden i figuren avser 
elementindelningen för denna förenklade modell. 

 

Figur 11: Elementfördelning av skopan 

Single-Pass Adaptive Convergence Method valdes, vilket innebär en första FEM-genomgång med 
polynomordning 3, följt av kontroll av lokal spänningsavvikelse i hela modellen. Creo väljer därefter ut 
en högre polynomordning, okänt hur, som åtgärdar dessa avvikelser och applicerar detta över hela 
modellen. RMS Stress Error5 skrivs ut för användarens kvalitetsbedömning som i Figur 12. 
Simuleringstid var omkring tre minuter per analys. 

 

Figur 12: RMS Stress Error Estimates för en analys ([kPa] är tillagt i efterhand) 

Samtliga modeller och analyser har gemensamt att materialdata för A572 Grade 50 applicerats för 
samtliga komponenter samt en initial belastning på 20 kN, vilket skall motsvara lyftkapaciteten för 
Trima Q4s. Lastfallen är närmast identiska, frånsett en viss skillnad i geometrierna. I de lastfall som 
hanterat brytkraften sattes först 20 kN och därefter 30 kN om den klarade första nivån. 30 kN är 
beräknat via momentjämvikt för att motsvara den specificerade brytkapaciteten på 900 mm istället 
för 800 mm (33 kN), detta för att lasten i dessa fall applicerats på skärstålet som sitter längre ut. 

Alla analyser gjordes med statisk belastning. Dynamisk analys kunde aldrig åstadkommas. De manuella 
beräkningarna av kraft och hållfasthet för skruvförbandet hittas i Bilaga 2. 

                                                             
5 Från Root-Mean-Square error. Se beskrivning i Wikipedia (Sökord: Root-mean-square deviation). 
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2.1 Lastfallsmodellering 
Lastfallen modellerades med avseende på det samlade intrycket från fästenas kontaktytor samt 
instruktionsvideorna som beskrivits i kapitel 1.1.1 och 1.1.2. Skopans ränder, se Figur 13, namngavs 
R1, R2 och R3 och har modelleras för att efterlikna Figur 5. Samtliga ränder, alla rotationssymmetriska 
efter en urgröpning gjorts i fästet under R3, är låsta för radiell translation men tillåtna att rotera i 
tangentialled. R2 och R3 får glida i axial-led, men R1 är låst för att göra randvillkoren kompletta för 
analys. Glidningen i axialled skall dels tillåta skopan att fritt deformeras inåt centrum utan att det 
uppstår singulariteter i kontaktytorna och dels ge skopan vad som ansågs vara ett naturligare 
beteende. Detta ger en liten kontaktyta i R3 och medger ett toleransglapp i sidled hos R2, vilket 
innefattas av standarderna. Lasterna som ansågs uppkomma och verkade intressanta för prövning i 
FEA lades in som utbredd last i modellen, vilka tillsammans med kombinationer av R1, R2 och R3 ger 
de fem lastfallen i Figur 14. I figuren är lastytor markerade i grönt och den tillhörande rand-
kombinationen kan avläsas under respektive lastfall. Lastfall 2 och 5 har samma lastyta men olika 
kraftriktning och randkombination. 

 

Figur 13: De tre randvillkoren 

 

Figur 14: Lastfallen i bild 
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2.2 Analys av företagets modell 
Företagets CAD-modell simulerades enligt ovanstående inställningar och lastfall, efter korrekturen av 
geometrin som beskrivs nedan. Resultaten för denna simulering användes för att dels bedöma den 
ursprungliga konstruktionens hållfasthet och finna eventuella kritiska områden i konstruktionen, dels 
som bas för skapandet av den experimentella modellen som i slutändan skulle utgöra ett alternativt 
konstruktionsförslag. STEP-formatet som företagets CAD-modell levererades i kunde inte manipuleras 
tillräckligt (geometriskt) för att användas med de stegvisa ändringarna avsedda för att finna en mer 
optimal konstruktionslösning. 

2.3 Korrektur av företagets CAD-modell 
Företagets CAD-modell innehöll fel som i FEA skulle innebära ett starkt missvisande resultat om inte 
detta åtgärdas. I CAD-modellen hade stora glipor lämnats mellan hål-, rygg- och bottenplåt. Enligt både 
ritning och prototypbild skall dessa bilda en plan yta under hålplåten och en tät nedre lådkonstruktion. 
Problemet kunde inte åtgärdas genom att flytta komponenterna. Då formen hos komponenterna följer 
sidans lutning passar de endast på exakt den plats de är monterade. Ändringar i komponenten kunde 
heller inte göras pga. begränsningarna i STEP-formatet. Därför modellerades en ny komponent, med 
rygg- och topplåt i ett stycke, direkt in i modellen. Den inbyggda svetsfunktionen i Creo användes för 
att eliminera en kvarstående glipa i skarven mellan rygg-, botten- och hålplåt. Förloppet ses i Figur 15. 

 

Figur 15: Nödvändig korrigering av företagets CAD-modell 

2.4 Den experimentella modellen 
Metodiken för den experimentella modellen var en iterativ process där åtgärder för ett delproblem i 
konstruktionen söktes genom stegvisa ändringar, med ny simulering och analys av resultaten efter 
varje ändring. Metoden beskrivs schematiskt i Figur 16, där Input är den tidiga experimentella 
modellen inkl. materialegenskaper, belastningsnivåer och lastfall. Output är de slutsatser som kunnat 
dras ur processen i sin helhet. 
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Figur 16: Iterativa försöksprocessen 

De delproblem som hanterats med denna metodik är hålplåtens storlek och utformning, ändringar 
gällande nedre lådkonstruktionens uppbyggnad, sidoförstärkningarnas vara eller icke vara samt 
problematiken i skärstålets infästning. Utredning av lämpligheten med lyfthål placerade i 
toppförstärkningen gjordes och ett förslag avsett att säkra skruvförbandets placering utanför 
lådkonstruktionerna togs fram. I viktoptimeringssyfte har endast parametrarna storlek och tjocklek 
ändrats, dock utan enhälliga resultat varpå grundkonstruktionens tjocklekar kvarstod i slutet av 
arbetet. En jämförelse mellan grundkonstruktionen och det slutliga designförslaget ses i Figur 17. 

 

Figur 17: CAD – modell före och efter ändring 

Ändringarna i den nedre lådkonstruktionen, se Figur 18, har gjorts med en viss anknytning till principen 
Design For Manufacture and Assembly (DFMA) enligt Ulrich och Eppinger (2011). Tanken var att 
förenkla tillverknings- och monteringsprocessen för att minska toleranskravet och ge en smidigare och 
snabbare montering med minskad tillverkningskostnad som mål. 

 

Figur 18: Lådkonstruktion före och efter ändring 
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2.5 Den förenklade modellen  
En ytterligare modell var tvungen att skapas för att närmare utreda skärstålets infästning och dess 
påverkan på sidorna. Spänningarna i detta område var mycket höga och ett klargörande resultat ansågs 
inte vara uppnått. Ett stycke av skopans framsida, med parallella sidor och utan bottenförstärkningar 
återskapades därför utifrån den experimentella modellen. Detta för att avgöra om de i verkligheten 
befintliga svetsarnas geometri har någon påverkan för konstruktionens hållfasthet.  Den förenklade 
modellen avsåg i första hand åtgärda problematiken med användningen av svetsmodellerings-
verktyget i Creo, vilket förhindrade godkänd elementuppdelning i den experimentella modellen, som 
därmed inte kunde simuleras. Standardinställningarna i Creo innebär samtidigt att alla delar som 
plockats ihop till en komplett modell har en kontakt med varandra likt en limning eller samman-
gjutning, s.k. ”Bonded Interface” se Figur 19. Detta behövde åtgärdas enligt T. Andersson, lektor i 
maskinteknik (Personlig kommunikation, maj 2018) för att få en mer verklighetsnära representation 
av skopan. Figur 20 visar denna modell och dess ändring i kontaktytorna efter svetsning. 

 

Figur 19: Fogytor med Bonded Interface 

 

Figur 20: Fogytor med svetsfunktionen 
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2.6 Spänningsintervall 
Resultatbilderna filtrerades grafiskt genom ändringar i spänningsskalans min- och maxgränser. Detta 
gjordes för två intervall vid kontroll av hållfasthet. Ett i spänningsintervallet där risk för utmattning 
råder, 280-390 MPa, och ytterligare ett där endast de kritiska plastiska zonerna framträder, 390-500 
MPa. Hur filtret fungerat i praktiken ses i Figur 21. Anledningen är att lättare kunna se och fokusera på 
de områden som har en faktisk betydelse för konstruktionens hållfasthet. I de senare optimerings-
försöken användes istället spänningsintervallet 70-280 MPa och 140-280 MPa (dvs. 25 % eller 50 % av 
utmattningsgränsen) för att ge en översikt över områden där det finns stor möjlighet till 
materialminskning.  

 

Figur 21: Exempel på skalaändringens effekter på resultatbilderna 
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2.7 Placering av lyfthål 
Placering av lyfthål gjordes med hänsyn till masscentrum, vars koordinat avlästes i Creo. Anledningen 
till detta var att säkra att krokar och skopa inte skall utsättas för onödiga böjspänningar eller riskera 
att släppa då skopan hänger fritt. Detta kräver en tvåhålslösning vid varje lyftpunkt, se Figur 22, helst 
med ovala hål för att underlätta genomföringen av kroken. 

 

Figur 22: Lyfthålens placering och utformning 
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3 Resultat 
Resultaten kommer här att presenteras indelat i fem delkapitel. En för vardera CAD-modell, totalt tre, 
där 3.1 Företagets modell hanterar resultat från analys av densamma med avseende att besvara två 
av frågorna, ”Håller skopan?” och ”Är det något fel med den?”, som ställts i problemformuleringen 
(sida 6). 

Resultaten från 3.1 Företagets modell nyttjades som grund för att rikta in det fortsatta 
utvecklingsarbetets åtgärder och förbättringsförslag, via den iterativa försöksprocessen som beskrivits 
i delkapitlet 2.4 Den experimentella modellen, samt som kvalitetsbedömning för dess resultat vilka 
redovisas i 3.2 Experimentella modellen. Dessa tillsammans med resultaten från den mer 
komponentspecifika modellen som var tvungen att skapas pga. konstruktionens komplexa 
uppbyggnad, se 3.3 Förenklade modellen, skall besvara frågan ”Kan den göras billigare?” samt för att 
bekräfta om åtgärdsförslagen är potentiella lösningar till de funna problemen. 

3.4 Lyfthål avser att besvara frågan ”Är det en god idé att placera lyfthål i topplåtsförstärkningen?” 
och 3.5 Stapelbarhet är avsedd att redogöra att stapelbarheten är närmast oförändrad om 
ändringsförslagen efterföljs. 

Spänningspåverkan i skopan har visat sig vara oberoende av valet av fästen. Båda gav närmast identiska 
resultat frånsett vid ränderna. Detsamma gällde lastfall 2 kontra lastfall 5 där skillnaden endast var 
riktningen av deformationen och att reaktionskrafterna växlade från R3 till R2. Resultaten innefattar 
därför endast de simuleringar som gjorts med Eurofästen monterade och för lastfall 1-4 då övriga inte 
ansetts tillföra någon ytterligare information. 
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3.1 Företagets modell 
Inga problem hittades för lastfall 1, 3 och 4. Lastfall 2 gav däremot stora spänningar i hörnen mellan 
skärstål och sidoplåt. För lastfall 1, tryck rakt framifrån mot skärstålet, uppvisades endast försumbara 
spänningsvärden i randen R3, Figur 23. 

 

Figur 23: Resultat för lastfall 1, företagets modell 

Lastfall 3 (Figur 24), full skopa, gav de näst lägsta spänningarna. 95 MPa i nedre änden av sido-
förstärkningen. Detta är, precis som föregående, inget problem för hållfastheten. 

 

Figur 24: Resultat för lastfall 3, företagets modell 
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Lastfall 4 (Figur 25), last utbredd över skopans botten, gav något högre värden. Simuleringen visade på 
spänningskoncentrationer i skopans sidor, med nivåer nära utmattningsgränsen i sidoförstärkningens 
nederkant. Ytan hos den nedre lådkonstruktionen hade spänningar omkr. 200 MPa. Även botten-
förstärkningen påverkades. 

 

Figur 25: Resultat för lastfall 4, företagets modell 

Lastfall 2 (Figur 26) visade en starkt förhöjd spänning, där delar av sidan, sidoförstärkningen och skär-
stålets bakkant nådde värden över sträckgränsen. 

 

Figur 26: Resultat för lastfall 2, företagets modell 
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3.2 Experimentella modellen 
Den experimentella modellen simulerades för samtliga lastfall och båda fästen för att utröna om den 
hade samma egenskaper som företagets. Även här var skopan i stort sett opåverkad för lastfall 1, 3 
och 4. Resultaten desamma oavsett fästen samt att lastfall 2 och 5 gav liknande resultat.  

Lastfall 1 (Figur 27) hade något högre spänning lokalt, omkr. 100 MPa strax under fästet. 

 

Figur 27: Resultat för lastfall 1, experimentella modellen 

Lastfall 3 (Figur 28) hade marginellt högre spänning, 100 MPa. I övrigt närmast opåverkad. 

 

Figur 28: Resultat för lastfall 2, experimentella modellen 
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Lastfall 4 (Figur 29) skiljer något mer i spänningsfördelningen, vilket har att göra med skillnaderna i 
nedre lådkonstruktionens utförande. Spänningarna var här omkr. 200 MPa. Hos denna modell 
koncentrerades spänningen över bottenplåten, till skillnad från företagets modell där 
lådkonstruktionens plåt tar upp krafterna, se Figur 25. 

 

Figur 29: Resultat för lastfall 3, experimentella modellen 

Då sidoförstärkningarna saknas så är både den tidigare spänningskoncentrationen i dess nederkant 
samt det stora området vid hörnen borta. Största skillnaden mellan modellerna uppträder vid 
simulering av lastfall 2 (Figur 30). Problemområdet i hörnet har förstärkts i skarven mellan bottenplåt 
och sida, detta är nu helt genomplasticerat. Det plastiska området upp efter sidans kant är dock 
förminskat. Detta undersöktes vidare i den förenklade modellen. 

 

Figur 30: Resultat för lastfall 2, experimentella modellen 
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3.3 Förenklade modellen 
Efter separation av komponenterna påföljd av sammanfogning med svetsfunktionen upptäcktes en 
betydligt mindre spänning i området kring hörn i samband med uppkomsten av en singularitet vid 
skärstålets bakkant, se Figur 31. Spänningarna var dock fortfarande nära brottgräns. 

 

Figur 31: Resultat för lastfall 2, förenklade modellen - svetsad 

Efter en mättande lunch på det lokala haket passerades två hjullastare utrustade med liknande skopor 
och frågan om varför dessa skopor inte har ett utskjutande skärstål uppkom. Resultatet av detta möte 
ses i Figur 32. De tidigare kritiska spänningarna var, med inskjutet skärstål, knappt märkbara ens i 
utmattningsintervallet. 

 

Figur 32: Resultat för lastfall 2, förenklade modellen - svetsad med skärstål inskjutet 
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I och med de låga spänningarna lastades denna nu med 30 kN, dvs. full brytkraft. En viss likhet med 
föregående analyser uppträdde men med mycket lägre spänningsnivåer, se Figur 33. 

 

Figur 33: Resultat för lastfall 2, förenklade modellen - svetsad med skärstål inskjutet (30 kN) 

3.4 Lyfthål 
Inga hållfasthetsproblem kunde konstateras gällande lyfthålens placering och utformning, beskrivet i 
kapitel 2.7. Simuleringarna visade på en befintlig men försumbart låg spänningskoncentration kring 
hålen på toppförstärkningen. 

3.5 Stapelbarhet 
Stapelbarhet kontrollerades i CAD genom att montera två skopor i varandra, vilket visas i Figur 34 där 
företagets modell syns till vänster och den experimentella till höger. Överlapp vid stapling är omkring 
80 % av skopans längd för båda modellerna. 

 

Figur 34: Grafiskt test av stapelbarhet (Ej skalenlig bild) 
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4 Diskussion 
Antagandena som gjorts med avseende på det skrala bakgrundsmaterialet, så som bristande 
materialdata och skillnader i skopans utförande mellan källorna, ger en stor osäkerhetsfaktor gällande 
resultaten. Ytterligare osäkerhet kommer från FEM-beräkningarna i Creo. Enligt TSD Engineering 
(2013) ger Single-Pass Convergence Method visserligen relativt säkra resultat för de högsta 
spänningarna, men kan visa spänningsavvikelser upp till 30 % hos den övriga konstruktionen. RMS 
Stress Error Estimates låg som högst på 4,1 % och som lägst 1,5 % av största huvudspänning. Den mer 
avancerade Multi-Pass Convergence Method testades endast för den förenklade modellen där den gav 
ungefärligen samma resultat. Om, och i så fall hur, Creo har några åtgärder mot pollution errors och 
superconvergence-problematiken som Babuška och Strouboulis (2001) nämner är oklart. 

Summan av dessa osäkerhetsfaktorer ger att resultaten bör betraktas med viss skepsis och 
beslutsunderlaget är inte tillräckligt för vidare viktoptimering av skopan. De resultat som här betraktas 
som säkrast är avkapningen av material från hålplåten för materialbesparing, borttagningen av 
sidoförstärkningarna för kostnadsbesparing och som åtgärd för ett hållfasthetsproblem samt 
inskjutningen av skärstålet för att skopan, med större sannolikhet, skall klara brytkapaciteten hos 
frontlastaren Trima Q4s. 

Lyfthålens placering i toppförstärkningen såg inte ut att medföra några hållfasthetsproblem. Frågan är 
då om förstärkningen är nödvändig då denna håller trots försvagningen från hålen. 

Det område som har störst osäkerhet är fästen och skruvförband, här kan endast förslag lämnas med 
avseende på användarvänlighet och möjlig förenkling i tillverkningen. Frånsett en enklare manuell 
beräkning av skruvförbandet, se Bilaga 2, utelämnas all bedömning av hållfastheten för dessa 
komponenter. 

Att tillägga är att endast statisk simulering har gjorts. Huruvida skopan beter sig i en dynamisk 
situation, då speciellt under en längre tids användning, kan inte avgöras. Den statiska simuleringen kan 
dock, med avseende på utmattningsgränsen, ge en viss uppskattning av utmattningståligheten. 
Lasterna är dessutom centrerade och jämnt utspridda, vilket kan vara en allt för snäll situation att 
simulera. Snedfördelning av lasten har inte kontrollerats men bör ge en förhöjd spännings-
koncentration i den sida som belastas, detta har dock ansetts innefattas i utelämnandet av olyckor och 
hanteringsfel. 
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4.1 Diskussion ur TSE-perspektiv 
Antagandet om överdimensionering har inte framgått som en självklarhet vid slutförandet av detta 
projekt. Endast en marginell materialbesparing har kunnat åstadkommas genom uppdelning av 
hålplåten, andra möjligheter kan inte styrkas med FEA-resultaten. Alternativa förslag till utformning 
som avser att förenkla tillverkningsprocessen har därför bearbetats för att tillgodose företagets 
ekonomiska intresse. En del av förslagen måste dock bekräftas med tillverkaren och kan kräva 
ekonomisk kalkylering för att avgöra om de är riktiga eller inte, vilket inte har gjorts eller kommer att 
göras i detta arbete. Förhoppningen är att skopan genom de föreslagna ändringarna skall få en lägre 
tillverkningskostnad och en ökad brukslivslängd, vilket skulle gagna både företaget, slutkunden och 
miljön. Företagets önskemål med arbetet skall därmed vara tillgodosedda samtidigt som slutkunden 
skall ges skäl till ett ökat förtroende för produkten och företagets varumärke, vilket på sikt kan öka 
företagets inkomster ytterligare. Utformningen av lyfthålen har getts extra omtanke för att bidra till 
säkerheten för både tillverkaren, företagets anställda och slutkunden genom att säkerställa att skopan 
inte skall kunna hängas upp fel eller släppa från de krokar som antas användas. 
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5 Slutsats 
Företagets skopa håller enligt prototyptesterna, den verkar heller inte ha några problem att bära upp 
väl utspridda laster upp till åtminstone 2 ton enligt FEA av CAD-modellen. Däremot föreligger en viss 
risk för permanenta deformationer och utmattning omkring hörnen mellan skärstål, botten- och 
sidoplåt samt i nedre spetsen av sidoförstärkningen redan vid 2/3 av brytkapaciteten för Trima Q4s. 

Den största anledningen till svagheten kring skärstålet, med avseende på FEA-resultaten för den 
förenklade modellen, är att skärstålet sträcker sig allt för långt ut från botten- och sidoplåtar. Denna 
bör förflyttas längre in efter bottenplåten för att undvika förhöjd böj- och vridmomentspåverkan. Även 
utelämnande av sidoförstärkningarna har en dämpande effekt för spänningarna i detta område då det 
tillåter en jämnare fördelning över sidan istället för att koncentreras vid dess nederkant. Detta ger en 
försumbar ökning av den återgående deformationen hos sidorna och skärstålet. 

Den enda komponent som ansetts säker nog för kostnadsbesparing via minskning av materialåtgång 
är hålplåten på baksidan. Enligt FEA-resultaten utsätts hålplåten för mycket små spänningar i mitten 
och kan därmed delas i två mindre bitar. De kan dock inte helt tas bort i och med tryckkrafterna som 
uppstår i området närmast fästena. 

Möjliga åtgärder för kostnadsbesparing i annan form är utelämnandet av sidoförstärkningarna och 
designändring av skopans baksida, där: 

• Utelämnandet av sidoförstärkningarna skulle innebära färre arbetsmoment och den 
ytterligare personalkostnad det innebär samt att samma komponent passar båda sidor. 

• Det finns en möjlighet att efterbehandling, montering och svets blir enklare och mindre 
tidskrävande om rygg- och bottenplåt slås ihop till en komponent, med den inre sidan av 
lådkonstruktionen som en egen komponent. Detta skulle minska toleranskraven, ge ett 
jämnare underlag för påsvetsningen av hålplåten/hålplåtarna samt en högre robusthet i 
designen. Vid ändringar i skruvförbandets utformning och placering, vare sig de i 
fortsättningen kommer placeras inuti eller utanpå lådkonstruktionen, behöver då endast den 
mindre lådkomponenten på insidan ändras. En nackdel med konstruktionsförslaget, så som 
det är uppbyggt i den experimentella modellen, är tyvärr att skopans egenvikt ökar något i 
jämförelse med originalet. Detta för att ryggplåten, 4 mm i originalutförande, får samma 
tjocklek som bottenplåten (5 mm). 

Placeringen av lyfthål i topplåten medför ingen större påverkan på konstruktionen. Hålen bör dock 
utformas med viss noggrannhet i och med det tilltänkta bruksändamålet då risken finns att 
upphängningsanordningen, krokar eller dylikt, lossnar och den som arbetar i närheten får skopan över 
sig. Stapelbarheten kan ökas ytterligare om den på ovansidan utstickande sidoplåten skärs bort. 

Samtliga åtgärdsförslag hittas i närmare detalj i Bilaga 3. 
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6 Framtida arbete 
Att tänka på är att modellen endast simulerats mot statiska och inte dynamiska lastfall. Inga 
variationer, vibrationer eller lastcykler har kunnat simuleras. Detta kommer att behöva avgöras med 
ytterligare prototyptester och/eller noggranna undersökningar av eventuella framtida reklamations-
ärenden, även de fel som uppkommer efter garantitidens slut, för att på så vis utreda oförutsägbara 
konstruktionsproblem. Om detta inte redan är praxis. 

För en dynamisk utvärdering via FEA eller liknande bör fullvärdig data och modell överlämnas till en 
mer erfaren expert inom området. Kostnaden för en sådan analys kan bli hög och ta lång tid, men kan 
i slutändan vara positiv för företagets inkomster. Innefattande av både ingenjör och FEA tidigare i 
utvecklingsprocessen för nästa projekt kan ge en ännu större fördel. 
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Bilaga 1 – Arbetsplan och utfall 
Vi försökte optimera och lösa alla oupptäckta problem för en skopa vi antog vara väl definierad, 
dokumenterad och konkret specificerad. Vi skulle kolla denna både statiskt och dynamiskt under 
antagandet att våra befintliga kunskaper var tillräckliga för uppgiften och att det skulle vara lätt att 
hitta den information som krävdes för att komplettera eventuella brister. Vi antog att allt skulle kunna 
genomföras i FEM/FEA och att företaget visste exakt vad de beställt och hade ett helt klart mål med 
uppgiften. Likaså trodde vi att det skulle vara enkelt att genomföra grundläggande manuella mekaniska 
friläggningar och beräkningar, precis som hållfasthetsberäkningarna, by-the-book. Vi hade förutsatt 
att de resurser vi fick från företaget var perfekta avbilder av varandra, att ritningarna kom direkt från 
CAD-modellen och att prototypen var byggd helt i enlighet med dessa. Vi förutsatte att företaget hade 
komplett och tydlig data gällande alla använda material och vilka komponenter som hade vilket 
material. Att prototyptesterna var välutformade och dokumenterade och skulle ge oss en hänvisning 
till vad som ligger bakom påståendet att den är överdimensionerad och för vad. Vi trodde också att 
företaget förstod funktionen med FEA och FEM i och med att de specifikt beställt ett sådant jobb. I 
korthet så trodde vi att det skulle vara enkelt, att allt ger sig med tiden och att det fanns ETT svar, EN 
lösning! 

Verkligheten är/var dock en helt annan, vilket vi innerst inne redan visste, men hoppet är det sista som 
lämnar skrivbordet och vi har därför gjort i stort sett alla nybörjarmisstag som går att göra. Det hela 
bottnar i en övertro på våra egna förmågor och fantasin om att allt finns öppet och snabbt tillgängligt 
i IT-ålderns berg av information. 

Ändringar i både angreppsvinkel och antaganden var tvungna att göras genom hela arbetet, från början 
till slut, och vissa saker så sent som veckan innan slutpresentation. En del beroende på nytillkommen 
information. Annat på grund av nya upptäckter i det redan befintliga materialet som av någon 
anledning förbisetts tidigare och plötsligt kastat oss tillbaka till ruta noll. Övergången från det 
spekulativa och subjektiva till det beräkningsbara och konkreta har tillsammans med utvärderingen av 
resultaten visat sig vara det svåraste i projektet. 

Problemformuleringen vid start 

Vi kan börja med att dekonstruera problemformuleringen som den såg ut i arbetsplanen. Denna har 
klippts isär i meningar och påståenden inom citationstecken. Varje stycke med en eller flera 
kommentarer gällande hur vi ser på dem nu i efterhand. 

"Detta är i grunden ett hållfasthetsproblem vilket, i sin helhet, kan lösas enligt redan befintliga teorier 
inom områdena mekanik och hållfasthetslära (Maskinteknik) och med hjälp av högskolans tillgängliga 
programvara." 

- Detta är ett allt för brett påstående. Mycket skulle därtill bara för att komma dit vi kom. 
Flertalet av de ”befintliga teorier” som vi avsåg med detta gick inte att använda i slutändan. Vi 
fick aldrig ihop de data som krävdes för att exempelvis beräkna brottmekaniken osv. Att det 
är ett hållfasthetsproblem och att det hör hemma inom området maskinteknik är sant, 
resterande av påståendet kan vi efter arbetets slut inte längre motivera. 
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"Det huvudsakliga arbetet är att definiera de lastfall och randvillkor som beskriver de verkliga 
situationer som skopan utsätts för och därefter hitta det kritiskt dimensionerande." 

- Check! Frågan är bara vad som egentligen är att anse som det kritiskt dimensionerande. Avser 
det lyft- eller brytkapacitet. Vi har gått efter brytkapaciteten. 

”För detta krävs friläggningar, statisk och dynamisk analys samt, …” 

- Med statisk analys upp till frontlastarens maximala lyftkapacitet kan den dynamiska analysen 
utlämnas, såvida det inte handlar om krock eller annan olycka vilket faller ur i och med 
utelämnandet av sådana lastfall redan i denna problembeskrivning. Detta under antagandet 
att frontlastaren inte kan leverera mer kraft utan risk för haveri i denna, mycket dyrare delen 
av traktorekipaget. Brytkraften är samtidigt närmare en gradvis ökning av statisk last än ett 
dynamiskt problem då fullt utvecklad kraft förutsätter att skopan har markkontakt och 
föremålet/massan är tyngre än frontlastaren klarar av i annat fall. 

- Frågan är därefter huruvida vi kunnat frilägga skopan mer än från frontlastaren. Planer fanns 
att sära på skopa, skruvförband och fästen och beräkna alla dessa var för sig för att uppnå 
mindre krävande simuleringar och kontrollera samtliga bitar mer ingående. Problemet är att 
skruvförbandet inte hade någon fast definierad utformning, i alla fall ingen vi kunde komma åt 
i och med försäljningen av prototypen. Fästena i sin tur är starkt beroende av skruvförbandet 
och dess placering. Därför fick detta stanna vid friläggning av skopa från frontlastare och hela 
skopan inkl. fästen fick simuleras som den var. 

”…vilket begränsningar i högskolans programvarulicenser kräver, förenklingar i CAD/CAE-
modelleringen för att uppnå ett godtyckligt verklighetsnära resultat vid FEM-analyserna." 

- Programvaran vi till en början tänkt använda var Abaqus, vilken har starka begränsningar i 
antalet noder som kan användas och därmed inte skulle vara möjlig att uppnå konvergens i 
om inte stora förenklingar gjordes. Skulle Abaqus användas hade det varit fullt aktuellt att 
plocka isär skopan i så många komponenter det är möjligt, frilägga och lastfallsmodellera 
vardera och att kapa dessa längs symmetriplanet, dvs. beräkna halva skopan. Detta skulle ta 
oerhört lång tid att genomföra, både gällande friläggningen och de upprepade simuleringarna 
med påföljande manuell kontroll av konvergens. Tack och lov hittade vi tillbaka till Creo, där 
krävdes inga förenklingar med avseende på antalet element. Simuleringarna tog för HELA 
skopan omkring 3 minuter per styck. Någon gräns i licensen stötte vi aldrig på. 

"Utmattningsanalys kommer att utföras enligt klassisk utmattning, brottmekanik eller en blandning av 
de båda för att förutsäga hållfastheten över tid." 

- Detta var fullkomligt omöjligt att genomföra med den klena information vi i slutändan lyckades 
skrapa ihop. Vi saknar både nödvändig materialdata och kunskap om hur arbetscyklerna för 
skopan ser ut, hur många repetitioner den skall klara av för att vara godkänd och hur lasternas 
variation ser ut. Det närmaste vi kunde komma var att dimensionera skopan mot 
utmattningsgränsen, som vi fann angiven hos den källa vi använde, med avseende på resultat 
från statisk analys. Detta exkluderar dock både skärstål, svets och skruvförband. Klarar skopan 
av den angivna maximilasten för frontlastaren utan att överstiga utmattningsgränsen, bör 
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denna med hög sannolikhet vara tillräckligt dimensionerad för att utmattning inte skall vara 
ett problem. Högre last än så och frontlastaren är den som går sönder! 

"För optimering av materialåtgång i förhållande till hållfasthetskraven behöver en utvärdering av 
grundkonstruktionens FEM-analys göras för att avgöra om och i så fall var dessa besparingar kan 
göras." 

- Check! Vi har gjort vad vi kunnat, med vad vi hade och i den mån vi vågat. 

”Ändring av materialtjocklek och utskärningar i grundkonstruktionens komponenter, är för detta, 
tillåtna åtgärder.” 

- Detta höll vi hårt på till en början. När det visade sig vara oerhört svårt att hitta en konkret 
basis att optimera bort material, valde vi att även titta på alternativa metoder att minska 
kostnaden bl.a. genom ändringar i konstruktionen för att göra denna lättare att tillverka och 
kräva mindre produktionstid. Något vi i slutändan inte kan avgöra själva, men tillverkaren bör 
kunna ge feedback på om de har ett tillräckligt detaljerat förslag att utgå ifrån. 

”Förslag till direktanvändning av spill från utskärningar samt utskärningsmönster för de eventuellt 
modifierade komponenterna önskas i syfte att minska kostnaderna ytterligare.” 

- Detta blev aldrig aktuellt i och med ovanstående problematik med materialborttagningen. Att 
tillägga är också att vi aldrig fick fram konkret information gällande hur stora plåtstycken som 
tillverkaren arbetar med, och kan arbeta med, vilket gör det väldigt svårt för oss att försöka få 
till någon som helst materialplanering. 

"Ovanstående konstruktionsändringar ger endast upprepningar i FEM-analys." 

- Påstående och sanning gick hand i hand i denna fråga. Över 100 simuleringar gjordes! 

"Ändringar i skruvförband samt större ändring i fästenas geometri kräver däremot åtgärder i 
lastfallsbeskrivningen." 

- Detta förutsätter en komponentfriläggning av fästen från skopa och utelämnades senare i och 
med att det aldrig blev av. Det var allt för stora skillnader i beskrivningarna mellan källorna för 
att vi skulle anse det möjligt att ge ett motiverat svar gällande hållfastheten för både 
skruvförband och fästen.  

"Hålen för lyft, hantering och lastinspänning, vars placering bestäms utifrån föregående analys, 
behöver kontrolleras mot skopans egenvikt." 

- Check! Inga problem. Gjorde både analyser och bearbetade designen med avseende att 
förhindra eventuella problem vi tror kan uppkomma. 

Från stycket "Åtaganden och reservationer" kommer därefter: 

"Vid arbetets slutförande skall företaget delges rapporten, erbjudas bild och förklaring till resultaten 
från FEM- och utmattningsanalys (före och efter ändring i konstruktionen), detaljritningar för 
konstruktionsändringar, presentation av arbetet i tre omgångar, förslag gällande fortsatt utvecklings-
arbete samt slutsats gällande konstruktionens hållfasthet." 
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- Rapport, förslag till fortsatt utvecklingsarbete, bild och förklaring före och efter. 
Allt detta är OK! 

- Utmattningsanalys är, som tidigare nämnts, uteslutet. Ritningar kan vi inte ge eftersom vi inte 
har en måttsatt slutprodukt att rita dem för. 

"Ändringar kommer inte att göras gällande materialval eller produktionsmetod. Logistiska frågor som 
inte berör stapelbarhet och ekonomiska beräkningar utelämnas i detta arbete. Fall som kan härledas 
till olycka med eller felanvändning av skopan kommer inte analyseras." 

- Materialvalet har vi inte gjort något med, men däremot har vi fått ta en hel del antaganden 
gällande det som saknas, precis som för tillverkningsmetoden. 
Vad är det för egentlig svetsmetod som har använts? 
Vilket tillsatsmaterial? 
Hur har svetsförbanden utformats och för vad? 
Vad är egentligen att anse som olycka och felanvändning? 

"En enklare simulering av krock mot stillastående objekt görs endast i mån av tid." 

- Försök gjordes men utan att ge några egentliga resultat, med statisk belastning, inte dynamisk 
eller impulslast. 

"Detaljritningar, de licensierade standarderna och annan känslig data tillhandahållen av företaget 
måste av rätts- och konkurrensskäl hållas under sekretess och kommer därmed utelämnas i offentliga 
presentationer till den grad det är möjligt utan att det påverkar examinationsmöjligheten." 

- Check! Inga problem att åstadkomma och heller inga problem i presentations och 
dokumentationssyfte. 

Problemformuleringen vid slutförandet 

Problemformuleringen så som den skrivits i rapporten efter det avslutade projektet är resultatet av ett 
stort antal omskrivningar, utelämnanden, preciseringar m.m. 

Mycket sent i projektet stannade vi upp och tänkte igenom vad det var vi egentligen skulle göra från 
början. Allt hade drivit iväg i olika riktningar och vi gick vilse flera gånger, jagade efter lösa trådar i 
veckor bara för att i slutändan upptäcka att de problem vi försökt att lösa inte hade tillräckligt 
bakgrundsmaterial, inte kunde få det, eller var omöjliga att lösa med den metodik vi använde. "Keep 
It Simple Stupid" slog tillslut igenom och vi samlade det mest konkreta vi kunde hitta i den sista 
upplagan av problemformuleringen. 

Den nuvarande uppfattningen är att det enda vi egentligen kan erbjuda i resultatväg är 
rekommendationer, vilket ligger bra mycket närmare den resultatbild som önskades från början än de 
exakta svar vi sökt... med de approximativa metoder vi använt. 

På nästkommande sidor följer GANTT-schemat före start och efter slutförande, i den ordningen.  
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Bilaga 2 – Manuella beräkningar 
Beräkningar gjorda i syfte att uppskatta skruvförbandets hållfasthet. 
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Med avseende på beräkningarna på föregående sida: 

M16-skruvar har föreslagits i ritningarna till skopan. 

För grovgängad M16 av hållfasthetsklass 8.8 anger Bulten AB (1999) sida 29-30 
en nominell sträckkraft på  100 kN 
och en brottkraft på  125 kN 
i axiell riktning. 

Under förutsättningen att 4 skruv används per fäste, totalt 8 alltså, och de två översta ligger i linje med 
RA2 samt att friktionskoefficienten för stålet i skopan är 0,2 gäller följande: 

Om de 4 övre skruvarna bär upp 70 kN (RA2) i ren dragkraft blir detta 17,5 kN per skruv. 
Det ger vardera skruv en marginal till sträckkraften på 82,5 kN, till både förspänning och dynamiska 
lastvariationer. 

Med 8 skruv skall tillräcklig friktion mellan fästen och skopa uppnås för att motarbeta 35 kN (RA1), vilket 
medför ett behov av 4,4 kN alstrad friktion per skruv. 

Friktionsformeln ger att: N = 4,4/0,2 = 22 kN 

Kvar till dynamiska påverkan och diverse oförutsägbarheter blir alltså 

82,5 - 22 = 60,5 kN 

eller 60,5 % av sträckgränskraften hos de övre skruvparen, vilka sannolikt är de mest utsatta i hela 
skopan i alla lastfall där kraften kommer ovanifrån men som högst just i detta. 

Slutsats 

Skruvarna bör inte vara något problem! 

Fortsätt att använda M16. Det kan inte ge mer än en marginell minskning i inköpskostnad att byta till 
mindre skruv. De ger ett mer robust och förtroendeingivande intryck samt en god säkerhetsfaktor mot 
sträckgränsen och en större sannolikhet att de klarar utmattning. 

Referens 

Bulten AB. (1999). Ordning ur kaos, Bultens Teknikhandbok. Hallstahammar: Bulten AB 
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Bilaga 3 – Åtgärdsförslag 
Denna bilaga är till största delen avsedd att ge företaget en närmare förklaring gällande 
åtgärdsförslagen och rekommendationerna som framtagits i arbetet. Här kommer samtliga förslag att 
presenteras var för sig, under egen rubrik. 

Besparing i hålplåt 

Besparingar av material kan göras genom att dela hålplåten i två mindre delar (se Figur 35). Delarna 
bör vara stora nog för att täcka upp båda fästtypernas kontaktyta. De kan inte tas bort helt då krafterna 
under fästena är stora och hålplåten ger en kraftfördelande effekt, vilket ger en mindre risk för 
permanent deformation av skopans baksida. 

 

Figur 35: Rekommenderad nedskärning i hålplåt 

Omplacering av skärstål 

Skärstålet bör skjutas in närmare sidornas bas för att bättre säkra skopan mot brytkraften från Trima 
Q4s. Detta gav allt för stora resultatskillnader vid analysen för att ignoreras. Det minskade böj-
/vridmomentet från den utstickande andelen av skärstålet anses vara anledningen. Ändringar krävs 
dock i bottenförstärkningarna, men detta kan åtgärdas med en mindre vinkeländring och avkortning 
av de förstärkande balkarna. En potentiell nackdel är att bortnötningen av materialet från markkontakt 
snabbare når sidoplåtarna. I och med utsattheten i detta område av skopan bör också val av manuell 
svetsmetod och tillsatsämne samt utformningen av svetsen ges extra omtanke. 
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Borttagning av sidoförstärkning 

Sidoförstärkningarna medför en större koncentration av spänningarna kring skärstålet (se Figur 36). 
Försök med andra typer av förstärkningar så som tillsats av plåt längs sidans ytterkant gav också högre 
spänningskoncentrationer i och omkring skärstålet. Om en extra centimeter i nedböjning av skärstålet 
och en millimeter i sidorna vid uppnådd lyftkapacitet (2 ton) inte är avgörande kan dessa tas bort. 

 

Figur 36: Minskad spänning vid borttagning av sidoförstärkning 

Komponentändringar 

De föreslagna ändringarna gällande sammanslagning av botten- och ryggplåt till en komponent med 
ett eget, mindre stycke, till nedre lådkonstruktionen kan vara lättare att tillverka och montera och 
därmed ge en lägre kostnad. Detta bör dock utredas ihop med tillverkaren, vilken borde ha den största 
kompetensen för att kalkylera och avgöra om påståendet är riktigt. Skopan bör oavsett få en mer 
robust design i fråga om framtida ändringar. Skulle skruvförbandet väljas att placeras i eller utanpå 
lådkonstruktionen krävs endast mindre ändringar i den mindre lådkomponenten. Likaså om 
formändring, användandet av ytterkanten som förstärkning till skruvförbandet eller en annan 
placering av svetsarna behövs. En ytterligare fördel är att det inte behövs någon efterbearbetning av 
svetsen på baksidan för att säkerställa jämnt underlag för hålplåten/hålplåtarna. Detta medför dock 
en högre egenvikt då ryggplåten kommer att anta samma tjocklek som bottenplåten, från 4 mm till 5 
mm, såvida inte förslaget bearbetas ytterligare. 
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Alternativ skruvförbandsplacering 

Den föreslagna placeringen av skruvförbandet (Figur 37) ihop med förlängningen av ryggplåten är inte 
analyserad gällande hållfasthet med skruvförbandet på plats. Områden kring skruvhålen verkar dock 
inte ha några större spänningskoncentrationer. Placeringen avser att ge både slutanvändare och 
företaget en lättare montering av fästena, möjlighet till byte av slitna/saknade skruv, bättre översikt 
vid kontroll av begynnande problem i förbandet samt mindre risk för vatteninträngning i 
lådkonstruktionerna. Placeringen skall samtidigt förhindra felmontering av fästena genom att tillåta 
endast en fungerande placering. Skruvar med rundat huvud och fyrkantig bas, s.k. vagnsbult, vilka ser 
ut att ha använts i prototypen, bör användas (Figur 38). 

 

Figur 37: Hålens placering hos den föreslagna utformningen av skruvförbandet 

 

Figur 38: Föreslagen skruvtyp till skruvförbandet 

Dessa kan träs från insidan genom fyrkantshål vilket medför att åtdragning kan göras från endast 
utsidan och därmed skapar möjligheten att genomföra monteringen ensam. Inga hållfasthetsproblem 
kunde upptäckas gällande denna ändring av geometrierna i plåtarna, men detta behöver kontrolleras 
ytterligare. Skruvar av storleken M16, som föreslagits i ritningarna, bör inte ha några problem att hålla 
ihop konstruktionen vid full last (se Bilaga 2). 
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Lyfthål 

Inga problem kunde hittas gällande lyfthålens placering i toppförstärkningen, varken för skopan eller 
hålen. Förslag till utformning ses i Figur 39 

 

Figur 39: Placering och utformning av lyfthål 

Stapelbarhet 

Stapelbarheten kan förbättras från ca 80 % överlapp till 90 % om den utstickande kanten i sidoplåten 
skärs av enligt Figur 40, förutsatt att fästena är demonterade. Kanten är onödig om lyfthålen placeras 
i toppförstärkningen, frånsett en marginal för svetsförbandet givetvis. Observera att det är den 
experimentella modellen som visas i figuren, resultatet är dock likvärdigt för företagets modell. 

 

Figur 40: Förbättrad stapelbarhet genom kapning av sidoplåt 
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