
 i samarbete med  

 
 

 
 

Adam Franzén 
Alexander Hellström 

 
 
 

 
Blekinge Tekniska Högskola 

Institutionen för Maskinteknik 
Karlskrona 

2017 
 
 

Följande arbete är utfört som en obligatorisk del av utbildningen inom 
högskoleingenjör i maskinteknik, Blekinge Tekniska Högskola. 

 
 

Produktionseffektivisering av 
asfaltsvältar 

 



2 

  



3 

Sammanfattning 

Projektets syfte var att effektivisera en flaskhalsstation på Dynapacs 
monteringslina av vältar. Dynapac tillverkar vältar för olika typer av underlag. 
En vält är en maskin bestående av en eller två valsar som vibrerar och packa 
underlaget som den kör på, exempelvis asfalt. 
Arbetets resultat innebär produktionseffektivisering av produktionsflödet hos 
Dynapac. 
Dynapac upplever att stationen där sammankoppling av valsarna till välten 
sker är en flaskhals för flödet. Anledningen till detta beror på att 
sammankopplingen sker vid sidan av linjen på ett specifikt monteringsbord, 
vilket resulterar i att många onödiga lyft krävs. 
För att minimera tiden så mycket som möjligt så är en ny monteringsmetod 
vid sammankopplingen nödvändig. 
Olika koncept tas fram och sedan poängsätts varje koncept där det koncept 
med högst poäng väljs och vidareutvecklas för att anpassas mot bland annat 
riskanalysen.  
Vid framtagning av de olika koncepten tas det hänsyn till den 
kravspecifikation som vi tillsammans med Dynapac tagit fram. 
Dynapac värnar om sina anställdas hälsa vilket medför att det ligger stort 
fokus kring säkerhet och ergonomi vid framtagning av den nya 
monteringsmetoden. 
 
Rapporten omfattar även en kort beskrivning av Scania i Oskarshamn och 
deras montering av lastbilshytter. Hos Scania sker montering på ett liknande 
sätt som hos Dynapac. 
 
hållfasthetsberäkningar och ritningar för det valda konceptet tas fram. 
Ritningarna till det valda konceptet hittas bland bilagorna. 
 
 
Nyckelord:  
Dynapac, Produktionseffektivisering, Flaskhals, Konceptutveckling 
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Abstract 

The purpose of the project was to streamline a bottleneck station on 
Dynapac's mounting line of rollers. Dynapac manufactures rollers for 
different types of groundwork. 
A roller is a machine consisting of one or two rollers that vibrates and pack 
the groundwork on which it drives, for example asphalt. 
The result of the work involves production efficiency of Dynapac's production 
flow. 
Dynapac finds that the station where you interconnect the rollers to each other 
is a bottleneck for the flow. The reason for this is because the interconnection 
occurs next to the line on a specific mounting table, resulting in many 
unnecessary lifts is needed. In order to minimize time as much as possible, a 
new method of interconnection is required. Different concepts are developed 
and then each concept is scored where the concept with highest points is 
chosen for further development. 
When developing the different concepts, consideration is given to the 
requirement specification that we have developed together with Dynapac. 
Dynapac protects the health of the employees, which means that there is a lot 
of focus on safety and ergonomics when developing the new assembly 
method. 
 
The report also includes a brief description of Scania in Oskarshamn and their 
assembly of truck cabins. This is a company where assembly takes place in a 
similar way to Dynapac and a comparison of the companies is made. 
Strength calculations and drawings for the chosen concept are made and the 
drawings are included in the annexes. 
 
Keywords:  
Dynapac, Production Enhancement, Bottle Neck, Concept Development 
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Förord 

Detta examensarbete har utförts som avslutande del i utbildningen 
högskoleingenjör i maskinteknik på Blekinge Tekniska Högskola i 
Karlskrona.  
Arbetet har utförts på Dynapac i Karlskrona under vårterminen 2017 och 
omfattar 18 HP. 
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även rikta ett särskilt tack till vår handledare Martin Svacha hos Dynapac som 
svarat på frågor och gett återkoppling. 
 
Vi vill tacka Mats Walter för god handledning genom hela projektet samt 
Madeleine Hermann för råd inom hållfasthetsberäkningarna. 
Även Tomas Hallenberg och Kenneth Serneholt på Scania i Oskarshamn för 
att de ställt upp på intervju och bidragit med information angående deras 
monteringsmetod. 
 
 
 
 Karlskrona, 2017-05-19. 
 
 

Adam Franzén 
Alexander Hellström 
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Nomenklatur 

Dynaline Den monteringslina med tio stationer där vältarna monteras. 
 
Skidd Den fixtur som vältarna transporteras på runt dynalinen. 
 
Takta Skidden transporteras till nästkommande station 
 
Takttid Tiden mellan varje taktning. 
 
Vals  Den cylinderformade trumman som vibrerar och packar 

         underlaget  
 
Valshållare Den konstruktion som består av två minivalsar som bär upp en 

av vältens valsar          
 
Minivals      Den vals med genomgående axel som är fäst i lager och lagerhus 

som har möjlighet att rotera.                 
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Inledning 

1.1 Bakgrund  

Dynapac har sitt säte i Stockholm och etablerade sig i Karlskrona 1960. 
År 2007 blev Dynapac en del av Atlas Copco koncernen inom Road 
Construction Equipment, fram till 2017 då bolaget såldes till franska industri- 
och byggbolaget Fayat Group. 
Dynapac är en internationell tillverkare av anläggningsmaskiner för bland 
annat markarbeten och vägunderhåll, inom dessa områden ingår asfaltsvältar. 
En asfaltsvält består av antingen två stycken valsar eller en vals och ett 
hjulpar som sammankopplas genom en midjekonstruktion. 
Valsarna vibrerar med olika frekvenser och amplituder för att underlätta 
packning av varierande underlag [3]. 
 
Dynapac har tagit fram en ny maskinmodell inom asfaltsvältar som skall 
ersätta den befintliga vilket innebär en omfattande förändring i produktflödet 
som påverkar både montering och logistik. 
Asfaltsvältarna monteras genom flera delsteg fördelade på tio stycken 
stationer längst en monteringslina, kallad Dynaline. 
Vältarna monteras på en skidd som transporteras runt Dynalinen och stannar 
vid respektive station för att monteras. Vid varje station kan personalen 
antingen sänka ner skidden i marken eller höja skidden beroende på vilken 
höjd personalen önskar att arbeta i. Denna höj- och sänkbara funktionen vid 
varje station underlättar arbetet för personalen och ger ergonomiska 
arbetsförhållanden. 
Skidden liknar en släde och transporteras på en räls driven av kedjor. 
Dynalinen är taktad vilket innebär att stationerna skall ha slutfört sin uppgift 
innan given takttid då skidden transporteras till nästa station efter denna tid.  
 
Station tre i Dynalinen omfattar docknings av asfaltsvältarna vilket innebär 
sammankoppling av valsarna. Denna station är en trång sektor och är därför 
styrande i flödet. Vid nuvarande monteringsprocess sker en mängd onödiga 
lyft som resulterar i att processen tar lång tid att slutföra. 
Då lyften för denna process tar tid så överskrider stationen frekvent den givna 
takttiden för stationerna vilket innebär att resterande stationer stoppas för att 
invänta denna station. Dynapac önskar att sänka monteringstiden och därmed 
minska denna stations påverkan på resterande stationer och öka effektiviteten 
för hela Dynalinen [6]. 
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1.2 Syfte 

Syftet är hitta en ny och effektivare metod för dockningsprocessen vid station 
tre. Stationen skall anpassas till den nya maskinmodellen men dockning av 
äldre maskinmodeller skall även vara möjligt. 
Vid nuvarande montering sker inte dockningen på skidden utan valsarna lyfts 
av för att sedan monteras på ett monteringsbord. 
Vi skall möjliggöra dockning på skidden för att undvika de onödiga lyften 
som bland annat är orsaken till att station tre bidrar med fördröjning i flödet. 
Dockningen på skidden ska vara möjlig både för den nya och äldre modellen 
samt vara anpassad för personalen för att undvika icke ergonomiska  
arbetsförhållanden som till exempel arbete ovanför axelhöjd [6]. 
 
1.3 Avgränsningar 

Dynapac har flera olika monteringslinor där asfaltsvältarna monteras men 
endast en lina skall analyseras och anpassas till både nya och äldre 
maskinmodeller. 
Projektet avgränsas även till endast en station på denna lina, station 3. 
Endast koncept skall tas fram med rekommendation på material och 
komponenter. 
 
1.4 Frågeställning 

Är det möjligt att utföra dockningen och monteringen direkt på skidden och 
hur skall skidden i så fall utformas? 
Går det att använda nuvarande skidd med alternativt en påbyggnation eller 
krävs en helt ny skidd? 
Hur blir arbetet för personalen efter den nya docknings- och 
monteringsprocessen? 
Uppstår svåra arbetsförhållanden som kan riskera i att skador uppstår eller blir 
den nya processen säkrare än befintlig process?  
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2 Teori 

2.1 Dynapacs tidigare montering vid station 3 

Asfaltvältarnas montering sker uppe på Dynalinen. 
Monteringen sker via tio stationer vilket visas i figur 1. 
 

 
Figur 1. Schematisk bild över dynaline. 
 
Den yttre svarta rektangeln i figur 1 föreställer upphöjnaden där dynalinen 
går. De mindre röda Rektanglarna illustrerar varje enskild station där 
monteringsprocessen startar vid station 1 längst ner till vänster i figur 1. 
Vältarna är redo för testkörning vid station 10 och lyfts därför av vid den 
stationen. Skidden går efter station 10 tom, utan vält och valsar, till station 1 
där nya valsar lyfts på för att montera ytterligare en svält. 
 
Skidden tillsammans med valsarna transporteras från station 2 till station 3 när 
takttiden är slut. Figur 2 visar hur skidden samt valsarna kommer fram till 
station 3, sett från sidan. 
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Figur 2. Skissad bild på valsarna samt skidd från sidan vid station 3. 
 
Vid station 3 lyfts valsarna av skidden med hjälp av en travers och placeras på 
ett dockningsbord. 
Processen att förflytta valsarna från skidd till dockningsbord och tillbaka 
kräver tre stycken lyft, varsitt lyft för att placeras på dockningsbordet och ett 
lyft tillbaka till skidden. 
I figur 3 har valsarna placerats på dockningsbordet och personalen monterar 
en ram på den ena valsen. Det monteras en ram på varje vals, vilket innebär 
två stycken lyft och det resulterar i totalt fem stycken lyft för denna station. 
Den inringade delen i figur 3 är midjan, denna midja är kopplad till ramen på 
vals nummer ett och skall kopplas samman med ramen på vals nummer två. 
När ramen är monterad på vals nummer ett kommer personalen att föra vals 
nummer ett mot vals nummer två tills de möts. Då de möts kopplar personalen 
samman valsarna genom midjan. 
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Figur 3. Bild på dockningsbordet, vals nummer ett under pågående 
monteringsprocess. 
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I figur 4 har personalen sammankopplat valsarna, midjan är fäst i ramen till 
både vals nummer ett och två. 
När personalen kontrollerat och skruvat dit lösa bultar och muttrar i 
konstruktionen så lyfts välten tillbaka till skidden med hjälp av traversen. 
 

 
Figur 4. Bild på dockningsbordet och asfaltsvälten efter montering vid station 
3. 
 
I tabell 1 presenteras Dynapacs modeller som monteras på Dynaline. 
I tabellen presenteras också axelavstånd, valsdiameter och valsbredd för 
respektive modell [6]. 
 
Tabell 1. Modeller på Dynaline. 
 

Maskinmodell Axelavstånd (mm) Valsdiameter (mm) Valsbredd (mm) 

CC800 1 350 588 800 

CC900 1 350 588 900 

CC1000 1 350 588 1 000 

Nya CC1100 1 700 700 1 070 

Nya CC1200 1 700 702 1 200 

CC1300 1 925 802 1 300 
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2.2 Montering vid Scania i Oskarshamn 

Scania i Oskarshamn monterar lastbilshytter. Det finns olika typer av hytter 
där man bland annat kan välja hur hög hytten skall vara, hur lång den skall 
vara men även hur insteget skall vara utformat på lastbilen, insteget på 
lastbilen är trappan upp till lastbilshytten. 
Skall föraren köra en lång körsträcka är troligtvis en längre hytt med sovplats 
samt lastutrymme för bagage att föredra. Vid längre körsträckor är inte 
insteget viktigt då föraren inte hoppar in och ut lika ofta som vid korta 
körsträckor, därför kan de vara lämpligt att ha ett smidigt insteg vid korta 
körsträckor då föraren ofta går in samt ut ur hytten. 
 
Scania i Oskarshamn montera alla dessa typer av hytter efter kundens 
efterfrågan. Vilken typ av hytt som monteras är varierande. 
Montering fungerar som så att den går på 9 stycken olika linjer som är 
sammankopplade. Varje linje har ungefär 20 stycken unika stationer där olika 
komponenter monteras på hytten. Schematisk bild över monteringslinjen 
presenteras i figur 5.  
 

 
Figur 5. Schematisk bild över Scanias monteringslinje. Linjerna är 
numrerade 1 till 9.  
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Antalet personer som arbetar vid en station varierar mellan en till fyra stycken 
beroende på vilken uppgift som skall utföras. 
Då monteringslinjen består av många stationer med personal upp till fyra 
stycken per station så möjliggör det för Scania att ha en väldigt låg takttid. 
Takttiden är cirka 3 minuter i dag, då de har så låg takttid så måste linjerna 
ständigt vara i rörelse för att undvika dötid vid stationsbyte. 
Monteringen på varje station har högt tempo, men kontrollerat för att undvika 
eventuella skador, vilket resulterar i att de monteras runt 300 stycken hytter 
om dagen. På Scania i Oskarshamn jobbar de två-skift. 
Scania värnar om sina anställdas hälsa och säkerhet, varje person som blir 
anställd får genomgå en utbildning inom ergonomi där personen till exempel 
får lära sig hur man böjer sig ner för att lyfta upp ett föremål på bäst sätt utan 
att skada sig, vilka positioner man skall jobba i och mycket annat angående 
ergonomi och säkerhet. 
Utöver denna utbildning så får de nyanställda träna sina monteringskunskaper 
på en testlinje. Detta för att de skall förbereda sig för arbetet på den riktiga 
monteringslinjen. 
De har även sänkt gränsen för hur tungt ett föremål får vara för att personalen 
skall få lyfta det för hand från 10 kilogram till 5 kilogram. 
Denna åtgärd har vidtagits för att undvika slitageskador hos de anställda. 
Dessa krav på säkerhet och ergonomi innebär att flertalet stationer har 
lyftarmar som personalen använder sig av vid lyft av föremål över 5 kilogram. 
Det tyngsta lyftet som utförs bland stationerna är instrumentbrädan till hytten 
som väger ungefär 100 kilogram. Vid denna stationen sker lyftet med en säker 
lyftanordning med personal som är utbildade för hur tunga lyft av denna typ 
skall genomföras. 
Scania eftersträvar en väldigt hög kvalité på sina hytter och är därav väldigt 
noggranna med att all montering sker korrekt. De jobbar ständigt med att 
förbättra kvalitéten ytterligare. 
Ett exempel på Scanias noggrannhet är att alla de skruvar som skruvas fast 
med ett moment på hytten dras åt med en elektrisk dragare. Detta för att en 
elektrisk dragare ger ett mer exakt moment än vad en pneumatisk dragare gör 
[10]. 
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3  Metod 

3.1 Planering 

Att skapa en planering är första steget i ett projekt då det lägger grunden för 
hela projektet. Projektplaneringen skapas genom ett Gantt-schema för att ge 
en tydlig bild av vilka delmål som skall genomföras och när de skall vara 
avklarade. Gantt-schemat är också ett lätt schema att använda då det 
presenteras grafiskt [15]. 
 
3.2 Konceptutveckling 

Vid framtagning av koncept används traditionell brainstorming. 
Det utfördes genom att varje individ i projektet ensam tar fram idéer och 
sedan presenteras idéerna i grupp för att välja ut passande idéer och koncept 
som har potential att utvecklas vidare. De koncept som utvecklas kommer 
sedan att presenteras var för sig med tillhörande riskanalys i resultatet [15]. 
Koncepten modelleras och presenteras med hjälp av Autodesk Inventor 
Professional som är ett digitalt baserat modelleringsprogram [1] [11] 
 
Det sker även identifiering av de krav som ställs på den nya 
dockningsprocessen för att utveckla ett bedömningsunderlag som skall 
användas till det slutgiltiga konceptvalet. 
 
3.2.1  Riskanalys och förklaring av koncepten 

 
Koncepten beskrivs var för sig och kommer sedan vid konceptvalet att 
poängsättas med avseende på hur väl de uppfyller de ställda kraven. 
 
För att lättare få en överblick över de risker som uppstår runt 
dockningsprocessen vid respektive koncept skall vi sammanställa en 
riskanalys för respektive koncept som omfattar de risker runt konceptet och 
hur de kan åtgärdas. Vi kommer att ta hänsyn till riskanalysen vid val av 
koncept [6] [15]. 
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3.3 Konceptval 

Vid valet av koncept kommer vi att bedöma koncepten med poängskalan i 
tabell 2. Vi kommer att poängsätta koncepten med avseende hur väl de 
uppfyllt kraven i kravspecifikationen 
 
Tabell 2. Poängskala vid konceptval. 
 
Poäng Poängspecifikation 

4 
Uppfyller krav 

utmärkt 

3 
Uppfyller krav men 

olämplig 
konstruktion 

2 Uppfyller delvis krav 

1 
Uppfyller delvis krav 

men olämplig 
konstruktion 

0 Uppfyller inte kraven 
 
De eller det koncept som sammanlagt får högst poäng kommer att presenteras 
för Dynapac där endast ett koncept kommer att väljas. Konceptet som väljs 
kommer att utvärderas och eventuella ändringar i konstruktion och funktion 
kan ske. 
 
3.3.1  Vidareutveckling för det valda konceptet 

Vidareutveckling av det valda konceptet innebär att konceptet anpassas med 
exempelvis funktioner och åtgärder till den riskanalysen som gjordes för 
konceptet. 
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3.3.2  Beräkningar 

Inom beräkningar kontrolleras hållfastheten hos konstruktionen med 
handberäkningar men också med numeriska beräkningsmetoder som Finita 
Elementmetoden. Modell inom Finita elementmetoden valideras med hjälp 
utav handberäkningar [2] [12]. 
 
Kontaktkraften mellan asfaltsvals och roterande vals beräknas genom 
friläggning och jämviktsuppställning. Kontaktkraften är snedriktad vilket 
innebär att den går att dela upp i två komposanter. För att beräkna den 
resulterande snedriktade kraften och dess komposanter tas vinkeln mellan den 
snedriktade kraften och skidden ut med hjälp av Autodesk Inventor. 
Dessa beräkningar kommer genomföras för den minska respektive största 
modellen som monteras på dynaline, CC800 samt CC1300. 
I figur 6 presenteras friläggning av konstruktionen. Endast halva skidden 
friläggs, då konstruktionen är symmetrisk kommer samma krafter att uppstå i 
båda delarna.  
 

 
Figur 6. Friläggning av konstruktion. 
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Vid friläggning kommer det uppstå fyra stycken komposanter i Y- respektive 
X-riktning då den roterande valsen har två skjuvareor och konstruktionen i 
figur 6 samt 7 består av två stycken roterande valsar. 
 

 
Figur 7. Friläggning av konstruktion, sett från sidan. 
 
Jämviktsekvationerna från friläggningen presenteras nedan: 
 
(1) 𝑌 − 𝑙𝑒𝑑,   ↑ :   4 ∗ 𝐹𝑦 − 𝑚 ∗ 𝑔 = 0      ↔       𝐹𝑦 =

𝑚∗𝑔

4
 

(2) 𝑋 − 𝑙𝑒𝑑,   → :  2 ∗ 𝐹𝑥 − 2 ∗ 𝐹𝑥 = 0      ↔      𝐹𝑥 = 𝐹𝑥 
 
I ekvation (2) noteras att komposanten i X-led för respektive roterande vals 
kommer att vara lika stor. 
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Samband mellan resulterande kraft och komposanterna presenteras i figur 8. 
 

 
Figur 8. Samband mellan resulterande kraft och komposanter. 
 
Som tidigare nämnts tas vinkeln, v, ut med hjälp av Autodesk Inventor. 
Följande ekvationer tas ut genom figur 8 och används vid beräkning av den 
resulterande snedriktade kraften, F, och komposanten i X-led. 
 
(3) 𝐹𝑦 = sin(𝑣) ∗ 𝐹 

(4) 𝐹𝑥 = cos(𝑣) ∗ 𝐹 
 
Med kontaktkraften, F, beräknas skjuvspänningen i tvärsnittet hos axeln till 
den roterande valsen. Denna axel kommer att utsättas för högre spänning än 
den roterande valsen. 
Skjuvspänningen beräknas genom följande formel: 
 
(5) 𝜏Max =

𝑇∗𝑆

𝑏∗𝐼
 

 
Där T är den skjuvande tvärkraften som verkar på axeln. Denna tvärkraft är 
lika med den resulterande snedriktade kraften. 
S är det statiska momentet hos axelns tvärsnitt och beräknas enligt formel (6): 
 
(6) 𝑆𝑀𝑎𝑥 = 𝐴 ∗ 𝑎 
 
A är arean i den gråmarkerade delen i cirkeln i figur 9 och bestäms enligt: 
 
(7) 𝐴 =

𝜋∗𝑟2

2
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a är sträckan upp till den gråmarkerade delens tyngdpunkt i figur 9 och 
bestäms enligt: 
 
(8) 𝑎 =

4∗𝑟

3∗𝜋
 

 

 
Figur 9. Bestämning av statiska momentet, S. 
 
b är tvärsnittets bredd. 
I är tröghetsmomentet. Axelns tröghetsmoment bestäms enligt följande formel 
[5]: 
 
(9) 𝐼 =

𝜋∗𝑑4

64
 

 
Där d är axelns diameter [14] [13] [5]. 
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3.3.2.1  Validering av Autodesk Simulation Mechanical Modell 

Modellen valideras genom att snitta den utstickande skiddelen och betrakta 
den som en balk för att sedan ta fram jämviktsekvationerna, på samma sätt 
som tidigare gjorts. 
Vid beräkning av böjspänning används följande formel: 
 
(10) 𝜎𝑀𝑎𝑥 =

𝑀𝑏

𝑊𝑏
 

 
Mb, maximalt böjmoment, beräknas genom friläggning med 
jämviktsekvationerna. 
Böjmotståndet, Wb, beräknas genom följande formel [4]: 
 
(11) 𝑊𝑏 =

𝑏∗ℎ2

6
 

 
3.3.2.2 Beräkning och rekommendation av lager samt lagerhus 

Det slutgiltiga konceptet kräver lager samt lagerhus för att möjliggöra rotation 
för de roterande valsarna samt för att bära upp vältarna. 
Lagren tar upp både axiell, Fa, och radiell kraft, Fr. 
Skidden kommer endast att ta upp radiella krafter då endast rotation skall vara 
möjligt, konstruktionen skall vara låst för translation. 
Varvtalet hos konstruktionen kommer vara tillräckligt lågt att det försummas. 
Den statiska lasten, C0, som lagret kommer ta upp beräknas genom [7]: 
 
(12) 𝐶0 =

𝑚∗𝑔

8
 

 
Den kraft som uppstår är vältens totala vikt fördelat på 8 stycken lagren. 
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4  Resultat 

4.1 Planering 

I figur 10 presenteras Gantt-schemat över projektet. Till vänster listas de olika 
aktiviteter och i schemats överkant finns en tidsaxel. Varje färgade linje i 
schemat symboliserar när aktiviteten ungefär beräknas att genomföras [15]. 
 

 
Figur 10. Gantt-schema 2017. 
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4.2 Konceptutveckling 

Då kunskap inom den berörda stationen samt vältarna hos Dynapac existerade 
sedan innan projektet startade användes vi oss av brainstorming vid 
framtagning av koncept och idéer [6]. 
 
Nedan listas och förklaras de krav som ställs på dockningsprocessen: 
 

 Minimera monteringstid: Minska tiden för den totala 
dockningsprocessen. 

 Montering skall endast kräva två personer: Personal från övriga 
stationer skall inte behöva tillkallas för att assistera personal vid 
station tre. Undantag vid svåra och oförutsägbara händelser. 

 Ergonomisk montering: Monteringen vid processen får inte ske 
ovanför axelhöjd eller vid låg obekväm position för personal. 

 Låg klämrisk: Utebliven risk för klämskador. 
 Enkel användning: Oavsett arbetserfarenhet vid stationen skall 

processen vara enkel. 
 Höj- samt sänkbar skidd: Skidden skall ha de måtten så att den 

fortfarande är möjlig att höja samt sänka. 
 Enkel tillverkning av skidd: Skidden skall vara enkelt konstruerad 

utan avancerade lösningar som innefattar till exempel el och 
pneumatik. 

 Enkelt underhåll av skidd: Vid eventuell skada på skidd skall detta 
vara enkelt att åtgärda. 

 Anpassad för Dynaline: Skiddens mått skall vara anpassad för hela 
Dynalinen. 

 Anpassad för samtliga modeller: Skidden skall vara anpassad för 
nuvarande modeller i produktionsflödet samt de kommande 
modellerna. 
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4.2.1 Förklaring och riskanalys av koncept 

4.2.1.1  Koncept 1, påbyggnation med glidlager alternativt linjärlager 

Konceptet bygger på den befintliga skidd som Dynapac använder i nuvarande 
flöde. Den befintliga skidden motsvarar den gula fixturen i figur 11.  
Ovanpå skidden placeras en påbyggnadssats, den fixtur som är placerad på 
skidden i figur 11, där asfaltsvalsarna placeras på de mindre valsarna, 
minivalsarna. De mindre valsarna har möjlighet att rotera vilket underlättar 
sammankopplingen mellan de två valsarna. 
Fördelarna med detta koncept är främst att skidden fortfarande är höj- och 
sänkbar för en komfortabel montering samt att man utnyttjar redan 
existerande konstruktion. 
Axelavståndet på Dynapacs asfaltsvältar varierar på de olika modellerna 
vilket innebär att axelavståndet på skidden måste vara justerbart för att 
möjliggöra montering på skidd. 
Den rödmarkerade fixturen i figur 11 är rörlig i endast skiddens längdled med 
hjälp av ett glidlager alternativt linjärlager vilket innebär att axelavståndet 
mellan asfaltsvalsarna går att justera. 
 

 
Figur 11. Koncept 1, påbyggnation glidlager, överblick 
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Vid sammankopplingen är det viktigt att de båda valsarna med respektive ram 
ligger mitt för varandra. Detta är löst genom den armkonstruktion som är 
markerad i figur 12. Armen centrerar valsen i mitten genom att man kan flytta 
armen in och ut och låsa fast den beroende på vilken modell som ska 
monteras. Låsningen sker med en fjäderbelastad sprint. 
 

 
Figur 12. Centrering av vals. 
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4.2.1.1.1  Riskanalys och åtgärdsplan för koncept 1 
 
Risker som kan uppstå är följande: 

 Klämrisk, koncept 1 består av rörliga delar vilket medför klämrisk vid 
montering och transportering. 

 Vältrisk, vid upphöjning av skidd uppstår vältrisk då ena delen av 
påbyggnationen kan förskjutas utanför skidden vid montering, 
beroende på vilken modell som körs. 

 Felmontering, personal saknar kunskap om hur montering på den 
framtagna skidden skall utföras vilket ökar risken för felmontering och 
stopp i produktionen för återställning av felet. 

 Personskada, vid fel utförande av lyft eller montering kan skador på 
personal förekomma. Konstruktionen på koncept 1 medför icke 
ergonomiska arbetsförhållanden för personal då till exempel arbete 
ovanför axelhöjd kan förekomma. 

 Skada på skidden, skidden kan utsättas för stor belastning vilket kan 
utsätta skidden för skador. Vid till exempel montering där rörlig del 
förflyttas utanför skidd riskerar rörlig del att utsättas för permanent 
deformation vid för hög belastning. 

Åtgärdsplan: 
 Klämrisk, förse skidden med lösningar som förhindrar oönskad 

rotation eller translation av rörliga delar hos konstruktionen. 
 Vältrisk, förse skidden med centreringsstöd för valsarna för att 

balansera vikten och minimera vältrisken. Placera märkningar på skidd 
för varje modell där asfaltsvälten skall placeras och monteras för att 
undvika att konstruktionen välter. 

 Felmontering, förse personal och stationen med tydliga anvisningar 
som underlättar montering. 

 Personskada, utbilda personal i hur föremål skall lyftas för att 
undvika personskador. Förse stationen med traverser och utbilda 
personal hur och när dessa skall användas. Förse stationen med 
arbetspallar till personal för att undvika arbete ovanför axelhöjd. 

 Skada på skidden, konstruera skidd och dess utsatta delar robust med 
hög säkerhetsmarginal för att undvika att utsätta skidden för skador 
som gör den obrukbar. 
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4.2.1.2  Koncept 2, påbyggnation med hjul 

Koncept 2 utnyttjar Dynapacs befintliga skidd, precis som koncept 1. 
Både koncept 1 och 2 är en påbyggnadssats som placerad på den befintliga 
skidden, i figur 13 presenteras påbyggnadssatsen för koncept 2. Koncept 2 är 
något lägre än koncept 1 för att underlätta montering för personalen.  
 

 
Figur 13. Påbyggnadssats med linjärlager alt. hjul, koncept 2. 
 
Den rödmarkerade fixturen i figur 13 är rörlig i skiddens längsta riktning med 
hjälp av skenor. 
Denna fixtur är rörlig för att möjliggöra montering av flera modeller. 
De blåmarkerade fixturerna i figur 13 har samma funktion som de 
valscentrerande armarna i koncept 1. Dessa fixturer ser till att valsarna med 
respektive ram ligger mitt för varandra vid sammankopplingen. 
Figur 14 illustrerar när påbyggnadssatsen har placerats på Dynapacs befintliga 
skidd, den befintliga skidden är gulmarkerad. Det har även placerats en vals 
på den rörliga delen av påbyggnadssatsen. 
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Figur 14. Koncept 2, överblick. 

4.2.1.2.1  Riskanalys och åtgärdsplan för koncept 2 
 
Risker som kan uppstå är följande: 

 Klämrisk, i koncept 2 förekommer rörliga delar vilket innebär risk för 
klämskador vid montering och transportering. 

 Vältrisk, vid upphöjning av skidd uppstår vältrisk då ena delen av 
påbyggnationen kan förskjutas utanför skidden vid montering, 
beroende på vilken modell som körs. 

 Felmontering, personal saknar kunskaper om hur montering på den 
framtagna skidden skall utföras vilket ökar risken för felmontering och 
stopp i produktionen för återställning av felet. 

 Personskada, vid fel utförande av lyft eller montering kan skador på 
personal förekomma. 

 Skada på skidden, skidden kan utsättas för stor belastning vilket kan 
utsätta skidden för skador. Vid till exempel montering där rörlig del 
förflyttas utanför skidd riskerar rörlig del att utsättas för permanent 
deformation vid för hög belastning. 

 
Åtgärdsplan: 

 Klämrisk, förse skidden med lösningar som förhindrar oönskad 
rotation eller translation av rörliga delar hos konstruktionen. 

 Vältrisk, förse skidden med centreringsstöd för valsarna för att 
balansera vikten och minimera vältrisken. Placera märkningar på skidd 
för varje modell där asfaltsvälten skall placeras och monteras för att 
undvika att konstruktionen välter. 
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 Felmontering, förse personal och stationen med tydliga anvisningar 
som underlättar montering. 

 Personskada, utbilda personal i hur föremål skall lyftas för att 
undvika personskador. Förse stationen med traverser och utbilda 
personal hur och när dessa skall användas. 

 Skada på skidden, konstruera skidd och dess utsatta delar robust med 
hög säkerhetsmarginal för att undvika att utsätta skidden för skador 
som gör den obrukbar. 
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4.2.1.3  Koncept 3, unik skidd med hjul. 

Koncept 3 bygger inte på Dynapacs befintliga skidd utan här har en unik 
skidd tagits fram för montering direkt på dynaline. Skiddens bredd är 
fortfarande densamma för att vara applicerbar på dynalinen, längden däremot 
är längre än befintlig skidd samt föregående koncept. 
Koncept 1 och 2 har varit möjliga att sänka ner för att optimera arbetshöjden 
för personalen, koncept 3 är byggd låg redan från grunden och är inte möjlig 
att sänka ner. 
Koncept 3 använder samma konstruktion som koncept 2 vid centrering av 
valsarna vid sammankopplingen. Konstruktionen för centrering är placerad 
direkt under valsen i koncept 3 istället för vid sidan om för att inte skidden 
skall bli onödigt lång. 
Hela fixturen har en platta i botten där personal skall placera en upphöjnad 
som skall hålla ena valsen och dess ram i horisontellt läge vid 
sammankoppling. Hela fixturen presenteras i figur 15 med en vals placerad på 
den rörliga delen. 
 

 
Figur 15. Koncept 3, överblick. 
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Den fasta delen där den ena valsen skall placeras på har flera olika lägen 
beroende på vilken modell som skall monteras.  
I figur 16 visas hur den fasta delen kan förflyttas beroende på modell. 
 

 
Figur 16. Låsning av fast del beroende på modell. 
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4.2.1.3.1  Riskanalys och åtgärdsplan för koncept 3 
 
Risker som kan uppstå är följande: 

 Klämrisk, i koncept 3 förekommer rörliga delar vilket innebär risk för 
klämskador vid montering och transportering. 

 Vältrisk, vid upphöjning av skidd uppstår vältsrisk ifall outbildad 
manövrerar skidd och montering. Vältrisk uppstår vid montering av de 
större modellerna. 

 Felmontering, personal saknar kunskaper om hur montering på den 
framtagna skidden skall utföras vilket ökar risken för felmontering och 
stopp i produktionen för återställning av felet. 

 Personskada, vid fel utförande av lyft eller montering kan skador på 
personal förekomma. 

 Skada på skidden, skidden kan utsättas för stor belastning vilket kan 
utsätta skidden för skador. Vid till exempel montering där rörlig del 
samt fast del är placerade på sitt yttersta läge vid montering av de 
större modellerna riskerar de att utsättas för till exempel permanenta 
deformationer. 

 
Åtgärdsplan: 

 Klämrisk, förse skidden med lösningar som förhindrar oönskad 
rotation eller translation av rörliga delar hos konstruktionen. 

 Vältrisk, förse skidden med centreringsstöd för valsarna för att 
balansera vikten och minimera vältrisken. Placera märkningar på skidd 
för varje modell där asfaltsvälten skall placeras och monteras för att 
undvika att konstruktionen välter. 

 Felmontering, förse personal och stationen med tydliga anvisningar 
som underlättar montering. 

 Personskada, utbilda personal i hur föremål skall lyftas för att 
undvika personskador. Förse stationen med traverser och utbilda 
personal hur och när dessa skall användas.  

 Skada på skidden, konstruera skidd och dess utsatta delar robust med 
hög säkerhetsmarginal för att undvika att utsätta skidden för skador 
som gör den obrukbar. 
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4.2.1.4  Koncept 4, unik skidd med glidlager alternativt linjärlager 

Koncept 4 är en helt unik skidd som tagits fram för montering direkt på 
Dynaline, den bygger då alltså inte på Dynapacs befintliga skidd. 
Den är både höj- och sänkbar vilket är bättre för ergonomin då arbetshöjden 
går att anpassa till personalen. 
Valsarna placeras på de roterbara mindre valsarna, samma lösning som i 
tidigare koncept, för att det skall vara möjligt att rotera asfaltvältens valsar vid 
sammankoppling och montering. I figur 17 presenteras en figur av koncept 4 
med asfaltsvältens valsar placerade på de mindre roterbara valsarna. 
 

 
Figur 17. Koncept 4, överblick. 
 
På högra sidan av fixturen i figur 17 har vi medvetet skapat ett överhäng som 
är nödvändigt för att möjliggöra montering för de större modellerna. Valsens 
tyngdpunkt ligger inte inom överhänget, för att minimera vältrisk. 
Den rödmarkerade fixturen går att justera i längdled med hjälp av glidlager 
alternativt linjärlager, detta krävs för att kunna sammankoppla valsarna och 
respektive ram med varandra. 
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Koncept 4 använder sig av samma lösning som tidigare koncept för centrering 
av valsarna så att de står mitt för varandra. 
Armen som centrerar valsarna är markerad grön i figur 17 och 18. 
Den är placerad vid sidan av valsen för att minimera den fria ytan under 
valsen. Detta för att få så låg höjd som möjligt på konstruktionen.  
I figur 18 presenteras även en grönmarkerad sprint. När den är i sitt rätta läge 
fungerar det som en låsning till den rörliga delen för att undvika klämrisk när 
sammankopplingsprocessen inte utförs. 
 

 
Figur 18. Koncept 4, figur över rörliga delen med lås. 
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4.2.1.4.1 Riskanalys och åtgärdsplan för koncept 4 
 
Risker som kan uppstå är följande: 

 Klämrisk, i koncept 4 förekommer rörliga delar vilket innebär risk för 
klämskador vid montering och transportering. 

 Vältrisk, vid upphöjning av skidd uppstår vältsrisk ifall outbildad 
manövrerar skidd och montering. Vältrisk uppstår vid montering av de 
mindre modellerna. 

 Felmontering, personal saknar kunskaper om hur montering på den 
framtagna skidden skall utföras vilket ökar risken för felmontering och 
stopp i produktionen för återställning av felet. 

 Personskada, vid fel utförande av lyft eller montering kan skador på 
personal förekomma. Konstruktionen på koncept 4 kan medföra icke 
ergonomiska arbetsförhållanden för personal då till exempel arbete 
ovanför axelhöjd kan förekomma. 

 Skada på skidden, skidden kan utsättas för stor belastning vilket kan 
utsätta skidden för skador. Vid till exempel montering där rörlig del är 
placerad i sitt yttersta läge, montering av de större modellerna, riskerar 
glidlager och rörlig del att utsättas för stora krafter vilket kan göra 
skidden obrukbar. 

 Större mått än nuvarande skidd, längden för koncept 3 är längre än 
nuvarande skidd samt de andra koncepten vilket medför att vissa 
komplikationer kan uppstå längs Dynalinen vid bland annat de andra 
stationerna, bland annat vid sidledstransporten. Denna skidd är inte 
sänkbar. 
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Åtgärdsplan: 
 Klämrisk, förse skidden med lösningar som förhindrar oönskad 

rotation eller translation av rörliga delar hos konstruktionen. 
 Vältrisk, förse skidden med centreringsstöd för valsarna för att 

balansera vikten och minimera vältrisken. Placera märkningar på skidd 
för varje modell där asfaltsvälten skall placeras och monteras för att 
undvika att konstruktionen välter. 

 Felmontering, förse personal och stationen med tydliga anvisningar 
som underlättar montering. 

 Personskada, utbilda personal i hur föremål skall lyftas för att 
undvika personskador. Förse stationen med traverser och utbilda 
personal hur och när dessa skall användas. 

 Skada på skidden, konstruera skidd och dess utsatta delar robust med 
hög säkerhetsmarginal för att undvika att utsätta skidden för skador 
som gör den obrukbar. 

 Större mått än nuvarande skidd, anpassa dynalinen, om möjligt, så 
att koncept 4 går att köras. Skapa tillräckligt med utrymme vid 
sidledstransporten. 
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4.3 Konceptval 

Vid val av koncept använder vi de krav som togs fram under 
konceptutvecklingen. Varje koncept poängsätts enligt tabell 2 som presenteras 
under metoden.  
 
Tabell 3. Poängsättning av koncept. 
 

Krav: Koncept 
1 

Koncept 
2 

Koncept 
3 Koncept 4 

Minimera monteringstid 3 3 3 3 
Montering skall endast 

kräva två personer 
3 3 3 3 

Ergonomisk montering 2 2 3 2 
Låg klämrisk 0 0 2 2 

Enkel användning 2 1 3 2 
Höj- samt sänkbar skidd 3 3 2 3 

Enkel tillverkning av 
skidd 2 3 3 2 

Enkel underhåll av 
konstruktion 1 2 3 1 

Anpassad för Dynaline 3 3 2 3 
Anpassad för samtliga 

modeller 3 3 3 3 

Summering: 22 23 27 24 
 
Efter summering har koncept 3 flest poäng och blir det slutgiltiga konceptet att 
vidareutveckla.  
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4.3.1 Vidareutveckling för det valda konceptet 

Figur 19 presenterar hela konceptet där den del som är möjlig att förflytta har 
en vals placerad på sig, denna del kallas för rörlig valshållare. Den andra 
delen, fast valshållare, låses fast och är inte möjlig att flytta under 
monteringsprocessen. 
 

 
Figur 19. Överblick koncept 3, det valda konceptet. 
 
I figur 19 och 20 går den rörliga valshållaren i ett spår med hjälp av hjul 
alternativt ett linjärlager. Denna del kan inte hoppa ur sitt spår på grund av sin 
konstruktion som illustreras i figur 20. 
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Figur 20. Illustration av lås och säkerhetsmekanism för rörlig del. 
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För att kunna avlägsna den rörliga valshållaren från själva skidden krävs det 
först att man tar bort de grönmarkerade plattorna som är fastskruvade i 
skidden, illustreras i figur 21. 
Efter att plattorna är borttagna är det möjligt att förflytta den rörliga delen 
utanför skidden och därav avlägsna den från skidden. 
 

 
Figur 21. Illustration av låsning och säkerhetsmekanism för rörlig 
valshållare, grönmarkerad platta. 
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För att undvika oönskad rotation av vältarnas valsar när de är placerade på de 
roterande valshållarna under montering samt transportering har vi satt dit en 
enkel låsning för de roterande valshållarna. Låsningen är en sprint som förs 
igenom två hål där de ena hålet går igenom den roterande valsbäraren och det 
andra är fixerat i skidden och motverkar därmed rotation, se figur 22. 
 

 
Figur 22. Illustration av sprintfunktion som motverkar rotation hos 
minivalsarna. 
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För att den rörliga valshållaren ej skall förflyttas under montering samt 
transportering och utgöra en fara för personal så använder vi liknande låsning 
som vid motverkning av rotation för de roterbara valsarna. 
I figur 23 presenteras sprintfunktionen som fungerar som en låsning för den 
rörliga valshållaren. 
Innan valsen placerad på skidden ställer man in den rörliga valshållaren i sitt 
läge, beroende på vilket modell som körs. De finns tre stycken lägen eftersom 
det totalt finns tre olika axelavstånd bland modellerna. Sedan förs sprinten in 
och låser konstruktionen i sitt läge. Sprinten tas bort då 
sammankopplingsprocessen skall utföras. 
 

 
Figur 23. Illustration av sprintfunktion som motverkar förflyttning hos den 
rörliga valshållarkonstruktionen. 
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Skiddens längd är 2604 mm, vilket innebär att denna skidd är 604 mm än 
befintlig skidd. Den nya skiddens bredd är oförändrad jämfört med befintlig 
skidd hos Dynapac, 890 mm. Se figur 24. 
 

 
Figur 24. Längd och bredd för koncept 3. 
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Skiddens fyra balkar är uppbyggd av samma dimensioner om man bortser från 
de skåror som skapats för att hålla rörlig valshållare på plats.  
Balkens dimensioner är 100x60 mm enligt figur 25. 
 

 
Figur 25. Balkdimensioner. 
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4.3.2 Beräkningar 

Beräkning av den minsta, CC800, respektive största, CC1300, modellen av 
vältar kommer att utföras. Detta eftersom den resulterande kraftens vinkel 
med skidden är beroende av valsens diameter och kommer då att variera i 
storlek och position beroende på vilken modell som körs på dynalinen. 
De andra modellerna kommer hamna inom intervallet mellan minsta 
respektive största modellen. 
Materialet i konstruktionen är stål med en elasticitetsmodul på 200 GPa [4].  
 
4.3.2.1 Beräkningar för minsta maskinmodell, CC800 

Dynapacs max vikt för enskild vält är 5 ton. 
I beräkningarna kommer vi därför använda en vikt på 5 ton för varje modell, 
vilket innebär att varje vals kommer beräknas att ha en vikt på 2.5 ton. 
I figur 26 ser vi vid vilken vinkel kontaktkraften mellan vals och minivals har 
med skidden 
 

 
Figur 26. Kontaktkraftens vinkel till det vågräta planet, 46,79°. CC800. 
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Vinkeln mellan kontaktkraften och skidden är 46,79° och kraften beräknas 
genom friläggning- och jämviktsuppställningsekvationerna från metoden. 
Axeln har en diameter på 0.03 meter. 
 
 
Jämviktsekvation: 
(1)   𝐹𝑦 =

𝑚∗𝑔

4
=

2500∗9.81

4
= 6131,25 𝑁 

 
(2) 𝐹𝑥 = 𝐹𝑥 
  
Använder vi ekvationerna från sambandet mellan resulterande kraft och 
komposanterna, Fx och Fy, får vi följande beräkningar: 
 
(3)  𝐹 =

𝐹𝑦

sin(𝑣)
=

6131,25

sin(46,79°)
= 8412,23 𝑁 

 
(4) 𝐹𝑥 = cos(𝑣) ∗ 𝐹 = cos(46,79°) ∗ 8412,23 = 5759.64 𝑁 
 
För att beräkna maximal skjuvspänning enligt formel (5) behöver vi beräkna 
det statiska momentet samt tröghetsmomentet för axeln. 
 
(5) 𝜏Max =

𝑇∗𝑆

𝑏∗𝐼
 

 
Statiska momentet beräknas nedan: 
 
(6) 𝑆𝑀𝑎𝑥 = 𝐴 ∗ 𝑎 
 
(7)  𝐴 =

𝜋∗𝑟2

2
=

𝜋∗0.0152

2
 

 
(8) 𝑎 =

4∗𝑟

3∗𝜋
=

4∗0.015

3∗𝜋
 

 
(7) och (8) i (6) ger oss följande statiska moment: 
 
(6) 𝑆𝑀𝑎𝑥 =  

𝜋∗0.0152

2
∗  

4∗0.015

3∗𝜋
= 2,25 ∗ 10−6 

 
 
 



49 

Tröghetsmomentet beräknas enligt formel (9): 
 
(9) 𝐼 =

𝜋∗𝑑4

64
=

𝜋∗0.034

64
 

 
Bredden, b, är lika med axelns diameter. 
Insättning i (5) ger följande: 
 
(5) 𝜏Max =

8412,23∗2,25∗10−6

0.03∗
(𝜋∗0.034)

64

= 15,87 𝑀𝑃𝑎 

 
Vid upphöjning av skidden kommer de överhängande delarna hos skidden, 
markerade i figur 27, att vara utanför upphöjnaden vilket kommer att skapa 
böjspänningar på dessa vid montering av de större modellerna. 
 

 
Figur 27. Markering av delar där böjande moment skapas vid upphöjnad.  
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Kraften som påverkar böjspänningen är den resulterande kraften, F, som vi 
tidigare beräknat. 
Den resulterande kraftens kontakt med skidden presenteras i figur 28. 

 
Figur 28. Kraftens placering och vinkel från asfaltsvals på skidd, CC800. 
 
Vi ser att kraftens kontaktpunkt med skidden är 17,35 mm från kanten på 
skidden. 
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I figur 29 har vi skapat en modell som skall köras i Autodesk Simulation 
Mechanical. 
I konstruktionen till vänster ser vi skiddens del som även syns som 
gulmarkerad i figur 28. 
Konstruktionen till höger i figur 29 är en modell av skiddelen som utsätts för 
böjspänningar. Denna del kommer att modelleras i Autodesk Simulation 
Mechanical för att beräkna böjspänningen den utsätts för vid upphöjning av 
skidd när konstruktionen som håller valsarna är i sitt yttre läge, det är de läge 
där böjspänningen kommer att vara som störst vid montering i yttersta läget. 
 

 
Figur 29. Skiddens och modellen till Autodesk Inventor. 
 
  



52 

På grund av de spår som skapats i skiddens balkdel har vi valt att ändra 
dimensionerna på den del som skall simuleras. 
I figur 30 ser vi att dimensionerna är 100x60 mm vilket vi justerar till 
100x27,5 mm i modellen. 
 

 
Figur 30. Balkarnas dimensioner hos skidden. 
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I figur 31. presenteras modellen som vi ser till höger i figur 29 då den är 
modellerad i Autodesk Simulation Mechanical. 
 

 
Figur 31. Modellerad balkdel från skidden. 
 
Till höger i figur 31 ser vi en röd rektangel i början av linjen, detta är ett 
villkor som innebär att punkten är fixerad. Punkten är fixerad eftersom denna 
punkt är placerad så att den inte befinner sig på den överhängande delen. 
Resterande del av linjen i figur 31 är den överhängande delen. Pilarna i figur 
23 är Y- respektive X-komposant till den resulterande kraften från 
kontaktpunkten mellan asfaltsvals och roterande vals.  
 
Krafterna sätts till: 
Fx (horisontell) = 5 759,64 N 
Fy (Vertikal) = 6 131,25 N 
 
 
I figur 32 presenteras nedböjningen efter simuleringen är gjord. 
 

 
Figur 32. Nedböjning, montering yttersta läget med modell CC800. 
 
Nedböjningen för det utsatta området av den utstickande skiddelen, vid röd-
markeringen på balken, beräknas till 1,5 mm. 
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I figur 33 beräknas böjspänningen för den ena utstickande skiddelen. 
 

 
Figur 33. maximal böjspänning, montering yttersta läget med modell CC800. 
 
Maximal böjspänning är tryckande och beräknas till -138,6 MPa, vid den 
blåmarkerade delen i figur 33. 
 
Den maximala tvärkraften i den utstickande skiddelen presenteras i figur 34 
och beräknas till -6 131,25 N, uppstår i den blå-markerade delen av balken. 
 

 
Figur 34. Tvärkraft i utstickande skiddel, montering yttersta läget med modell 
CC800. 
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4.3.2.1.1 Validering av Autodesk Simulation Mechanical modell 
CC800  

I figur 35 snittas och friläggs den utstickande skiddelen då modell CC800 
monteras. Den streckade linjen innebär att balken är fast inspänd, alltså den 
del som inte befinner sig i överhänget. 
 

 
Figur 35. Snittning och friläggning av utstickande skiddel, modell CC800. 
Betraktas som en balk. 
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Jämviktsekvationer: 
 

𝑌 − 𝑙𝑒𝑑, ↑ :   −𝑇 − 𝐹𝑦 = 0      ↔ 𝑇 =  −𝐹𝑦 = −6131,25 𝑁 
 

     𝑋 − 𝑙𝑒𝑑,      ↑ :    𝐹𝑥 = 0 
 
     𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑘𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑦𝑡𝑎𝑛, 𝑂:   𝑀𝑏 + 𝐹𝑦 ∗ (𝑥 − 0.0275) = 0 

 
 ↔     𝑀𝑏 = −𝐹𝑦 ∗ (𝑥 − 0.01735) 

 
   𝑀𝑏(0.01735) = 0 𝑁𝑚 

 
𝑀𝑏(0.302) = −1 745,26 𝑁𝑚 

 
Maximalt böjmoment beräknas till -1 745,26 Nm. 
Böjspänningen beräknas med hjälp av formel (10): 
 
(10) 𝜎𝑀𝑎𝑥 =

𝑀𝑏

𝑊𝑏
 

 
Böjmotståndet för den utstickande skiddelen beräknas enligt: 
 
(11) 𝑊𝑏 =

𝑏∗ℎ2

6
=

0.1∗0.02752

6
= 1,26 ∗ 10−5 𝑚3  

 
Matar sedan in det Maximala böjmomentet och böjmotståndet, Wb, i (10): 
 
(10) 𝜎𝑀𝑎𝑥 =

−1745,26

1,26∗10−5 = −138,5 𝑀𝑃𝑎 
 
Genom validering och handberäkning beräknas tvärsnittet i skiddelen till  
-6131,25 N. 
Böjspänning beräknas till -138,5 MPa. 
Autodesk Simulation Mechanical modell CC800 validerad. 
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4.3.2.2 Beräkningar för största maskinmodell, CC1300 

Vi använder samma vikt som föregående modell, 5 ton. I figur 36 beräknas 
kontaktkraftens vinkel med skidden till 58,11°. 
 

 
Figur 36. Kontaktkraftens vinkel till det vågräta planet, 58,11°. CC1300. 
 
Kontaktkraftens beräknas som förgående modell genom jämviktsekvationerna 
från metoden. Axelns diameter är 0,003 meter. 
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Jämviktsekvation: 
 
(1)   𝐹𝑦 =

𝑚∗𝑔

4
=

2500∗9.81

4
= 6 131,25 𝑁 

 
(2) 𝐹𝑥 = 𝐹𝑥 
  
Använder vi ekvationerna från sambandet mellan resulterande kraft och 
komposanterna, Fx och Fy, får vi följande beräkningar: 
 
(3) 𝐹 =

𝐹𝑦

sin(𝑣)
=

6131,25

sin(58,11°)
= 7 221,2 𝑁 

 
(4) 𝐹𝑥 = cos(𝑣) ∗ 𝐹 = cos(58,11°) ∗ 7 221,2 = 3 814,9 𝑁 
 
Vi beräknar maximal skjuvspänning enligt formel (5). Det statiska momentet, 
S, tröghetsmomentet, I, och bredden, b, är samma som föregående modell. 
 
(6) 𝑆𝑀𝑎𝑥 =  

𝜋∗0.0152

2
∗  

4∗0.015

3∗𝜋
= 2,25 ∗ 10−6 

 
(9) 𝐼 =

𝜋∗𝑑4

64
=

𝜋∗0.034

64
 

 
(5) 𝜏Max =

7221,2∗2,25∗10−6

0.03∗
(𝜋∗0.034)

64

= 13,6 𝑀𝑃𝑎 
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Figur 37. Kraftens placering och vinkel från asfaltsvals på skidd, CC1300. 
 
I figur 37ser vi att vi kan förflytta kraftens kontaktpunkt med skidden 42,72 
mm från kanten på skidden. 
 
I figur 38 har vi skapat en modell som skall köras i Autodesk Simulation 
Mechanical. Detta är samma modell som för CC800, det som ändras är 
komposanterna Fx och Fy och avståndet till kraftens kontaktpunkt med 
skidden. 
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Figur 38. Modellerad balkdel från skidden. 
 
Krafterna sätts till: 
Fx (horisontell) = 3 814,9 N 
Fy (Vertikal) = 6 131,25 N 
 
Nedböjningen beräknas till 1,3 mm och presenteras i figur 39. 
Maximal nedböjning finner vi i det rödmarkerade området. 
 

 
Figur 39. Nedböjning, montering yttersta läge med modell CC1300. 
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I Figur 40 beräknas maximal böjspänning för den ena utstickande skiddelen 
till -126,1 MPa, vid den blåmarkerade delen av balken 
 
 
 

 
Figur 40. Maximal böjspänning, montering yttersta läget med modell 
CC1300. 
 
Maximala tvärkraft i den utstickande skiddelen beräknas till -6 131,25 N och 
presenteras i figur 3. Den maximala tvärkraften uppstår i den blåmarkerade 
delen av skiddelen i figur 41. 
 

 
Figur 41. Tvärkraft i utstickande skiddel, montering yttersta läget med modell 
CC1300. 
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4.3.2.2.1 Validering av Autodesk Simulation Mechanical modell 
CC1300. 

I figur 42 snittas och friläggs den utstickande skiddelen då modell CC1300 
monteras. Den streckade linjen innebär att balken är fast inspänd, alltså den 
del som inte befinner sig i överhänget. 
 

 
Figur 42. Snittning och friläggning av utstickande skiddel, modell CC1300. 
Betraktas som en balk. 
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Jämviktsekvationer: 
 

𝑌 − 𝑙𝑒𝑑, ↑ :   −𝑇 − 𝐹𝑦 = 0      ↔ 𝑇 =  −𝐹𝑦 = −6131,25 𝑁 
 

     𝑋 − 𝑙𝑒𝑑,      ↑ :    𝐹𝑥 = 0 
 
     𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑘𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑦𝑡𝑎𝑛, 𝑂:   𝑀𝑏 + 𝐹𝑦 ∗ (𝑥 − 0.04272) =

0 
 
 ↔     𝑀𝑏 = −𝐹𝑦 ∗ (𝑥 − 0.04272) 

 
   𝑀𝑏(0.04272) = 0 𝑁𝑚 

 
𝑀𝑏(0.302) = −1 589,7 𝑁𝑚 

 
Maximalt böjmoment beräknas till -1 589,7 Nm. 
Böjspänningen beräknas med hjälp av formel (10): 
 
(10) 𝜎𝑀𝑎𝑥 =

𝑀𝑏

𝑊𝑏
 

 
Böjmotståndet för den utstickande skiddelen beräknas enligt: 
 
(11) 𝑊𝑏 =

𝑏∗ℎ2

6
=

0.1∗0.02752

6
= 1.26 ∗ 10−5 𝑚3  

 
Matar sedan in det Maximala böjmomentet och böjmotståndet, Wb, i (10): 
 
(10) 𝜎𝑀𝑎𝑥 =

−1 589,7

1.26∗10−5 = −126,1 𝑀𝑃𝑎 
 
Genom validering och handberäkning beräknas tvärsnittet i skiddelen till  
-6 131,25 N. 
Böjspänning beräknas till -126,1 MPa. 
Autodesk Simulation Mechanical modell CC1300 validerad. 
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4.3.2.3 Beräkning och rekommendation av lager samt lagerhus 

Vältens totala vikt är 5 ton, vilket resulterar i en total kraft på 49 050 N. Den 
statiska lasten blir då följande för ett enskilt lager: 
 
(12) 𝐶0 =

𝑚∗𝑔

8
=

5 000∗9.81

8
=

49050

8
= 6 131,25 𝑁 

Lagret skall ha en förmåga att bära upp en statisk last på cirka 6,1 kN 
 
Vi rekommenderar då följande lager och lagerhus bland SKF:s produkter 
[7][8]: 
 
Tabell 4. Lager och lagerhus rekommendation. 
 

SKF sökord: Statisk kraft Håldiameter. 
Lager, NU 1006 17,3 kN 30 mm 

Lagerhus, SE 507–606 80 kN 30 mm 
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5 Diskussion    

5.1 Planering 

Planeringen för projektet skapades med hjälp av ett gantt schema. 
Denna typ av schema ger en bra överblick på ungefär när de olika delmålen i 
projektet skall påbörjas samt vara avslutade. Det är också ett väldigt 
användarvänligt schema att använda då det är enkelt att läsa av för både 
nybörjare och erfarna. 
 
Vi låg bra till i planeringen redan från start på grund av vi tidigare haft ett 
projekt hos Dynapac och därför hade kännedom angående stationen, företaget 
och vältarna sedan tidigare. Vi hade därav börjat planera och bolla lite idéer 
innan start av projektet. Detta resulterade i att framtagning av koncept gick 
snabbare än vad vi tänkt. 
Vidareutvecklingen av det valda konceptet tog tid då många faktorer runt 
stationen påverkade konceptet som vi var tvungna att ha i åtanke vid 
utvecklingen. 
 
5.2 Konceptutveckling 

Som tidigare nämnt hade vi kunskap angående berörd station samt företagets 
vältar vilket gav oss fördel tidsmässigt som vid exempelvis idégenereringen. 
Detta var också en av anledningar till att vi just valde brainstorming som 
idégenereringsmetod samt att denna metod är enkel att använda samtidigt som 
man får bra resultat. 
 
Vi kom snabbt fram till att vi ville försöka skapa en konstruktion som 
möjliggjorde montering direkt på dynaline, med befintlig skidd eller med helt 
ny skidd. Fokus låg samtidigt på att uppfylla de krav Dynapac ställer på 
stationen som exempelvis att konstruktionen skall vara ergonomisk för 
personal. 
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5.2.1 Riskanalys och förklaring av koncepten 

Dynapac värnar om en bra arbetsmiljö för sina anställda. Därför ligger stort 
fokus på ergonomi och personalens säkerhet vid arbetsplatsen. 
De första koncepten som togs fram byggde på Dynapacs befintliga skidd. 
Dessa koncept uppfyllde vissa av de ställda kraven, problemet var att 
arbetshöjden för personalen blev för hög vilket hade krävt en arbetspall till 
personalen att stå på vilket utgör en risk i sig. Sedan uppstod en vältrisk då de 
största modellerna körs vilket ledde till att vi fick tänka om och därav 
övergick vi till att konstruera en helt ny skidd. Vi använde då liknande 
funktioner hos den rörliga valshållaren i koncept 1 och 4 respektive 2 och 3 
fast på en helt ny skidd där arbetshöjden var betydligt lägre. 
Tillslut kom vi fram till totalt fyra koncept där de alla skulle poängsättas, 
varav den med högst poäng blev vidareutvecklad med åtgärder för de problem 
och risker som nämndes under riskanalysen för det vinnande konceptet. 
 
För varje koncept togs det fram en riskanalys där vi exempelvis kollar på 
eventuell klämrisk som kan uppstå eller ifall skidden kan skadas vid felaktig 
hantering och på så sätt skada personalen. Genom riskanalys går man djupare 
in i konceptet och utför en analys vilket medför att man får en annan syn på 
konceptet, detta kan resultera i att det konceptet som först var det givna valet 
inte längre är lika självklart som det var innan riskanalysen gjordes. 
Vi nämner också åtgärder till de risker och problem som nämns i riskanalysen 
för att kontrollera om de är lätta att åtgärda eller kräver större åtgärder.  
 
5.3 Konceptval  

När man har flera koncept framför sig kan det vara svårt att se vilken som 
verkligen är bäst att gå vidare med. Då det ofta ställs många krav på en lösning 
kan de olika koncepten uppfylla dessa olika bra, då gäller det att välja det 
koncept som uppfyller flest krav i sin helhet. 
 
I vårt fall var det så att vi skulle bestämma ett koncept av fyra att 
vidareutveckla. Detta löste vi genom att skapa en poängtabell utifrån de 
kraven som Dynapac ställde på processen. Kraven omfattar konceptets 
konstruktion, säkerhet, ergonomi, smidighet och funktionalitet. Sen beroende 
på hur väl konstruktionen uppfyller dessa krav så ges poäng ut för att i slutet 
summeras. 
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Efter poängsättningen så stod koncept 3 med högst poäng och blev då de 
valda konceptet. Koncept 3 bygger på koncept 2 med den feedback vi fick 
ifrån Dynapac. När vi hade tagit fram koncept 2 bokade vi ett möte med 
Dynapac där de fick komma med synpunkter på konceptet. De påpekade 
bland annat arbetshöjden och vältrisken hos konstruktionen. Med denna 
feedback och andra idéer skapades då koncept 3. 
 
5.3.1 Vidareutveckling för det valda konceptet 

Det valda konceptet var till en början endast principiellt framtagen utan 
hänsyn till vissa risker. Därav valde vi att ha ett specifikt steg där 
vidareutvecklingen av det valda konceptet genomfördes. 
Under vidareutvecklingen av det valda konceptet, koncept 3, åtgärdas 
problemen som noterades under riskanalysen. 
 
För att den rörliga valshållaren inte skall hoppa ur sitt spår har en 
säkerhetsmekanism skapats, detta för att undvika att den rörliga valshållaren 
skadar personal eller utrustning. 
Spåret den rörliga valshållaren flyttas i har konstruerats med en form som 
endast gör det möjligt att ta bort hållaren genom ett hål som illustrerats i figur 
20 i resultatet. Framför detta hål monteras en platta som man behöver ta bort 
för att ta avlägsna den rörliga valshållaren. Denna platta omöjliggör att den 
rörliga valshållaren inte kan lämna sitt spår förens plattan är borttagen. 
För att inte denna rörliga valshållare skall förflytta sig under montering och 
transport så används en sprintfunktion som håller denna del still då sprinten är 
i sin position. Vi har här då skapat en lösning för hela rörliga valshållaren som 
minskar den risk denna del kan utgöra för personal ifall den skulle varit helt 
fri utan lås och stopp. 
 
Vid transport och montering är valsarna roterbara på grund av att 
minivalsarna är lagrade i lager med lagerhus. Detta innebär att valsarna kan 
rotera och då skada personal. 
Vi har då satt dit ytterligare en sprinterfunktion som låser minivalsarna så att 
de ej kan roteras. Vid montering av ramarna på valsarna krävs det att valsen 
inte kan rotera vilket också är en av anledningarna till att denna funktion 
infördes i koncept 3. I det grundläggande konceptet hade vi infört en funktion 
som håller den fasta delen på plats, beroende på modell. De finns tre olika 
positioner eftersom det endast finns tre olika axelavstånd bland modellerna, 
vissa modeller har samma axelavstånd. 
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5.4 Beräkningar 

Att modellera en modell för beräkning av skjuvspänningen i Autodesk 
Simulation Mechanical var för komplicerat och inte möjlig att validera. 
Därav valde vi att endast utföra handberäkningar för beräkning av 
skjuvspänning i axeln genom minivalsen. 
Den högsta skjuvspänningen uppstår då kontaktkraftens vinkel med skidden 
är som minst, vid CC800. Då uppstår en spänning på 15,9 MPa, vilket inte 
skiljer sig något märkvärdigt jämfört med CC1300 som resulterade i en 
skjuvspänning på 13,6 MPa. Skjuvspänningarna i axeln från de andra 
modellerna kommer att hamna mellan 13,6 till 15,9 MPa vilket är en relativt 
låg spänning jämfört med vad materialet klarar av då vi föreslår att 
konstruktionen tillverkas av ett starkt stål-material med en elasticitetsmodul 
på minst 200 GPa. 
 
Böjspänningen i den utstickande balkdelen hos skidden var möjlig att 
modellera i Autodesk Simulation Mechanical och gav goda resultat då vi även 
kunde validera modellen med hjälp av handberäkningarna, vilket gav oss 
samma resultat som resultatet från simulationen. 
Böjspänningen hos CC800-modellen blev -138,6 MPa vilket är den högsta 
spänning som uppstår hos skidden, ifall nu alla modeller skulle ha samma vikt 
efter montering. 
Den minsta spänning som uppstår är -126,1 MPa och uppstår då CC1300-
modellen körs vilket är den största modellen. 
I verkligheten har CC800-modellen mindre vikt efter montering än CC1300 
vilket innebär att den största spänningen egentligen är -126,1 MPa. 
 
Då information angående vikt hos respektive modell efter montering saknas 
bestämde vi oss för att räkna på ”worst-case-scenario” och använda samma 
vikt på alla modeller. 
En vikt på 5 ton är maximal vikt som dynalinen klarar av för en enskild 
maskin. Vi väljer därför att räkna med denna vikt trots att inga maskiner som i 
dagsläget monteras på dynalinen har denna vikt. 
De resultat vi kommit fram till i beräkningarna är därav räknade med god 
säkerhetsmarginal för möjligheten att eventuellt börjar tillverka tyngre 
maskiner i framtiden. 
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5.5 Jämförelse mellan Dynapac och Scania 

Vid jämförelse mellan de olika företagen så ser vi att monteringen sker på ett 
liknande sätt hos båda företagen. Båda använder sig av en monteringslinje där 
man har en given takttid som ska följas. På de olika linjerna tillverkas det 
olika typer av modeller, detta innebär att man har ett lager som är anpassat för 
alla modeller så man lätt har tillgång till de delar som ska monteras. 
Detta kräver att man har koll på vilka modeller som går på linjen så rätt 
materialet används samt att materialet fylls på så att det inte tar slut. Ett stopp 
hos båda företagen på grund av exempelvis materialbrist skulle resultera 
bortkastade pengar. 
Flödet på antalet monterade modeller varierar betydligt då storleken på 
företagen är skiljer sig, dock använder man sig av liknande metoder för att ge 
en så bra miljö som möjligt åt sina anställda. Båda företagen använder sig av 
olika anordningar för att utföra tyngre lyft, dem använder även specialverktyg 
för att montera olika komponenter på korrekt vis.  
Även att företagen skiljer sig väldigt mycket i storlek så är det intressant att se 
att de fortfarande arbetar på ett liknande sätt och har liknande krav på 
arbetsmiljön hos de anställda. Man kollar på ergonomin för de anställda så 
den är bra, man jobbar hela tiden för att förbättra sin verksamhet och 
framförallt så strävar man efter en slutprodukt med hög kvalité. Båda 
företagen jobbar för att stärka sitt varumärke på marknaden. 
Dynapac ingår nu till sommaren i den franska industri- och byggbolaget Fayat 
Group. Båda bolagen verkar internationellt. 
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6 Slutsats 

Det slutgiltiga konceptet uppfyller Dynapacs krav till stor del. Ett av målen 
med arbetet var att dockning skulle kunna ske direkt på linjen, och detta är 
möjligt med det valda konceptet. Längdmåttet på konstruktionen blev längre 
än tidigare skidd vilket inte var väntat. Dock var detta en nödvändig åtgärd för 
att montering av alla modeller skall vara möjligt och framförallt kunna ske på 
ett säkert sätt. Konstruktionen kommer trots längden vara körbar på dagens 
Dynaline. 
 
Framtagning av det valda koncept bestod till stor del av att anpassa 
konstruktionen på ett sätt som gör att vältarna blir ergonomiska att arbeta 
med. Den skall även vara säker för monteringspersonal samt övrig personal. 
Den nya konstruktionen innebär att man slipper utföra flera tunga lyft vilket 
nu minimerar risken för olyckor. 
Den nya konstruktionen innehåller även flera funktioner som underlättar vid 
monteringen som inte den tidigare konstruktionen har. Så det slutgiltiga 
konceptet är både säkrare och mer ergonomisk att arbeta med. 
 
Huvudmålet med detta arbete har varit att minimera den tid det tar att 
genomföra stationen. Det vi vet är att man slipper de tre lyft som innebär 
förflyttning av valsar från skidd till monteringsbord och tillbaka till skidd. 
Det var främst dessa tre lyft som var tidskrävande. 
Konstruktionen innehåller även centreringsfunktioner som gör att 
sammankopplingen av valsarna går snabbare. Totalt sett är det svårt att säga 
en exakt tid stationen har minimerats med, men vi kan dra slutsatsen att 
jästationen har effektiviserats. 
 
Då tiden för stationen kommer att minimeras så kommer flaskhalsen att 
förflyttas till en annan station. Då det är flera stationer som vi saknar kunskap 
om så är det svårt att förutspå vilken station som kommer bli nästa flaskhals.  
 
Ergonomi och säkerhet har under hela projektet varit i stort fokus. Alla 
koncept som tas fram får inte medföra en skaderisk för de som ska arbeta med 
eller vid konceptet. Under det här projektet har vi fått lärdom kring hur 
noggrant och viktigt det är angående ergonomi och säkerhet, hur stor roll 
riskanalysen verkligen utgör i ett arbete. Det räcker inte med att man visar hur 
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man ska manövrera konstruktionen. Det krävs att man utgår från att 
personalen gör fel och utefter det åtgärda dessa så bra som möjligt. 
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