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Sammanfattning 
 

Denna rapport behandlar vårt examensarbete som genomfördes i 
samarbete med Metso Dynapac. Uppdraget bestod av att ta fram ett 
högmonterat avgassystem för jordpackningsmaskinerna CA 252/302/402-
Vibratory Roller. Dagens avgassystemsystem är bakåtmonterat och slutar 
under och bakom kylaren. Ett högmonterat avgassystem finns som tillbehör 
och fästes på det bakåtmonterade systemet. Problemet är att befintlig 
ljuddämparplacering försvårar kylluftens passage genom motorrummet, 
vilket får till följd att en onödigt stor fläkt krävs för att få tillräckligt luftflöde 
genom kylaren. Vidare är det ett problem att det finns ett högmonterat 
tillbehörssystem. Dynapac vill endast ha ett system under ett artikelnummer. 
Vi använde Fredy Olssons modell för princip- och primärkonstruktion för 
att ta fram en ny ljuddämparlösning. I principkonstruktionsfasen 
definierades produkten enligt PPOME-metoden. Olika lösningsförslag togs 
fram och utvärderades mot de uppsatta kriterierna. Två förslag gick vidare 
till primärkonstruktionsfasen där en komplett lösning av produkten 
fastställdes. 
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Abstract 
 

This report considers our thesis work that was implemented in cooperation 
with Metso Dynapac. The assignment was to construct a high mounted 
exhaust system for the CA 252/302/402-Vibratory Roller. Today’s exhaust 
system is pointed backwards and ends under and below the radiator. A 
high mounted muffler system is available as an option and is attached to the 
standard muffler system. The main problem with the placement of the 
existing muffler, is that it makes it difficult for the cooling air to pass through 
the engine-room. This makes that an unnecessary large fan is needed to get 
enough air passage through the radiator. Another problem is that a high 
mounted muffler system is available as an option. Dynapac wants one 
muffler system and one part number. We used Fredy Olsson’s model for 
principle and primary construction to construct a new muffler system. In the 
phase of the principle construction the product was defined according to 
the PPOME method. Different proposals was presented and evaluated 
against the criterions. Two proposals went on to the phase of primary 
construction were a complete solution of the problem were presented.  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

Detta är rapporten till vårt examensarbete som genomfördes i samarbete med 
Metso1 Dynapac2 under perioden januari till maj 2004. Uppdraget bestod av att 
ta fram ett högmonterat avgassystem för jordpackningsmaskinerna CA 
252/302/402-Vibratory Roller. 
 

1.2 Företagspresentation 
 

Vibroverken grundades 1934 i Stockholm. Affärsidén byggde på en uppfinning 
för packning av betong genom användning av vibrerande stavar. Konceptet 
utvecklades och kom i början av 50-talet att även omfatta konstruktion och 
tillverkning av en vibrerande vält för packning av jord. Välten, som vid denna tid 
tillverkades vid Vibroverkens fabrik i Ljungby, blev en stor försäljningssuccé och 
produktionsvolymen ökade snabbt. Företaget beslöt då att etablera en fabrik i 
Karlskrona, enbart för tillverkning av vibrerande vältar, och 1960 invigdes denna 
anläggning. Företaget har under åren utvecklats och ingår numera i 
Metsokoncernen. Fortfarande tillverkas enbart vibrerande vältar vid 
Karlskronaverken, som till mer än 95 % exporteras över hela världen. 
 

1.3 Nuvarande situation 

Dagens avgassystemsystem är bakåtmonterat och slutar under och bakom 
kylaren. Ett högmonterat avgassystem finns som tillbehör och fästes på det 
bakåtmonterade systemet. Problemet är att befintlig ljuddämparplacering 

                                                 
1 http://www.metso.com 
2 http://www.dynapac.com 

 



 

 9 
 

försvårar kylluftens passage genom motorrummet, vilket får till följd att en 
onödigt stor fläkt krävs för att få tillräckligt luftflöde genom kylaren.  

Vidare är det ett problem att det finns ett högmonterat tillbehörssystem. Dynapac 
vill endast ha ett system under ett artikelnummer.  

 
1.4 Uppgiftsformulering 

 

Dagens system fungerar bra utom på vissa punkter, enligt ovanstående 
beskrivning. För att optimera systemet måste förändringar göras. Några förslag 
på förändringar är: 

 
1. Direkt högmonterat rör med ett artikelnummer. 
2. Ny lösning av innerskärmarna. 
3. Ljuddämparen flyttas längre ifrån kylaren. 
4. Eventuellt ny utformning av ljuddämparen. 

 

1.5 Tillvägagångssätt 

 

Gruppen använde sig av Fredy Olssons modell för princip- och 
primärkonstruktion [1]. Under arbetet i principkonstruktionsfasen definierades 
produkten enligt PPOME-metoden, dvs. hur produkten verkar i processen, 
omgivningen, vilka människor som är berörda av produkten och de ekonomiska 
aspekterna. Olika lösningsförslag togs fram och utvärderades mot de uppsatta 
kriterierna. Två förslag gick vidare till primärkonstruktionsfasen där en komplett 
lösning av produkten fastställdes. 
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2. Produktdefinition 
Här beskrivs produkten enligt PPOME-metoden, som ligger till grund för krav 
och önskemål på den nya konstruktionen. 

 
2.1 Produkt 

 

Avgassystemet är avsett att monteras på jordpackningsmaskiner för att minska 
buller samt att leda bort motorns avgaser. Dynapacs nuvarande lösningen är en 
lågt placerad ljuddämpare, som nu anses behövas omplaceras och eventuellt 
designas om. Arbetsnamnet på omkonstruktionen är ”Högmonterat 
avgassystem”. I konstruktion ingår rör, ljuddämpare och diverse 
monteringsanordningar för montering av avgassystemet.  

 
2.2 Process 
 

Avgassystemet används för att motverka buller, samt leda ut motorns avgaser i 
miljön. På modellerna CA 252/302/402 är i dagsläget ljuddämparen lågt 
placerad. De flesta modellerna har avgasröret lågt placerat på bakre delen av 
maskinen. Men det finns även versioner med avgasröret uppstickande ur 
motorhuven, som medför, i vissa fall, ett större och dyrare system. 

 
2.3 Omgivning 

 
Produkten finns monterad på jordpackningmaskinerna CA 252/302/402 och 
brukas under varierande förhållanden. Ljuddämparen är monterad på maskinens 
bakre del i närhet av motorn. Jordpackningsmaskinerna säljs och används i hela 
världen. Omgivningstemperaturerna vid användning av maskinerna varierar 
mellan –30°C till +50°C. 
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2.4 Människa 

 

De personer som kommer i kontakt med avgassystemet är i första hand 
maskinansvarig personal, dvs. föraren och eventuell servicepersonal. Andra 
människor som kommer i indirekt kontakt med produkten är de som vistas i 
närheten av jordpackningsmaskinen då den är i bruk.  

 
2.5 Ekonomi 

 

Avgassystemet utgör en relativt liten del av kostnaden jämfört med 
jordpackningsmaskinen som helhet. Kostnaden för ett nytt system bör inte 
överstiga nuvarande kostnad för befintligt system. 
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3. Produktundersökning och 
kriterieuppställning 
Här ges en förklaring av nuvarande problem samt förslag till förbättringar. 
Kraven och önskemål på konstruktionen presenteras och utvärderas. 

 
3.1 Nulägesanalys 

 

Dagens avgassystem är bakåtmonterat och slutar under och bakom kylaren. Ett 
högmonterat avgassystem finns som tillbehör och fästes på det bakåtmonterade 
systemet. Problemet är att befintlig ljuddämparplacering försvårar kylluftens 
passage genom motorrummet, vilket får till följd att en onödigt stor fläkt krävs för 
att få tillräckligt luftflöde genom kylaren. Vidare är det ett problem att det finns 
ett högmonterat tillbehörssystem som många kunder väljer. Dynapac vill endast 
ha ett system under ett artikelnummer. Se fig. 3.1 och 3.2 

 
Fig. 3.1 Undervy standardsystem 
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Figur 3.2 Sidovy standardsystem 

                                             

 
3.2 Detaljerad beskrivning av avgassystemet 

Avgassystemets uppgift är att leda avgaserna från turbon, via ljuddämparen och 
ut i miljön. 

 

Processen kan beskrivas på följande sätt: 

 
1. Avgaser ut från turbon. 
2. Avgaser i avgasröret. 
3. Avgaser i ljuddämparen. 
4. Dämpning av bullernivån. 
5. Avgaser i avgasröret. 
6. Avgaser ut i miljön. 
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3.3 Förslag till förändringar 

 

Dagens system fungerar bra utom på vissa punkter, enligt ovanstående 
beskrivning. Några förslag på förändringar är: 

 
• Direkt högmonterat rör med ett artikelnummer. 
• Ny lösning av innerskärmarna. 
• Ljuddämparen flyttas längre ifrån kylaren. 
• Eventuellt ny utformning av ljuddämparen. 

 
3.4 Kriterieuppställning 

 
1. Funktions- eller prestationskriterier 
Avgassystemet ska anpassas till befintliga konstruktioner av 
jordpackningsmaskiner på sådant sätt att maskinens prestanda ej påverkas 
negativt. 
 
2. Driftskriterier 
Avgassystemet ska vara tillverkat på sådant sätt att livslängd, säkerhet och 
underhåll inte gör avkall på produktens funktion.  
 
3. Personsäkerhetskriterier 
Avgassystemet ska vara tillverkat så att säkerheten kring användandet uppfyller 
säkerhetskraven. 
 
4. Ergonomikriterier 
Avgassystemet ska vara utformat så att handhavandet inte medför några risker 
för skador för slutkund. 
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5. Estetiska kriterier 

Avgassystemet ska vara tillverkat i standardformat med tilltalande design. 
 
6. Allmänna konstruktioners/produktkriterier 
Avgassystemet ska vara gjort i material som är hållbart och klarar utstå miljön 
som den är avsedd för. Systemet bör bestå av få delar för att hushålla med 
resurser. Tillverkningen ska vara miljövänlig 
 
7. Framställningskriterier 

Placeringen av avgassystemet ska inte påverka övrig utrustnings servicevänlighet. 
Komponenter som används skall följa standarder och säkerhetskrav. 
 
8. Avyttringskriterier 
Avgassystemet bör vara placerat i en hållbar och användarvänlig förpackning 
med standardstorlek, som underlättar för transport, lagerhållning och förvarning 
hos företaget. 
 
9. Elimineringskriterier 
Avgassystemet bör vara konstruerat så att återvinning ska gå så smidigt till som 
möjligt. 
 
10. Framställningsekonomiska kriterier 
Avgassystemet ska tillverkas med de mest kostnadseffektiva elementen och ska 
därför anpassas vid konstruktionen så att ritningsunderlagen inte innehåller 
onödigt dyra delar.  
 
11. Bruksekonomiska kriterier 
Avgassystemet ska vara anpassat så att reservdelar ska kunna köpas till 
”normala” priser, därför ska produkten vara konstruerad enkelt och med 
standardiserade element så långt det går. 
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Nedanstående är de krav och önskemål som är framtagna m.h.a. Dynapac och 
PPOME-analysen, d.v.S. Produkt, Process, Omgivning, Människa och 
Ekonomi. Först kommer kraven och därefter önskemålen. 

 

3.4.1 Krav 

 
1. Ljuddämparen ska vara monterad strax under huvtak. 
2. Avgassystemet ska kunna monteras med befintlig motorhuvs ytterskal, 

dvs. att modifiering av innerskärmar är tillåtet. 
3. Avgassystemet ska kunnas monteras tillsammans med tillbehöret ”högt 

huvlyft”. Motorhuven får dock modifieras med ovalt hål för avgasrörets 
mynning. 

4. Bullernivån ”omgivningsbuller” ska ej påverkas negativt. 
5. Avgasmottrycket för komplett avgassystem ska ej överskrida 75 mbar. 
6. Avgassystemet ska inte försämra dagliga kontrollpunkter som, 

oljesticka, oljepåfyllning och dylikt. 
7. Avgassystemet ska inte försämra möjlighet till vecko-, månads-, 3-

månads-, halvårs- eller årsservice. 
8. Avgassystemet ska klara företagets miljöaspekter och 

säkerhetsföreskrifter. 
 

3.4.2 Önskemål  

 
1. Tillverkningskostnaden för komplett avgassystem bör vara lägre eller 

oförändrad jämfört med befintligt system. 
2. Ljuddämparen bör vara rund eller oval. 
3. Avgassystemet bör bestå av få delar och inte innehålla många unika 

delar. 
4. Hela avgassystemet bör ligga under ett artikelnummer. 
5. Avgassystemet bör vara funktions- och driftsäkert. 
6. Avgassystemet bör vara återvinningsbart enligt företagets miljöpolicy. 
7. Avgassystemet utseende bör ej vara störande. 
8. Avgassystemet bör vara enkeltatt montera och kunna monteras i 

befintliga fästpunkter. 
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Efterföljande tabell visar under vilka kriterier av PPOME-metoden som kraven 
och önskemålen hamnar. Se tabell 3.1 
 

 
 

Tabell 3.1 Kriteriegruppering 

 

Kriterier Område Livsperiod 

Ljuddämparen ska vara 
monterad strax under 
huvtak  

Människa/Process Brukning 

Ljuddämparen ska kunna 
monteras med befintlig 
motorhuvs ytterskal, dvs. 
att modifiering av 
innerskärmar är tillåtet  

Människa/Omgivning/Process Brukning 

Ljuddämparen ska kunna 
monteras tillsammans med 
tillbehöret ”högt huvlyft”. 
Motorhuven får dock 
modifieras med ovalt hål 
för avgasrörets mynning  

Människa/Omgivning/Process Brukning 

Bullernivån 
”omgivningsbuller” ska ej 
påverkas negativt  

Omgivning/Process Brukning/Framställning 

Avgasmottrycket för 
komplett system ska ej 
överskrida 75 mbar 

Process Brukning/Framställning 

Systemet ska inte försämra 
dagliga kontrollpunkter 
som, oljesticka, 
oljepåfyllning och dylikt  

Människa/Omgivning/Process Brukning 

Systemet ska inte försämra 
möjlighet till vecko-, 
månads-, 3-månads-, 
halvårs- eller årsservice  

Människa/Omgivning Brukning 

Systemet ska klara 
företagets miljöaspekter 
och säkerhetsföreskrifter 

Omgivning/Process Brukning/Framställning 
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Tillverkningskostnaden för 
komplett avgassystem bör 
vara lägre eller oförändrad 
jämfört med befintligt 
system  

Ekonomi Framställning 

Ljuddämparen bör vara 
rund eller oval  

Process Brukning/Framställning/
Avyttring 

Systemet bör bestå av få 
delar och inte innehålla 
många unika delar  

Process/Ekonomi Brukning/Framställning/
Avyttring 

Hela systemet bör ligga 
under ett artikelnummer. 

Ekonomi Avyttring 

Systemet bör vara 
återvinningsbart enligt 
företagets miljöpolicy. 

Process/Omgivning Eliminering 

Systemets utseende bör ej 
vara störande  

Människa/Omgivning Brukning/Eliminering 

Systemet bör vara enkelt 
att montera och kunna 
monteras i befintliga 
fästpunkter 

Process/Omgivning Brukning 
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3.5 Kriterieviktning 

 

Önskemålen jämfördes parvis i en kriterieviktning för att få fram vilka av 
önskemålen som var viktigast.  Nedan visas kriterieviktningen där man ser att 
önskemål 5 var viktigast följt av 8, 1, 2, 3, 4, 6 och 7. Se tabell 3.2 

Tabell 3.2 Kriterieviktning 
 

 

 

 

 
Önske-
mål 1 2 3 4 5 6 7 8 

Korrektions-
faktor 

Summa 
poäng 

Vikt-
faktor 

 A B C D E F G H       

A 0 2 2 2 0 2 2 0 1 11 11/64 

 B -2 2 2 0 2 2 0 3 9 9/64 

  C -4 2 0 2 2 0 5 7 7/64 

   D -6 0 2 2 0 7 5 5/64 

    E 0 2 2 2 9 15 15/64 

     F 
-

10 2 0 11 3 3/64 

      G 
-

12 0 13 1 1/64 

       H -2 15 13 13/64 

         Summa 64 1 



 

 20 
 

4. Framtagning av produktförslag 
Här beskrivs den nya produktens utseende och verkningssätt som används för att 
ta fram produktförslagen som presenteras i sitt primära utseende. 

 
4.1 Produktens verkningssätt 

 

Produktens verkningssätt är att leda ut avgaserna som kommer från motorns 
turbo ut i miljön. Vidare ska systemet dämpa det ljud som motorn framkallar. På 
systemet sitter också fästen som ska förhindra att för stora krafter verkar på 
turbon och andra intilliggande punkter. 

 
4.2 Produktens uppbyggnadssätt 

 

Systemet består av, i alla sex produktförslagen, ljuddämpare, avgasrör och fäste 
till ljuddämparen.    

 
4.3 Produktens utformning 

 

På turbon sitter en 90° avgasböj som möter ljuddämparens fläns direkt eller går 
via ett avgasrör till ovanstående fläns. Även en utformning där inte avgasböjen 
används är möjlig. Ljuddämparens fläns sitter antingen på ljuddämparens sida 
eller på dess gavel. Ljuddämparen är elliptisk formad med en sida som är 
bredare än den andra. På ljuddämparen sitter en fläns med fyra skruvhål som gör 
att den kan monteras på ett fäste. Fästet sitter i sin tur monterat på aktuell, eller 
aktuella fästpunkter på t.ex. ramen. Efter ljuddämparen leder ett avgasrör, som 
är vertikalmonterat, ut avgaserna uppåt och ut i miljön.  
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4.4 Primära produktförslag 

 

Nedan visas och förklaras de sju produktförslag som har tagits fram. 

Produktförslag 1 

 

Förslag ett är en liggande ellipsformad ljuddämpare, i fordonets längdriktning, 
som sitter fast med två fästen, ett i var gavel på ljuddämparen. Två flänsar är 
påsvetsade på ljuddämparen för att den ska kunna skruvas fast i fästena som i sin 
tur sitter i de bägge motorfästena. Turbons 90°-böj går rätt in i ljuddämparen 
som har en fläns monterad för detta ändamål. Efter ljuddämparen, mot 
förarhytten, fortsätter avgassystemet upp i en 90° avgasböj och vidare genom 
huven. 

Figur 1: Produktförslag 1 
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Produktförslag 2 

 

Förslag två har samma liggande, i fordonets längdriktning, uppbyggnad som 
förslag ett men ljuddämparen är böjd på mitten för att passa huvtakets form 
bättre. Även detta förslag är infäst i de bägge motorfästena, alltså är flänsar 
påsvetsade även på denna ljuddämpare. Turbons 90°-böj går rätt in i 
ljuddämparen som har en fläns monterad för detta ändamål. Efter ljuddämparen, 
mot fordonets kylare, fortsätter avgassystemet upp i en 90° avgasböj och vidare 
genom huven. 

                     
                                           Figur 2: Produktförslag 2 
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Produktförslag 3 

 

Detta produktförslag är en stående ellipsformad ljuddämpare. Ljuddämparen 
har, även i detta förslag, påsvetsade flänsar för möjliggöra montering av fästen på 
den. Det undre fästet fästs i det främre motorfästet och det övre fästs i en lämplig 
fästpunkt på motorn. Turbons 90°-böj går rätt in i ljuddämparen som har en fläns 
monterad för detta ändamål. Efter ljuddämparen, som är stående, fortsätter 
avgassystemet upp genom huven. 

 
Figur 3: Produktförslag 3 
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Produktförslag 4 

 

Denna ljuddämpare är monterad liggande, i fordonets längdriktning, över 
fordonets högra hjul. Ljuddämparen har i ovankant en platt rektangulär form. 
Ljuddämparens undre del är formad efter hjulets radie. På detta vis uppkommer 
en så stor volym som möjligt. Ljuddämparen har fästen monterade i bakre 
respektive främre delen. Detta för att möjliggöra en montering i respektive 
motorfäste. Turbons 90°-böj går rätt in i ljuddämparen som har en fläns 
monterad för detta ändamål. Efter ljuddämparen, mot fordonets kylare, fortsätter 
avgassystemet upp i en 90° avgasböj och vidare genom huven. 

 

 
Figur 4: Produktförslag 4 
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Produktförslag 5 

 

Ljuddämparen i detta produktförslag är monterad, i fordonets tvärriktning, på 
luftburken plats. Luftburken är i sin tur monterad på motorns vänstra sida. 
Ljuddämparen har, även i detta förslag, påsvetsade flänsar för möjliggöra 
montering av fästen på den. Ljuddämparen är fäst direkt i motorns vänster- 
respektive högersida. Från turbon går ett avgasrör framåt och efter en 90° 
avgasböj in i ljuddämparens gavel. Efter ljuddämparen, som är liggande i 
fordonets tvärriktning, fortsätter avgassystemet upp genom huven. 

 

 
Figur 5: Produktförslag 5 
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Produktförslag 6 

 

I detta produktförslag är ljuddämparen ellipsformad och monterad i fordonets 
längdriktning ovanför motorn. Ljuddämparen har två stycken påsvetsade flänsar, 
en i var ände av ljuddämparen, för att möjliggöra montering av fästen på den. 
Mellan turbon och ljuddämparen är ett rör monterat som leder avgaserna från 
turbon och in i ljuddämparens sida m.h.a. en fläns. Efter ljuddämparen, mot 
fordonets kylare, fortsätter avgassystemet upp i en 90° avgasböj och vidare 
genom huven. Ljuddämparen är monterad i fästpunkter fram respektive bak på 
motorns överdel. 

 

 
Figur 6: Produktförslag 6 
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Produktförslag 7 

 
Denna ljuddämpare är ellipsformad och monterad på motorns vänstra sida. Ett 
avgasrör leder avgaserna från turbon och in i ljuddämparen. På denna bit 
avgasrör sitter också ett flexrör monterat. Flexröret gör så att systemet kan röra 
sig något utan att avgasröret knäcks. Avgasröret går från turbon, rakt fram och 
därefter i två 90°-böjar. Efter dessa två böjar går avgasröret in i ljuddämparens 
gavel. Efter ljuddämparen, som är monterad i fordonets längdriktning, fortsätter 
röret med en 90°-böj uppåt och därefter ut i miljön. Nära ljuddämparens främre 
gavel sitter en fläns monterad. Denna fläns möjliggör fastsättning och montering 
av ljuddämparen på valda infästningspunkter på fordonets ram. Förslaget 
använder sig av befintlig lösning av den sista biten av det högmonterade 
avgasröret. På detta sätt används befintliga fästen för detta stående rör. 

 

 
Figur 7: Produktförslag 7 
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5. Utvärdering av produktförslag 
Här kontrolleras produktförslagen mot de uppsatta tekniska och ekonomiska 
kraven. De förslag som inte- eller troligen inte uppfyller något av kraven ratas. 

 
5.1 Primär utvärdering 
Den primära utvärderingen går ut på att se om de sju produktförslagen klarar de 
tekniska och ekonomiska kraven samt resurskraven. Med hjälp av 
direktgrupperingsmetoden som visas nedan ser man att det är produktförslag tre 
och sju som förs vidare från den primära utvärderingen. Se tabell 5.1            

Tabell 5.1 Direktgrupperingsmetod 
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Produktförslag 1 

 
Förslag ett är en ellipsformad ljuddämpare som är monterad med ett fäste i 
bägge gavlarna på ljuddämparen.  

• Förslaget uppfyller säkert de ekonomiska kraven genom att 
konstruktionen av ljuddämparen tillverkas i standardformat samt att antal 
delar minskas. 

• Förslaget uppfyller knappast de tekniska kraven då avgassystemets 
konstruktion ej kan placeras under befintlig huv. 

 
Produktförslag 2 

 

Förslag två har samma uppbyggnad som förslaget ett, men ljuddämparen är böjd 
på mitten för att passa huvtakets form bättre. 

• Förslaget uppfyller knappast de ekonomiska kraven då tillverkning av 
böjd ljuddämpare är betydligt dyrare än att använda standardformat. 

• Förslaget uppfyller troligen de tekniska kraven då ljuddämparen följer 
huvtaket och konstruktionen är enkel. 

 

Produktförslag 3 

 

Förslag tre är en stående ljuddämpare som är monterad i främre motorfästet. 
• Förslaget uppfyller säkert de ekonomiska kraven då konstruktionen är 

enklast möjliga med minimalt med rör och infästningar. 

• Förslaget uppfyller troligen de tekniska kraven då avgassystemets 
konstruktion blir enklare vilket leder till mindre volym på ljuddämparen. 
Storleken på ljuddämparen anpassas till den volym som behövs för att 
behålla avgasmottrycket under 75 mbar. 
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Produktförslag 4 

 
Förslag fyra är en ljuddämpare som är placerad över höger hjul. Formen på 
ljuddämparen är rektangulär. 

• Förslaget uppfyller knappast de ekonomiska kraven då tillverkning av 
rektangulär ljuddämpare är betydligt dyrare än att använda 
standardformat. 

• Förslaget uppfyller knappast de tekniska kraven då det krävs en 
formändring på motorhuvens ytterskal för att detta förslag skall gå att 
genomföras. 

 

Produktförslag 5 

 
Förslag fem är en ljuddämpare som placeras där befintlig luftburk är placerad. 

• Förslaget uppfyller knappast de ekonomiska kraven då omplaceringen 
av luftburk medför merkostnader. 

• Förslaget uppfyller de tekniska kraven genom att ljuddämparen kan 
monteras utan att huvtaket påverkas. 

 

Produktförslag 6 

 
Förslag sex ljuddämpare som är placerad ovanför motorn. Formen på 
ljuddämparen är elliptisk och anpassas storleksmässigt efter motorhuven 

• Förslaget uppfyller säkert de ekonomiska kraven genom att 
konstruktionen av ljuddämparen tillverkas i standardformat samt att antal 
delar minskas. 

• Förslaget uppfyller knappast de tekniska kraven då det krävs en 
formändring på motorhuvens ytterskal för att detta förslag skall gå att 
genomföras. 
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Produktförslag 7 

 

Förslag sju är en ellipsformad ljuddämpare som är längdplacerad på vänster sida 
och infäst i ramen. 

• Förslaget uppfyller säkert de ekonomiska kraven genom att 
konstruktionen av ljuddämparen tillverkas i standardformat samt att antal 
delar minskas. 

• Förslaget uppfyller de tekniska kraven genom att plats finns för 
placeringen av ljuddämparen på vänster sida. 

 

 
5.2 Slutlig utvärdering 

 

Efter direktgrupperingsmetoden återstod två produktförslag, nummer tre och sju. 
För att avgöra om dessa två produktförslag även klarade av önskemålen på 
produkten gjordes en parvis jämförelsemetod. Denna metod är beskriven i bilden 
nedan. Se tabell 5.2 

 

 

Önskemålen 

 
A. Tillverkningskostnaden för komplett avgassystem bör vara lägre eller 

oförändrad jämfört med befintligt system. 
B. Ljuddämparen bör vara rund eller oval. 
C. Systemet bör bestå av få delar och inte innehålla många unika delar. 
D. Hela systemet bör ligga under ett artikelnummer. 
E. Systemet bör vara funktions- och driftsäkert. 
F. Systemet bör vara återvinningsbart enligt företagets miljöpolicy. 
G. Systemets utseende bör ej vara störande. 
H. Systemet bör vara enkelt att montera och kunna monteras i befintliga 

fästpunkter. 
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Tabell 5.2 Parvis jämförelsemetod 

 
 

 
Båda förslagen uppfyller säkert de önskemål som ställts på produkten. 
Därigenom går båda förslagen vidare till primärkonstruktionsfasen. 
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6. Presentation av valda produktförslag 
 

De produktförslag som gick vidare var nummer tre och sju. Dessa två 
produktförslag döptes om till ”Stående ljuddämpare” respektive 
”Längdmonterad ljuddämpare”.  

 
6.1 Stående ljuddämpare 

 

Denna skiss skickades till Dinex3 för att uträkning av ljuddämparvolym. 

 

 
Figur 6.1:Stående ljuddämpare  

 

                                                 
3 http://www.dinex.de/ 
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Nedan presenteras och kommenteras hur den stående ljuddämparen primärt 
möter de ställda kraven och önskemålen. 

 
Krav 

 
1. Ljuddämparen ska vara monterad strax under huvtak. 

Detta krav uppfylls då ljuddämparen är monterad under huvtaket. Dock sticker 
ljuddämparen upp ovanför huvtaket eftersom den är stående. 

 
2. Ljuddämparen ska kunna monteras med befintlig motorhuvs ytterskal, 

dvs. att modifiering av innerskärmar är tillåtet. 

Även detta krav uppfylls då modifiering av huvtaket ej är nödvändig för att 
montera ljuddämparen. 

 
3. Ljuddämparen ska kunna monteras tillsammans med tillbehöret ”högt 

huvlyft”. Motorhuven får dock modifieras med ovalt hål för avgasrörets 
mynning. 

Kravet ”Högt huvlyft” är fullt genomförbart med den stående ljuddämparen. 

 
4. Bullernivån ”omgivningsbuller” ska ej påverkas negativt. 

Bullernivån påverkas inte negativt då ljuddämparvolymen beräknas och 
optimeras efter rådande villkor. 

  
5. Avgasmottrycket för komplett system ska ej överskrida 75 mbar. 

Avgasmottrycket kommer inte att överskrida 75 mbar då ljuddämparen är 
monterad direkt på turbons avgasböj. 

 
6. Systemet ska inte försämra dagliga kontrollpunkter som, oljesticka, 

oljepåfyllning och dylikt. 

Den stående ljuddämparen påverkar inte de dagliga kontrollpunkterna. 
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7. Systemet ska inte försämra möjlighet till vecko-, månads-, 3-månads-, 

halvårs- eller årsservice. 

 

 

Systemet påverkar ej heller vecko-, månads-, 3-månads, halvårs- eller 
årsservice. 

 
8. Systemet ska klara företagets miljöaspekter och säkerhetsföreskrifter. 

Den stående ljuddämparen uppfyller företagets miljöaspekter och 
säkerhetsföreskrifter. 

 

Önskemål 

 
1. Tillverkningskostnaden för komplett avgassystem bör vara lägre eller 

oförändrad jämfört med befintligt system. 

Den stående ljuddämparen blir billigare att tillverka än standardsystemet, pga. 
mindre materialåtgång. 

 
2. Ljuddämparen bör vara rund eller oval. 

Ljuddämparen i det stående alternativet är oval så önskemålet uppfylls. 

  
3. Systemet bör bestå av få delar och inte innehålla många unika delar. 

Det stående alternativet består av få delar så även detta önskemål uppfylls. 

 
4. Hela systemet bör ligga under ett artikelnummer. 

Systemet uppfyllde önskemålet om att ligga under ett artikelnummer. 
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5. Systemet bör vara funktions- och driftsäkert. 

Det stående alternativet är lika funktions- och driftsäkert som standardsystemet. 

 
6. Systemet bör vara återvinningsbart enligt företagets miljöpolicy. 

Systemet är återvinningsbart enligt företagets miljöpolicy. 

 
7. Systemets utseende bör ej vara störande. 

Systemets utseende är inte störande. 

 

 
8. Systemet bör vara enkelt att montera och kunna monteras i befintliga 

fästpunkter. 

 

Den stående ljuddämparen är väldigt enkel att montera och kan monteras i 
befintliga fästpunkter. 
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6.2 Längdmonterad ljuddämpare 

 

Denna skiss skickades till Dinex för att uträkning av ljuddämparvolym. 

 

 
 

Figur6.2: Längdmonterad ljuddämpare  

 

Nedan presenteras och kommenteras hur den längdmonterade ljuddämparen 
primärt möter de ställda kraven och önskemålen. 

 

Krav 

 
9. Ljuddämparen ska vara monterad strax under huvtak. 

Detta krav uppfylls då ljuddämparen är monterad under huvtaket i fordonets 
längdriktning.  
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10. Ljuddämparen ska kunna monteras med befintlig motorhuvs ytterskal, 
dvs. att modifiering av innerskärmar är tillåtet. 

Även detta krav uppfylls då modifiering av huvtaket ej är nödvändig för att 
montera ljuddämparen. 

 
11. Ljuddämparen ska kunna monteras tillsammans med tillbehöret ”högt 

huvlyft”. Motorhuven får dock modifieras med ovalt hål för avgasrörets 
mynning. 

Kravet ”Högt huvlyft” är fullt genomförbart med den stående ljuddämparen. 

 
12. Bullernivån ”omgivningsbuller” ska ej påverkas negativt. 

Bullernivån påverkas inte negativt då ljuddämparvolymen beräknas och 
optimeras efter rådande villkor. 

 
13. Avgasmottrycket för komplett system ska ej överskrida 75 mbar. 

Avgasmottrycket kommer ej att överskrida 75 mbar då avgassystemet inte har 
fler avgasböjar än dagens system. 

 
14. Systemet ska inte försämra dagliga kontrollpunkter som, oljesticka, 

oljepåfyllning och dylikt. 

Den längdmonterade ljuddämparen påverkar inte de dagliga kontrollpunkterna. 

 
15. Systemet ska inte försämra möjlighet till vecko-, månads-, 3-månads-, 

halvårs- eller årsservice. 

 

Systemet påverkar ej heller vecko-, månads-, 3-månads, halvårs- eller 
årsservice. 
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16. Systemet ska klara företagets miljöaspekter och säkerhetsföreskrifter. 

Den längdmonterade ljuddämparen uppfyller företagets miljöaspekter och 
säkerhetsföreskrifter. 

Önskemål 

 
9. Tillverkningskostnaden för komplett avgassystem bör vara lägre eller 

oförändrad jämfört med befintligt system. 

Den längdmonterade ljuddämparen får inte ett högre tillverkningspris än 
originalsystemet då materialåtgången är ungefär den samma. 

 
10. Ljuddämparen bör vara rund eller oval. 

Ljuddämparen i det längdmonterade alternativet är oval så önskemålet uppfylls. 

  
11. Systemet bör bestå av få delar och inte innehålla många unika delar. 

Det stående alternativet består av få delar så även detta önskemål uppfylls. 

 
12. Hela systemet bör ligga under ett artikelnummer. 

Systemet uppfyller önskemålet om att ligga under ett artikelnummer. 

  
13. Systemet bör vara funktions- och driftsäkert. 

Det längdmonterade alternativet är lika funktions- och driftsäkert som 
standardsystemet. 

 
14. Systemet bör vara återvinningsbart enligt företagets miljöpolicy. 

Systemet är återvinningsbart enligt företagets miljöpolicy. 

 
15. Systemets utseende bör ej vara störande. 

Systemets utseende är inte störande då det täcks av huvtaket. 
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16. Systemet bör vara enkelt att montera och kunna monteras i befintliga 
fästpunkter. 

 

Den längdmonterade ljuddämparen är enkel att montera. Dock får nya 
fästpunkter appliceras på fordonets ram. 

 
6.3 Slutligt val av produktförslag 

 

Det slutliga valet av produktförslag togs i samråd med Dynapac. Dynapac tyckte 
att vi skulle fortsätta med den längdmonterade ljuddämparen då de ville att 
ljuddämparen helt skulle täckas av huvtaket. På detta vis störs inte huvens linjer 
av en uppstickande ljuddämpare. Vidare får föraren av fordonet bättre bakåtsikt 
med endast ett avgasrör som sticker upp än med att en ljuddämpare går upp ur 
huvtaket. Dinex tittade på om ljuddämparvolymerna i de bägge produktförslagen 
kunde, med tanke på dragning av övriga avgasrör, optimeras. Dinex lämnade ett 
muntligt besked om detta till Jörgen Abrahamsson. Beskedet var att det inte gick 
att optimera volymen på ljuddämparna i någon större utsträckning. Detta 
medförde att standardsystemets ljuddämparvolym fick användas även på den nya 
konstruktionen. Dynapac tyckte också att ett bakre fäste till ljuddämparen skulle 
konstrueras. Detta för att avgassystemet verkligen skulle klara de vibrationer som 
jordpackningsmaskinen alstrar.  
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7. Produktutkast 
Här presenteras de ingående delarna i konstruktionen och vilka metoder som 
krävs för tillverkning. 

 
7.1 Funktionsbeskrivning 

 

Komponenter som ingår i avgassystemet. 

 

 
 

Figur: Funktionsträd 

 

Avgasrör innan ljuddämpare 

 

Denna del av avgasröret går från turbon till ljuddämparen. På denna del sitter 
även flexröret monterat.  
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Fäste till främre del av ljuddämpare 
 
Detta fäste sitter monterat framför ljuddämparen och är monterat på fordonets 
ram samt ljuddämpare. 
 
 
Fäste till bakre del av ljuddämpare 
 
Detta fäste sitter monterat på ljuddämparens bakre och nedre del. Vidare sitter 
fästet monterat i fordonets ram.  

 
Ljuddämpare 
 
Ljuddämparen är ellipsformad och monteras liggande på motorns vänstra sida. 
Avgasröret innan ljuddämparen går in i ljuddämparens sida. Avgasröret efter 
ljuddämparen går ut i ljuddämparens gavel. För att ett fäste ska kunna monteras, 
är en fläns runt ljuddämparen ditsvetsad. Denna fläns är placerad på 
ljuddämparens främre del. Ytterligare ett fäste är ditsvetsat på ljuddämparen, 
nämligen det bakre. I det bakre fästet monteras ett stag från ramen till 
ljuddämparen. 

 
Avgasrör efter ljuddämpare 

 

Detta avgasrör går från ljuddämparen och bak till den högmonterade delen.  

 
Fäste till högmonterat avgasrör 

 

Detta fäste är helt omodifierat och är samma som på dagens högmonterade 
avgassystem. 
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Högmonterat avgasrör 

 

Det högmonterade avgasröret är samma som på nuvarande system.  

 

Avgasklämmor till avgasrör 

 

Avgasklämmorna är av standardmodell och finns även på det befintliga systemet. 

 
Flexrör 

 

Flexröret är monterad på avgasröret innan ljuddämparen och är av 
standardmodell 

 
Rör till laddluft 

 

Röret till laddluften har modifierats något. En böj har tillkommit där avgasröret 
från turbon går förbi. Detta för att rören inte ska kollidera med varandra.  

 
Slang till insugsluft 

 

Slangen till insugsluften är modifierat för att passa den spegelvända luftburken. 
Modifieringen sträcker sig till att röret går in i luftburkens vänstra del i stället för 
dess högra. 
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Luftburk 

 

Standardluftburken har ersatts med ett spegelvänt dito. Den spegelvända 
luftburken köps över disk och behöver ingen modifiering. 
 

7.2 Ingående komponenter och hur de framställs 

 

Efterföljande tabell visar hur de ingående delarna i konstruktionen är unika eller 
färdiga delar. Vidare visar tabellen om delarna har en rutin- eller 
specialbehandling. Konstruktionen består av många färdiga delar och ingen av 
delarna, vare sig färdiga eller unika, krävde någon specialbehandling. 
Ytbehandlingen på de olika delarna visas på ritningarna i detaljkonstruktionen. Se 
tabell 7.1 
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Tabell 7.1 Olika enheters art och behandlingssätt 

 

Färdiga enheter/delar Unika enheter/delar 

Rutin- 
behandling 

Special- 
behandling 

Rutin- 
behandling 

Special- 
behandling 

Avgasrör innan 
ljuddämpare  

  x  

Fäste till främre 
del av 
ljuddämpare 

   

x 

 

Fäste till bakre 
del av 
ljuddämpare 

   

x 

 

Ljuddämpare  x    

Avgasrör efter 
ljuddämpare 

  x  

Fäste till 
högmonterat 
avgasrör 

x    

Högmonterat 
avgasrör 

x    

Avgasklämmor 
till avgasrör 

x    

Flexrör x    

Rör till laddluft   x  

Slang till 
insugsluft 

  x  

Luftburk x    
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8. Komponent- och materialval 
 
Följande komponenter ingår i det kompletta avgassystemet. Nedan visas en 
genomgång över komponenterna samt vilket material de är tillverkade i. De 
komponenter som är en del av konstruktionen är godkända, och ofta tidigare 
använda komponenter av Dynapac. Om komponenterna har ett av Dynapac 
specifikt artikelnummer kommer detta att anges. 

 

Avgasrör innan ljuddämpare 

 

Avgasröret innan ljuddämparen är nykonstruerat och är tillverkat i DIN 2394 
S235JRG2. 

 
Ljuddämpare med fästen 
 
Ljuddämparen är ellipsformad och monteras liggande på motorns vänstra sida. 
Ljuddämparen är tillverkad i flera olika material. Standardljuddämparen som har 
modifierats har artikelnummer 387086. Två fästen är fastsvetsade på 
ljuddämparen, ett främre och ett bakre. Det främre fästet sitter monterat framför 
ljuddämparen och är monterat på fordonets ram samt ljuddämpare. Fästet är 
tillverkat i STD 1312. Det bakre fäste sitter monterat bakom och under 
ljuddämparen och är monterat på fordonets ram samt ljuddämpare. Fästet är 
tillverkat i STD 1312. 
 

Avgasrör efter ljuddämpare 

 

Avgasröret efter ljuddämparen är nykonstruerat och är tillverkat i DIN 2394 
S235JRG2. 
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Fäste till högmonterat avgasrör 

 

Detta fäste är helt omodifierat och är samma som på dagens högmonterade 
avgassystem. Det övre fästet har artikelnummer 375182-1 och det undre fästet 
har artikelnummer 375041-1. Fästena är tillverkade i STD 1312.   

 
Högmonterat avgasrör 

 

Det högmonterade avgasröret är samma som på nuvarande system. Avgasröret 
har artikelnummer 375182-1_NP. Materialet som används är DIN 2394 
S235JRG2. 

 
Avgasklämmor till avgasrör 

 

Avgasklämmorna är av standardmodell med artikelnummer 387002_S001 och 
är tillverkade STD 1312. 

 
Flexrör 

 

Flexröret är en Flexitube med kvaliteten SP.T.9650-76 och artikelnumret  
386841-3. 

 
Rör till laddluft 

 

Röret till laddluften har modifierats något. En böj har tillkommit där avgasröret 
från turbon går förbi. Det omodifierade röret har artikelnummer 386842 och är 
tillverkat i DIN 2394 S235JRG2. 
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Slang till insugsluft 

 

Slangen till insugsluften är modifierat för att passa den spegelvända luftburken. 
Luftinsugsslangen som modifieras har artikelnummer 386820 och är av 
gummimaterial med en temperaturbeständighet från –40 grader C till +85 grader 
C. 

 

Luftburk 
 
Standardluftburken har ersatts med ett spegelvänt dito. Den spegelvända 
luftburken har inget artikelnummer på Dynapac. Som referens är den vanliga 
luftburkens artikelnummer 370953_V002. Luftburken är gjord i flera olika 
material och har en löstagbar insats för enkel luftfilterservice. 
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9. Detaljkonstruktion 
 

På grund av tekniska problem med Pro/ENGINEER® Wildfire har alla 
ritningarna i detaljkonstruktionen amerikansk vyplacering [2]. Om intresse finns 
för att se ritningarna i fullskala, finns alla ritningarna i pdf-format på den bifogade 
cd:n som finns under bilagor. 

  

Avgasrör innan ljuddämpare 

 

Avgasröret innan ljuddämparen kan delas upp enligt nedan: 

 

 
 

Avgasröret (se figur 9.1) leder avgaserna från turbon till ljuddämparen. 
Turboflänsen (se figur 9.2) fäster avgasröret på turbon. Flexröret (se figur 9.3) 
monteras på avgasröret och gör så att röret klarar vibrationer och övriga 
rörelser. Turboflänsen och flexröret svetsas fast på avgasröret. 
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Figur 9.1 Avgasrör 
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Figur 9.2 Turbofläns 
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Figur 9.3 Sammanställning 

 

 

 



 

 53 
 

Ljuddämpare med fästen 

 

Ljuddämparen med fästen kan delas upp enligt följande: 

 

 
 

Ljuddämparen (se figur 9.4) med fästen dämpar motorljudet och håller 
ljuddämparen på plats. Ljuddämparen dämpar ljudet och fästena gör så att 
konstruktionen klarar att stå emot de rörelser och vibrationer som uppkommer. 
Det främre (se figur 9.5) och bakre fästet (se figur 9.6) svetsas fast på 
ljuddämparen gavel respektive bakre sida (se figur 9.7). Ljuddämparen monteras 
på fordonets ram med hjälp av främrefäste2 (se figur 9.8) och bakre fäste genom 
ett stag (se figur 9.9). 
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Figur 9.4 Ljuddämpare  
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Figur 9.5 Främre fäste  till ljuddämpare  
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Figur 9.6 Bakre fäste  till ljuddämpare  
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Figur 9.7 Sammanställning 
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Figur 9.8 Främre fäste2 till ljuddämpare  
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Figur 9.9 Stag till ljuddämparens bakre fäste  
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Avgasrör efter ljuddämpare 

 

Avgasröret (se figur 9.10) efter ljuddämparen leder avgaserna från ljuddämparen 
till avgassystemets slutrör. Röret fästs med slangklämmor i bägge ändarna. 
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Figur 9.10 Avgasrör 
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Slang till insugsluft 

 

Slangen till insugsluften transporterar luft från luftintaget till luftburken (se figur 
9.11). Standardslangen fick modifieras eftersom luftburken spegelvändes för att 
klara servicekravet. Slangen fästs med slangklämmor i bägge ändarna. 
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Figur 9.11 Luftinsugsslang 

 

 

 



 

 64 
 

Rör till laddluft 

 

Laddluftsröret transporterar laddluft till laddluftkylaren (se figur 9.12). 
Laddluftsröret fick krökas för att medge en förbigång av avgassystemet. Röret 
fästs med slangklämmor i bägge ändarna. 
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Figur 9.12 Laddluftsrör 
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Komplett avgassystem 

 

Nedan visas sammanställningen över de detaljer som det kompletta 
avgassystemet är uppbyggt av (se figur 9.13). 
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Figur 9.13 Sammanställning 
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10. Produktsammanställning 
 

I produktsammanställningen prövas den slutgiltiga konstruktionen mot de 
uppsatta kraven och önskemålen. Vidare presenteras en sammanställningsritning 
över det kompletta systemet. 

 
10.1 Kontroll av total kriterieuppfyllelse 

 

Krav 

 
17. Ljuddämparen ska vara monterad strax under huvtak. 

Detta krav uppfylls då ljuddämparen är monterad under huvtaket i fordonets 
längdriktning.  

 
18. Avgassystemet ska kunna monteras med befintlig motorhuvs ytterskal, 

dvs. att modifiering av innerskärmar är tillåtet. 

Även detta krav uppfylls då modifiering av huvtaket ej är nödvändig för att 
montera ljuddämparen. 

 
19. Avgassystemet ska kunna monteras tillsammans med tillbehöret ”högt 

huvlyft”. Motorhuven får dock modifieras med ovalt hål för avgasrörets 
mynning. 

Kravet ”Högt huvlyft” är fullt genomförbart med den längdmonterade 
ljuddämparen. 

 
20. Bullernivån ”omgivningsbuller” ska ej påverkas negativt. 

Bullernivån påverkas inte negativt då volymen är densamma som på 
standardljuddämparen. Dinex meddelade att ljuddämparvolymen inte kunde 
optimeras.  
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21. Avgasmottrycket för komplett system ska ej överskrida 75 mbar. 

Avgasmottrycket kommer ej att överskrida 75 mbar då avgassystemet inte har 
fler avgasböjar än dagens system. 

 
22. Avgassystemet ska inte försämra dagliga kontrollpunkter som, oljesticka, 

oljepåfyllning och dylikt. 

Den längdmonterade ljuddämparen påverkar inte de dagliga kontrollpunkterna. 

 
23. Avgassystemet ska inte försämra möjlighet till vecko-, månads-, 3-

månads-, halvårs- eller årsservice. 

Systemet påverkar ej heller vecko-, månads-, 3-månads, halvårs- eller 
årsservice. 

 
24. Avgassystemet ska klara företagets miljöaspekter och 

säkerhetsföreskrifter. 

Den längdmonterade ljuddämparen uppfyller företagets miljöaspekter och 
säkerhetsföreskrifter. 

 

Önskemål 

 
17. Tillverkningskostnaden för komplett avgassystem bör vara lägre eller 

oförändrad jämfört med befintligt system. 

För att bedöma tillverkningskostnaden för det nya systemet gjordes en grov 
beräkning. 

 

Ljuddämparen är av samma typ som på standardsystemet, alltså ingen 
prisskillnad. Avgasröret innan ljuddämparen är av samma typ på bägge 
systemen. Det som skiljer är böjarna och dessa medför ingen större prisskillnad. 
Fästena till ljuddämparen finns också, om än i annorlunda form, på 
standardsystemet. De nya fästena bör inte heller ge några stora skillnader i 
tillverkningskostnader. 
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Det högmonterade slutröret med fäste är av samma typ som på 
standardsystemet, alltså ingen prisskillnad.  

 

Vidare är luftburken spegelvänd, inte heller detta ger någon prisökning då den 
finns på ett eget artikelnummer från tillverkaren. Luftinsugsröret till luftburken har 
en annorlunda dragning än på standardsystemet. Denna dragning bör heller inte 
ge någon stor skillnad på tillverkningskostnaden. 

Smådetaljer som muttrar, skruvar och slangklämmor är de samma på bägge 
avgassystemen och ger inte någon prisskillnad.  

 

Det nya systemet ger inte någon fördel med tanke på tillverkningskostnader men 
har andra fördelar mot standardsystemet. 

 
18. Ljuddämparen bör vara rund eller oval. 

Ljuddämparen i det längdmonterade alternativet är oval så önskemålet uppfylls. 

  
19. Avgassystemet bör bestå av få delar och inte innehålla många unika 

delar. 

Det längdmonterade alternativet består av få delar. Många av dessa delar är 
samma som på standardsystemet, så även detta önskemål uppfylls. 

 
20. Hela avgassystemet bör ligga under ett artikelnummer. 

Systemet uppfyller önskemålet om att hamna under ett artikelnummer. 

  
21. Avgassystemet bör vara funktions- och driftsäkert. 

Det längdmonterade alternativet är lika funktions- och driftsäkert som 
standardsystemet. 
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22. Avgassystemet bör vara återvinningsbart enligt företagets miljöpolicy. 

Systemet är återvinningsbart enligt företagets miljöpolicy då allt material som 
används i konstruktionen redan används i standardavgassystemet. 

 
23. Avgassystemet utseende bör ej vara störande. 

Systemets utseende är inte störande. Dessutom täcks avgassystemet av huvtaket. 

 
24. Avgassystemet bör vara enkelt att montera och kunna monteras i 

befintliga fästpunkter. 

Den längdmonterade ljuddämparen är enkel att montera. Dock får nya 
fästpunkter appliceras på fordonets ram. 

 
10.2 Sammanställningsritning 

 

Nedan visas en sammanställningsritning där det högmonterade avgassystemet är 
monterat på motorn (se figur 10.1).  

Vidare visas ritningen fordonets ram, targabåge samt kylarstativ. Under 
sammanställningsritningen visas en toppvy på systemet i cad-format. Toppvyn 
innehåller hela motorinstallationen ihop med kylare, ram, hjul och avgassystem 
(se figur 10.2). 
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Figur 10.1 Sammanställningsritning 
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Figur 10.2 Toppvy på slutkonstruktion 
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11. Diskussion 
Arbetet med denna produkt har givit oss mer kunskap i konstruktionsarbetet 
samt att vi fått lära oss ett nytt CAD-system i detta fall Pro-Engineer. Samarbetet 
med Dynapac och våra handledare där har varit utmärkt, de har bistått oss både 
med kunskap och stöd under vårt arbete. 

Vi tycker att det nya avgassystemet uppfyller kraven och önskemålen på 
produkten. Systemet har en stabil konstruktion med tre större delar som kallas: 
Främre avgasrör, Ljuddämpare med fäste och bakre avgasrör som ansluts till 
högmonterat avgasrör som alla fästes i motorn eller traktorramen. De ingående 
delarna är alla behandlade för miljön produkten kommer att utsätts för.  
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Bilagor 
  

Bilaga 1 

 

Tidsschema över examensarbetet 
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Bilaga 2 

 

Cd med alla detaljritningar i  pdf-format. 

 

 


