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Abstract 
 

This report is a part of a thesis project at a bachelor’s level for product development at 

Mälardalens University. The thesis comprises 15 credits which is equivalent to 20 weeks with 

20 hours of work per week. The job has been conducted on behalf of Volvo Construction 

Equipment in Eskilstuna. 

 

The hydraulic hoses at Volvo articulated haulers are exposed to various stresses in the form of 

bending and torsion when the hauler moves in its driving environment, which affect the life 

span of the hoses. The purpose of the project is to evaluate the current hydraulic hoses on 

Volvo haulers, and thereby find out the underlying causes and potential measures to increase 

the service life of the hoses. The goal is to produce new beneficial solutions that can be applied 

on all the machines, and then create a basis for further work after the project ends. 

 

The questions that were asked at the start of the project were: 

1. What are the reasons that failure occurs? 

2. How can these potential sources of errors be corrected? 

3. Is it possible to generate one solution for all the haulers? 

 

To reach the goal of the project, the process began with data collection on the subject of 

hydraulics, as well as learning the necessary computer programs used throughout the whole 

project. By creating simulations on the haulers’ most common pattern of movement and 

analyze the result it could be demonstrated when, where and how the hoses are stressed on 

today's solutions. 

 

The evaluation of the existing solutions provided the basis for developing new concepts and 

proposed potential solutions that could increase the life of the hydraulic hoses. These concepts 

where simulated to investigate whether the solutions were better, worse or equal to today's 

solutions. 

 

The result after an evaluation of the concepts was that one of the developed concepts, split 

block, is the best solution so far, which can also be applied to all machines. This result is 

presented using graphs and tables, and in a CAD model. 

 

At the end of the project all of the questions could be answered with respect to the restrictions 

that the project had. 

 

For further study, it may be of interest to also test more concepts to see how they affect the life 

span of the hoses, since there was no time to do more tests during this project. 

   



 

Sammanfattning 
Denna rapport är en del av examensarbetet på kandidatnivå i produktutveckling på Mälardalens 

högskola. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng vilket motsvarar 20 veckor med 20 arbetstimmar 

per vecka. Arbetet har utförts på uppdrag av Volvo Construction Equipment i Eskilstuna.  

 

De hydrauliska slangarna på Volvos dumprar utsätts för olika påfrestningar i form av böjning 

och vridning när dumpern rör sig i sin körmiljö, vilket påverkar slangarnas livslängd. Syftet 

med arbetet är att utvärdera de hydrauliska slangarna som idag finns på Volvos dumprar, och 

på så vis ta reda på bakomliggande orsaker och potentiella åtgärder för att öka livslängden hos 

slangarna. Målet är att ta fram nya fördelaktiga lösningar som ska kunna appliceras på alla 

maskinmodeller, och på så sätt skapa ett underlag för fortsatt arbete efter projektets slut. 

 

Frågeställningarna som ställdes vid projektstarten var följande:  

1. Vad är orsakerna till att haveri uppstår? 

2. Hur kan dessa potentiella felkällor åtgärdas? 

3. Kan en gemensam lösning för de utvalda maskinerna skapas? 

 

För att nå målet med projektet började arbetet med datainsamling i ämnet hydraulik, samt 

inlärning av nödvändiga dataprogram som användes under hela arbetet. Genom att skapa 

rörelsesimuleringar på dumperns vanligaste rörelsemönster kunde det genom 

analyseringsgrafer påvisas när, var och hur slangarna påfrestas på dagens lösningar. 

 

Utvärderingen av de befintliga lösningarna gav underlag för att ta fram nya konceptförslag och 

potentiella lösningar som skulle kunna öka hydraulslangarnas livslängd. Dessa konceptförslag 

simulerades sedan för att undersöka om lösningarna fick bättre, sämre eller likvärdiga värden 

som dagens lösningar. 

 

Resultatet efter konceptutvärderingen var att ett av de framtagna koncepten, delat block, är den 

hittills bästa lösningen, som även kan appliceras på samtliga maskiner. Detta resultat 

presenteras med hjälp av grafer och tabeller, och konceptet visas som en CAD-modell. 

 

Vid projektets slut kunde samtliga av frågeställningarna med avseende på de begränsningar 

som projektet hade besvaras. 

 

För fortsatt arbete kan det vara av intresse att också testa fler koncept för att se dessas 

påverkningsgrad, då dessa inte hann testas under detta projekt. 

 

 

 

  



 

Förord 
Det har varit en stor möjlighet att få utföra detta examensarbete hos Volvo Construction 

Equipment, där vi har fått nya erfarenheter och en stor mängd ny kunskap att ta med oss 

därifrån.  

Efter många timmars hårt slit, i både medgång och motgång, har vi tillsammans äntligen 

lyckats genomföra detta examensarbete. Arbetet har varit väldigt intressant och vi är väldigt 

tacksamma för förtroendet vi har fått för att kunna slutföra det. 

 

Först och främst vill vi ägna ett stort tack till vår handledare på Volvo CE, Robert Morelius, 

som har väglett oss genom hela projektet och riktat in oss mot projektets mål. Tack för att du 

tog med oss till tillverkningsfabriken i Braås så vi fick chansen att se hur produktionen av 

dumprarna ser ut i verkligheten. 

 

Vi vill också tacka Kenneth Svalelid, Erik Norlin och Viktor Larsson som fick oss på fötter i 

början av projektet genom att hjälpa oss under upplärningsprocessen av programvarorna. Även 

tack för alla frågor ni besvarade under hela projektets gång. 

 

Vi vill även rikta ett tack till övrig personal på avdelningen där vi har bemötts med vänlighet 

och tålamod. 

 

Ytterligare vill vi passa på att tacka vår handledare på Mälardalens högskola, Bengt 

Gustafsson, som visade intresse och tog sig tid att vägleda arbetet framåt. Tack för alla 

uppmuntrande ord och kommentarer, och för att du riktade in oss på rätt spår.  

 

Även tack till Ragnar Tengstrand, vår examinator och handledare, som hela tiden visat 

uppmuntran och förtroende för oss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ordlista 
 

Assembly - Sammanställning av olika parter i ett CAD-program. 

 

Böjradie - Den radie som uppkommer på slangarna när de utsätts för krafter. 

 

CAD - Samlingsnamn för program som används för att skapa 3D-modeller. 

 

CATIA - Ett program som används inom CAD. 

 

Dragare - Den delen av ramen som tillhör dumperns framdel.  

 

Dumper - Ett lastfordon som används för att transportera material i tuff terräng. 

 

Hytt - Rum där styrpanelen och föraren är placerad. 

 

IPS - Program som används till att simulera sammanställningar från ett CAD-

program. 

 

Koppling - Slanginfästningskomponent som är i ett solidt material, exempelvis stål. 

 

Lastenhet - Den delen av ramen som tillhör dumperns bakända.  

 

Lastkorg - Den höj- och sänkbara delen av dumpern som bär den last som ska 

 transporteras. 

Midjan - Ledad länk där dragare och lastenhet sitter ihop. 

 

Rekning - Den rörelse som sker när lastenheten rör sig i förhållande till dragare. 

 

Styrning - Den rörelse som sker när dumpern svänger till höger eller vänster. 

 

Vältning - När lastenheten tippar till sidan så mycket att den till slut blir liggandes på 

marken. 

 

Torsions- - Vridmomentet som uppstår i slangarna när dess olika fästpunkter  

moment förflyttar sig. 

 

Volvo - Volvo Construction Equipment. 

 

X-led - Förflyttning i maskinens färdriktning. 

 

Y-led - Förflyttning i sidled. 

 

Z-led - Förflyttning upp och ned. 
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1 Inledning 

Detta examensarbete har genomförts med uppdragsgivaren Volvo Construction Equipment i 

Eskilstuna i dialog med Robert Morelius och handletts av handledarna Ragnar Tengstrand och 

Bengt Gustafsson på Mälardalens högskola. 

1.1 Bakgrund 

Volvo Construction Equipment startades 1832 i Eskilstuna och är ett av världens ledande 

företag inom anläggningsmaskiner. Företaget tillverkar många olika sorters maskiner där bland 

annat flera olika sorters dumprar ingår. Dumpern är ett lastfordon som används för att 

transportera material i svår terräng. I midjan på dumpern sitter flera hydrauliska slangar som 

används som kraftöverföringskälla. Dessa slangar utsätts hela tiden för yttre påfrestningar på 

grund av de rörelser och extrema miljöer som de vistas i.  

 

Det är inte fastställt hur lång livslängd de hydrauliska slangarna på Volvos dumprar har, men 

det finns en önskan om att den ska vara betydligt längre än vad den är idag. Slangarna utsätts 

för olika påfrestningar i form av böjning och vridning när dumpern rör sig i sin miljö, vilket 

påverkar livslängden hos slangarna. 

 

Denna rapport går ut på att undersöka möjligheterna som finns vid bättre planerad dragning av 

slangarna och hur mycket dessa faktorer påverkar slangens livslängd. Arbetet är tänkt att ligga 

till grund för Volvos CE’s utveckling av dumprar och även ge en analys av de lösningar för 

hydraulslangar som i nuläget tillämpas.  

1.2 Problemformulering 

Slangarna på Volvos dumprar utsätts för påfrestningar i form av hydraulisk tryckpåkänning, 

böjning och vridning vid vanliga rörelser som dumprarna gör, och även på grund av det ojämna 

vägunderlaget som dumprarna ofta kör på. Orsaken till att slangarna havererar är vid projektets 

start bara hypotetiskt fastställd och är därmed inte undersökt eller bevisad. Dessa påfrestningar 

är vridmoment och den minskade böjradien som drabbar slangarna när dumpern svänger, rekar 

och i värsta fall välter. Det kan dock finnas olika orsaker då projektet syftar till att behandla tre 

olika maskiner som i nuläget har olika lösningar på slangkonstruktionen. Det finns en önskan 

hos Volvo att använda sig av samma koncept på samtliga plattformar.  

Påfrestningarna gör att livslängden minskas markant ju mer slangarna utsätts, vilket gör att 

slangarna måste bytas ut ofta. Detta ser Volvo som ett problem eftersom det medför en stor 

kostnad för kunden. 

För att minska slangarnas påfrestningar är det angeläget att ta reda på bakomliggande orsaker 

och potentiella åtgärder. Därefter eventuellt komma på en ny lösning, alternativt att 

vidareutveckla de som redan finns idag.  

1.3 Frågeställningar 

För att förstå bakgrunden till problemet och för att förstå dess djup och innebörd har författarna 

valt att rikta in sig mot de frågor som beskrivs nedan. Författarna räknar med att få ett relevant 

resultat som ska kunna leda till förståelse och även visa på eventuella lösningsförslag att gå 

vidare med om dessa frågor besvaras. 
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F1. Vad är orsakerna till att haveri uppstår? 

F2. Hur kan dessa potentiella felkällor åtgärdas? 

F3. Kan en gemensam lösning för de utvalda maskinerna skapas? 

1.4 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att utvärdera de hydrauliska slangarna som idag finns på 

Volvos dumprar samt undersöka vilka faktorer som påverkar livslängden på slangarna idag. 

Syftet är även att undersöka de möjligheter som finns för att öka hydraulikslangarnas livslängd 

och på så sätt skapa ett underlag för framtida utvecklingsarbete hos företaget. 

 

Målet är att visa hur de befintliga koncepten står sig i jämförelse med varandra samt att skapa 

minst ett nytt fördelaktigt konceptförslag till problemet som ska kunna fungera på alla 

maskiner. I och med dessa förslag ska företaget kunna gå vidare från analyserna och skapa 

slangkonstruktioner som är optimerade för att inneha längre livslängd än vad det är på dagens 

maskiner.  

1.5 Direktiv från högskolan 

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng vilket motsvarar 20 veckor med 20 arbetstimmar 

per vecka. Arbetet presenteras i form av denna rapport. 

1.6 Avgränsningar i arbetet 

Projektet kommer ej att generera en fysisk lösning, utan endast utgå från färdiga koncept i form 

av simuleringsmodeller i IPS. 

 

På grund av den korta tiden kommer inga praktiska tester kunna genomföras och endast ett 

fåtal koncept utformas. 

 

Rapporten skall fungera som ett underlag till Volvo om hur arbetet kan fortgå efter projektets 

slut. Detta för att underlätta vid framtida förbättringsarbeten och konceptutformningar. 

 

Simuleringarna har utförts med så stor verklighetsanknytning som programvaran IPS tillåter, 

men tar dock inte hänsyn till tryckimpulser utan endast till mekaniska krafter. 

 

Den största delen av informationen som fanns att tillgå inför projektet och under arbetets gång 

var antaganden som baserats på erfarenhet från Volvo. 

 

Konkurrentjämförelsen är endast ytligt genomförd på grund av begränsning av tillgänglig 

information om deras konstruktion, och även på grund av brist på relevans under detta projekt, 

där den främsta uppgiften var att ta fram orsaker till varför haveri uppstår i slangarna på Volvos 

dumprar. Det anses dock ha tillräckligt relevans för att ha tillgängligt för framtida utformning 

och rekommendationer, även för att styrka de argument som uppvisas i denna rapport.  

 

De krav som var fastställda från Volvo samt handledare var kraven som listas nedan.  

 Slangarnas tjocklek och styvhet bör ej ändras. 

 Nya lösningar måste ta hänsyn till placering av vissa externa komponenter då dessa är 

oflyttbara. 

 

Önskemål från Volvo är att alla tre dumperplattformarna ska ha samma slangkonstruktion för 

att underlätta vid montering samt tillverkning. 



 3 

2. Systembeskrivning 

2.1 Dumper 

En dumper är en typ av anläggningsmaskin som används för att transportera material över svår 

terräng. Dumpern är uppbyggd av en framdel, kallad dragare, och en bakdel, kallad lastenhet. 

Dessa två delar sitter ihop med en fästanordning. Dumpern har en öppen lastkorg som kan 

fyllas och tömmas. Vid tömning lyfts den främre delen av korgen upp med hjälp av hydraulik. 

Hur fästanordningen ser ut och är utformad är olika från dumper till dumper. (machineryzone, 

2016) 

 

Det finns flera olika typer av dumprar men denna rapport kommer att avgränsa sig till treaxliga, 

då det är den sortens dumprar som Volvo tillverkar och utvecklar. Dumpern används ofta i svår 

terräng vilket betyder att dess konstruktion måste vara anpassad till att köra på ojämnt 

vägunderlag. Med ojämnt vägunderlag menas vägar där det kan förekomma stora gropar och 

stenar. Däcken måste även vara anpassade för att både kunna köra över vassa föremål och för 

att köra på blöta underlag. 

2.1.1 Dumperrörelser 
Styrning: Med styrning menas när dumpern svänger till höger och vänster. Vid fullt rattutslag 

svänger dumprarna 45°. 

 

Rekning: Med rekning menas när lastenheten rör sig i förhållande till dragaren. Lastenheten 

vickar då åt båda sidorna när dumpern kör på ojämnt vägunderlag. 

 

Vältning: När en dumper välter tippar lastenheten åt ena sidan vilket resulterar i att den blir 

liggande på marken medan dragaren fortfarande står upprätt. Dragaren kan också välta, dock är 

detta mer sällsynt. 

2.2 Hydraulik 

Hydraulik är ett kraftöverföringssätt som innebär att vätska under tryck går igenom en 

cylinderform av något slag, exempelvis ett rör eller en slang. Genom tryckförändringar kan 

mekanisk energi omvandlas och ge hydraulisk effekt. 

 

Hydraulik är en teknik som används för att överföra, lagra och styra energi med hjälp av 

vätska. Genom exempelvis motorer, pumpar, slangar eller ventiler är det möjligt att uppnå stora 

kraft- och momentutväxlingar samt hög effektivitet och precision under kraftöverföringen. 

Krafterna kan varieras efter det användningsområde som avses. Med hjälp av hydraulik är det 

möjligt att exempelvis styra skopor och lastkorgar på olika anläggningsmaskiner i x-, y- och z-

led. (Stacke Hydraulik, 2016) 

2.2.1 Armerade hydraulslangar 
En hydraulslang består av en innertub, armering och en ytterslang. Slangarna är böjbara och 

tillverkade av syntetiskt gummi. De utrustas med olika sorters armering beroende på vad 

slangarna ska användas till och hur högt tryck de behöver tåla. Exempel på olika armeringar är 

bomull-, rayon-, polyester- och stålarmering. Slangarna kan antingen ha flätad armering eller 

spiralarmering, där spiralslangar används för mycket högt arbetstryck. Slangarna grupperas ofta 

efter hur högt tryck de klarar.  
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Figur 1 Slangens uppbyggnad 

 

Innertub 
Slangens innertub måste vara mycket flexibel för att kunna anpassa sig efter armeringen när 

slangen belastas för tryck. Den måste även tåla mycket högre temperaturer än resterande 

slangkomponenter eftersom det endast är innertuben som hydraulvätskan direkt går igenom. 

Det är också viktigt att den har god beständighet mot kemiska ämnen. Olje- och 

bensinbeständig nitrilkvalitet är den vanligaste eftersom den lämpar sig för de flesta 

användningsområden. Innertuben måste också kunna hålla tätt så hydraulvätska inte kan tränga 

igenom den, och den får inte glida vid stora tryckimpulser.  

 

Armering 
Armering används för att göra slangen starkare och mer hållfast. Armeringstrådarna behandlas 

med en speciallösning som gör att de lätt fastnar vid innertuben i vulkningsprocessen. Vid fler 

armeringsskikt sitter det gummi mellan skikten för att undvika att de nöts mot varandra. 

  

Slangkonstruktörerna eftersträvar att armeringen ska bli så stark som möjligt. Slangens längd 

har tendens att förändras vid stora tryckförändringar, vilket är bra att tänka på vid montering av 

slangarna.  

 

Ytterslang 

Ytterslangen ska skydda och ta emot slag som slangen kan råka ut för. Den ska också skydda 

armeringen från att komma i kontakt med yttre föroreningar. Ytterslangen är gjord för att klara 

i stort sätt alla slags väder, men däremot slits slangarna om de nöter mot varandra eller om de 

nöter mot en annan maskindel. Detta bör också tänkas på vid monteringen. (Mäkinen, 1980) 
1 

 

 

1. Innertub 

2. Armering 

3. Ytterslang 

 

2.3 Dumprarna på Volvo CE 

Just nu har Volvo sju olika dumprar på marknaden: A25, A30, A35, A35 FS, A40, A40 FS och 

A60. Modellnamnen står för hur mycket last dumprarna kan ta i lastkorgen. Två av de större 

maskinerna, A35 och A40, finns även i varianten FS som står för full suspension som innebär 

att både hytten och lastenheten har fullt justerbar fjädring. 

 

Det finns en fabriksgaranti som garanterar dumprarna en livslängd på 2500 timmar.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1Källa: www.Ph.parker.com/us/17573/en/industry-standard-hydraulic-hose-pfd 
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Figur 2 Beskrivning av dumperns komponenter 

2.3.1 Dumperns delar som begränsar slangarnas rörelser 
1. Trappräcke 

2. Tank med hydraulolja 

3. Korgvärmare 

4. Lastkorg 

5. Framram 

6. Trappsteg 

7. Bakram 
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2.3.2 A25-30 
A25 och A30 är de två minsta maskinmodellerna på marknaden idag. Slangkonstruktionen är 

exakt likadan på A25 och A30. A25:an tar en last på 24 ton och A35:an tar en last på 29 ton. 

 
Figur 3 Maskinmodell A25-30 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slangarnas konstruktion skiljer sig mellan alla dumprarna. På A25-30:an är slangarna snett 

dragna åt höger, sett från dumperns körriktning. Bilderna ovan visar hur konstruktionen för 

slangarna ser ut och hur slangarna är placerade i blocket. 

 

De bakre kopplingarna är riktade med slangarnas riktning. Detta ses även på figur 4 ovan. 

Slangarna är dragna åt samma håll som kopplingarna är riktade, se inringat område på figur 4. 

  

Figur 5 - A25-30:ans slangkonstruktion, framifrån Figur 4 - A25-30:ans kopplingar på lastenheten 
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2.3.3 A35-40 
Slangkonstruktionen ser exakt likadan ut på A35 och A40. A35:an tar en last på 34,5 ton och 

A40:an tar en last på 39 ton. 

 
Figur 6 Maskinmodell A35-40 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På A35-40 går slangarna rakt över dumperns midja på vänster sida, sett från dumperns 

körriktning. Detta skiljer sig från A25-30:ans konstruktion. Kopplingarnas placering på blocket 

är också annorlunda placerade i jämförelse med A25-30:ans. Figur 8 och 9 ovan visar hur 

konstruktionen för slangarna ser ut och hur slangarna är placerade i blocket. 

 

På A35-40:an sitter både fram och bak kopplingarna riktade åt samma håll vilket visas på 

bilden nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 - A35-40:ans slangkonstruktion, framifrån Figur 8 - A35-40:ans kopplingar på lastenheten 

Figur 9 - Kopplingarnas riktning 
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2.3.4 A60 
A60:an, som också kallas Heavy Hauler, är den största maskinmodellen som finns på 

marknaden idag. 

 
Figur 10 Maskinmodell A60 

 
Figur 11 A60:ans slangkonstruktion,framifrån 

 
Figur 12 A60:ans kopplingar på lastenheten 
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Slangkonstruktionen på A60:an är uppbyggd på ungefär samma sätt som på A35-40:an. 

Slangarna går även här rakt över dumperns midja på vänster sida, sett från dumperns 

körriktning. Kopplingarnas placering är också väldigt lika placerade som på A35-40:an. Figur 

12 och 13 ovan visar hur konstruktionen för slangarna ser ut och hur slangarna är placerade i 

blocket. 

 

Även på A60:an sitter både de främre och bakre kopplingarna riktade åt samma håll, vilket 

även visas i det inringade området på bilden nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 Kopplingarnas beteckningar 

I rapporten kommer slangarna benämnas med olika namn beroende på vilka kopplingar 

slangarna sitter i. Kopplingarna på dragaren är placerade på samma sätt för alla maskiner 

döptes med siffror mellan 1-4 efter hur de sitter. Vilken koppling som hör till vilken siffra visas 

i bilden nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingarna i blocket på lastenheten är däremot olika placerade och döptes med bokstäver 

mellan A-D efter hur de är placerade. 

 

A25-30 

 
 

 

 

 

 

Figur 13 - Kopplingarnas riktning 

Figur 14 Kopplingarna på dragaren 

Figur 15 Kopplingarnas beteckningar på A25-30:ans lastenhet 
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A35-40 och A60 

Kopplingarna på blocket är placerade likadant på A35-40 och A60 och är även dem döpta med 

bokstäver mellan A-D. Se bild nedan. 

  
Figur 16 Kopplingarnas beteckningar på A35-40:ans och A60:ans lastenhet 

 

 

2.3.5 Dumprarnas rörelsemönster 
Nedan visas en statistikkurva för dumperns vid representativ körning. Kurvan visar tydligt att 

den rörelse som dumpern kör den största delen av färdtiden är rakt fram med några små 

styrvinklar åt höger och vänster.  

 
Figur 17 Statistik över representativ körning 

Nedan visas en statistikkurva för dumperns körning i tuff terräng. Denna kurva visar även 

tydligt att styrvinkeln mestadels håller sig relativt nära 0° och sen går den med jämna 

mellanrum upp mot full rattutslag. 

Figur 18 - Statistikkurva för körning i tuff terräng, styrning 
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Figur 20 Beskrivning av slangens böjradie 

Kurvan nedan visar hur mycket dumpern rekar vid körning i tuff terräng. Rekningen hamnar 

endast i enstaka fall över 15°. 

 

2.4 Hydraulslangarna på Volvos dumprar 

Innerdiameter 

(mm) 

Ytterdiameter 

(mm) 

Minsta böjradie 

(mm) 

Största böjradie 

(mm) 

Högsta tryck 

(MPa) 

31,8 47 209 420 28 
Tabell 1 – Slangbeskrivning 

Tabellen ovan beskriver slangarnas dimension, minsta och största böjradie samt 

tryckbeständighet. 

2.4.1 Böjradie 
Böjradien på slangarna är den radie som uppstår i en punkt på slangarna där slangen hamnar i 

ett böjt läge. Den minsta böjradie som slangarna klarar innan de deformeras är 209 mm. På 

bilden nedan visas vart på slangen böjradien bland annat uppstår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Vridmoment 
Vridmomentet i slangarna uppstår när slangarnas vrids runt sin egen axel. När ett vridmoment 

uppstår fördelas det över hela slangen. Det blir alltså samma vridmoment genom hela slangen. 

 

Figur 19 - Statistikkurva för körning i tuff terräng, rekning 
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Figur 21 Slangarnas vridmoment 

Det krav som ställdes från Volvo när det gäller vridmoment var att det skulle vara så litet som 

möjligt. På bilden nedan visas hur vridmomentet påverkar slangarna. Anledningen till att 

slangarna är helfärgade beror på att det är samma vridmoment som går igenom hela slangen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. Ansats och Metod 

3.1 Företagsbeskrivning 

Volvo är en global organisation som finns över hela värden. De olika affärsområdena gör att 

det inom koncernen finns inriktningar mot tillverkning, produktutveckling och inköp. Varje del 

av organisationen har separata ledningar och arbetar för att tillfredsställa respektive kundbehov. 

(Volvo group, 2016) 

3.1.2 Volvo Construction Equipment 
Volvo Construction Equipment, Volvo CE, är en dotterorganisation inom Volvokoncernen. 

Volvo CE skapades 1832 i staden Eskilstuna i Södermanland och gick då under namnet 

"Eskilstuna Mekaniska Verkstad". Företaget har bytt namn hela 40 gånger sedan det skapades 

men går nu under namnet Volvo Construction Equipment. (Volvo group, 2016) 

3.2 Förstudie 

Under förstudien ingick datainsamling inom ämnet hydraulik för att få en djupare förståelse för 

ämnet i stort. I förstudien tillämpades också grundinlärning av de två programmen CATIA och 

IPS som ingen av författarna tidigare varit i kontakt med. 

 

Något som också var nödvändigt och tillämpades under arbetets gång var företagets 

användning av PDM-system vilket också var nytt för författarna. I och med att det var nya 

program tog förstudien upp mycket av den tillgängliga projekttiden, detta på grund av att 

undersökningen till största del baserades på programmen. För att förstå programmen fick 

författarna grundläggande inlärning av tillgänglig personal på avdelningen som även kunde 

kontaktas vid eventuella frågor och diskussioner.  
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3.3 Fallstudie 

3.3.1 Litteraturstudie 
För att underlätta förståelse under projektet och hjälpa författarna att förstå hydraulikens 

funktion eftersöktes information i relevant litteratur. Dels i form av en konferenshandling som 

påvisar hur styvheten testas i hydrauliska slangar där författarna fick ökad förståelse för hur 

testet tillämpas samt för slangens uppbyggnad. (Chipperfield & Vance, 2002) 

 

Hydraulikens funktion studerades även med hjälp av ett litteraturstycke som avhandlade en 

allmän beskrivning av de komponenter som ingår i ett hydrauliskt system. (Mäkinen, 1980) 

3.3.2 Handledning och studiebesök 
För ökad förståelse genomfördes handledarmöten med både handledare på Volvo samt med 

handledare på Mälardalens högskola. Dessa möten var både schemalagda och impulsiva.  

 

Det organiserades även ett studiebesök på Volvo CE i Braås, där dumprarna tillverkades. Där 

studerades de verkliga maskinerna från början av tillverkningen till färdiga dumprar. Det hölls 

även en delpresentation av detta arbete för att få insikter och synpunkter från de projektleder 

utvecklingen av nästa generations dumprar. 

 
I fallstudien ingick även granskning av befintliga lösningar och de krav som ställs på slangarna. 

 

För att kunna besvara de frågor som ställdes vid projektets början skedde först en 

grundläggande analys av de existerande lösningar som finns på marknaden i nuläget. De 

dumpermodeller som projektet riktar in sig på är A25-30, A35-40 och A60.  

 

För att kunna påvisa om, och i så fall vart, påfrestningen på slangarna sker skapas olika 

simuleringar av dumprarnas rörelsemönster. Därefter kan grafer, som är en analys på 

slangarnas beteende, tas fram. Graferna påvisar de eventuella påfrestningar som skapas. 

Analyserna anses sedan kunna agera som underlag till diskussion och slutsatser att basera 

vidare förbättringsarbete på.  

 

Antaganden från början baserade på given information hos Volvo:  

 Dumpern av variant A25-30 har den största hållbarheten av sina slangar i jämförelse 

med de andra varianterna.  

 Slangarna påfrestas mest vid de främre och bakre kopplingarna. 

 Hypotetiskt: Livslängden hos slangarna är främst beroende på det vridmoment som 

uppstår i slangarna när dumpern utför olika rörelser. 

4. Teoretisk referensram 

4.1 Produktutvecklingsverktyg 

4.1.1 Gantt-schema 
Ett gantt-schema är en slags planering över alla stadier som finns inom ett projekt och påvisar 

när dessa ska vara utförda. Det används med fördel för att kunna få en bra översikt över hela 

projektets gång. Ett gantt-schema är ofta uppbyggt med hjälp av ett horisontellt stolpdiagram 

där stolparna representerar tidsplanen för de olika aktiviteterna. (G.Ullman, 2010) 
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4.1.2 Konkurrentanalys 
Konkurrensanalysen genomförs för att undersöka hur marknaden ser ut i nuläget och hur Volvo 

CE:s konkurrenter löser det behov som efterfrågas hos köparen. Deras lösnings varianter kan 

sedan ge idéer om hur en befintlig produkt kan utvecklas. Konkurrensanalysen är framförallt 

baserad på undersökningar av marknaden. (konkurrentanalys.eu, 2016) En konkurrensanalys 

hjälper också till att sätta ett marknadskraftigt pris på produkten och även se var konkurrenters 

svaga punkter ligger. Dessa punkter kan senare användas i olika marknadsstrategier. 

Information om konkurrenterna kan exempelvis samlas in genom att läsa deras broschyrer, 

studera deras hemsida, undersöka försäljning av deras produkter. Några punkter som kan vara 

bra att veta om en konkurrent är: 

 

 Hur de marknadsför sin produkt 

 Hur deras leveranser går till 

 Vilket pris deras produkter har 

 Vilken kundgrupp de riktar in sig på 

 Deras årsredovisning under de närmsta åren 

 Om de använder sig av produktutveckling 

 

Om det finns svar på punkterna ovan finns en bra grund för att kunna skapa en bra 

konkurrensanalys. Den information som framkommit av frågorna kan användas för att se vart 

företag kan vara bristfälliga och hur produkter kan utvecklas på bästa sätt. 

(konkurrentanalys.eu, 2016)  

4.1.3 Konceptgenerering 
Brainstorming 

Brainstorming är en metod som innebär att flera människor samlas för att låta tankarna flöda 

och på så sätt komma på så många idéer som möjligt som kan vara lösningen på ett problem. 

För att underlätta metoden finns det några enkla riktlinjer. En av dessa riktlinjer är att en 

bestämd tidsperiod fastslås. Under denna period ska sedan alla deltagare generera så många 

olika idéer som möjligt. Dessa idéer behöver inte heller vara realistiska utan kan vara helt 

”fritänkande” för att sätta igång tankeprocessen hos deltagarna. När tiden är slut diskuterar 

gruppen igenom de olika idéerna med varandra och kommer med inputs och frågor så att 

idéerna kan fortsätta utvecklas. Verktyget kan med fördel användas i de flesta typer av projekt 

och ger oftare en bredare syn till de olika lösningsvarianterna. (G.Ullman, 2010) 

4.1.4 Konceptutvärdering 
När koncept ska utvärderas finns det fem olika grundprinciper som är viktiga att tänka på. Den 

första är att ta reda på om konceptet uppfyller kravspecifikationen. Med detta menas om 

konceptet uppfyller det krav som ställs från arbetsgivaren. Den andra punkten som måste 

uppfyllas är att ta reda på om konceptet är genomförbart. Det är även viktigt att ta reda på om 

konceptet utnyttjar redan utvecklad eller ny teknologi och om denna har några felkällor som 

måste tas hänsyn till. När olika koncept ska jämföras med varandra är det också viktigt att 

säkerställa att de olika koncepten ligger i samma fas i utvecklingsstadierna. Vid jämförande av 

olika koncept kan verktyget Pughs matris användas. (G.Ullman, 2010) 

4.1.5 Pughs matris 
Pughs matris är ett verktyg som används för att fastställa och undersöka den bästa möjliga 

lösningen till ett problem. Metoden går ut på att välja en lösning som referens för att sedan 

jämföra de andra lösningarna med referensen. Referensen är ofta den befintliga lösningen som 
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redan finns. Krav som lösningen bör uppfylla radas upp och koncepten poängsätts därefter efter 

om de anses bättre, sämre eller likvärdig till referenskonceptet. Referenskonceptet har alltid 

fastställda grundvärden på noll. (Decision making confidence, 2016)  

4.2 Faktorer som påverkar slangarna 

Hydralikslangar är till för att överföra fluid energi i rörliga konstruktioner som används inom 

anläggningsindustrin. För att dessa slangar skall fungera måste dessa inneha en viss styvhet. 

Styvheten är till stor del beroende av vilka tryck som slangen skall tåla. Exempelvis måste 

dumperns slang anpassas för att kunna sträckas ut och böjas, då slangarna måste vara mer 

flexibla vid olika rörelser. En styvare slang innehar mindre flexibilitet vilket innebär att den 

inte kan anta lika stor böjningsgrad som en slang med lägre styvhet.  

 

Vid tillämpningen av slangar finns det flera faktorer som är viktiga att ta hänsyn till som 

påverkar slangens livslängd. Denna påverkan på slangarna sker i olika stor grad beroende på 

den faktor som slangarna utsätts för. 

 

De faktorer som är viktiga att ta hänsyn till är:  

 Slangarnas infästningspunkter – Dessa är viktiga att undersöka på grund av att när ett 

vridmoment sker kommer slangen röra sig så att den slits vid kopplingarna. Om detta 

händer kan det både förstöra slangens egenskaper och skapa läckage vilket leder till 

stillestånd och produktionsbortfall. Se figur 23 nedan för förtydligande. Det inringade 

området visar vart på bilden som slangarna påfrestas mest. 

 Slangarnas utformning vad gäller rörelsemönster – Beroende på hur slangen rör sig vid 

olika påverkan kommer det få olika konsekvenser och frågan som måste ställas är då: 

- Hur kan påfrestningsgraden göras så liten som möjligt? 

- Finns det något bättre alternativ? 

 Hur slangens längder påverkar hur slangen beter sig – kommer en längre slang förändra 

den påverkande faktorn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att kunna komma fram till ett fungerande koncept måste alltså dessa faktorer tas i 

beaktning då detta kommer att påverka det slutliga resultatet och genom att förutse vad som 

kan skada slangen kan också eventuellt slitage förebyggas. 

4.3 Programvaror 

4.3.1 PDM-system  
Product Data Management, PDM, är ett system som används för att sortera och strukturera 

olika data. Systemet används främst inom området produktutveckling men kan även användas 

inom tillverkning. En stor anledning till att företag använder det är för att kunna sortera 

Figur 22 - Slangarnas påfrestning vid kopplingarna 
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datafiler så att det lättare ska gå att hitta den specifika filen som söks efter. I ett PDM-system 

lagras olika data om produkten och filer kan också version hanteras och länkas till varandra. 

(Isene, 2016) 

4.3.1.2 SmarTeam 
SmarTeam är en typ av PDM-system som har sitt fokus på att hantera data från olika CAD-

program. SmarTeam kan reservera både enskilda parter och assemblyn, vilket innebär att dessa 

kan låsas för redigering för andra användare. Det hjälper till att organisera filerna genom att 

kategorisera dem inom olika klasser beroende på attribut. Det innebär att parter och ritningar 

kan knytas till varandra vilket innebär att de blir lättare att hitta. (Widegren, 2001) 

4.3.2 CATIA 
CATIA är ett programpaket inom CAD, CAM och CAE som används till att formge modeller i 

en tredimensionell miljö. Programmet skapades av företaget Dassault Systèmes, och det var 

från början tänkt att bara användas inom företaget, men programmet blev så framgångsrikt att 

det även såldes till andra företag. Idag används programmet främst inom flygplan- och 

fordonsindustrin. (Dassault Systèmes, 2016) 

4.3.3 IPS-simulering  
Industrial Path Solutions, IPS, är ett dataprogram som är skapat för att kunna simulera färdiga 

assemblyn som är uppbyggda i ett CAD-program. Programmet är tillverkat av företaget 

Fraunhofer-Chalmers Centre och distribueras av IPS AB och fleXstruktures GmbH. 

Programmets syfte är att undersöka hur genomförbar utformningen av assemblyt är samt 

kontrollera de flexibla komponenter som det innehåller. Programmet kan även kontrollera och 

simulera potentiella ytbehandlingar. De delar som ska kunna röra sig måste tillverkas i 

programmet medans de delar som ej behöver vara rörliga utformas i andra program. 

Programmet kan dock bara skapa konstanta tvärsnitt så som exempelvis slangar eller rör. Det 

finns flera typer av olika funktioner som kan användas i IPS. Detta examensarbete fokuserar 

främst på delen ”Cable Simulation” som beskrivs under rubrik 3.3.4 nedan. 

(industrialpathsolutions, 2016) 

4.3.4 IPS Cable Simulation 
IPS Cable Simulation är en del av programmet IPS som främst används till att simulera och 

verifiera utformningen av kablar, vajrar och slangar i ett färdigt assembly. Dess främsta 

funktion är att räkna ut den deformation som sker på dessa rörliga delar under en färdig 

simulerad rörelse. För att säkerställa deformationens säkerhet så kan även material och dess 

egenskaper väljas vid skapandet. Programmet analyserar de krafter och rörelser som sker vid 

simulering och påvisar dessa med hjälp av olika visuella hjälpmedel så som olika färger vid 

olika spänningar och krafter. (industrial path solutions, 2016)  

5. Tillämpad lösningsmetodik 

5.1 Produktutvecklingsverktyg 

5.1.1 Gantt-schema 
Vid projektstart skapades ett gantt-schema för att underlätta planeringen och strukturera upp 

arbetet. Gantt-schemat hjälpte även till att få en klar bild över vad som skulle göras i projektet 

och på så sätt göra det lättare att dela upp uppgifterna. Allteftersom arbetet fortskred skedde 
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dock förändringar i upplägget vad det gäller tidsplanering av vissa uppgifter. Detta främst på 

grund av att tiden som avsattes för inlärning av Volvos dataprogram var otillräcklig. Denna 

tidsuppskattning var svår att förutse i förhand då det var två okända program för båda 

författarna till denna rapport. Vissa delar tog även både kortare tid än vad som förutspåtts vid 

projektstart. Detta korrigerades dock i schemat så fort dessa faktorer visualiserats för att 

underlätta fortsatt planering. Det ursprungliga schemat samt schemat med det verkliga utfallet 

finns bifogat under bilaga 1 respektive 2. 

5.1.2 Konkurrentanalys 
Volvo har flera konkurrenter på marknaden eftersom företaget ingår i en stor koncern med flera 

olika inriktningar. Denna rapport kommer dock endast rikta in sig på de företag som arbetar 

med att tillverka olika typer av anläggningsmaskiner, och då framför allt treaxliga dumprar som 

används i svår terräng, där Volvo CE:s marknad är som störst. 

 

Konkurrentjämförelsen kommer endast ske visuellt när det gäller slangarnas kopplingar, då 

författarna endast har tillgång till offentlig information vad gäller deras 

konstruktionsutformning. Därför kan den vara bristfällig när det gäller vissa punkter i 

uppbyggnaden. Informationen har hämtats från konkurrenternas hemsidor och tillgängliga 

broschyrer som finns att tillgå från dessa företag. 

 

Konkurrentjämförelsen har främst skapats för att kunna styrka eller försvaga några av de 

framtagna koncepten i rapporten. Dock kan inte koncepten endast styrkas av denna jämförelse 

då utformningen av konkurrenternas dumprar inte är identisk med utformningen på Volvos 

dumprar, dock innehar de vissa likheter. Det finns inte heller någon statistik på felutfall hos 

konkurrenterna. Genomförandet av konkurrentanalysen finns beskrivet under avsnitt 7 längre 

fram i rapporten. 

5.1.3 Konceptgenerering 
Konceptgenereringen i detta projekt har främst baserats på de resultat och slutsatser som 

framkom efter att de existerande lösningarna simulerats. En mer noggrann redogörelse över hur 

koncepten genererats samt vad som framkommit finns under avsnitt 7 längre fram i rapporten.  

5.1.4 Konceptutvärdering 
När koncepten som genererats skulle utvärderas för att ta fram de bästa koncepten användes en 

Pughs matris. För att säkerställa att framtagna koncept uppfyllde de krav som Volvo ställt 

konsulterades handledare på företaget. Vissa av koncepten som inte hinner utformas i 

simuleringar, kommer endast att bli rekommendationer som blir baserade på antaganden och 

fakta som Volvo sedan har möjlighet att gå vidare med. De flesta av de koncept som genererats 

innehåller samma faktorer men utförs i olika kombinationer. Den genererade 

konceptutvärderingen finns under avsnitt 7 längre fram i rapporten. 

5.1.5 Pughs matris  
Koncepten som tagits fram under konceptgenereringen simulerades och analyserades. Dessa 

sattes sedan in i en tabell för respektive maskin, det vill säga tre tabeller.  

 

Koncepten jämfördes sedan mot referensen, där referensen är den befintliga lösningen för alla 

maskiner. Anledningen till att tre separata tabeller skapades är för att maskinernas 

slangkonstruktion skiljer sig från varandra. Ett av koncepten är också samma som referensen 

eftersom A25-30:ans konstruktion är ett av de nya koncepten. Den färdiga Pugh-matrisen finns 

under rubrik 8 längre fram i rapporten och i större format i bilaga nummer 3. 
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5.2 Hydraulik 

I praktiken används två olika typer av slangar, en slang som kan utstå ett tryck på 7 MPa och en 

på 28 MPa. I simuleringen av dumprarna användes dock samma typ av slang på alla maskiner. 

Detta för att underlätta illustrationen av påfrestningen på slangarna. För att underlätta för 

simuleringsverktyget och analysen är det också fördelaktigt att använda samma typ av slang. 

Därför togs beslutet att använda den slangtyp som utsätts för den största påfrestningen i utsatta 

lägen, nämligen den slang som kan utstå ett tryck på 28 MPa. Detta gjordes på inrådan av 

personal på företaget med stor erfarenhet av denna typ av simuleringar. Den valda slangens 

dimensioner finns i tabell 1 under rubrik 2.4. 

 

Den fastställda minsta böjradien som får uppstå med avseende på slangen är 209 mm. Ett 

maxvärde för vridning kunde dock ej fastställas då det endast fanns ett krav om att få ett så lågt 

värde på vridmomentet som möjligt. För att kunna jämföra slangarnas torsion sattes ett 

gränsvärde på 35 Nm. Detta värde fastställdes genom diskussion med handledare samt från 

värden som tagits fram genom analys av maskinerna i IPS.  

5.2.1 Faktorer som påverkar slangarnas livslängd 
Slangarna som innefattas i detta arbete utsätts främst för två olika faktorer som begränsar dess 

hållbarhet och därmed även dess livslängd. Dessa faktorer är det vridmoment och den 

minskade böjradien som uppstår i slangen. Påfrestningarna uppkommer först när dumpern rör 

sig och har alltså ingen påverkan på slangarna när den står still. Slangarna utsätts även för 

andra typer av påfrestningar, men pga begränsningar i programvarorna tar denna rapport inte 

hänsyn till dessa. 

5.3 Programvaror 

5.3.1 PDM-system 
Hos Volvo används PDM-systemet SmarTeam för att organisera alla filer som tillhör samma 

maskin. Dessa filer kan exempelvis vara olika versioner av cad-modellen och ritningar. Filerna 

sorteras med sifferkombinationer efter faktorerna maskin, assemblyn, komponenter och 

ritningar. 

5.3.2 CATIA 
 En ”Super CGR”-fil skapas för att kunna lokalisera maskinernas filer. 

- För att kunna lokalisera filerna skapades först en fil som kallas ”Super CGR” 

vilket är en förenklad kopia som kräver mindre beräkningskraft eftersom att det 

endast är en ytmodell av de riktiga parterna. Denna användes för att kunna få en 

överblick över hela maskinen och även för att kunna se vad alla komponenterna 

heter. Dessa kopierade filer är döda, det vill säga låsta, och går därför inte att 

förflytta eller ändra. Därför är de inte heller lika tunga att öppna som de riktiga 

filerna är.  

 

 De nödvändiga komponenterna på maskinerna sätts samman till ett assembly. 

- När de rätta komponenterna hittats sammanfogades dessa i ett assembly.  

 

 Verklighetstrogna rörelser skapas. 

- För att lättare kunna analysera när, hur och var slangarna påfrestas under 

körning skapades olika mekaniska rörelser som ansågs vara de vanligaste för en 
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dumper. Vilka rörelser som skulle utföras skedde på inrådan av handledare och 

några lades även till efter att graferna från de första rörelserna analyserats. 

 

Rörelserna som simulerades listas nedan enligt genomförd ordning: 

 

Vältning: Maskinen går från ursprungsläget till att stegvis tippa bakramen åt sidan tills den har 

tippat 90°. Sedan upprepas rörelsen åt den andra sidan. 

 

Styrning och rekning 15°: Styrning 0-45° i delsteg om 5°. Rekning 0-15° åt både höger och 

vänster i varje delsteg. När dumpern nått en sväng om 45° återgår dumpern till ursprungsläget 

för att sedan upprepa rörelsen åt vänster. 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan visas en förenklad bild av hur dumpern svänger och rekar. 

 

 
Figur 23 Beskrivning av dumperns rörelsemönster 

Dessa simuleringar valdes för att kunna se hur slangarna beter sig både vid körning rakt fram 

och vid fullt rattutslag. Lastkorgens rekning representerar det ojämna vägunderlaget som 

dumprarna oftast kör på eftersom det är ett terrängfordon. Variationen av gradantal vid rekning 

representerar skillnaden mellan mild och tuff terräng. 

 

 Rörelserna överförs till simuleringsprogrammet IPS. 

5.3.3 IPS-simulering 
IPS användes för att kunna simulera de rörelser som skapats i programmet CATIA och även 

analysera dessa rörelser med hjälp av beräkningar som programmet utförde med hänsyn till de 

olika faktorerna. I detta fall var de avgörande faktorerna slangarnas minsta böjradie och 

slangarnas vridmoment. 
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IPS Cable Simulation tillämpades för att skapa slangar mellan åtta olika fixa punkter på 

framramen och bakramen. Dessa slangar fick sedan olika färger under de simulerade rörelserna 

beroende på hur mycket de belastades. Färgerna sattes efter en skala som exempelvis utgår från 

slangarnas böjradie. Färgerna visar alltså var på slangen dessa radier uppstår och till vilken 

grad de närmar sig det minsta tillåtna värdet. Dessa färger kan ställas in efter olika faktorer 

beroende på vad som ska tas reda på från simuleringen. 

 

Under detta projekt användes en skala som går från rött till blått där slangarna blir rödare ju 

mer de påfrestas och ju närmre gränsvärdet de ligger. Dessa simuleringar ligger till grund för 

analyserna av rörelser som rekning och styrning. Dessa rörelser analyserades sedan i 

programmet och visades i form av ett diagram beroende av de olika parametrarna, i detta fall: 

torsionsmoment-tid och böjradie-tid, där även gradsteg per tidsenhet visas. För att kunna se hur 

slangarna beter sig har varje slang en egen linje. För att strukturera upp analyserna så 

namngavs slangarna efter placering i blocket och slangfästena.  

 

 

6. Resultat av existerande lösningar 

6.1 Analyser av grafer 

Nedanstående grafer är resultat efter att ha analyserats rörelserna på dagens lösningar som 

beskrivs i avsnitt 4: Tillämpad lösningsmetodik. I resultatet visas vilka slangar som drabbas 

hårdast av otillåten påfrestning.  

 

Några av simuleringsrörelserna var väldigt lika då det enda som skiljde dem åt var 

rekningsvinkeln. Därför har rörelserna där dumpern svänger och rekar 5° och 10° uteslutits ur 

resultatet. Nedan beskrivs istället rörelsen som innehåller rekning 15° då denna rörelse har den 

största rekningsvinkeln och samtidigt även innehåller de andra.  

 

För böjning innebär ett lägre värde större påfrestning, och vid torsion innebär ett högre värde 

större påfrestning. 

  

Figur 24 - Färgskala som användes vid simuleringarna 
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6.1.1 A25-30 Böjradie vid styrning samtidigt som bakramen rekar 15° 

 
Figur 25 A25-30 Böjradie vid styrning och rekning 

Grafen är över böjradie i förhållande till tid, med diskreta gradsteg per tidsenhet. Under grafens 

första halva svänger dumpern till höger och rekar 15° åt höger och vänster. Under det 

markerade mittområdet av grafen går dumpern tillbaka till sitt ursprungsläge. Därefter utförs 

samma rörelse åt vänster. 

 

Grafen visar att gränsvärdet passeras vid sväng över 30° åt höger. Vid vänstersväng ligger dock 

värdena högt över gränsvärdet. Påfrestningen blir alltså större vid sväng till höger. För en 

tydligare bild över grafen se bilaga 4. 

 

Vid styrning till höger tillsammans med 15° rekning är det tre slangar som inte är godkända, 

B1, C2 och D4, varav alla är som mest belastade i bakre böjen. 

 

Vid styrning till vänster tillsammans med 15 graders rekning är alla slangar godkända.  

 
Tabell 2 A25-30 Böjradie vid styrning och rekning 

  

A25-30           

Styrning och rekning 
   

  

Böjning           

  Höger   Vänster     

  Värde (mm) Godkänd/Underkänd Värde (mm) Godkänd/underkänd 
Värde vid 0° 
sväng (mm) 

A3 215 G 280 G   

B1 204 U 245 G 240 

C2 202 U 285 G   

D4 196 U 280 G   
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6.1.2 A25-30 Torsionsmoment vid styrning samtidigt som bakramen rekar 15° 

 
Figur 26 A25-30 Torsionsmoment, Styrning och rekning 

Grafen visar samma rörelse som grafen ovan men med avseende på torsion. Grafen visar att 

alla slangar ligger under gränsvärdet vid högersväng. Vid körning rakt fram ligger dumpern på 

godkända värden. Vid sväng till vänster börjar dumpern dock anta mer extrema värden redan 

vid sväng av små gradantal. Se bilaga 5 för en större bild av grafen. 

 

Vid sväng till höger är det endast en slang som är sämre än det tillåtna gränsvärdet, D4. Vid 

sväng till vänster är det ingen slang som ligger bättre än det tillåtna värdet. 
  

A25-30           

Styrning och rekning 
   

  

Torsion       
 

  

  Höger   Vänster     

  Värde (Nm) Godkänd/Underkänd Värde (Nm) Godkänd/underkänd 
Värde vid 0° 
sväng (mm) 

A3 24 G 71 U 25 

B1 12 G 44 U   

C2 27 G 36 U   

D4 37 U 57 U   

Tabell 3 A25-30 Torsionsmoment, Styrning och rekning 



 23 

6.1.3 A25-30 Böjradie vid vältning 

 
Figur 27 A25-30 Böjradie vid vältning 

Grafen visar rörelsen när dumpern välter. Se bilaga 6 för en större bild av grafen. 

 

Vid vältning åt höger är två slangar inte godkända för böjning, det vill säga två slangars radie 

ligger någon gång under 209 mm. Dessa slangar är A3 och B1. Hos båda slangarna ligger den 

otillåtna påfrestningen både i främre kopplingen och bakre böjen. 

 

Vid vältning åt vänster ligger alla slangar någon gång under godkänd nivå. Där är alltså ingen 

slang godkänd. Hos slangarna A3 och B1 ligger den otillåtna påfrestningen i både bakre och 

främre kopplingen. Hos slang C2 ligger påfrestningen hos bakre böjen och främre kopplingen, 

och D4 belastas mest i den bakre kopplingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A25-30         

Vältning 
   

  

Böjning         

  Höger   Vänster   

  Värde (mm) Godkänd/Underkänd Värde (mm) Godkänd/underkänd 

A3 207 U 142 U 

B1 181 U 135 U 

C2 225 G 182 U 

D4 235 G 173 U 

Tabell 4 A25-30 Böjning vid vältning 
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6.1.4 A25-30 Torsionsmoment vid vältning 

 
Figur 28 A25-30 Torsionsmoment vid vältning 

Grafen visar även här rörelsen när dumpern välter. När dumpern välter till höger ligger alla 

värden bättre än det utsatta gränsvärdet. Vid vältning till vänster passeras gränsvärdet även när 

korgen inte har hunnit välta helt. Se bilaga 7 för en större bild av grafen. 

 

Vid vältning åt höger är alla slangar bättre än det utsatta gränsvärdet. Vid vältning till vänster 

är dock ingen slang bättre än gränsvärdet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

A25-30         

Vältning 
   

  

Torsion         

  Höger   Vänster   

  Värde (Nm) Godkänd/Underkänd Värde (Nm) Godkänd/underkänd 

A3 33 G 38 U 

B1 15 G 96 U 

C2 6 G 69 U 

D4 10 G 43 U 

Tabell 5 A25-30 Torsionsmoment, Vältning 
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6.1.5 A35-40 Böjradie vid styrning samtidigt som bakramen rekar 15° 

 
Figur 29 A35-40 Böjradie, Styrning och rekning 

 

Under grafens första halva svänger dumpern till höger och rekar 15° åt höger och vänster. 

Under det markerade mittområdet av grafen går dumpern tillbaka till sitt ursprungsläge. 

Därefter utförs samma rörelse till vänster. 

 

När dumpern kör rakt fram ligger värdet över gränsvärdet. Se bilaga 8 för en större bild av 

grafen. 

 

Vid styrning till höger tillsammans med 15° rekning åt höger och vänster är det endast en slang 

som inte har godkända värden för böjning, A4. Den har den otillåtna påfrestningen i bakre 

böjen på slangen. Gränsvärdet passeras närmare 45° sväng, det vill säga fullt rattutslag. 

 

Vid styrning till vänster tillsammans med 15 graders rekning är det slangarna A4, C1 och B3 

som inte har godkända värden vid böjning. På A4 sker påfrestningen på bakre böjen, på C1 på 

främre kopplingen och på B3 sker det på både främre kopplingen och bakre böjen. Gränsvärdet 

passeras ungefär vid 25° sväng. 

 
Tabell 6 A35-40 Böjning, Styrning och rekning 

A35-40           

Styrning och rekning 
   

  

Böjning           

  Höger   Vänster     

  Värde (mm) Godkänd/underkänd Värde (mm) Godkänd/underkänd 
Värde vid 0° 
sväng(mm) 

A4 205 U 167 U 230 

B3 239 G 195 U   

C1 260 G 198 U   

D2 260 G 219 G   
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6.1.6 A35-40 Torsionsmoment styrning 15° 

 
Figur 30 A35-40 Torsionsmoment, Styrning och rekning 

Grafen visar samma rörelse som grafen ovan men med avseende på torsion. Grafen visar då att 

gränsvärdet aldrig passeras, varken vid höger- eller vänstersväng. Se bilaga 9 för större bild av 

grafen. 

 

Slangarnas värden för torsion är aldrig sämre än det utsatta gränsvärdet, både vid sväng till 

höger och vänster. 

 

 

 

 

  

A35-40           

Styrning och rekning 
   

  

Torsion           

  Höger   Vänster     

  Värde (Nm) Godkänd/underkänd Värde (Nm) Godkänd/underkänd 
Värde vid 0° 
sväng (mm) 

A4 19 G 17 G   

B3 7 G 24 G   

C1 32 G 28 G 14 

D2 34 G 34 G   

Tabell 7 A35-40 Torsionsmoment, Styrning och rekning 
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6.1.7 A35-40 Böjradie vid vältning 

 
Figur 31 A35-40 Böjradie vid vältning 

Grafen visar rörelsen när dumpern välter. Den visar att böjradien vid vält till höger ligger 

relativt nära gränsvärdet det är dock först vid full vältning som gränsvärdet passerats. Vid 

vältning åt vänster passeras också gränsvärdet först vid full vältning Se bilaga 10 för en större 

bild av grafen. 

 

Vid vältning åt höger är det slangarna A4, B3 och D2 som inte har godkända värden för 

böjning. På A4 och B3 sker den otillåtna påfrestningen i den bakre böjen på slangen och på D2 

sker den i den bakre kopplingen. 

 

Vid vältning åt vänster är det slangarna A4 och C1 som inte har godkända värden. På A4 sker 

påfrestningen i den bakre böjen på slangen och på C1 sker påfrestningen i den främre 

kopplingen. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

A35-40         

Vältning 
   

  

Böjning         

  Höger   Vänster   

  Värde (mm) Godkänd/underkänd Värde (mm) Godkänd/underkänd 

A4 200 U 205 U 

B3 199 U 225 G 

C1 210 G 197 U 

D2 191 U 268 G 

Tabell 8 A35-40 Böjning, vid vältning 
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6.1.8 A35-40 Torsionsmoment vid vältning 

 
Figur 32 A35-40 Torsionsmoment vid vältning 

Grafen visar rörelsen för vältning. När dumpern välter åt höger ligger alla värden bättre än det 

utsatta gränsvärdet. Vid vältning åt vänster passeras gränsvärdet även när korgen inte har 

hunnit välta helt. Se bilaga 11 för en större bild av grafen. 

 

Vid vältning åt höger har alla slangar tillåtna värden, och vid vältning åt vänster är det en slang, 

B3, som precis går över det utsatta värdet för vridmoment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A35-40         

Vältning 
   

  

Torsion         

  Höger   Vänster   

  Värde (Nm) Godkänd/underkänd Värde (Nm) Godkänd/underkänd 

A4 24 G 19 G 

B3 16 G 36 U 

C1 6 G 28 G 

D2 20 G 18 G 
Tabell 9 A35-40 Torsionsmoment, Vältning 
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6.1.9 A60 Böjning vid styrning samtidigt som bakramen rekar 15° 

 
Figur 33 A60 Böjradie, Styrning och rekning 

Grafen är över böjradie i förhållande till tid, med diskreta gradsteg per tidsenhet. Under grafens 

första halva svänger dumpern åt höger och rekar 15°. Under mittendelen av grafen går dumpern 

tillbaka till sitt ursprungsläge. Därefter utförs samma rörelse åt vänster. Grafen visar att 

gränsvärdet inte passeras vid sväng åt höger. Vid vänstersväng går dock värdena under 

gränsvärdet, detta sker först när dumpern svänger mer än 25°. Se bilaga 12 för en större bild av 

grafen. 

 

Vid styrning till höger tillsammans med 15° rekning åt höger och vänster har alla slangar 

godkända värden. 

 

Vid styrning till vänster tillsammans med 15° rekning är det en slang som inte är godkänd. 

Denna är A4 och har sin otillåtna påfrestning i bakre böjen. 

 

A60           

Styrning och rekning 
   

  

Böjning           

  Höger   Vänster     

  Värde (mm) Godkänd/Underkänd Värde (mm) Godkänd/underkänd 
Värde vid 0° 
sväng (mm) 

A4 223 G 160 U 255 

B3 260 G 225 G   

C1 255 G 258 G   

D2 305 G 265 G   
Tabell 10 A60 Böjning, Styrning och rekning 
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6.1.10 A60 Torsionsmoment vid styrning samtidigt som bakramen rekar 15° 

 
Figur 34 A60 Torsionsmoment, Styrning och rekning 

Grafen visar samma rörelse som grafen ovan men med avseende på torsion istället för böjradie. 

Vid högersväng så passeras gränsvärdet redan vid sväng av små gradantal. Vid körning rakt 

fram ligger dumpern dock på godkända värden. Vid sväng till vänster ligger dumpern runt 

gränsvärdet även om det passerar över gränsvärdet. Se bilaga 13 för en större bild av grafen. 

 

Vid styrning till höger är det tre slangar som ligger sämre än det tillåtna gränsvärdet, B3, C1 

och D2. Vid styrning till vänster är det slangarna C1 och D2 som inte är bättre än det utsatta 

gränsvärdet. 

 

 

  

A60           

Styrning och rekning 
   

  

Torsion       
 

  

  Höger   Vänster     

  Värde (Nm) Godkänd/Underkänd Värde (Nm) Godkänd/underkänd 
Värde vid 0° 
sväng (Nm) 

A4 27 G 32 G   

B3 58 U 24 G   

C1 41 U 40 U 41 

D2 41 U 43 U   

Tabell 11 A60 Torsionsmoment Styrning och rekning 
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6.1.11 A60 Böjning, vältning 

 
Figur 35 A60 Böjradie vid vältning 

Grafen visar rörelsen när dumpern välter. Vid vältning åt höger passeras gränsvärdet vid 90° 

vältning. Åt vänster passeras gränsvärdet dock något tidigare. Se bilaga 14 för en större bild av 

grafen. 

 

Vid vältning åt höger är ingen slang godkänd. På slang A4 sker påfrestningen i bakre böjen, på 

C1 i både främre och bakre kopplingarna, på B3 i bakre kopplingen och på D2 i både främre 

och bakre kopplingen.  

 

Vid vältning åt vänster är det tre slangar som inte har godkända värden. På B3 sker den 

otillåtna påfrestningen i främre kopplingen, på C1 i både främre och bakre kopplingen och på 

D2 i bakre kopplingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 12 A60 Böjning, Vältning  

A60         

Vältning 
   

  

Böjning         

  Höger   Vänster   

  Värde (mm) Godkänd/Underkänd Värde (mm) Godkänd/underkänd 

A4 179 U 217 G 

B3 183 U 194 U 

C1 170 U 143 U 

D2 160 U 197 U 
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6.1.12 A60 Torsionsmoment, vältning 

 
Figur 36 A60 Torsionsmoment, Vältning 

Grafen visar rörelsen vältning. När dumpern välter till höger ligger alla värden under eller nära 

gränsvärdet. Vid sväng till vänster passeras gränsvärdet även när korgen inte har hunnit välta 

helt. Se bilaga 15 för en större bild av grafen. 

 

Vid vältning åt höger har alla slangar bättre värde än gränsvärdet. Vid vältning åt vänster är det 

dock två slangar som är sämre än gränsvärdet. Dessa är A4 och C1. 

 

 

 

  
A60         

Vältning 
   

  

Torsion         

  Höger   Vänster   

  Värde (Nm) Godkänd/Underkänd Värde (Nm) Godkänd/underkänd 

A4 32 G 41 U 

B3 35 G 11 G 

C1 27 G 49 U 

D2 24 G 18 G 

Tabell 13 A60 Torsionsmoment, Vältning 



 33 

7. Diskussion och analys av existerande 

lösningar 

Antaganden vid projektstart baserade på given information hos Volvo:  

 Dumpern av variant A25-30 har den största hållbarheten av sina slangar i jämförelse 

med de andra varianterna.  

 Slangarna påfrestas mest vid de främre och bakre kopplingarna 

 Hypotetiskt: Livslängden hos slangarna anses främst vara beroende av det vridmoment 

som uppstår i slangarna när dumpern utför olika rörelser. 

 

Frågeställningarna som ställdes vid projektstart: 

1. Vad är orsakerna till att haveri uppstår? 

2. Hur kan dessa potentiella felkällor åtgärdas? 

 

Eftersom dumprarna har olika lösningar på slangkonstruktionen får de också olika utfall vid 

användning. Redan vid start av projektet fanns det data på att de slangar som satt på dumpern 

av typen A25-30 har det minsta utfallet i fält. Vad detta beror på var dock ej fastställt. För att 

kunna fastställa orsakerna testades dagens koncept mot varandra och resultaten visade sig vara 

liknande på dumprarna A35-40 och A60 vilka tidigare i rapporten har beskrivits inneha 

liknande lösningar.  

 

Under simuleringarna av maskinerna så användes endast en typ av slang av storleken: 1 ¼ tum 

trotts att typen A25-30 har slangar med storleken 1 tum.  

Vid simulering med 1 tums slang blev dock resultaten nästintill identiska som de simuleringar 

som innehöll slangar med storleken 1 ¼ tum. 

7.1 Böjradie 

Slangarna får sin minsta böjradie på olika ställen, vilket främst beror på hur slangarna är dragna 

då detta medför att olika punkter på slangarna blir utsatta. 

 

A25-30:ans sidor belastas olika beroende på om det gäller böjning eller vridning. Detta beror 

på att A25-30:ans slangkonstruktion är snett dragen och liggande på höger sida, och på så sätt 

är det stor skillnad på hur slangarna beter sig beroende på om dumpern svänger till höger eller 

vänster. Det har också påvisats att slangarna som sitter längst in hamnar i ett klämt läge och 

därför påfrestas mer vid vänstersväng. 

 

Vid högersväng får dock slangarna den minsta böjradien i den slang som sitter ytterst. 

Denna slang utsätts för de största påfrestningarna då blocket på dumperns lastenhet är placerat 

längre till vänster i förhållande till ramens mittparti. Slangen böjs då på grund av sin längd och 

placering. 

 

Slangarna som är placerade underst på både A35-40:ans och A60:ans konstruktion får minsta 

böjradie vid vänstersväng.  

 

De områden där både slangarna hos A25-30:an, A35-40:an och A60:an generellt påfrestas mest 

ligger i den bakre och främre kopplingen och i den bakre böjen. Anledningen till att slangarna 

utsätts mest vid kopplingarna beror på att kopplingarna är fasta punkter medan slangen vill röra 

sig och slita sig därifrån. 
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7.2 Torsionsmoment 

Eftersom A25-30:an har sina mest utsatta punkter vid torsion till skillnad från de andra två 

dumprarna, som har relativt låga värden vid vridmoment, kan antagandet dras att det är 

böjradien på slangarna som medför den största påfrestningen. Detta motsätter den hypotes som 

togs upp vid start av projektet. Det kan därför diskuteras om en minskning av böjningsgraden 

på slangarna kan medföra minskad förslitning på slangarna och på så sätt öka deras livslängd. 

Den bästa lösningen skulle antagligen därför vara den där den minsta böjningsgraden uppstår. 

7.3 Skillnader mellan dumprarna 

En faktor som skiljer A25-30:ans slangkonstruktion från A35-40:ans och A60:ans är att A25-

30:ans kopplingar är riktade med slangarnas riktning, medan A35-40:ans och A60:ans 

kopplingar är riktade från slangarnas riktning. De missriktade kopplingarna kan också vara en 

bidragande faktor till ökad påfrestning, då det finns skillnader var på slangen påfrestningen 

sker. 

 

Kopplingarnas olika riktningar leder till att de olika slangarna inte kan dras på samma sätt på 

alla maskiner. Detta medför att slangarna beter sig olika. De annorlunda rörelsemönstret kan 

också vara en bidragande faktor till ökad påfrestning då man ser tydliga skillnader var på 

slangen påfrestningen sker på de olika dumprarna. 

7.4 Utsatta slangar 

För maskinerna A35-40 och A60 är slangarna A4 och B3 generellt de slangar som drabbas 

hårdast vid påfrestningar. På blocket på bakramen sitter koppling A och B längst fram, och på 

fästena på framramen är koppling 3 och 4 de två understa. Därmed ligger slangarna A4 och B3 

underst av de fyra slangarna. Detta medför att dessa två slangar hamnar i ett klämt läge vid 

styrning, rekning och vält, vilket är den största orsaken till att dessa slangar drabbas mest. Detta 

kan liknas med A25-30:an där slangarna som sitter längst in hamnar i ett klämt läge i och med 

att A25-30:ans och A35-40:ans slangkonstruktion skiljer sig åt. 

 

Eftersom att det är samma slangar som utsätts för de största påfrestningarna medför detta också 

att dessa slangar får kortare livslängd i jämförelse med de andra slangarna. Detta är också en 

anledning till att förbättra livslängden på dessa slangar då det är mer tidseffektivt att byta alla 

slangarna på samma gång. 

 

Det är viktigt att ha i åtanke att detta endast är simuleringar och att kan därför inte fastställas 

med säkerhet att det ser exakt likadant ut i verkligheten som i simuleringsmodellerna.  

8. Generering av koncept 

8.1 Konceptgenerering 

Konceptgenereringen i detta projekt har främst baserats på slutsatser dragna efter analyser av 

dagens konstruktioner hos Volvos dumprar men även genom konkurrentjämförelse, och 

brainstorming följt av diskussion med handledare om potentiella faktorer som . De olika 

faktorer som lyftes som de med högst betydelse var främst de faktorer som påverkar 

kopplingarna vid slangarna då dessa anses vara en bidragande faktor till haveri. Källan till detta 

är studier av slangar som går sönder i fält på dagens maskiner.  
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Figur 38 A40 Koncept: Delat block 

 

 

 

8.2 Konceptförslag 

 

1. Placering enligt A25-30 
Eftersom A25-30 har de bästa resultaten enligt fältstudier av slangarnas beteende så 

skulle en intressant aspekt vara att undersöka hur slangarna skulle bete sig på 

dumprarna A35-40 och A60 med denna lösning. Lösningen gäller främst kopplingarnas 

placering samt utformning/dragning av slangarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uppdelning av block 

Eftersom slangarna som har de mest utsatta placeringarna påverkas mest vid olika 

rörelser finns ett konceptförslag på att placera om kopplingarna genom att dela på 

blocket, antingen i två, tre eller fyra delar. På detta sätt kan det undersökas om 

slangarna belastas mindre om de sitter i mindre grupper eller var för sig. På så sätt kan 

kanske påfrestningar som sker på grund av att slangarna begränsar varandras rörelser 

förhindras.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Förändrad riktning på kopplingarna 

En av projektets utgångspunkter var att förstå varför A25-30 klarade sig bättre i fält. 

Vid studier av A25-30:ans slangkonstruktion upptäcktes det att kopplingarna var riktade 

i slangens riktning till skillnad från A35-40 och A60. Därför blev ett koncept att rikta 

dessa kopplingar med slangarnas riktning, vilket troligtvis är en bidragande faktor till 

Figur 37 A25-30:ans lösning 
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att A25-30:ans slangar håller bättre än på A35-40:an och A60:an, eftersom det då inte 

uppkommer någon extra böjradie vid kopplingarna på slangarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det fanns möjligheter att kombinera flera av koncepten. Denna kombination genomfördes för 

att göra testen mer effektiva då det var möjligt att testa fler potentiella åtgärder i ett koncept. 

8.3 Konkurrentstudie 

 

Bell Equipment 

 
Figur 40 Bell Equipment 

Slangkonstruktionen hos Bell Equipment är formad i en böj och dragen rakt över midjan. 

Slangarna är omgivna av ett skydd som sitter längs med hela slangarna.  

 

På Volvos dumprar sitter slangarna friare och det syns att den största påverkan bland annat 

skedde när slangarna låg mot varandra vilket ledde till minskad böjradie. Infästningen på den 

främre ramen sitter också högre i z-led än den gör på Volvos dumprar vilket medför en 

minskad längd på slangarna.  

 

 

 

 

 

 

Figur 39 Slangarnas riktningar 
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Komatsu 

 
Figur 41 Komatsu HM300 

Komatsu’s slanglösning på HM300 består av ett uppdelat slangpaket. Uppdelningen består av 

två delar som är skyddade av varsitt slangskydd. Skyddet sitter längs med hela slangarna. 

Respektive paket är fäst med vajrar på dragaren. Slangarna är dragna rakt över midjan och fästa 

i ett block centrerat på lastenheten. Slangarnas infästning i blocket kommer från två olika håll 

vilket medför att slangarna är dragna i en lite liggande halvbåge. 

 

 
Figur 42 Komatsu HM400 

På modellen HM400 är slangarna dragna på liknade vis som tidigare modell. På Komatsus 

dumprar är korgvärmaren böjd vilket leder till att det finns större utrymme för slangarna att 

röra sig på. Infästningen på dragaren är placerad en bit upp i z-led. 

 

Deere 

 
Figur 43 Deere 
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Figur 46 Doosan 

Deere’s dumper har sina slangar infästa över midjan i likhet med Volvos dumprar. Infästningen 

på dragaren är även här placerad en bit upp i z-led. Infästningarna på den lastenheten sitter 

också fästa en bit ovanför bakramen. Slangarna är skyddade av ett slangskydd och även 

uppfästa med hjälp av ett stag med ett gummifäste som stöttar upp konstruktionen.  

 

 
Figur 44  Deere 

Slangpaketet är även fäst med en fjäder vid den främre delen av paketet vilket medför att 

paketet kan röra sig relativt mycket och fortfarande hållas på plats. 

 

Doosan 

 
Figur 45 Doosan 

Slangarna hos Doosan’s dumper är dragna rakt över midjan och skyddade med ett slangpaket 

som sträcker sig i princip längs med hela slangarnas längd. Paketet hålls upp med hjälp av två 

vajrar som är fästa i hytten. Doosan’s kopplingar på bakramen sitter med slangarnas riktning. 

 

Det främre fästet för slangarna sitter också skyddade på framramen under hytten. Slangarnas 

infästning på lastenheten är placerade åt vänster, sett från dumperns körriktning, vilket gör att 

slangarna blir lite lutade åt höger. 
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Terex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terex’s slangar är utformade så att de går rakt över dumperns midja. Den främre infästningen 

sitter på den vänstra sidan av dumpern. Slangpaketet är också skyddat med ett slangskydd som 

är draget från den främre delen till en bit ovanför de bakre kopplingarna. Slangarna hålls uppe i 

den främre delen med hjälp av en fjäder som är fäst i en anordning som sitter på den främre 

delen av dumpern.   

9. Resultat av koncept 

9.1 Konceptutvärdering 

När konceptgenereringen var klar och det var dags för konceptutvärderingen användes en 

Pughs matris. För att säkerställa att framtagna koncept uppfyllde de krav som Volvo ställt 

konsulterades även handledare på Volvo.  

9.1.2 Pughs matris 

 
Figur 48 Pughs matris 

kriterier kriterier

1 2 3 1 2 3

böjradie styrning,rekning 0 - 0 böjradie styrning,rekning 0 + -

böjradie, vältning 0 - 0 böjradie, vältning 0 + +

torsionsmoment, rekning 0 + 0 torsionsmoment, rekning 0 - -

torsionsmoment, vältning 0 + 0 torsionsmoment, vältning 0 - -

Summa + 0 2 0 Summa + 0 2 1

Summa - 0 2 0 Summa - 0 2 3

Nettovärde 0 0 0 Nettovärde 0 0 -2

Rangordning 1 1 1 Rangordning 1 1 2

A60
kriterier 1 ursprunglig lösning

1 2 3 2 delat block

böjradie styrning,rekning 0 + - 3 25ans blockplacering

böjradie, vältning 0 + -

torsionsmoment, rekning 0 + -

torsionsmoment, vältning 0 - -

Summa + 0 3 0

Summa - 0 1 4

Nettovärde 0 2 -4

Rangordning 2 1 3

Koncept

Koncept

Koncept

A25 A35-40

Figur 47 Terex 
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Matrisen genomfördes efter simulering av de nya koncepten vars resultat visas under rubriken 

nedan. Koncepten viktades mot det ursprungliga på respektive maskin och resultat blev då 

följande: 

 

- I A25-30:ans utvärdering blev ”delat block” det bästa konceptet. 

- I A35-40:ans utvärdering blev maskinens ursprungslösning det bästa konceptet. 

- I A60:ans utvärdering blev ”delat block” det bästa konceptet.  
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9.2 Koncept 1 A25-30:ans slangkonstruktion 

9.2.1 A35-40 Böjradie vid styrning samtidigt som bakramen rekar 15° 

 
Figur 49 A35-40 Böjradie, Styrning och rekning 

Vid styrning till höger tillsammans med 15° rekning åt höger och vänster har ingen av 

slangarna godkända värden.  

 

Vid styrning till vänster tillsammans med 15 graders rekning är det en slang som inte är 

godkänd. Slangen som ej är godkänd är slang D2. Se bilaga 21 för en större bild av grafen. 

 

 

 Tabell 14 A35-40 Böjning, Styrning och rekning 

  

A35-40   
A25-30ans 

lösningsprincip       

Styrning och rekning 
   

  

Böjning           

  Höger   Vänster     

  
Värde 
(mm) Godkänd/Underkänd 

Värde 
(mm) Godkänd/underkänd 

Värde vid 
sväng 0° (mm) 

A4 170 U 230 G   

B3 200 U 230 G 240 

C1 190 U 230 G   

D2 142 U 200 U   
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9.2.2 A35-40 Torsionsmoment vid styrning samtidigt som bakramen rekar 15° 

 
Figur 50 Torsionsmoment, Styrning och rekning 

Under sväng till höger ligger alla värden bättre till än gränsvärdet och även vid körning rakt 

fram är värdena godkända. När dumpern börjar svänga till vänster så passeras gränsvärdet 

redan vid endast några graders sväng för att sedan anta maxvärdet 138 Nm. 

 

Vid styrning till höger tillsammans med 15° rekning åt höger och vänster har alla utom en slang 

godkända värden. Detta är slang C1. 

 

Vid styrning till vänster är ingen slang godkänd. Se bilaga 22 för en större bild av grafen. 

 

 

 Tabell 15 Torsionsmoment, Styrning och rekning 

  

A35-40   
A25-30ans 

lösningsprincip       

Styrning och rekning 
  

    

Torsion           

  Höger   Vänster     

  
Värde 
(Nm) Godkänd/Underkänd 

Värde 
(Nm) Godkänd/underkänd 

Värde vid 
sväng 0° (mm) 

A4 10 G 60 U   

B3 20 G 95 U   

C1 36 U 138 U 25 

D2 30 G 125 U   
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9.2.3 A35-40 Böjradie vid vältning 

 
Figur 51 Böjradie vid vältning 

Ingen av slangarna har godkända värden varken vid vält till höger eller vänster. Se bilaga 23 

för en större bild av grafen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabell 16 Böjradie vid vältning 

  

A35-40   
A25-30ans 

lösningsprincip     

Vältning 
  

  

Böjning         

  Höger   Vänster   

  
Värde 
(mm) Godkänd/Underkänd 

Värde 
(mm) Godkänd/underkänd 

A4 162 U 90 U 

B3 140 U 70 U 

C1 135 U 90 U 

D2 165 U 110 U 
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9.2.4 A35-40 Torsionsmoment vid vältning 

 
Figur 52 Torsionsmoment vid vältning 

Vid vältning åt höger är det slangarna har tre av slangarna ej godkända värden för torsion. 

Dessa är B3, C1 och D4.  

 

Vid vältning åt vänster är det tre av slangarna som inte har godkända värden för torsion. Dessa 

är A4, B3 och C1. Se bilaga 24 för en större bild av grafen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabell 17 Torsionsmoment vid vältning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A35-40         

Vältning 
  

  

Torsion         

  Höger   Vänster   

  
Värde 
(Nm) Godkänd/Underkänd 

Värde 
(Nm) Godkänd/underkänd 

A4 20 G 122 U 

B3 50 U 130 U 

C1 60 U 85 U 

D2 75 U 28 G 
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9.2.5 A60 Böjradie vid styrning samtidigt som bakramen rekar 15° 

 
Figur 53 Böjradie vid styrning och rekning 

 

Vid styrning till höger tillsammans med 15° rekning åt höger och vänster har alla utom en slang 

godkända värden. Detta är slang B3. 

 

Vid styrning till vänster tillsammans med 15 graders rekning är alla slangar utom en ej 

godkända värden. Slangarna som ej är godkända är A4, B3 och D2. Se bilaga 25 för en större 

bild av grafen. 

 
 Tabell 18 Böjradie, Styrning och rekning 

 

 

 

 

 

 

A60   
A25-30ans 

lösningsprincip   
 

  

Styrning och rekning 
   

  

Böjning           

  Höger   Vänster     

  
Värde 
(mm) Godkänd/underkänd 

Värde 
(mm) Godkänd/underkänd 

Värde vid 
sväng 0° (mm) 

A4 230 G 110 U 230 

B3 182 U 170 U   

C1 240 G 230 G   

D2 240 G 190 U   
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9.2.6 A60 Torsionsmoment vid styrning samtidigt som bakramen rekar 15° 

 
Figur 54 Torsionsmoment, Styrning och rekning 

Vid styrning till höger tillsammans med 15° rekning åt höger och vänster har alla slangarna 

godkända värden.  

 

Vid styrning till vänster är det två som ligger högre än gränsvärdet. Dessa två slangar är A4 och 

D2. Se bilaga 26 för en större bild av grafen. 

 

 

 Tabell 19 Torsionsmoment, Styrning och rekning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A60   
A25-30ans 

lösningsprincip       

Styrning och rekning 
   

  

Torsion           

  Höger   Vänster     

  
Värde 
(Nm) Godkänd/underkänd 

Värde 
(Nm) Godkänd/underkänd 

Värde vid 
sväng 0° (mm) 

A4 36 G 75 U   

B3 10 G 34 G   

C1 16 G 22 G   

D2 22 G 75 U 22 
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9.2.7 A60 Böjradie vid vältning 

 
Figur 55 Böjradie vid vältning 

Ingen av slangarna har godkända värden för böjning vid vält åt varken höger eller vänster. Se 

bilaga 27 för en större bild av grafen. 

 
 Tabell 20 Böjradie vid vältning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A60   
A25-30ans 

lösningsprincip       

Vältning 
   

  

Böjning           

  Höger   Vänster     

  
Värde 
(mm) Godkänd/underkänd 

Värde 
(mm) Godkänd/underkänd 

Värde vid 
sväng 0° (mm) 

A4 168 U 100 U   

B3 200 U 120 U   

C1 205 U 100 U   

D2 168 U 82 U   
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9.2.8 A60 Torsionsmoment vid vältning 

 
Figur 56 Torsionsmoment vid vältning 

Vid vältning åt höger har alla slangarna godkända värden för böjning.  

 

Vid vält åt vänster är det tre av slangarna som inte har godkända värden för böjning. Dessa är 

A4, C1 och D2. Se bilaga 28 för en större bild av grafen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabell 21 Torsionsmoment vid vältning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A60   
A25-30ans 

lösningsprincip     

Vältning 
   Torsion         

  Höger   Vänster   

  
Värde 
(Nm) Godkänd/underkänd 

Värde 
(Nm) Godkänd/underkänd 

A4 30 G 128 U 

B3 30 G 15 G 

C1 28 G 65 U 

D2 25 G 132 U 
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9.3 Koncept 2 delat block 

9.3.1 A25-30 Böjradie vid styrning samtidigt som bakramen rekar 15°  

 
Figur 57 Böjradie vid styrning och rekning 

Vid styrning till höger tillsammans med 15° rekning åt höger och vänster har två slangar ej 

godkända värden. Dessa är slang C2 och D4. 

 

Vid styrning till vänster är det tre av slangarna som inte har godkända värden. Dessa är A3, B1 

och D4. Se bilaga 29 för en större bild av grafen. 

 
 Tabell 22 Böjradie vid styrning och rekning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A25-30   delat block       

Styrning och rekning 
   

  

Böjning           

  Höger   Vänster     

  
Värde 
(mm) Godkänd/Underkänd 

Värde 
(mm) Godkänd/underkänd 

Värde vid sväng 0° 
(mm) 

A3 225 G 190 U   

B1 222 G 192 U   

C2 190 U 220 G 192 

D4 198 U 208 U   
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9.3.2 A25-30 Torsionsmoment vid styrning samtidigt som bakramen rekar 15° 

 
Figur 58 Torsionsmoment för styrning och rekning 

Alla slangarnas värden ligger hela tiden under gränsvärdet både vid sväng till höger, vänster 

och rakt fram. Maxvärdet i grafen ligger på 23,5 Nm. Se bilaga 30 för en större bild av grafen. 

 

 

A25-30   delat block       

Styrning och rekning 
   

  

Torsion           

  Höger   Vänster     

  
Värde 
(Nm) Godkänd/Underkänd 

Värde 
(Nm) Godkänd/underkänd 

Värde vid 
sväng 0° (mm) 

A3 20 G 13 G   

B1 19 G 13 G   

C2 22 G 20 G 19 

D4 23,5 G 18 G   
Tabell 23 Torsionsmoment, Styrning och rekning 
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9.3.3 A25-30 Böjradie vid vältning 

 
Figur 59 Böjradie vid vältning 

Vid vältning åt höger har alla slangarna godkända värden för böjning.  

 

Vid vältning åt vänster har ingen av slangarna godkända värden för böjning. Se bilaga 31 för en 

större bild av grafen. 

 

A25-30   delat block     

Vältning 
   

  

Böjning         

  Höger   Vänster   

  
Värde 
(mm) Godkänd/Underkänd 

Värde 
(mm) Godkänd/underkänd 

A3 222 G 190 U 

B1 220 G 180 U 

C2 220 G 200 U 

D4 220 G 200 U 
Tabell 24 Böjradie vid vältning 
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9.3.4 A25-30 Torsionsmoment vid vältning 

 
Figur 60 Torsionsmoment vid vältning 

Vid vält åt höger har ingen av slangarna godkända värden för torsion.  

 

Vid vält åt vänster har alla slangarna utom en godkända värden för böjning. Den slang som inte 

är godkänd är D4. Se bilaga 32 för en större bild av grafen. 

 

A25-30   delat block     

Vältning 
   

  

Torsion         

  Höger   Vänster   

  
Värde 
(Nm) Godkänd/Underkänd 

Värde 
(Nm) Godkänd/underkänd 

A3 19 G 22 G 

B1 22 G 20 G 

C2 31,5 G 18 G 

D4 30 G 38 U 
Tabell 25 Torsionsmoment vid vältning 
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9.3.5 A35-40 Böjradie vid styrning samtidigt som bakramen rekar 15° 

 
Figur 61 Böjradie vid styrning och rekning 

Vid styrning till höger tillsammans med 15° rekning åt höger och vänster har två av slangarna 

ej godkända värden. Dessa är slangarna C2 och D1.  

 

Vid styrning till vänster är det endast en av slangarna som inte har godkända värden, B3. Se 

bilaga 33 för en större bild av grafen. 

 

A35-40   delat block       

Styrning och rekning 
   

  

Böjning           

  Höger   Vänster     

  
Värde 
(mm) Godkänd/Underkänd 

Värde 
(mm) Godkänd/underkänd 

Värde vid 
sväng 0° (mm) 

A4 210 G 209 G   

B3 270 G 190 U 240 

C2 200 U 280 G   

D1 170 U 260 G   
Tabell 26 Böjradie vid styrning och rekning 
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9.3.6 A35-40 Torsionsmoment vid styrning samtidigt som bakramen rekar 15° 

 
Figur 62 Torsionsmoment vid styrning och rekning 

Vid styrning till höger tillsammans med 15° rekning åt höger och vänster har alla slangar 

godkända värden. 

 

Vid styrning till vänster har två av slangarna ej godkända värden. Dessa är slangarna C2 och 

D1. Se bilaga 34 för en större bild av grafen. 

 

A35-40   delat block       

Styrning och rekning 
   

  

torsion           

  Höger   Vänster     

  
Värde 
(Nm) Godkänd/Underkänd 

Värde 
(Nm) Godkänd/underkänd 

Värde vid 
sväng 0° (mm) 

A4 34 G 28 G   

B3 28 G 17 G 20 

C2 27 G 38 U   

D1 20 G 58 U   
Tabell 27 Torsionsmoment vid styrning och rekning 
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9.3.7 A35-40 Böjradie vid vältning 

 
Figur 63 Böjradie vid vältning 

 

Vid vältning åt höger har alla slangarna godkända värden för böjning.  

 

Vid vältning åt vänster har alla slangarna utom en godkända värden för böjning. Den slang som 

inte är godkänd är D1. Se bilaga 35 för en större bild av grafen. 

 

A35-40   delat block     

Vältning 
    böjning         

  Höger   Vänster   

  
Värde 
(mm) Godkänd/Underkänd 

Värde 
(mm) Godkänd/underkänd 

A4 240 G 238 G 

B3 235 G 250 G 

C2 255 G 250 G 

D1 215 G 205 U 
Tabell 28 Böjradie vid vältning 
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9.3.8 A35-40 Torsion vid vältning 

 
Figur 64 Torsionsmoment vid vältning 

Vid vält åt höger är det två av slangarna som inte har godkända värden för böjning. Dessa är 

C2 och D1.   

 

Vid vält åt vänster är det två slangar som inte har godkända värden för böjning. De slangar som 

inte är godkända är A4 och B3. Se bilaga 36 för en större bild av grafen. 

 

A35-40   delat block     
Vältning 

    torsion         

  Höger   Vänster   

  
Värde 
(mm) Godkänd/Underkänd 

Värde 
(mm) Godkänd/underkänd 

A4 15 G 47 U 

B3 18 G 36 U 

C2 50 U 25 G 

D1 97 U 34 G 
     

Tabell 29 Torsionsmoment vid vältning 
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9.3.9 A60 Böjradie vid styrning samtidigt som bakramen rekar 15° 

 
Figur 65 Böjradie vid styrning och rekning 

Vid sväng till höger passeras gränsvärdet först när svängen börjar närma sig 45° och antar då 

ett lägsta värde på 200mm. 

 

Vid sväng till vänster ligger alla värden över gränsvärdet. Se bilaga 37 för en större bild av 

grafen. 

 

A60   delat block       

Styrning och rekning 
   

  

Böjning           

  Höger   Vänster     

  
Värde 
(mm) Godkänd/Underkänd 

Värde 
(mm) Godkänd/underkänd 

Värde vid sväng 0° 
(mm) 

A4 200 U 260 G   

B3 290 G 215 G   

C1 295 G 215 G 220 

D2 230 G 280 G   
Tabell 30 Böjradie vid styrning och rekning 
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9.3.10 A60 Torsionsmoment vid styrning samtidigt som bakramen rekar 15° 

 
Figur 66 Torsionsmoment vid styrning och rekning 

Gränsvärdet passeras inte varken vid sväng till höger, vänster eller vid körning rakt fram. 

Högsta värdet som uppkommer ligger på 32Nm och sker vid sväng till höger. Se bilaga 38 för 

en större bild av grafen. 

 

A60   delat block       

Styrning och rekning 
   

  

Torsion           

  Höger   Vänster     

  
Värde 
(mm) Godkänd/Underkänd 

Värde 
(mm) Godkänd/underkänd 

Värde vid sväng 0° 
(mm) 

A4 20 G 26 G   

B3 28 G 17 G   

C1 32 G 15 G 2 

D2 14 G 19 G   
Tabell 31 Torsionsmoment vid styrning och rekning 
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9.3.11 A60 Böjradie vid vältning 

 
Figur 67 Böjradie vid vältning 

Vid vält till höger passeras ej gränsvärdet. Vid vält till vänster passeras gränsvärdet när 

dumpern rekat ca 45° och får då ett lägsta värde på 190mm. Se bilaga 39 för en större bild av 

grafen. 

 

A60   delat block     

Vältning 
   

  

Böjning         

  Höger   Vänster   

  Värde (mm) Godkänd/Underkänd Värde (mm) Godkänd/underkänd 

A4 230 G 200 U 

B3 240 G 200 U 

C1 235 G 200 U 

D2 220 G 190 U 
Tabell 32 Böjradie vid vältning 
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9.3.12 A60 Torsionsmoment vid vältning 

 
Figur 68 Torsionsmoment vid vältning 

Vid vält till höger passeras gränsvärdet och ger ett maxvärde på 50Nm när dumpern rekat 90°. 

Vid vält till vänster så passeras gränsvärdet vid rekning runt 45° och antar ett maxvärde på 

48Nm. Se bilaga 40 för en större bild av grafen. 

 

A60   delat block     

Vältning 
   

  

Torsion         

  Höger   Vänster   

  Värde (mm) Godkänd/Underkänd Värde (mm) Godkänd/underkänd 

A4 50 U 38 U 

B3 27 G 34 G 

C1 25 G 25 G 

D2 38 U 48 U 
Tabell 33 Torsionsmoment vid vältning 

10. Diskussion och analys av konceptförslag 

Frågeställningar som ställdes vid projektstart: 

3. Kan en gemensam lösning för de utvalda maskinerna skapas? 

 

För att kunna besvara frågan simulerades de nya koncepten på alla maskiner för att se hur 

slangarna skulle bete sig med de nya lösningarna. 

 

Hypotesen för frågan innan undersökningen var att det borde vara möjligt eftersom det i stort 

sätt endast är maskinstorleken som skiljer dem från varandra. Detta medför även olika längder 

på slangarna beroende på vilken dumper de sitter på. 

 

Eftersom det inte finns någon offentlig information om huruvida konkurrenternas slangar håller 

eller brister är det inte optimalt att utgå helt från deras lösningar. Däremot kan de ge inspiration 

angående vilka koncept som bör testas.  

 



 61 

Det visade sig att det var möjligt att kombinera flera av koncepten. Konceptet ”riktade 

kopplingar” ingår i både koncept 1 och 2. 

 

Slangarnas längder i de nya koncepten skiljer sig inte långt från slangarna på de befintliga 

lösningarna. Detta på grund av att det skulle kräva en undersökning av varje maskins optimala 

slanglängd vid de nya installationerna och det skulle även bli svårare att få en konkret svar på 

vad som verkligen skulle kunna vara en bättre lösning om för många faktorer skulle testas 

samtidigt. 

10.1 Jämförelse 

10.1.1 Koncept 1: A25-30:ans lösning 
Eftersom A25-30:ans lösning har visats vara den mest hållbara i fält, var det angeläget att testa 

hur slangarna skulle bete sig vid applicering av denna lösning på de två andra maskinerna. 

 

Vid simuleringen av koncept 1, A25-30:ans lösning, på A35-40:an blev värdena avsevärt 

mycket sämre än de var vid ursprungslösningen på maskinen. Den minsta böjradien som 

uppstod vid simuleringarna som utfördes ligger ända nere på 70 mm, vilket är betydligt mycket 

mindre än det utsatta gränsvärdet på 209 mm. 

 

Torsionen ligger också på extremt dåliga värden, där det sämsta värdet går ända upp till 138 

Nm, vilket är extremt dåligt i jämförelse med gränsvärdet på 35 Nm. 

 

Vid appliceringen av A25-30:ans lösning på maskin A60 visar det sig även att värdena blir 

betydligt mycket sämre än dess ursprungslösning. Den minsta böjradien som uppstod vid 

simuleringar ligger på 83 mm, vilket är långt under gränsvärdet 209 mm. 

Maxvärdet som uppkommer vid torsion ligger på 132 mm vilket är långt över gränsvärdet på 

35 Nm. 

10.1.2 Koncept 2: Delat block 
Vid applicering av koncept 2, uppdelat block, på A25-30 visar det sig att resultatet blir 

betydligt bättre i jämförelse med originalkonceptet. Det enda som kan ifrågasättas är böjningen 

vid styrningen till vänster och körning rakt fram. Vid vänstersväng går det från att alla slangar 

har godkända värden i originalkonceptet till att tre slangar inte är godkända vid uppdelat block. 

Böjradien vid körning rakt fram minskas också markant och har i det nya konceptet ett värde en 

bra bit under gränsvärdet på 209 mm. 

 

Torsionen förbättras dock betydligt, både vid styrning och vältning. Böjradien i slangarna 

förbättras också vid vältning, även om värdena ändå inte går över 209 mm. 

 

I den ursprungliga lösningen har alla slangar ungefär samma värden, deras kurvor ”går med” 

varandra. Dessa skillnader mellan ursprungslösning och koncept beror främst på att i konceptet 

sitter slangpaketen uppdelade två och två på höger respektive vänster sida av dumpern. Detta 

innebär att de två slangarna som är placerade på vänster sida i dumperns körriktning blir mer 

utsatta för exempelvis böjning vid sväng till vänster. Medans de två på höger sida blir mer 

utsatta för vridmoment under samma sväng.  

 

Frågan man kan ställa sig då är: Är det bättre med en konstant lite lägre påfrestning på alla 

slangar eller är det bättre att ha lite högre påfrestning som inte uppkommer lika ofta? Samtidigt 
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måste hänsyn tas till att dumpern oftast kör rakt fram utan att svänga, vilket de båda 

slangkonstruktionerna klarar utan att passera gränsvärdet. 

 

Vid applicering av konceptet på A35-40 blir det också totalt sett mindre påfrestning på 

slangarna vid i stort sett alla simuleringar. Det enda som blir värre än det befintliga konceptet 

är torsionen vid vältning. Men eftersom tidigare resultat på de befintliga lösningarna har visat 

att böjning sliter mer på slangarna är torsion  kan det antas att konceptet: uppdelat block passar 

denna maskin bättre än dagens lösning, trots att Pughs matris påvisade att den ursprungliga 

lösningen passar denna maskin lika bra. 

 

Detta koncept verkar också passa väldigt bra på A60. Värdena blir totalt sett bättre än i 

originalkonceptet, både vid böjning och vid torsion. Det innebär alltså framförallt att böjradien 

förmodligen blir bättre eftersom slangarna inte begränsar varandra på samma sätt vilket också 

syns på de värden som uppkommer i de nya graferna. 

 

Det ursprungliga konceptet fick sitt lägsta värde vid sväng till vänster medan det nya fick sitt 

lägsta värde till höger. Skillnaden mellan dessa värden var dock relativt stor då värdet i det nya 

konceptet ligger relativt nära gränsvärdet till skillnad från det ursprungliga som får ett lägsta 

värde på 160mm. 

 

En anledning till att det delade blocket ger ett bättre resultat är förmodligen att slangarna inte 

begränsas av varandra på samma sätt. 

 

I samtliga ursprungskoncept sitter slangarnas kopplingar fast i block där de sitter fyra och fyra. 

Denna lösning innebär att slangarna hamnar tätt ihop med varandra och under vissa rörelser så 

hamnar två av slangarna i klämt läge eftersom att deras rörelse begränsas av de andra slangarna 

vilket leder till att de klämda slangarna böjs mer. De slangar som kläms är de slangar som sitter 

underst i blocken.  

 

Det som dock måste tas stor hänsyn till är att slangarnas längder ej är anpassade till de nya 

koncepten utan  har  i samma längd som ursprungskoncepten. Vad detta har för påverkan på 

resultatet är omöjligt att säga utan en undersökning och man kan därför inte mad säkerhet säga 

vilket koncept som är det bästa. 

11. Slutsatser och rekommendationer 

Slangarnas påfrestningar beror på många faktorer men på grund av rapportens omfattning 

kunde endast påfrestningarna som uppkommer genom minskad böjradie och vridmoment 

undersökas.  

 

Efter simuleringarna på dagens lösningar kan en slutsats dras att det är böjradien som påfrestar 

slangarna mest. Denna slutsats kunde dras eftersom A25-30:an, som enligt fältstudier är den 

mest hållbara maskinen, hade relativt bra värden vid böjning och sämre värden vid torsion. 

 

Undersökningen av slangarna under arbetet är endast baserade på simuleringar då det inte fanns 

tid till att testa dessa praktiskt. Det är möjligt att praktiska tester skulle ge andra resultat, men 

simuleringarna har ändå gjorts så verklighetstrogna som möjligt vilket gör att de givna 

resultaten bör vara trovärdiga. 
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För att se om en gemensam lösning kan appliceras på alla maskinerna simulerades alla 

nyuppkomna koncept på samtliga maskiner. 

 

Efter att det första konceptet hade testats på alla maskiner kunde även en slutsats dras att A25-

30:ans lösning, varken kan appliceras på A35-40 eller A60 då resultatet blev betydligt sämre än 

de ursprungliga lösningarna.  

 

Simuleringen av det andra konceptet, uppdelat block, fungerade bra på alla maskiner, och 

visade sig även förbättra majoriteten av maskiners värden i jämförelse med de befintliga 

lösningarna. Detta visar klart att en gemensam lösning på slangkonstruktionen på alla 

dumprarna är möjlig. Detta utifrån de krav och gränsvärden som sattes vid projektets start.  

 

Det kan däremot inte fastställas att denna lösning är den allra bästa då flera tester som tar 

hänsyn till fler faktorer och fler koncept måste tas fram för at kunna göra ett sådant antagande. 

11.1 Rekommendationer för fortsatt arbete 

På grund av den begränsade tidsperioden som projektet pågick var det ett fåtal koncept och 

tester som inte hann testas, men som ändå kan vara angelägna att testa då det finns en stor 

möjlighet att minska slangarnas påfrestning ytterligare. Dessa rekommendationer är riktlinjer 

om hur arbetet kan fortgå efter projektets slut, och tänkta att kunna tillämpas för framtida 

förbättringsarbeten och konceptutformningar. 

 

Test av slangarnas längder är angeläget att undersöka för att fastställa vilken inverkan det har 

på belastningen. Då kan slangarnas längder ändras för att hitta den bästa möjliga längden där 

slangarna utsätts för minst belastning. 

 

För att motverka den belastning som slangarna utsätts för vid vridmoment finns det en 

möjlighet att använda sig av svivelkopplingar istället för vanliga flänskopplingar som finns på 

maskinerna idag. Svivelkopplingar är kopplingar som kan snurra runt sin egen axel. 

Kopplingarna skulle då följa med slangarnas rörelser vilket skulle ta bort slangarnas 

vridmoment eftersom det inte skulle bli någon vridning på själva slangarna. Risken med 

svivelkopplingar är att de kan orsaka läckage vilket medför att de kan behövas bytas ut ofta 

vilket kan medföra stora kostnader för kunden. 

 

Något som även kan vara intressant att undersöka är hur påfrestningen i slangarna förändras om 

blocket skulle flyttas i z-led, det vill säga förflyttas uppåt. 
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13. Bilagor 

Bilaga 1 Gantt-schema 
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Bilaga 2 Ursprungligt Gantt-schema 
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Bilaga 3 Pughs-matris 
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Bilaga 4 Graf över:A25-30 Böjradie vid styrning samtidigt som bakramen rekar 15° 
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Bilaga 5 Graf över:A25-30 Torsionsmoment vid styrning samtidigt som bakramen rekar 15 
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Bilaga 6 Graf över :A25-30 Böjradie vid vältning 
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Bilaga 7 Graf över A25-30 Torsionsmoment vid vältning 
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Bilaga 8 Graf över :A35-40 Böjradie vid styrning samtidigt som bakramen rekar 15° 
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Bilaga 9 Graf över: A35-40 Torsionsmoment vid styrning samtidigt som bakramen rekar 15° 
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Bilaga 10 Graf över : A35-40 Böjradie vid vältning 
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Bilaga 11 Graf över :A35-40 Torsion vid vältning  
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Bilaga 12 Graf över : A60 Böjradie vid styrning samtidigt som bakramen rekar 15° 
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Bilaga 13 Graf över :A60 Torsionsmoment vid styrning samtidigt som bakramen rekar 15° 
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Bilaga 14 Graf över : A60 Böjradie vid vältning 
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Bilaga 15 Graf över : A60 Torsionsmoment vid vältning 

  



 80 

Bilaga 16 Bell Equipment B30E och Bell Equipment B50D 
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Bilaga 17 Deere 460E 
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Bilaga 18 Doosan DA40  
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Bilaga 19 Komatsu HM300 
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Bilaga 20 Terex TA400 
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Bilaga 21 Graf över: Koncept 1 – A35-40 Böjradie vid styrning samtidigt som bakramen rekar 

15° 
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Bilaga 22 Graf över: Koncept 1 – A35-40 Torsionsmoment vid styrning samtidigt som 

bakramen rekar 15° 
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Bilaga 23 Graf över: Koncept 1 – A35-40 Böjradie vid vältning 
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Bilaga 24 Graf över: Koncept 1 – A35-40 Torsionsmoment vid vältning 
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Bilaga 25 Graf över: Koncept 1 – A60 Böjradie vid styrning samtidigt som bakramen rekar 15° 
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Bilaga 26 Graf över: Koncept 1 – A60 Torsionsmoment vid styrning samtidigt som bakramen 

rekar 15° 
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Bilaga 27 Graf över: Koncept 1 – A60 Böjradie vid vältning 

  



 92 

Bilaga 28 Graf över: Koncept 1 – A60 Torsionsmoment vid vältning 
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Bilaga 29 Graf över: Koncept 2 – A25-30 Böjradie vid styrning samtidigt som bakramen rekar 

15° 
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Bilaga 30 Graf över: Koncept 2 – A25-30 Torsion vid styrning samtidigt som bakramen rekar 

15° 
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Bilaga 31 Graf över: Koncept 2 – A25-30 Böjradie vid vältning 
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Bilaga 32 Graf över: Koncept 2 – A25-30 Torsionsmoment vid vältning 
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Bilaga 33 Graf över: Koncept 2 – A35-40 Böjradie vid styrning samtidigt som bakramen rekar 

15° 
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Bilaga 34: Graf över: Koncept 2 – A35-40 Torsionsmoment vid styrning samtidigt som 

bakramen rekar 15° 
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Bilaga 35 Graf över: Koncept 2 – A35-40 Böjradie vid vältning 
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Bilaga 36 Graf över: Koncept 2 – A35-40 Torsionsmoment vid vältning 
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Bilaga 37 Graf över: Koncept 2 – A60 Böjradie vid styrning samtidigt som bakramen rekar 15° 
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Bilaga 38 Graf över: Koncept 2 – A60 Torsionsmoment vid styrning samtidigt som bakramen 

rekar 15° 
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Bilaga 39 Graf över: Koncept 2 – A60 Böjradie vid vältning 
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Bilaga 40 Graf över: Koncept 2 – Torsionsmoment vid vältning 

 


