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Förord 

Detta examenarbete är den sista fasen av min högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik vid 

Umeå Universitet, från mars- juni 2018. 

Jag vill tacka Svensk Maskinprovning AB (SMP) för chansen till att få göra examenarbete hos dem. 

Ett stort tack riktas till min handledare Hans Arvidsson för den stora hjälpen som jag har fått 

under projektets gång samt min handledare Staffan Schedin på Umeå universitet, för den här 

perioden under examensarbetet. 
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Sammanfattning  

Idag torkas de mesta spannmålen före lagring, dock påverkar utomhusklimatet kvalitén. I värsta 

fall måste spannmålen torkas med energikrävande metoder som leder till högre energi-, tid- och 

arbetskostnad. Krossensilering är ett sätt att lagra spannmål med högre vattenhalt. Detta 

lagringssätt kan sänka kostnader, dock passar det bäst för större lantbruk. I ett tidigare projekt 

konstruerades en spannmålspackningsenhet med stående säck, men maskinen är för hög så den 

behöver fler maskiner för att hjälpa till att fylla på spannmål, och har låg packningskapacitet. 

För att ta fram ett förändringsförslag genomförs en undersökning på den befintliga utrustningen. 

De mätdata som erhållits under arbetsgång visar hur hårt spannmålen kan packas med skruv och 

cylinder och hur trycket fördelas i säcken. Två förslag har tagit fram för att lösa den befintliga 

maskinens problem. Förslag 1 är att bygga ytterligare en ny testrigg och återvinna stativet. 

Förslag 2 är att bygga en ny packningsenhet med liggande säck, och att återanvända skruven. 

Efter noggrann jämförelse väljs förslag 2 eftersom det uppfyller alla krav som ställt i projektet.  

Denna rapport är en del av ett EU projekt- Wet Grain in Package som ekonomiskt stöds av bland 

annat Interreg Botnia- Atlantia. Mer information om projekt finns i bilaga 1. Arbetet är genomfört 

på RISE SMP Svensk Maskinprovning AB (SMP) i Umeå. 
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Abstract  

Nowadays, most of the grain is dried before storage, however the climate affects storage quality. 

In worst case, the grain must be dried with energy-intensive methods that leads to higher energy, 

time and labor costs. Grain crimping is a way of storing grain with higher water content. This 

storage method can reduce costs, but it is best suited for larger farms. In a previous project, a 

grain packing machine was constructed with a standing bag, but the machine is too tall, so it 

needs more machines to help replenish cereals, and has low packing capacity. 

To be able to develop a change proposal, an investigation need be done on the existing 

equipment. The measurements performed in this project shows how hard the grain can be 

packed with a screw, and the cylinder tells how the pressure is distributed in the bag. Two 

proposals are given to solve the problems with the existing machine. Suggestion 1 is to build 

another test equipment and recycle the frame. Suggestion 2 is to build a new packing unit with a 

side fed and lying down bag, and reuse the screw. After carefully comparison, this is the 

suggestion that has been chosen because it fulfills all requirements for the project. 

This thesis work is a part of an EU project- Wet Grain in Package which are financed by Interreg 

Botnia- Atlantia. There are more information about the project in appendix 1. This thesis work 

have been done at RISE SMP Svenska Maskinprovning AB (SMP) here in Umeå, Sweden. 
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1.Inledning 

1.1 Bakgrund  

Historiskt torkas den mesta spannmålen innan lagring, men vilket kräver mycket energi. 

Ensileringsteknik och ensilering av vall i paket (rundbalar) är det mest populära sättet att lagra 

grovfoder. Idag finns en motsvarande metod för spannmål som kallas krossensilering, vilken har 

många fördelar tex. det minskar väderberoende, ökar möjligheter till ogräsbekämpning via 

maskiner, behöver inte energikrävande torkning, och har lägre arbetskostnad.  

Krossensilering av spannmål kräver ett etablerat system där maskiner krossar, transporterar och 

packar spannmål i en lång plastslang, dock passar det bäst för relativt stora lantbruk.  

Huvudmålet är att systemet ska kunna ge lantbruksföretagare högre lokal självförsörjningsgrad. I 

ett tidigare projekt konturerades en packningsutrustning som packar spannmål i en stående 

storsäck.  Den konstruerade maskinen består av tre delar enligt figur 1, nedan:  

 

 

Testriggen fungerar som en stor press med skruv, och skruven kan ersättas med en hydraulkolv 

för att ge högre tryck. Den nuvarande testriggen kräver en uppdatering för att kunna ge högre 

packningskapacitet.   

För att förbättra packningsgraden krävs ytterligare underlag: 

• Hur hårt kan man packa med skruv respektive cylinder? 

• Hur hårt kan man packa innan säcken spricker? 

• Hur sprider sig trycket i säcken? 

• Hur fungerar materialflödet? 

Variationer i vattenhalter i spannmålen behöver man ta hänsyn till. Alltså ska testen genomförs 

på både de fuktigare respektive torrare spannmålen. 

Figur 1 Befintlig maskin (stativ, hållare för säck samt utrustning för fyllning av säck (röd) 
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1.2 Syfte och problemställning 

Syftet är att konstruera en testrigg eller en helt ny packningsenhet som packar spannmål hårdare 

jämfört med kolvläggare som i dag är en vanlig metod, och utan att säcken spricker.  Detta ökar 

volymvikten, minskar porositeten samt ökar den packade säckens stabilitet under transport och 

lagring.  Varje säck skall packas till cirka 1000 kg. 

Problemen med den nuvarande utrustningen är att den är ungefär 2,5 meter hög, vilket innebär 

att det är svårt att fylla på spannmål. Dessutom tar det fyra timmar att fylla 2000 kg spannmål 

med skruv och tre timmar att mata 1200 kg spannmål med hydraulcylinder in i säcken, vilket 

innebär att den befintliga utrustningen har låg packkapacitet. 

1.3 Mål  

1.3.1 Övergripande mål 

• Testa maximalt tryck som den packade säcken klarar av med befintlig utrustning (skruv 

och hydraulcylinder). 

• Konstruera en packningsenhet som ligger närmare en kommersiell maskin och ge bättre 

packkapacitet. 

1.3.2 Delmål  

• Utföra en förstudie som grund för projektet. 

• Ta fram några olika principer för testriggen och värdera dem mot varandra. 

• Konstruera och bygga testriggen.  

• Testa funktionalitet. 

• Dokumentera fortlöpande.  

1.3.3 Tidsplan  

Projektet görs inom tio veckor. Tidplanen framställas som ett GANTT- schema och leverans som 

en separerat bilaga 2 (Excel-fil ”GANTT- schema”) till projektplanen. 
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2.Metod 

2.1 Förtester 

För att konstruera testriggen behöver förtester utföras för att undersöka den befintliga 

utrustningens funktion och packningskapacitet. Testuppställningen består av tre maskiner: 

matarficka, transportör och packningsutrustning, se figur 2. Spannmålen matas via en matarficka 

till transportören som lämnar av till packningsmaskinen. Transportörens hastighet behöver 

justeras via en frekvensomvandlare som förändrar hastigheten på bandet, så att spannmål 

enklare kommer ner i skruven. 

 

2.1.1 Riskanalys 

Tillverkare har ansvar för egna produkters säkerhet, och är tvingade att genomföra CE märkning 
för att de ska kunna säljas i Europa. Detta gäller dock ej för prototyper. Transportslinjen består av 
tre maskiner: matarficka, transportör och packningsutrustning. Eftersom transportören är inköpt, 
är den redan CE märkt. Däremot måste kombinationen CE- märkas om det är en kommersiell 
anläggning. För matarficka och packningsutrustning krävs inte CE märkring om den används för 
forskning eller utveckling, men en riskbedömning behövs för att kunna arbeta med maskinlinjen. 
Riskbedömning är ett krav på utrustningen för att identifiera och värdera risker, samt ta fram 
åtgärder som minskar eller eliminerar riskerna. 

Riskanalys och Åtgärdsplan 

El:  

Alla maskiner är kopplade med eluttag som har trögsäkring och jordfelsskydd. (Redan efter 0,3 
sekunder kan en ström på 30mA vara livsfarlig). Elkablarna bör vara dragna för att hindra 
snubbelrisk. Det finns flera spänningsanslutningar som man kan komma i kontakt med inuti 
skåpet med frekvensomvandlaren, därför ska dörren vara låst vid test. 

En spänning på över 50 volt är livshotande, packningsutrustnings fläkt har arbetsspänning 12 volt 
och är därmed ingen risk även om det finns oskyddade anslutningar. Se figur 3, nästa sida. 

Figur 2 Testuppställningen består av matarficka, transportör och packningsutrustning 
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Figur 3 a) Frekvensomvandlarens dörr bör vara låst. b) Fläktens oskyddade anslutning bör vara insatta i en låda.  

Klämrisk 

Matarfickan har designfelaktigheter på detaljerna som visas i figur 4. 

                

Figur 4 Klämrisk i befintliga konstruktion.  

Lösningen till de problemen är att bygga skydd för att motverka att någon kan stoppa in en hand 
och klämma sig. Fickan är tillräckligt hög för att förhindra att kontakt med inmatningsskruven i 
botten på fickan och har varningsskylt.  

Om spannmål fastnar i skruvarna använder man hjälpmedlen tex, kvast och pinne, för att ta bort 
hindren. 

Hydraulik: 

Hydraulsystemet matas av en elektrisk pump, och en säkerhetsventil används därför att begränsa 
maximalt arbetstryck. Det tillåtande trycket från slangen är 275 bar, och pumpens maximala 
arbetstryck är cirka 100 bar, vilket innebär att slangar är godkända. Extra slangar kan monteras 
över arbetsslangarna för att minska risken av oljesprut vid tex. ett slanghaveri.  

Skyddsutrustning 

Skyddsglasögon och kläder rekommenderas för att skydda kroppen ifrån hydraulolja och 
spannmål under testkörning.   
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Stabilitet 

Packningsutrustningen är över två meter hög, därför är den fastskruvad den på två plankor för att 

maskinen ska stå stadigt vid testkörning. Transportören har två fastskruvade stöd som inte 

kommer att används under test, dessa kan demonteras för att minska risken för att de är i vägen. 

2.1.2 Test 1: Pressning med skruven 

Förberedelser 

Bygga om vågen 

För att mäta vikt på säck med innehåll samt med vilken kraft inmatningsanordningen pressar 

nedåt används en balkvåg som placeras under den pall som säcken står på. Balkvågen består av 

två balkar med lastceller som parallellkopplas i displayenheten. För att kontinuerligt kunna logga 

vikten på balkarna parallellkopplas signalerna som kommer in till displayenheten vidare till en PC-

logger (Intab 31 000) enligt figur 5, (displayenheten matar internt lastcellerna med spänning). 

Fler bilder för den ombyggda vågen finns i bilaga 3. 

 

Figur 5 El schema till vågen 

Kalibrering  

Eastview är mjukvara för presentation och analys av mätdata från logger [1]. En kalibrering 
genomförs genom att lasta 500 kg vikt på vågen. Lägsta mätområdet (50 mV) används för att få 
högsta noggrannhet. 

Testkörning 

Spannmål pressas jämnt ner i säcken via en skruv som drivs av en hydraulmotor. Syftet med 
testet är att beräkna maximalt arbetstryck som skruven kan ge, se formel 1. Innerplastpåsen fästs 
på matningsröret, och säcken hänger på hållare, se figur 6 nästa sida.  
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Figur 6 Den befintliga utrustningen innan spannmålspåfyllning 

 

Figur 7 Testriggen med skruven 

Säckens storlek före packning redovisas i tabell 1. 

Tabell 1 Säckens storlek 

Variabler Värde Enhet 

Bredd 0,90 m 

Längd 0,90 m 

Höjd 1,23 m 

Volym 1,00 m3 

Packningsprocessen tar cirka 4 timmar, och när innerplastpåsen spricker är mängden dubbelt 

mot tänkt vikt. Se tabell 1 och formel 1–2 för beräkningar samt beskrivning av variabler. 

𝑚 = 𝑚𝑀 − 𝑚𝑠                                                                                                (1) 

𝑃 =
𝐹

𝐴
=

4𝑚𝑔

𝜋𝑑2
                                                                                                (2) 

[2] 
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Tabell 2 Resultat för testen med skruv 

Variabler Värde Enhet 

Maximalvikt på vågen, mM 2032,16 kg 

Spannmålsvikt i säcken, ms 1499,23 kg 

Differens, m 532,93 kg 

Gravitationskonstant, g 9,82 m/s-2 

Kraft, F 5233,37 N 

Matningrörsdiameter, d 150,00 mm 

Matningrörsarea, A 17 671 ,46 mm2 

Tryck, p  2,96 bar 

2.1.3 Test 2: Pressning med hydraulkolven 

Förberedelser  

Hydraulsystem 

Hydraulsystemet dimensioneras för att kunna pressa med drygt 1000 kg spannmål vid 

arbetstryck 100 bar som matades av en traktor, och körs relativt långsamt. För att styra cylinder 

automatiskt består systemet av två delar: hydraulik och elektricitet, se figur 8.  

  

Figur 8 a) Hydraulschema (FluidSIM® 4)   b) Elschema för hydraulsystem 

Systemet gör att kolven ändrar riktning automatiskt när trycket når en viss nivå (justerbar 

tryckvakt- max 200 bar). Nödstopp och manuell kontakt används för att stoppa eller för att 

manuellt vända riktning av kolven, se figur 9, nästa sida. Tyvärr visade det sig att reläet behövde 

en kort puls som tryckvakten inte gav, vilket innebar att man istället fick byta riktning manuellt. 
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Figur 9 a) Testriggen med hydraulcylinder    b) Elkoppling: nödstopp, relä och manuell kontakt 

Lastcell 

Efter att den första förtesten utförts visade det sig att spannmål packats ojämnt i säcken, dvs. 

säckens ovandel packades hårdare än nederdelen. För att testa hur hårt packad spannmålen är 

på olika höjd sätts lastceller in i säcken, och trycket avläses via PC-logger och mjukvaran (Easy 

View). Uppkoppling visas i figur 10. 

        

Figur 10 a) Elschema för lastcellerna                                                                 b) Uppkoppling av lastcellerna 

Kalibrering  

Lastcellernas maximala lastkapacitet är 10 kg, och de kalibreras på mätområde 50 mV. Metoden 

visas i bilaga 5.  

Vattenhalt 

Testerna utförs med både blöt och torr spannmål. För att undersöka vattenhalten i spannmålen 

läggs spannmål i en låda och vägs, sedan sätts i torkmaskin i flera dagar, till slut vägs det torkade 

spannmålets vikt. Beräkningsprocessen och betydelsen av respektive variabel redovisas i formell 

3 och tabell 3–4. 

𝑣 =  
𝑚

𝑚𝑖𝑛
=

𝑚𝑖𝑛−𝑚𝑢𝑡

𝑚𝑖𝑛
                                                                                       (3)  
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Tabell 3 Vattenhalt i blöt spannmål 

Variabler Värde Enhet 

Blöt spannmål, min 239 kg 

Torkad spannmål, mut 118 kg 

Borttorkat vatten, m 121 kg 

Vattenhalt, v 51,63 % 

Tabell 4 Vattenhalt i torr spannmål 

Variabler Värde Enhet 

Torr spannmål, min 485 kg 

Torkad spannmål, mut 422 kg 

Borttorkat vatten, m 63 kg 

Vattenhalt, v 12,99 % 

Testkörning på blöt spannmål 

Den fuktiga spannmålen pressas in i säcken via cylindern. Målet är att beräkna hur mycket tryck 

cylindern kan ge, och hur hårt säcken är packad, se tabell 5. 

Tabell 5 Resultat för testen med cylinder 

Variabler Värde Enhet 

Maximalvikt på vågen, mM 1510,90 kg 

Spannmålsvikt i säcken, ms 1137,44 kg 

Differens, m 373,46 kg 

Gravitationskonstant, g 9,82 m/s-2 

Kraft, F 3671,06 N 

Matningrörsdiameter, d 150,00 mm 

Matningrörsarea, A 17 671 ,46 mm2 

Tryck, p  2,08 bar 

Lastcellerna mätning  

Fem stycken lastceller sätts in i säcken efter att säcken är fylld upp till inloppet vid påfyllningsrör 

utan någon packning. Lastcell 1 sätts på botten och övriga sätts uppåt i ordning, sedan fortsätter 

spannmål fyllas på. Metoden illustreras i figur 11, nästa sida. 
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Figur 11 a) Principskiss för metoden                  b) Ordning av lastcellerna i säcken         

Tabell 6 Lastcells storlek 

Variabler Värde Enhet 

Lastcells diameter, d 20 mm 

Area, A 314,16 mm2 

Gravitationskonstant, g 9,82 m/s-2 

Tabell 7 visar vilket tryck respektive lastcell har vid spannmålsvikten, och resultatet innebär att 

säckens ovandel är packad hårdare än nederdelen, dock är skillnaden inte stor förutom i lastcell 

5. 

Tabell 7 Trycket på lasterna på blöt spannmål 

 

Vikt på lastcell (kg) Tryck på lastcell (bar) 

Lastcell 5 0,171 0,05 

Lastcell 4 1,146 0,36 

Lastcell 3 0,827 0,26 

Lastcell 2 0,725 0,23 

Lastcell 1 0,754 0,24 

Manuell mätning 

För att kontrollera volymvikt på olika höjd i säcken så tas spannmål ut manuellt och jämförs. 

Först markeras höjder på säcken och omkrets mäts, sedan tas spannmål ut och säcken vägs efter 

varje skikt som tagits ut. Spannmål tas ut manuellt, därför kan det leda till hög avvikelse i 

resultatet. Metoden visas i bilaga 6. Tabell 8 visar att resultat av mätningen för blöt spannmål. 
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Tabell 8 Resultat för testet med hydraulcylinder för blöt spannmål 

Höjd (m) Omkrets (m) Area (m2) Volym (m3) Vikt (kg) Differens (kg) Differens skikt (m) 

1,00 3,62 1,04 0,10 1125,40    

0,90 3,66 1,06 0,21 1070,90 54,50 1~ 0,9  

0,80 3,67 1,07 0,32 991,60 79,30 0,9~ 0,8 

0,70 3,68 1,08 0,43 870,97 120,63 0,8~ 0,7 

0,60 3,70 1,09 0,54 728,00 142,97 0,7~ 0,6 

0,50 3,72 1,10 0,66 603,03 124,97 0,6~ 0,5 

0,40 3,73 1,10 0,77 500,43 102,60 0,5~ 0,4 

0,30 3,75 1,12 0,89 403,66 96,77 0,4~ 0,3 

0,20 3,76 1,13 1,01 275,11 128,55 0,3~ 0,2 

0,10 3,74 1,11 1,11 171,71 103,40 0,2~ 0,1 

Diagram 1 visar att spannmålen blir packad väldigt ojämnt i synnerhet för höjd inom intervallet 

0,60–1,00 meter. Detta kan bero på variationer på höjder av skikten vid uttag. 

 

Diagram 1: Vikt för skikt på olika höjd 

Testkörning på torr spannmål 

Testet utförs med torr spannmål med samma metod som gjordes tidigare. Matningsprocessen 
tog cirka två timmar, men körningen tvingades att avbryta på grund av att lastpallen som säcken 
stod på gick sönder. Resultat av testet redovisas i tabell 9, nästa sida. Trycket med den torra 
spannmålen är 10 gånger större än med den blöta spannmålen. 
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Tabell 9 Resultat för testet med hydraulcylinder och torr spannmål 

Variabler Värde Enhet 

Maximalvikt på vågen, mM 4447,48 kg 

Spannmålsvikt i säcken, ms 781,01 kg 

Differens, m 3666,48 kg 

Gravitationskonstant, g 9,82 m/s-2 

Kraft, F 36 004 ,79 N 

Matningrörsdiameter, d 150,00 mm 

Matningrörsarea, A 17 671 ,46 mm2 

Tryck, p  20,38 bar 

Lastcellerna mätning  

Innan mätning påbörjas dubbelkollas alla lastceller om de fungera som ska, sedan sätts 
lastcellerna i mitten av säcken på olika höjd med ett avstånd på 15 cm mellan varje cell. Denna 
metod är samma som i det förra testet. 

Tabell 10 Trycket på lasterna med torr spannmål 

 

Vikt på lastcell (kg) Tryck på lastcell (bar) 

Lastcell 5 0,28 0,09 

Lastcell 4 0,90 0,28 

Lastcell 3 0,35 0,11 

Lastcell 2 0,18 0,06 

Lastcell 1 0,13 0,04 

Resultatet pekar på att säcken är packad hårdare i mitten än vid toppen och botten, vilket 
stämmer med förra testet för den blöta spannmålen. Däremot är trycket på lastcellerna för torr 
spannmål mycket lägre än den blöta.  

Manuell mätning 

Den första mätningen börjar på 90 cm, detta för att minska eventuella mätavvikelser. Därefter 
tas varje skikt om 15 cm ur och resterande vägs. Detta upprepas tills säcken är tom. Resultatet 
visas i tabell 11, nästa sida. 
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Tabell 11 Resultat för testet med hydraulcylinder med torr spannmål 

Höjd (m) Vikt (kg) Differens (kg) Differens skikt (m) 

0,90 690    

0,75 596 94 0,90~ 0,75 

0,60 486 110 0,75~ 0,60 

0,45 355 131 0,60~ 0,45 

0,30 259 96 0,45~ 0,30 

0,15 160 99 0,30~ 0,15 

0 70 90 0,15~ 0 

Resultatet är sammanställt i diagram 2, vilket innebär att säcken är packad ojämnt, samt packad 

hårdare höger upp i säcken. Spannmålpackningsgradslinjen ser annorlunda ut jämfört den blöta 

och den torra spannmålen. Skillnaden skulle kunna orsakas av tex. vattenhalt, felaktig höjd 

märkning och manuell arbetsprocess.  

 

Diagram 2: Vikt för skikt på olika höjd på olika läge 

2.2 Konceptidéer 

Med informationen från förtesterna har frågorna i Inledningen besvarats. Förtesterna leder även 

fram till två konstruktionsförslag för den befintliga spannmålspackningsutrustningen: 

1. Bygga vidare på den befintliga utrustningen med stående säck. 

2. Bygga en ny utrustning med liggande säck.  

2.3 3D modeller och 2D ritningar 

CAD programmet Solidworks® är hjälpmedel, där samtliga 3D-modeller och ritningar konstrueras.  

3D modelleringsprocessen: 

I början fördes en diskussion med medarbetarna på SMP om modellernas funktioner och mått, 

sedan ritades konceptidéer upp på ett sätt som är lätt att förstå. Tillslut genomfördes en 

simulering för att testa modellerna om de fungerar som de ska. [3] 

2D ritningar: 

y = 16,762x + 97,048
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När konstruktionerna är färdigritade i 3D-ritning omvandlas modellerna till 2D så att det finns 

beskrivningar av alla komponenters mått och hur de ska tillverkas. Efter att alla ritningar ritats 

upp och måttsats görs en kontroll av Hans Arvidsson. 

Efter kontroll börjar Hans Arvidsson beställa alla material och detaljer som behövs till projektet, 

sedan överlämnas alla ritningar till produktionstekniker för tillverkning. 

I detta projekt tillverkas en prototyp för att testa konceptidéer som fungerar som den ska i 

verkligheten, därför kan mått ur ritningarna förändras under produktion av prototypen. 
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3.Kravanalys 

Syftet med projektet är att ta fram en ny testrigg/maskin som kan packa spannmål på ett lämpligt 
sätt som fungerar bättre än den befintliga utrustningen. Produktens konceptidé och tillverkning 
måste följa kravspecifikationen som utförligt beskriver hur produkten ska bete sig. 

Kravspecifikation: 

Möjliga kraftkällor  

Spannmålpackningsutrustningen ska klara sig både med Traktor och i Labb:  

• Traktor  

i) Hydraulik 

ii) Kraftuttag 540rpm 

iii) 12V DC 

• Labb 

i) 230V en fas 

ii) 400 tre fas 

iii) Tryckluft 

Volym och vikt på säcken  

• Cirka 1000Kg 

• Vid olika vattenhalt på spannmål. 

Storlek och vikt på maskin  

• Max höjd 2,5 meter 

• Max bredd 2,6 meter 

• Max längd Ingen begränsning  

• Max vikt Ingen begränsning 

Packningskapacitet 

• 20 ton per timme 

Övriga krav 

• Ska kunna köras av en person 

• Inga tunga lyft 
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4.Konstruktionsförslag och resultat 

Efter det att förtesterna slutfördes metoden togs två konstruktionsförslag fram på hur spannmål 
kan packas på ett bättre sätt än den nuvarande. En teoretisk beräkning ligger till grund som 
underlag för att bestämma packningsenhetens dimensioner. I slutet av denna del jämförs de två 
förslagens för- och nackdelar för att fastställa vilken lösningen ska väljas. 

4.1 Förslag 1 

Den befintliga maskinen med stående säck är lätt att transportera och lagra, men höjden är en 

stor nackdel, det går även att justera mellan cirka två meter och tre meter, därför krävs ett 

transportörband och en matarficka för att mata packningsutrustningen. För att förenkla 

matningsprocessen behöver maskinens höjd sänkas, så att det blir lättare att transportera 

spannmål till matarfickan. 

Det tog cirka fyra timmar att mata 2000 kg spannmål in i säcken på grund av att den befintliga 

utrustningen inte kan matas automatiskt, vilket kräver manuell matning. Därför ska testriggen 

modifieras för att förbättra den befintliga spannmålspackningsmaskinens kapacitet. 

Dimensionering utgår ifrån förtesterna med flera förändringar. Matarfickans form modifieras, 

och höjden minskas, alltså packningsmaskinens höjd sänks. Skruven återanvänds ifrån 

förtesterna, men modifieras genom att svetsa 6 stycken blad på axeln, och monteras gummilist 

på bladens kanter för att minska buller under maskinkörning. Testriggen ritas upp i Solidworks®, 

[4] se figur 12. Bladen bör vara lite sneda, så spannmål lättare matas ner i matningsröret, dock är 

axeln för smal, vilket gör det svårt att rita i mjukvaran. Därför har raka blad ritats i illustrativt 

syfte. 

I detta förslag skulle stativet samt utrustningen som hänger upp säcken kunna återanvändas. 

 

Figur 12 Förändrad testriggen (Solidworks®) 

I bilaga 7 finns ritningar på skruven och matarfickan till testriggen. 

Önskad packningskapacitet är cirka 20 ton/timme, vilket innebär att den befintliga utrustningen 

inte kommer att klara kravspecifikationen även efter modifiering av testriggen, och 

hjälpmaskinerna behövs ändå för att mata packningsmaskinen, därför blir en helt ny 

spannmålspackningsmaskin ett alternativ. 
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4.2 Förslag 2  

En ny spannmålspackningsutrustning med liggande säck konstrueras för att få högre 

packningskapacitet och enklare använda. Utrustningen är kombinerad av en matarficka och en 

packningsmaskin, se figur 13. Den befintliga packningsutrustningen behöver hjälpmaskiner 

(mataficka, transportör) på grund av höjden, därav idén med en maskin med liggande säck. I figur 

14 visas hur de rörliga delarna kan röra på med hjälp av hydraulcylindrarna. 

Ritningen återfinns i bilaga 8.  

 

Figur 13 Stommen är modellerad i Solidworks® innan tillverkning. 1: Säckstöd 2: säckhållare 3: Matarficka 4: Stativ 

Säckstödet, säckhållaren och matarfickan används i två olika lägen. När spannmål fylls på i 
matarfickan är säckstödet och säckhållaren i ett liggande läge. För att förenkla hanteringen av 
säcken så trycks matarfickan utåt när säcken väger cirka 1000 kg, därefter tippas säckstödet och 
säckhållaren uppåt till stående läge och säckstödet skjuts uppåt för att ge tillgång till säcken. 

 

 

Figur 14 Alla rörliga delar kan röra sig i riktningar som pilarna pekar  

Se bilaga 9, för en komplett lista för används material och leverantörer vid konstruktionen av 

packningsutrustningen.  
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4.2.1 Användnings rutin till förslag 2  

1. Fäst en innerplastpåse på påsehållaren. 

2. Sätt en säck utanpå innerplastpåsen. 

3. Fäst ett band som bromsar så att påsarna inte glider av för lätt runt påsarna. 

4. Fyll på spannmål i matarfickan och mata in spannmål. 

5. Flytta matarfickan via en hydraulcylinder när säcken väger cirka 1000 kg. 

6. Tippa säckstödet upp till 90o via två hydraulcylindrar. 

7. Tryck påshållaren uppåt via en hydraulcylinder för att släppa säcken. 

8. Flytta den fullpackade säcken eller packningsmaskinen. 

9. Dra ner påshållaren och säckstödet på plats. 

10. Dra tillbaka matarfikan. 

4.2.2 Materialval  

För att minska tillverkningskostnad och packningsmaskinens vikt så används två mm plåt på 

matarfickan och 3mm plåt för resten av packningsmaskinen. Varje säck packar cirka 1000 kg 

spannmål och maskinens vikt uppskattas till 500 kg, därför är det höga krav på materialets 

styvhet för att stödja maskinens totala vikt. 

Konstruktionsstål (SS-EN 10 025) väljs som konstruktionsmaterial på grund av dess goda 

svetsbarhet och hög hållfasthet (E-modul 210Gpa).  

4.2.3 Hydraulik  

Packningsmaskinen ansluts till en traktor som ger maximaltryck på 170 bar och varvtal på 540 

rpm på kraftuttaget, 100 bar antas som maskinens arbetstryck. Fyra stycken dubbelverkande 

hydraulcylindrar kommer används till utrustningen, och dimensionering av hydraulcylindrar finns 

i bilaga 10. Riktningsventil och pump behövs inte då traktorn har fyra uttag, dvs. man styr 

hydraulcylindrarna direkt via traktorn. Den befintliga skruven och hydraulmotorn sätts efter den 

nya packningsutrustningen. 

Verkningsgraden antas till 100 % för att förenkla beräkningarna. Eftersom alla ingåendekrafter 

inte är kända används kraftiga cylindrar med marginal. Kraft och längdberäkningar görs på 

hydraulcylindern för att tippa upp säckstödet. Se formler 4–9, och tabell 12 förklarar beräkningar 

och variablerna.  

𝐴𝑟 =  𝐴 − 𝐴𝑘                                                                                                (4) 

𝐴 =
𝜋 ∙ 𝑑

4
                                                                                                      (5) 

𝐹𝑚𝑎𝑥𝑑𝑟𝑎𝑔 = 𝑃 ∙ 𝐴𝑟 ∙ 𝜂𝑚                                                                             (6) 

𝐹𝑚𝑎𝑥𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 = 𝑃 ∙ 𝐴 ∙ 𝜂𝑚                                                                              (7) 

[2] 

𝐿 = 𝐶 + 𝑆                                                                                                     (8) 

𝐹 =
𝐹𝑚𝑎𝑥 ∙ ℎ

𝐿
                                                                                                (9) 

I figur 15 visas hydraulcylindern för att tippa upp säckstödet. Säcken antas väga 1000 kg och 

säckstödets vikt max 500 kg, vilket ge ett krav av lyftkraft på minst 1500 kg (~15 kN) i 

utgångsläget. Beräkningarna visar att skillnader i höjd mellan hydraulcylinderns fästpunkter 

måste vara minst 150 mm för att den ska kunna tippa upp säckstödet. 
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Figur 15 Hydraulcylindrarna som trycker säckstödet uppåt i kortast och maximal längd. 

Tabell 12 Dimensionering av de hydraulcylindrar som trycker säckstödet uppåt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Två andra Hydraulcylindrar fästs under stommen, vilket trycker rördelar rakt utifrån stativet. 
Rörligadelarnas vikt antas var för sig vara 500 kg, därför måste hydraulcylindrarna kunna trycka 
minst 5000 N i utgångläget. 

Variabler In (Drag) Ut (Tryck) Enhet 

Klovstångsdiameter, dk 40 40 mm 

Klovstångsarea, Ak 1 256,64 1 256,64 mm2 

Klovsdiameter, d 90 90 m 

Kolvsarea, Ar, A 5 105,09 6 361,73 mm2 

kortast kolvlängd, C 240 240 mm 

Slaglängd, S 400 400 mm 

kortast längd, L 640 640 mm 

Maximal längd, Lm 1040 1040 mm 

Höjd mellan de två svetsapunkterna, h 150 150 mm 

Tryck, P 100 100 bar 

Verkningsgrad, η 100  100  % 

Maximal Kraft, Fmaxdrag, Fmaxtryck 51 050,88 63 617,25 N 

Kraft, Fdrag, Ftryck,  11 965 ,05 14 912 ,64 N 
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Samma hydraulcylindersmodell används till de båda rörligdelarna, se figur 16–17.

 

Figur 16 Hydraulcylindern flyttar matarficka utåt i kortast och maximal längd. 

 

Figur 17 Den hydraulcylindern trycker påshållaren uppåt i lägst och maximal längd. 

Tabell 13 uppvisar dimensionering av hydraulcylindrarna, nästa sida. 
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Tabell 13 Dimensionering av hydraulcylindrarna 

Variabler In (Drag) Ut (Tryck) enhet 

Klovstångsdiameter, dk 25 25 mm 

Klovstångsarea, Ak 490,87 490,87 mm2 

Klovsdiameter, d 50 50 m 

Kolvsarea, Ar, A 1 472,62 1 963,50 mm2 

Lägst kolvlängd, C 240 240 mm 

Slaglängd, S 700 700 mm 

Lägst längd, L 940 940 mm 

Maximal längd, Lm 1640 1640 mm 

Tryck, P 100 100 bar 

Verkningsgrad, η 100  100  % 

Kraft, Fdrag, Ftryck 14 726,22 19 634,95 N 

4.3 Jämförelse mellan de två förslagen  

Båda förslagen har båda fördelar och nackdelar, så de behöver jämföras noggrant innan beslut 
om vilket som ska tillverkas. 

4.3.1 Förslag 1: Bygga ytterligare på den befintliga utrustningen med stående säck. 

Fördelar: 

• Stående säck är lättare att transportera och lagra. 

• Stativet samt utrustningen som hänger upp säcken kan återanvändas, vilket minskar 

kostnaden. 

Nackdelar:  

• Svårt att tillverka bladen 

• Utrustningen är fortfarande för hög 

• Hjälpmaskiner (matarficka och transportörband) behövs för att mata 

packningsutrustningen 

• Packningskapacitet efter modifiering kommer inte att bli mycket större, och kommer inte 

kunna nå 20 ton/timme. 

4.3.2 Förslag 2: Bygga en ny utrustning med liggande säck 

Fördelar: 

• Höjd är cirka 1,4 meter, alltså traktor skulle kunna fylla spannmål direkt, dvs. inga 

hjälpmaskiner behövs. 

• Utrustning går att ansluta med spannmålskross (används till torrspannmål test) 

• Högre packningskapacitet 

Nackdelar:  

• Bara skruven skulle kunna återvändas, så det kostar betydligt mer än förslag 1. 

• Mer komplexa beräkning.  
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Efter jämförelse mellan de förslagen, kommer förslag 2 väljas för att få mycket bättre 
packningskapacitet och för att den lättare att använda. 
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5.Slutsatser 

Förtester 

Tre förtester utfördes för den befintliga packningsutrustningen med skruv och hydraulcylinder för 
både den fuktiga och torra spannmålen. Resultaten visade att säcken var packad ojämnt, dvs. 
mitten av säcken var packad hårdare än botten och toppen, vilket kan påverka säkerheten under 
transportering och lagring negativt. För att mäta packningshårdhet användes två metoder: 
lastcellerna och manuell tömning. Lastcellerna har mindre risk att påverkads av 
osäkerhetsfaktorer, metoden är mer pålitig. Beskrivning av lastcellerna finns i bilaga 11. 

Konstruktion 

Två förändringsförslag gavs till projekt, och den valda konstruktionen skulle kunna uppfylla alla 
de krav som fastställs på en spannmålpackningsenhet med hänseende till packningskapacitet och 
bekvämlighet. 

Tyvärr har ny packningsutrustningen inte hunnit testas under tiden för projektet på grund av 
hydraulcylindrarnas tillverkningstid tog mycket längre än förväntat. 

Fortsatt arbete 

Ny packningsenhet testats inte, därför finns det en risk att de funktionerna som tänkt inte 
kommer att fungera. Det kan orsaka mått och konstruktions uppdateringar under verklig 
provkörning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Wet Grain in Package projektsammanfattning 
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Bilaga 2 GANTT-schema 
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Bilaga 3 Ombyggd vågen 

 

 

Figur 1, Bilaga 3 Original inuti vågens display 

 

 

Figur 2, Bilaga 3 Ombyggnad inuti vågen display 
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Figur 3, Bilaga 3 Montering av en ytterligare kontakt 
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Bilaga 4 Innerpåse spricker vid testen med skruv  

 

 

Figur 1, Bilaga 4 Innerpåse spricker vid testen med skruv 
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Bilaga 5 Kalibrerings metod för lastcellerna 

 

 

Figur 1, Bilaga 5 Lastcell i botten på rör 

 

 

Figur 2, Bilaga 5 Kalibrerad viktsats belastar lastcellen 
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Bilaga 6 Spannmål tas ut manuellt 

 

 

Figur 1, Bilaga 6 Spannmål tas ut manuellt 
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Bilaga 7 Ritningar till förslag 1 
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Bilaga 8 Ritningar till förslag 2 
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Bilaga 9: Använt material, program och underleverantörer 

 

Material  Beskrivning  Underleverantörer 

Dataogger 3100 Intab  

Easyview Mätmjukvaran till datalogger Intab  

Solidworks® 2016 Mjukvaran för ritningar och 3D modeller  Dassault Système 

Frekvensomriktare 616G3 BEVI 

FluidSIM® 4 Demo version 4.2l/1.6, 06/10/2008 FESTO 

Hydraulcylinder  Se bilaga 10 Ánjo Hydraulik 

Lastcell VZ247AA/AS 10kg, se bilaga 11 Vetek 

Matarficka Befintligt återanvänt Okänt fabrikat 

Transportör band Befintligt återanvänt Okänt fabrikat 

Spannmålskross 350 S Murska 350 S 

Torkugn Elektro HELIOS SMP 

Våg SB32000 VETEK 

Våg BPL 3000 kg VETEK 

Plåt samt stålprofiler    Gärdin & Persson 
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Bilaga 10 Mått av hydraulcylindrarna 
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Bilaga 11 Datablad för lastcellerna 
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Bilaga 12 Fuktiga spannmål och torr spannmål 

 

 

Figur 1, Bilaga 12 Blöt spannmål (cirka 52 % vh) 

 

 

Figur 2, Bilaga 12 Torr spannmål (circka 23 % vh) 
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Bilaga 13 Halvt färdigt säckstöd  

 

 

Figur 1, Bilaga 13 Hydraulcylindrarna som trycker säckstödet uppåt i maximal längd. 

 

 

Figur 2, Bilaga 13 Hydraulcylindrarna som trycker säckstödet uppåt i kortast längd. 


