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SAMMANFATTNING 

Som ett sista arbete på högskoleingenjörsutbildningen i maskinteknik på Umeå universitet så 

har jag sett över servicevänligheten på ett reservkraftsaggregat. Attacus Power AB har stått 

som värd för detta arbete och även tillhandahållit arbetsplats under utförandet.  

Ett reservkraftsaggregat är ofta en dieseldriven motor kopplad till en generator som alstrar 

ström. Denna ström kan sedan användas för att driva sjukhus eller liknande vid ett eventuellt 

strömavbrott. 

Modellen som skulle ses över heter GTC-200MSS och den är en extra tyst modell avsedd för 

platser som filminspelningar och liknande där ljudnivån är en viktig faktor. 

Det jag skulle utföra var att försöka hitta en lösning där motor och generator, med så litet 

ingrepp som möjligt, kunde tas ut för underhåll.  

Arbetet började med att olika lösningsförslag togs fram. Allt från att vicka av hela höljet, till 

en ny utformning av modellen. Efter att alla förslag presenterats och gåtts igenom med 

inblandade på företaget, så beslutades att en lösning där en truck eller liknande med hjälp av 

sina gafflar kunna lyfta ut motor och generator var den bästa lösningen.  

För att göra det enkelt för de som skulle utföra ingreppet så gjordes en enkel manual. 

En modell togs fram där truckens gafflar legat till grund för utförandet samt dess 

belastningsfall. Genom att lägga till en enkel dropplåt under motor och generator ökas 

trivsamheten för de som ska arbeta med maskinen efter ett par år då maskinen blir lättare att 

hålla ren. 

För att inte bygga för mycket på höjden beslutades att göra dörren så stor som det gick och 

sedan även sänka dörren så att den nedre dörrkarmen inte skulle bli ett hinder för gafflarna. 

En FEM-analys gjordes för att se om konstruktionen skulle klara av de olika 

belastningsfallen. Det visade sig att så inte var fallet utan en förstärkning var ett måste. 

Elskåpet placerades om för att inte vara i vägen för den högre generatorplaceringen. Detta var 

inte optimalt då installationen kommer försvåras eftersom väggen som den nu ska fästas på 

installeras sist med höljet. 

Om denna rapport skulle göras om, så skulle större vikt läggas på att se om generatordörren 

kunnat användas som en lösning. Detta skulle medföra fördelar som att elskåpet inte skulle 

behöva flyttas samt att tyngdpunkt av generatorn och motorn skulle hamna närmare trucken 

vid ett lyft. 



 

SUMMARY 

As a final work in Bachelor of Science in Mechanical Engineeringat at the University of 

Umeå, the serviceability of an auxiliary power unit were reviewed. Attacus Power AB has 

been the host of this work and has also provided with the workstation during the execution. 

An auxiliary power unit is often a diesel engine connected to a generator that produces 

electricity. This current can then be used to power hospitals and the like during a power 

outage. 

The model that would be reviewed is named GTC-200MSS and it is a particularly quiet 

model designed for places like movie sets and similar places where the noise level is an 

important factor. 

The work to be undertaken was to try to find a solution where the motor and generator, with 

as little interference as possible, could be taken out for maintenance. 

The work began with various suggested solutions that was developed. Everything from tilting 

the casing, to a new design of the model. After all proposals have been presented and 

reviewed with workers from the company involved, it was decided that a solution where a 

truck or similar using their forks to lift the engine and generator was the best solution. 

To make it easy for those who would perform the procedure a simple manual was developed. 

A model was developed where forks of the truck formed the basis of the design and its load 

cases. By adding a simple drip plate under the engine and generator the cleanness of the 

machine maintains after a few years as the machine becomes easier to keep clean. 

In order not to build too much in height, it was decided to make the door as big as possible, 

and then also lower the door so that the bottom door frame would not be an obstacle for the 

forks. 

A FEM analysis was made to see if the design could withstand the various load cases. It 

turned out that the case was not such, a reinforcement was a must. 

The electrical cabinet was repositioned so it did not get in the way of the higher placement of 

the generator. This was not optimal since the installation will become more difficult as the 

wall that it will be attached to accompany the cover that is installed last. 

If the work would be redone, more work would be placed on ensuring if not the generator 

door could have been used as a solution. This would bring benefits like that the electrical 

cabinet would not have to move and that center of gravity of the generator and the engine 

would end up closer to the truck at a lift. 
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BETECKNINGAR 

Här kommer en lista över beteckningar och ord som förekommer i rapporten: 

 Länkage - flera sammankopplade delar som rör sig tillsammans   

 FEM - metod för att med hjälp av datorn kunna göra hållfasthetsberäkningar 

 Flytning - då ett materials töjning inte kan återställas 

 Sträckgräns - den gräns när flytning uppstår 
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INLEDNING 

Ett reservkraftverk har en mängd olika användningsområden inom ett flertal branscher. 

Reservkraftverk används på ställen som aldrig får vara strömlösa, men även på ställen dit det 

inte går att leverera ström på annat sätt.  

Sjukhus, flygplatser och datorhallar är exempel på ställen som inte får vara strömlösa, vilket 

gör dessa till stora konsumenter av reservkraft.  

Platser dit det inte går att leverera ström på traditionellt sett är till exempel; 

trafikolycksplatser, marknader eller radio/TV-sändningar på tillfälliga platser.  

GTC-200MSS är ett väldigt kompakt reservkraftsaggregat med en vikt på 3800 kg och 

2500x2500x2500 mm i ytter mått. Detta aggregat används för tillfällen där det krävs extra låg 

ljudnivå, som vid filminspelningar.  

Dagens konstruktion är 15 år gammal och behöver ses över. Då modellen inte är en 

storsäljare, utan är en väldigt nischad produkt, så har inte möjligheten funnits att se över 

konstruktionen.  

Attacus Power, som är tillverkaren av GTC-200MSS, kommer att vara värd för arbetet. 

Det som kunderna har önskat är bättre servicevänlighet på motor och generator och då gärna i 

form av att dessa lyfts ut ur aggregatet, detta kommer att ses över i denna rapport. 
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FÖRETAGS- OCH PRODUKTPRESENTATION 

Attacusgruppen 

Här följer en kort presentation av Attacuskoncernen och Attacus Power AB som är 

värdföretag för detta arbete. Attacus Invest AB är moderbolaget av Attacusgruppen och har 

sitt ursprung i Östersund. Attacusgruppen har tillsammans ca 500 anställda och omsätter 

omkring 800 miljoner kronor. Moderbolaget är en centraladministration som betjänar 

Attacusgruppens företag [I2].  

Totalt består Attacusgruppen av åtta offensiva företag med stark förankring i Östersund, se 

figur 1. 

 

Figur 1 Attacusgruppen 

Attacus Power AB - Fakta 

Attacus Power är en ny medlem i Attacusgruppen med ett fyrtiotal anställda vid fabriken i 

Östersund.  

Attacus Power startades 1986 under namnet Genetech. 2007 blev Genetech uppköpt av 

investmentbolaget Vinovo som är baserade i Stockholm. Efter ett par tunga år så gick 

Genetech i konkurs och blev den 3 maj 2010 uppköpt av Attacus för att därmed bli en del av 

Attacusgruppen.  

2008 byggdes lokalerna ut vilket innebar en tredubbling av fabriksytan som numera täcker 

nästan 3000 m
2
. 

Sedan Genetechs uppstart har fabriken i Östersund levererat mer än 500 000 kVA kraft på ett 

kvarts sekel [L3]. 
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Produkter 
Då alla ändamål för reservkraft inte kräver samma utrustning så tillhandahåller Attacus Power 

aggregat i de flesta storlekar och utföranden. Aggregaten ligger från ett par kVA till 

anläggningar i MVA storlek [I3]. 

Stationära aggregat  

Dessa används i allt från sjukhus till vattenverk. Eftersom allt byggs i fabriken i Östersund 

kan allt anpassas efter vad kunden önskar. 

Containerbyggda aggregat 

Lokalbehovet för att installera reservkraft finns ofta inte hos kunderna varför containrar då 

används. Containrarna kan fås från 6-12 meter och kan fås med både panel och sadeltak för att 

smälta in bättre. I figur 2 visas ett exempel på ett containerbyggt aggregat. 

 

Figur 2 Containerbyggt aggregat 

Mobila aggregat 

Vid trafikolyckor och liknande behöver aggregaten inte vara kraftfulla, däremot så behöver de 

vara lätta att få på plats. De mobila aggregaten byggs på släp för mobiliteten.  

Tysta aggregat 

Golden Silence och Movie Super Silence aggregaten är precis som det låter mycket tysta. 



5 

 

Dessa används där störande ljud inte får förekomma, till exempel på filminspelningar och 

events.  

Reservkraftverk 

Ett reservkraftverk fungerar genom att en motor driver en generator. Motorn utgörs oftast av 

en förbränningsmotor med överladdning, men andra drivkällor förekommer såsom 

gasturbiner. Fördelen med dieselmotorer är tillförlitligheten och den korta uppstartstiden. 

Storleksmässigt kan dessa skilja sig mellan anläggningarna, alltifrån några få kW till flera 

MW. Startsystemen på mindre dieselaggregat är ofta elmotorer, medan större har antingen 

tryckluftsdrivna startmotorer eller startar genom att skapa tryck i cylindrarna med hjälp av 

tryckluft med högt tryck. 

Bränsle kan vara diesel, bensin, olja eller brännbar gas. 

Generatorn är normalt en borstlös synkrongenerator för antingen 400 V eller 10 kV.  

Vid spänningsbortfall kan reservkraftverken antingen aktiveras automatiskt eller manuellt. 

Normalt sker det automatiskt och frånslag görs manuellt. Det tar ett par sekunder för en 

dieselmotor att starta, så för att undvika blinkningar så används oftast UPS-matning. En UPS 

är en avbrottsfri kraftförsörjning såsom en batteribank, vilken slår till så fort strömbortfall 

sker och slås ifrån så fort reservkraftverket slagit till [I6].   
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SYFTE, PROBLEMSTÄLLNINGAR OCH MÅL 

Arbetet syftar till att göra produkten ett mer attraktivt alternativ för potentiella nya kunder.  

Modellen som skapas kan ses som ett första utkast till färdig produkt och kan användas för att 

i framtiden optimera konceptet gällande funktionalitetskrav. 

Projektmål 

Huvudmålet för projektet är att modellen GTC-200MSS ska bli en bättre produkt med 

avseende på servicevänlighet, ljudnivå och kvalitet samtidigt som den ska klara av att vara 

konkurrenskraftigt prissatt. 

Huvudmålet kan i sin tur brytas ned i delmål. Projektets delmål är: 

1. Servicevänlighet. Det är i dagsläget svårt att komma åt motorns och generatorns 

servicepunkter såsom; oljefilter, bränslefilter, kontroll av oljenivå etc. Attacus Powers 

kunder vill ha möjligheten att dra ut motor och generatorpaketet för service. 

Undersöka om detta är möjligt till en rimlig kostnad, alternativt placera om 

komponenterna för bättre åtkomst. 

2. Konstruktion överbyggnad. Byggs idag i isolerat kassett-system. Finns det idag bättre 

ljudabsorbenter som skulle kunna medge att gå ned i isoleringstjocklek och därmed 

även minska väggarnas tjocklek? Detta ger mindre åtgång av plåt vid tillverkningen 

och mindre vikt. Går det att minska antalet skarvar mellan de olika kassetterna? Med 

antalet skarvar ökar risken för framtida inträngning av vatten. 

3. Robusthet. Vissa lösningar är inte optimala ur ett funktionsperspektiv. Det gäller 

framförallt den automatiska luckan för frånluften som öppnas när aggregatet startas 

för att släppa ut avgaser.  Konstruktionen har idag ett länkage som bör kunna 

förenklas och förbättras. I vissa fall har luckan kärvat vid öppningen.  

4. Förbättringar. I övrigt gäller det att försöka hitta allmänna förbättringar för att 

förenkla montaget och minska antalet ingående komponenter. 

Vilka allmänna förbättringar finns för att höja maskinen ytterligare ett snäpp i 

kvalitet? 

Produktens kvalitet definieras av enkelhet i underhåll och robusta lösningar med en 

teknisk livslängd på minst 10år. 

Kravspecifikation 

Arbetet ska fokusera på att lösa delmål 1. Om tid ges så ska delmål 2-4 granskas. 

Vid projektets slut så ska CAD-modeller presenteras och överlämnas på eventuella 

lösningar/förbättringar som gjorts. 
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Funktionella krav 
 De yttre fysiska måtten får inte ändras 

 Viktökningen får inte överstiga 50 kg 

 Ljudet får inte bli högre, allra helst tvärt om 

 Värmen får inte öka så att aggregatets delar blir överhettade  

 Motor och generator ska kunna tas ut inom en timme av två man 

 Priset får inte öka med mer än 15 000 SEK 

Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till en mekanisk konstruktion i 3D-CAD mjukvara som uppfyller den givna 

kravspecifikationen. Delar som av tidsskäl måste utelämnas är därför: 

 El-relaterat 

 Upprättande av 2D-ritningar   

 Byggande av prototyp 

Det som eftersträvas är att skapa en 3D-modell som uppfyller kraven från kravspecifikationen 

och på ett enkelt sätt visar tanken med lösningarna och dess olika funktioner.   
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TEORI 

Lastfall 

För att konstruera och dimensionera de olika detaljerna i projektet krävs lastfall som talar om 

vilka belastningar som maskinen kommer att utsättas för. Lastfallen bestäms med hänsyn till 

användningsområden.  

Observera att lastfallen endast är till för att hjälpa till vid dimensionering av de olika 

detaljerna. 

Maskinens belastningsfall som den kan utsättas för har tagits fram genom att studera förloppet 

från att motor och generator är monterad i hela maskinen tills att dessa är uttagna. En 

sammanställning av de lastfall som används vid dimensionering av komponenterna finns i 

anslutning till FEM under delen ”genomförande”. 

Hållfasthet 

För att förstå hur olika konstruktioner formas och varför så behöver vi ta upp lite 

grundläggande hållfasthetslära. Detta kommer ligga till grund för hur de olika delarna 

utformas i detta arbete. 

I denna rapport så kommer inga hållfasthetsberäkningar att göras för hand, utan teorin bakom 

hållfastheten kommer att ligga till grund vid framtagandet av CAD-modellerna. Dock 

kommer en FEM-analys av modellerna att göras för att avgöra om konstruktionen håller. Mer 

om FEM på sida 19.  

Följande delar om teori hämtar sin information från [L1] eller [I8-I14].  

Kraft och moment 
En kraft är en fysikalisk storhet med en storlek och riktning, även kallad vektor, med enheten 

newton [N]. Krafter definieras som den kraft som krävs för att accelerera en massa på 1 kg 

med 1 meter/sekund2. Flera krafters storlekar och riktningar kan adderas för att få en 

resulterande kraft. 

Begreppet kraft finns för att förklara och 

beskriva orsaken till förändringar i ett systems 

rörelse. I figur 3 visas hur krafter kan adderas. 

Figur 3 Addition av krafters vektorer 
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Vrid- eller kraftmoment är ett mått på en krafts förmåga att vrida ett objekt kring en viss axel. 

Enheten till moment M är newtonmeter [Nm]. En newtonmeter motsvaras av en newton (1 N) 

som trycker på en hävstång på en meter (1 m). Formeln för moment ses nedan. 

                    (F1) 

M = moment [Nm] 

F = kraft [N] 

L = hävarmens längd [m] 

 

Figur 4 Momentjämnvikt 

 I figur 4 illustreras att momentjämnvikt uppstår då 
  

  
 

  

  
.  

Normalspänning och skjuvspänning 
Normalspänning är den spänning som uppkommer när en kraft verkar perpendikulärt (90

o
) 

mot ytan. Normalspänning kallas även drag- eller tryckspänning beroende på kraftens 

riktning. 

Dragspänning betecknas med den grekiska bokstaven σ (sigma) och beräknas med hjälp av 

formel F2. 

   
 

 
                 (F2) 

F = kraften som ytan belastas med [N] 

A = ytans area [m
2
] 

Tryckspänning beräknas på samma sätt som vid dragspänning , men det blir 

sammantryckningar eller förkortningar i kraftriktningen. Tryckta stänger skall beräknas för 

knäckning. 

Skjuvspänning är den spänning som uppkommer när en kraft verkar i samma plan som ytan. 

Figur 5 illustrerar de olika spänningsfallen. 

Skjuvspänning betecknas med den grekiska bokstaven τ (Tau) och beräknas med hjälp av 

formel F3. 
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                 (F3) 

T = tvärkraft [N] 

 

 

Figur 5 Illustration av olika spänningsfall. a) tryckspänning b) dragspänning  

c) skjuvspänning 

 

Säkerhetsfaktor 
En säkerhetsfaktor används vid dimensionering av komponenter med avseende på hållfasthet. 

Då materialet inte får deformeras under belastning så används en säkerhetsfaktor så att den 

verkliga hållfastheten är större än den dimensionerade. 

Genom att dividera det aktuella materialets sträckgräns med säkerhetsfaktorn enligt formel 

F4: 

       
   

  
             (F4) 

Rel = materialets sträckgräns [MPa] 

µs = vald säkerhetsfaktor 

σtill =tillåten spänning i materialet [MPa] 

Maximalt tillåten skjuvspänning sätts till: 

                 

      = maximalt tillåten skjuvspänning i tvärsnittet 

      = maximalt tillåten böjspänning i tvärsnittet enligt (F4) 

Hålkantstryck 
Hålkantstryck uppkommer när två ytor är sammanfogade med skruv, bult, nitar eller andra 

genomgående fästelement. Hålkanttrycket är det tryck som hålets kanter utövar på det 

genomgående elementets buktande yta. Vid beräkningar antas detta tryck vara jämnt fördelat 
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över ytan. Ytan (arean) där hålkanttrycket verkar är      Där d är det buktiga elementets 

diameter och t är tjockleken på plåten. I övrigt är ekvationen lik den vanliga 

dragspänningsekvationen F2. 

Böjtröghetsmoment och böjmotstånd 
Om du tar en linjal och försöker böja den i liggande tillstånd så märks ganska fort att det inte 

är så svårt. Reser man istället linjalen och försöker böja den stående så blir det betydligt 

svårare. Det har att göra med att olika tvärsnitt står emot böjning i olika utsträckning.  

Böjtröghetsmomentet, I, avgör hur bra tvärsnittet står emot böjning. Böjtröghetsmomentet 

beskriver hur stor normalspänningen som uppstår i tvärsnittet blir vid balkböjning. Formler 

för olika böjtröghetsmoment finns i flertalet formelsamlingar bland annat Formler och tabeller 

för mekanisk konstruktion av Karl Björk [L1]. För exempel på formelsamlingsutdrag se 

bilaga 1. Böjmotståndet för en balk kopplas till böjtröghetsmomentet genom formel F5: 

    
 

 
             (F5) 

W = böjmotstånd [längdenhet3] 

I = böjtröghetsmoment [längdenhet
4
] 

e = kantavstånd [längdenhet], avståndet från tvärsnittets tyngdpunktslinje och yttre kant.  

För symetriska tvärsnitt kommer kantavståndet att vara lika mellan övre och undre kant. För 

ickesymetriska tvärsnitt gäller att böjmotståndet som används vid beräkning är det lägre 

värdet. Spänningarna som uppstår vid ren böjning riktas och beräknas enligt figur 6: 

 

Figur 6 Böjspänningar i tvärsnitt 

Mmax = maximalt böjmoment för tvärsnittet 

T = tvärkraft 

Smax = maximala statiska momentet 

I = tröghetsmoment för hela ytan 

b = bredd på ytan. 

Enligt figur 6 skapar momentet en tryck- respektive dragpåkänning i balken medan 

tvärkraften i sin tur skapar en skjuvspänning i tvärsnittet. Studerar man formeln för 

normalböjspänningen så upptäcker man att det inte behövs så stort moment för att skapa ett 

stort tryck. Detta gör att de konstruerade detaljerna kommer att göras för att få så lite 

momentpåkänningar som möjligt.  
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Deformation 

Två olika sorters deformation förekommer. Dessa är elastisk och plastisk deformation. 

Elastisk deformation kan ses som en fjäder eller ett gummiband. När en konstruktion utsätts 

för en kraft kommer den att deformeras mer eller mindre. Om spänningarna är under 

sträckgränsen när kraften avlägsnas så kommer konstruktionen att återgå till sitt ursprung. Är 

kraften däremot så stor att spänningarna uppgår till större än sträckgränsen så kommer inte 

konstruktionen att återgå till sitt ursprung utan en kvarstående deformation är ett faktum. 

Om en konstruktion har utsatts för plastisk deformation så kommer den i de flesta fall inte 

hålla för lika mycket nästa gång den belastas, vilket gör det väldigt viktigt att se till att ha en 

säkerhetsfaktor för att undvika plastisk deformation. 
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FEM 

Som nämnts tidigare kommer den här rapporten inte att innehålla några handgjorda 

uträkningar av hållfasthet. Istället kommer datorsimulerade beräkningar att användas.  

Finita Elementmetoden (FEM) är en numerisk metod för att lösa differentialekvationer inom 

konstruktion och teknisk fysik. FEM är användbart för att lösa komplicerade geometrier, 

belastningar och materialegenskaper där analytiska lösningar inte går att använda. 

Vid vanliga hållfasthetsberäkningar för fackverk, balkar och andra enkla strukturer så används 

mycket förenklingar och idealfall. 

Vid FEM så kan mycket mer komplexa geometrier användas. Detta kräver dock att vi förstår 

objektets fysikaliska egenskaper som styrka och värmeöverföring. 

Det var inom flygindustrin i slutet av andra världskriget som FEM växte fram. Då behövde 

man göra lättare jetplan, missiler och vanliga flygplan som inte gick sönder. FEM och 

datorutvecklingen kom under samma period vilket gjorde att utvecklingen av FEM-

programvaror gick fortare.  

Idag används FEM inom flyg- och bilindustrin, statiska och 

dynamiska konstruktioner, värme- och vätskeflöde, 

ljudutbredning och annat. 

I differentialekvationerna i en hel modell blir oftast 

variabeln olinjär. För att analysera en modell så delas den 

in i ett likvärdigt system gjort av många mindre delar (finita 

element) sammanbundna i punkter (noder) och/eller 

linjer/ytor delade av flera delar. Med de mindre elementen 

så kan differentialekvationens variabel antas vara linjär och 

därmed kan de generella differentialekvationerna lösas 

approximativt. I figurerna 7-9 visas olika exempel på finita 

element. 

I detta arbete kommer endast statiska belastningar att 

analyseras. Vid statiska analyser beräknas 

deformationerna genom att se systemet som ett 

fjäderförband där sambandet mellan fjäderkraften och 

fjäderns förlängning löses enligt formel F6: 

           (F6) 

k = fjäderns styvhet  

u = fjäderns förlängning 

 

Figur 7 1-D (linje), fjäder, balk, rör, 

etc. 

Figur 8 2-D (plan), membran, plåt, 

skal, etc. 

Figur 9 3-D (solid), temperatur, stress, 

flöde, etc. 
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I en konstruktion representerar k styvheten hos materialet. Genom att använda sambandet i 

Hooke´s lag (se formel F7) och sambandet mellan spänningen σ och töjningen ε (se formel 

F8) i materialet så kan konstruktionens deformationer omvandlas till spänningar.  

                   (F7) 

                   (F8) 

E = elasticitetsmodul, materialberoende konstant 

I figuren nedan visas hur ett linjärt element med två noder utsätts för påfrestningar. Genom att 

ta skillnaden på u1 och u2 får man fram hur stor deformationen av elementet är.  

 

Figur 10 Linjärt fjädersystem med noder 

Figur 11 visar hur de olika noderna påverkar varandra. 

 

Figur 11 Två fjädersystem som påverkar varandra 

För att lösa system som innehåller många noder används matrisberäkningar, detta kommer 

inte att gås igenom i denna rapport.  

En FEM-analys har dock sina brister. Metoden är approximativ och detta medför att 

korrektheten av resultaten är beroende av modellen, materialdata samt belastningsfallens 

korrekthet. Elementens storlek påverkar även dessa resultat. Mindre element ger ett 

noggrannare resultat men nackdelen att det tar längre tid att analysera då det blir mer data att 

behandla.  

En annan brist är att programmen brukar göra antaganden som att materialet är homogent och 

ofta också isotropt, vilket leder till att styvheten antas vara lika i alla riktningar i materialet. 
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GENOMFÖRANDE 

Under projektets genomförande har ett flertal faser behövts genomgå för att få ett resultat. De 

olika faserna är beroende av varandra för att föra arbetet vidare. Faserna i projektet beskrivs 

enligt följande: 

 Tidsplanering 

Arbetet omfattar 10 veckors heltidsstudier vilket motsvarar 15 högskolepoäng. Arbetet 

utförs under vårterminen 2013. För att hinna med alla faser i projektet så skapades en 

tidsplan enligt nedan:  

o v14 Utförlig projektplan, analys av problemen 

o v15 Analys av problemen, analysera eventuella lösningar 

o v16-18 Konstruera  

o v19 Konstruera, skriva rapport 

o v20 Preliminär rapport klar 

o v21 Granskning av rapporter (kollegial granskning) 

o v22 Färdigställande av rapport 

o v23 Färdigställande av rapport 

 Faktainsamling 

Eftersom lösningen som tagits fram utgår från en befintlig modell så har det varit 

viktigt att noggrant studera hur den fungerar och hur eventuella lösningar kan 

implementeras. Detta har gjorts genom att analysera och studera de befintliga CAD-

modellerna och studera produktionen av en befintlig modell.  

 Utvärderingar 

För att ta reda på vilka faktorer som gör att den nuvarande modellen inte klarar av 

delmålen gjordes en produktanalys. Med en produktanalys i ryggen började 

undersökningar göras för att se vilka möjligheter till förbättringar/lösningar som finns. 

Genom att ta lärdom från kunskap som redan besitts i företaget idag har många 

lösningar tagits fram. 

 Lösningsförslag 

Lösningsförslag har gjorts på de olika lösningar som tänkts fram. En presentation av 

de olika lösningarna visades upp för de inblandade inom Attacus Power för att besluta 

om vilken/vilka lösning/lösningar som skulle vidareutvecklas. 

 Konstruktion 

Konstruktionsarbetet kan ses som en sammanställning av de tidigare faserna i 

projektet. Resultatet har blivit en 3D-modell av den valda lösningen. Modellen står 

även som underlag för ett framtida ritningsunderlag för produktion. 
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HJÄLPMEDEL 

Kontorsplats med dator där nödvändig mjukvara funnits har Attacus Power tillhandahållit. 

Hjälp med frågor angående befintlig konstruktion och eventuella lösningar har fåtts från 

konstruktörer på Attacus Power. 

För att genomföra projektet har SolidWorks använts som tekniskt hjälpmedel för 

konstruktionsarbetet. SolidWorks är ett 3D CAD-program utvecklat av Dassault Systèmes 

[I4]. SolidWorks Premium 2013 x64 edition SP2.0 är versionen som användes till allt 

konstruktionsarbete.    

Som nämnts tidigare så är FEM utvecklat för att beräknas av datorer och för att datorerna ska 

kunna göra dessa beräkningar behövs det ett program. Den mjukvara som har använts i denna 

rapport heter ”XpressSimulation” och är en del av SolidWorks. Genom att vara en del av 

CAD-mjukvaran förenklas simuleringen mycket genom att inte behöva beräkna om 

geometrierna. I FEM-verktyget finns även en funktion som hjälper till att göra om modellen 

så att den ska klara de påfrestningar man belastar modellen med ifall beräkningarna visar på 

flytningar.  
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RESULTAT AV LÖSNINGSFÖRSLAG 

Inledande arbete 

Produktanalys 
För att veta vad som behövde göras med den befintliga modellen var det viktigt att veta dess 

begränsningar och hur dessa begränsningar påverkade eventuella lösningsförslag. Det som 

gick att se vid den första anblicken var att elskåpet ovanför generatorn skulle bli ett problem 

då det inte var många centimeter som skiljde dem åt. I figur 12 kan man se detta. 

 

Figur 12 Elskåpets placering ovanför generatorn 

Alternativet att montera elskåpet högre upp  är inte något alternativ då utrymmet ovanför även 

där är begränsat. Se figur 13. 
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Figur 13 Utrymme ovanför elskåpet 

Nedan går det att se hur den befintliga dörren inte är tillräckligt stor för att ge motorn fritt 

spelrum. Detta gör att en lösning för att få ut motorn blir mer problematisk. 

 

Figur 14 Dörröppning till motorsidan 

Undersökningar av de befintliga CAD-modellerna har studerats noga för att se vad som kan 

förbättras och hur en eventuell lösning skulle kunna implementeras.  

Saker som behövdes ta i beaktning var att plåtstorlekar som används är 1200 x 2400 mm eller 

1500 x 3000 mm.  
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Lösningsförslag 

Lyfta ut motorn 
Den första idén var att bara lyfta ut motor och generator med en truck genom en av dörrarna. 

Efter att studerat modellen och även byggandet av den befintliga modellen insågs snabbt att 

det behövdes en del modifiering för att det ska kunna vara genomförbart. Det mest uppenbara 

var att båda dörrkarmarna sitter en bit ovanför infästningen av motorn vilket innebär att en 

trucks gafflar inte kan komma in under motorn. Ett annat problem var att elskåpet, där alla 

kopplingar från generatorn går till, satt för lågt för att det skulle vara möjligt att lyfta motorn 

utan att ta emot något.  

Två frågor på problem ett var; behöver man lyfta motorn underifrån eller går det bra att 

komma in ovanför med gafflarna och vilken av dörrarna är det bäst att utgå ifrån? 

För att få svar på den första frågan så behövdes möjliga fästpunkter för en lyftanordning 

lokaliseras.  

I figur 15 kan man se de möjliga fästpunkterna som lokaliserades markerat med rött.  

 

 

Figur 15 Motor och generator sedd uppifrån med lyftpunkter markerade 

Att göra en fast lyftanordning skulle bli en komplex konstruktion, varför kedjor är den lösning 

som är att föredra. För att inte kedjorna ska bygga för mycket på höjden så måste de ta skarpa 

vinklar från sina fästen vilket påfrestar extra mycket.  

Turbon på motorn, markerad med blått, är i vägen ifall lyftpunkten inte får vara hög vilket gör 

att bara en gaffel har möjligheten att få plats centrerad över motorn. 

Dessa problem gjorde att valet på en lyftanordning ovanför motorn uteslöts. Istället blev valet 

att skapa någon form av hyllor eller fack, under eller på sidan av motorn, där ett par gafflar 

kunde placeras i vid ett lyft.  
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Genom att studera öppningarnas placering gentemot motorn och generatorns placering så får 

man svaret på fråga två. I figur 16 ser man att dörren på motorsidan är den enda som inte en 

gavel tar i vid ett utlyft. 

 

Figur 16 De båda dörrarnas placering 

Nedan kommer några förslag på lösningar att presenteras.    
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Ny upphängning 
Den här idén var den första och mest uppenbara som togs fram och som stod till grund för 

senare lösningsförslag. 

Det första som gjordes var att göra dörren större så att motorn inte 

skulle behöva lyftas så högt från vibrationsdämparna för att komma 

över dörrkarmen samt för att dörrens höjd gjorde det svårt att få in 

gafflarna på något vettigt ställe för att lyfta i.  

En sänkt dörr gjorde det fortfarande inte möjligt att lyfta ut motorn 

då det inte fanns några lyftpunkter att tillgå på varken motor eller 

generator. Det man fick var åtkomst till motorns infästningar. 

Genom att modifiera de ursprungliga motorupphängningarna så 

skapades lyftpunkter för en trucks gafflar. I figur 17 syns ett 

konceptförslag på nya motorupphängningar. 

I det här lösningsförslaget har inte elskåpets placering tagits i 

beaktning utan den fokuserar bara till att få ut motorn. Några 

lyftpunkter för generatorn har inte heller implementerats. 

För en överblick över hela lösningen så kan ni se det i figur 18. 

 

Figur 18 Lösningsförslag ny upphängning 

Fördelarna med den här lösningen är att den är billig att implementera, då både dörr och 

motorupphängningarna ändå ska produceras samt att det är enkelt att lyfta ut motorn. En 

nackdel är att det finns lite plats kvar att placera elskåpet. 

Figur 17 

Koncept på nya 

upphängningar 
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Vicka höljet 
Lösning nummer två baseras på att vicka av höljet för att synliggöra motorpaketet. Då 

aggregatet står på en lastbil är två av sidorna oftast oåtkomliga, vilket gör att det bara är 

möjligt att vicka höljet åt två håll. Genom att rita upp höljets radie i modellen ser man snabbt 

att det inte skulle vara möjligt att vicka höljet utan att en av sidorna skulle ta emot något vid 

vickning, Detta går att se i figur 19.  

 

Figur 19 Vicka upp höljet radie 

Idén arbetades raskt om till att istället bara vicka upp en sida och på det viset ändå möjliggöra 

åtkomst till de viktiga delarna. I figur 20 ses radien för att vicka upp en sida. Ett problem som 

även sågs snabbt med denna lösning var att det skulle behövas förhållandevis kraftig drivning 

för att orka vicka upp hela höljet som sedan blev en sida. Detta gjorde att idén väcktes att 

sidan lika gärna kunde öppnas som en dörr istället för att vickas uppåt. Även denna lösning 

hade sina problem då det både är väggar som utgår från sidorna samt att tätningen skulle bli 

ett problem då vatten kan tränga in från alla håll.  

 

Figur 20 Vicka upp sidan radie 
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Precis som i lösningen för en ny upphängning så har upphängningen även implementeras i 

denna lösning så att en truck skulle kunna lyfta ut motorn och generatorn även här.  

 

Figur 21 Lösningsförslag vicka sidan 

Den enda verkliga fördelen som kan ses i denna lösning är att det ger en bra åtkomst till hela 

innandömet. Nackdelarna är emellertid desto fler. En hel sida är mycket tung och skulle 

därmed behöva kraftiga gångjärn och en stadig vägg att fästa dessa i. Som konstruktionen ser 

ut i dag så är flera av de ingående komponenterna monterade i sidan vilket skulle göra att 

dessa skulle behöva konstrueras om. Den största nackdelen är ändå tätning. För att vatten inte 

ska tränga in ovanifrån eller på sidorna skulle tätningen bli mycket viktig, eventuellt skulle 

vattenavledare behöva implementeras. 
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Lyfta höljet 
Eftersom möjligheten att få av hela höljet genom att vicka av det inte fungerade så togs ett 

annat alternativ fram som uppfyller samma funktion genom att lyfta hela höljet. För att detta 

ska vara möjligt behövs kraftiga domkrafter eftersom höljet väger över ett ton och det hela 

skulle behövas lyftas över en meter upp i luften.  

En saxdomkraft konstruerades för att testa om det skulle kunna vara en lösning för att lyfta 

höljet. När saxdomkraften sedan skulle placeras ut i maskinen blev det tydligt att utrymmet 

var ytterst begränsat vilket gjorde att den idén blev kortvarig. Andra lösningar på domkrafter 

studerades och Benzlers [I5] har domkrafter som bara förflyttar sig vertikalt, vilket gör att de 

tar betydligt mindre plats.  

I figur 22 så har de placerats ut i två hörn. Eftersom höljet var så pass tungt och skulle lyftas 

så högt förutsågs att det skulle bli ostabilt. Därför gjordes funderingar på om det skulle 

behövas styr- och stabilstänger i de två övriga hörnen. Problemet var bara att det inte finns 

någon plats för dessa. 

Avgasröret skulle också bli ett problem då det sitter fast i taket samt i kylartornet. 

Även här skulle en ny upphängning behövas för att göra det möjligt att lyfta ut motorn efter 

att höljet lyfts. 

 

Figur 22 Lösningsförslag domkraft 

Fördelarna med denna lösning är att den är relativt billig att implementera. Förutom att ett par 

avgasrör skulle behöva monteras ner är det en tämligen enkel lösning. Åtkomsten blir även 

den god. Nackdelar med denna lösning är att det behövs extra elektronik för att driva 

domkrafterna. Stabilitetsproblemen på grund av att det inte finns plats för stöd ses emellertid 

som en avgörande nackdel.  
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Dra ut på skena 
Att lyfta eller vicka höljet för att sedan lyfta ut motorn är uppenbart en betydligt större 

operation än att bara få ut motorn genom dörren. Det finns dock tillfällen då man inte har 

tillgång till truck eller liknande som kan lyfta ut motorn och generatorn. Vid dessa tillfällen 

skulle det vara betydligt lättare att bara dra ut motorn.  

Med de tankarna togs ett förslag fram där man på en skena glider ut dessa komponenter 

genom dörren. Eftersom det är mycket massa som ska kunna bäras upp så behövs riktigt 

kraftiga skenor. Produktkataloger för teleskopsskenor behövde tittas igenom för att se om det 

skulle vara möjligt att bära upp en så stor last [I7]. Det visade sig att det var möjligt till utskjut 

på ca 1 500 mm. En ram för skenan konstruerades som då även agerar uppallning. Då inga 

vertikala förflyttningar kommer att göras behöver skenans placering vara över den nedre 

dörrkarmen för att göra det utförbart att dra ut skenan utan att ta i något. För att göra detta 

möjligt så behövdes dörren sänkas även här så att skenan inte skulle bygga så mycket på 

höjden. I figur 23 kan ni se en genomskärning på lösningen när skenan är utdragen. 

 

Figur 23 Genomskärning på lösningsförslag Dra ut på skena 

Den här lösningens fördelar är fler än dess nackdelar. Den första och mest uppenbara fördelen 

är att det är en väldigt enkel lösning som är enkel att utföra. Den ger även lika bra åtkomst 

som om man skulle lyft ut motorn. Stabiliteten hos skenorna måste ses över mera för att se 

hur vibrationer och liknande påverkar lösningen. 
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Smalare 
Behöver utformningen se ut som den gör idag? Går det att flytta om för att få bättre åtkomst? 

Detta var frågor som ställdes under arbetet. Efter mycket studerande av den befintliga 

modellen så kom konklusionen att servicekanalen och tillika luftintaget tar upp onödigt 

mycket plats, detta går att se i figur 24. 

  

Figur 24 Stort luftintag till vänster i bilden 

Funderingar gjordes hur och vart man istället kan ta in 

luft. Som man kan se i figur 25 så har luftkanalen på 

vänster sida i figuren tagits bort och istället lagts i 

botten under motorn och generatorn. Genom att sätta 

motorn och generatorn på luftintaget så kommer de 

upp från golvet vilket gör att det blir lättare att 

komma åt under motorn. Genom att placera dörren så 

att dörrkarmen kommer under motorn så ger det 

möjlighet för att lyfta ut dessa. Att placera luftintaget 

i botten har även gjort att hela konstruktionen kan 

göras ca 500 mm smalare.  

I figuren till höger kan det uppmärksamma ögat se att 

elskåpet sitter vid taket av konstruktionen. Detta är 

möjligt tack vara att outnyttjat utrymme i 

avgassystemet har använts. Figur 26 visar det 

utrymme som tagits tillvara. Figur 25 Lösningsförslag smalare 
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Figur 26 Tomrum i avgaskammaren 

Genom att göra en så här pass stor förändring finns det många saker och frågor att ta hänsyn 

till. Tjockleken på bottenplattan är idag ca 200 mm, behöver den vara så tjock när motorn inte 

står direkt på den? Det finns inte lika mycket plats för ljudabsorbenter i den nya luftkanalen, 

kommer detta att påverka ljudnivån? Kommer den minskade insugsarean att påverka 

luftflödet och/eller kommer det att skapas ett vindsus där? Detta är frågor som skulle behöva 

ses över vid en sådan lösning. 

Fördelar som kan ses med denna lösning är att hela maskinen tar mindre plats och ger bra 

åtkomst till motorn. En stor nackdel är att det krävs mycket arbete för att ta fram en sådan 

lösning då det är många aspekter att studera.   
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Ommöblerat 
Med samma tänk som lösningen ovan har luftkanalen lagts på botten fast denna gång har hela 

bredden behållits. Luftintaget går även hela vägen i denna modell för att bibehålla 

intagsarean. För att den här lösningen ska vara möjlig så behövs kylartornet kortas ner för att 

få plats uppe på ingångskanalen. Hela lösningen gör att utrymmet runt motorn blir mycket 

luftigt och åtkomligt. Genom att ha luftkanalen i botten så kan man, precis som vid förra 

lösningen, placera dörren på så sätt att tröskeln i botten av dörren kommer under motorfästena 

på motorpaketet, vilket skulle göra det enkelt att lyfta ut motorpaketet genom dörren.   

 

 

Figur 27 Lösningsförslag Ommöblerat 

Fördelarna med den här lösningen är att man behåller samma funktionalitet som vid originalet 

men med den positiva egenskapen av luftigare utrymme. Lika som vid det tidigare förslaget 

så finns det mycket att se över för att göra en lösning av den här kalibern möjlig. 
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Takluckan 

Som delmål 3 skulle takluckan ses över och se om en bättre lösning finns att tillgå. Idag sitter 

det en högutväxlad motor som sitter på en axel med en hög kam på. Från kammen går ett stag 

upp till takluckan. När kammen står i sitt horisontella läge är luckan stängd och om den är i 

sitt vertikala läge är luckan öppen. I figur 28 visar på hur lösningen fungerar.  

 

Figur 28 Befintlig konstruktion av takluckan 

Ett linjärt ställdon med trapetsskruv är ett alternativ till dagens lösning [I1]. Ställdonen är då 

tänkt att monteras på taket för att dra upp luckan. En enklare lösning skulle vara att sätta 

ställdonet inne i utluftskammaren, men värmen där inne ligger över 100 grader vilket gör att 

lösningen skulle kosta mycket för att klara av påfrestningarna.  

Ett annat alternativ är att sätta en cylinder som drivs av antingen lufttrycket, kylvätsketrycket 

som finns eller att montera in en hydraulpump. Skulle ett befintligt trycksystem användas så 

skulle lösningen vara helt mekanisk och inga styrsystem skulle därmed behövas. Detta är både 

billigare och lättare att underhålla. 
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Redovisning 

En redovisning hölls där de som var intresserade inom Attacus Power deltog [M2] för att 

utvärdera de olika förslagen på lösningar som uppkommit.   

Alla förslag visades upp och gicks igenom noggrant. Efter att presentationen var klar vägdes 

de olika förslagens fördelar och nackdel mot varandra samt komplexiteten och kostnaden att 

genomföra dessa. De nya modellerna och tänket uppskattades mycket. Då arbetet skulle bli 

för stort så beslutades att det inte var något som detta arbete skulle innefatta. Däremot något 

som en framtida modell skulle kunna inspireras av.  

Det som beslutades var att en lösning där en truck eller liknande, skulle kunna lyfta upp motor 

och generator och sedan föra ut dem genom en dörr likt förslaget med ny upphängning, var 

den idén som var bäst lämpad att fortsätta att arbeta fram en lösning för.  

I och med det beslutet så utvecklades lösningens omfattning och momenten som behövdes ses 

över för att kunna göra den möjlig.  

Förutom att bara lyfta ut motorn och generatorn så togs beslutet att batterierna för startmotorn 

och bränslefilter borde följa med ut för att underlätta för kunderna. En spillplåt under motorn 

och generatorn rekommenderades för att göra maskinen till en trevligare plats efter ett par år 

när packningar och liknande börjat läcka.  

För att kunderna ska kunna ta ut motorpaketet så behöver man montera lös en hel del detaljer 

samt att man behöver tänka på vissa saker för 

att inget ska gå snett. Genom att göra en 

enkel bruksanvisning så kommer det 

underlätta mycket för mekanikerna som ska 

genomföra ingreppet. 

Takluckans olika lösningar presenterades 

även de. Lösningen att sätta ett ställdon på 

taket var det alternativet som välkomnades 

mest. 

Idén utvecklades och en skiss på hur ett 

takmonterat alternativ skulle kunna fungera 

gjordes. Detta kan ses i figur 29. 

Ett problem som uppmärksammades var dock att maskinen blir högre vilket inte är att 

föredra. Efter att ha pratat med produktionschefen Jens Näsström [M4] så tyckte även han att 

en ökning i höjd inte fungerar varför det alternativet kasserades. Lösningen som sitter där idag 

beslutades vara den lösningen som även i fortsättningen kommer att användas. 

 

Figur 29 Skiss på takmonterad trapetsskruv för 

taklucka 
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RESULTAT AV KONSTRUKTIONSARBETE 

Vid det här laget har en bra inblick i vad som skulle göras och vilka idéer på lösningar som 

funnits fåtts. Det är nu dags att se hur resultatet i slutändan blev och hur problemen lösts. 

Resultatet av arbetet är en digital produkt i form av en 3D-modell i CAD-programmet 

SolidWorks. Denna del kommer beskriva och kommentera de olika komponenterna som 

konstruerat och de som modifierats för att fungera med denna lösning. 

Allmänt 

Materialet som valts för de nykonstruerade komponenterna är S355N. Verkstadshandboken 

[L2] beskriver S355N som ett svetsbart konstruktionsstål för de flesta användningsområden. 

Sträckgränsen ligger, som namnet antyder, på 355MPa vid mindre tjocklekar vilket får anses 

som måttligt. S355N räknas som ett låglegerat konstruktionsstål då det har en kolhalt under 

0,5 procent. Den gamla svenska standarden betecknar S355N som SS2134.  

Översikt 

Lösningsförslaget som togs fram lades som grund när den slutgiltiga designen skulle 

utformas. Redan då lokaliserades en del problem som måste lösas för att göra det 

genomförbart att lyfta ut motorn och generator. Dörren behövde göras större, elskåpet 

behövde flyttas och någon form av fickor eller hyllor som gafflarna kunde lyfta i behövde 

konstrueras. Under redovisningen framkom även att en dropplåt borde införas, samt att 

batterier och filter borde följa med motorn.   

Konstruktionsuppgiften kan delas upp i två delar. En del var att göra en lösning för att kunna 

lyfta ut motorpaketet och den andra var att redigera och i vissa fall göra nya lösningar på 

existerande detaljer för att få plats med den nya lösningen. 

 I figuren nedan presenteras en översiktsbild av lösningen för att ge läsaren en bild av 

slutprodukten innan detaljer kring konstruktionen tas upp.  

 

Figur 30 Översiktsbild av lösningen 
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I kommande stycken kommer de olika ingående komponenterna att presenteras samt de 

tekniska lösningarna. Alla måttangivelser är angivna i mm. 

Dörren 

För att göra det möjligt att lyfta ut motorn och generatorn genom dörren så var det nödvändigt 

att sänka den nedre karmen för att göra det möjligt för en trucks gafflar att komma in under 

motorn. För att genomföra detta så fanns det två möjliga lösningar. Dessa lösningar var 

antingen att göra dörren större eller att sänka dörren. 

Efter att ha samtalat med konstruktören David Sandlund [M1] om att förstora dörren så 

framkom det att plåtstorleken var den begränsade faktorn vid dörrtillverkningen, eftersom 

man vill göra höljet på dörren i ett stycke. Plåtstorleken som begränsade var 1500x3000. I 

figur 31 kan man se att det finns ca 140 mm att tillgå av plåten. Då verktyg vid bockningen 

behöver en del att nypa i så är den verkliga tillgången ca 100 mm extra mot vad den är idag. 

Detta gör att dörren valdes att göras 100 mm högre.  

 

Figur 31 Originalplåt dörr 

Figur 32 visar att det är 227 mm från nedre dörrkarmen till generatorns upphängning, som är 

den lägsta punkten på motorn och generatorn. 100 mm större dörr är inte tillräckligt därför 

valdes att även sänka dörren.  

För att flytta ner dörren så behövdes delar både över och under dörren ändras. Möjligheten att 

sänka dörren begränsades till 70 mm varför det valdes.  
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Detta ger inte full frihet för motorn och generatorn att föras ut, men det är tillräckligt för att en 

ny upphängning enkelt kan få upp motorn och generatorn över kanten. Alternativ två på 

lösningar behövdes därmed också tas med.  

 

Figur 32 Höjd från dörrkarm till generatorupphängning 

Över dörren är det en sektion gjord av en bockad plåt. Denna plåt gjordes då även 70 mm 

högre för att fylla upp för den sänkta dörren.  

Sektionen under dörren är även den gjord av en bockad plåt. Där uppkom dock ett problem 

eftersom höjden på den färdiga sektionen skulle bli för låg för att göra det möjligt att bocka. 

En 100x30x2,5 fyrkantsprofil valdes att användas istället för den bockade plåten. 

Höja motor 
Efter att dörren är omgjord för att få ut motorn och 

generatorn genom dess öppning, så behövdes det en lösning 

för att få ut motorpaketet.  

Som man kan se i figur 33 sitter idag motorn ihop med 

vibrationsdämparna genom två fötter. Då en dropplåt ska 

implementeras som ska ligga under motorn så beslutades att 

göra motorn och dropplåten till ett stycke för att sedan sätta 

avtagbara fötter under det.  

Genom att göra fötterna avtagbara så behöver inte motorn 

och generatorn lyftas lika högt för att komma över 

dörrkarmen.  

Under hela konstruktionsförloppet har meningen varit att få 

så enkla lastfall som möjligt och göra detaljerna enkla att 

tillverka.  
Figur 33 Originalfötter 
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Dropplåt 
Efter ett par år när packningar och liknande har börjat läcka olja så är det fint att ha något som 

fångar upp droppandet. Därför gjordes en dropplåt som går under hela motorn och en bit in 

under generatorn.  

Eftersom att dropplåten är en centrumdetalj av konstruktionen så beslutades att alla de andra 

delarna utgår från denna.   

Då dropplåten inte kommer att ta upp några belastningar så valdes att göra plåten i två mm 

plåt. Två mm är mer än tillräckligt för belastningarna, men för att undvika att plåten börjar 

skallra av vibrationer så valdes att göra den styvare än nödvändigt. I figur 34 ser man hur den 

släta plåten ser ut och i figur 35 den färdigbockade plåten. 

 

 

Figur 34 Dropplåt slät 

 

Figur 35 Dropplåt bockad 
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Sidostycken 
Dropplåten är inte dimensionerad för att ta upp några större krafter varför den inte kan hålla 

upp motorn och generatorn. För att göra detta så gjordes sidostycken till dropplåten.  

Sidostyckena har flera uppgifter, som namnet antyder så täcker de av dropplåtens sidor så att 

olja inte kan rinna ut där. Dess största uppgift är dock att bära upp motorpaketet och överföra 

alla de stora krafterna från motorpaketet ner till vibrationsdämparna.  

Genom att göra sidostycken tillräckligt höga så skapades ett mellanrum mellan dropplåten och 

oljetråget på motorn. Detta gjorde det möjligt att införa fickor i sidostyckena för att göra 

lyftpunkter för gafflarna på en truck.  

Det främre och det bakre sidostycket ser inte likadana ut då infästningspunkterna på motorn 

och generatorn ser mycket olika ut.  

Det främre sidostycket går att se i figur 36. Som man kan se är det gjort i ett stycke bockad 

plåt för att göra det lättare att tillverka. Genom att se till att kraften är så ren tryckkraft som 

möjligt så kan konstruktionen göras vekare. Längst ner på detaljen kan man se att sidorna inte 

går ända ner, detta är för att dropplåtens bockradie inte ska ta emot.  

 

Figur 36 Täckplåt fram 

Fickorna är 155x65 mm vilket är så stora som möjligt utan att göra konstruktionen för vek. 

Höjden mot botten gör att ca 8 liter olja kan läcka ut innan det rinner över. Genom att ha en 

stor framsida så blir spänningarna mindre vid lyft med gafflar.  

Det bakre stycket har en annan utformning då generatorns fästpunkter sitter vertikalt till 

skillnad från motorns horisontella, se figur 37.  
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Figur 37 Täckplåt bak 

Med fötterna monterade kommer all kraft gå rakt ner till fötterna vilket gör att sidostycket inte 

kommer att påfrestas avsevärt, detta går att se i figur 38.  

 

Figur 38 Täckplåt bak med fötter 

Däremot när fötterna är bortmonterade, och täckplåten står på backen eller lyfts av gafflar, så 

kommer ett böjmoment att inträffa. För att se om den här detaljen kommer att hålla så 

behövdes en FEM-analys göras. Detta tas upp i sektionen FEM. 

Fötter 
För att bygga upp den höjd som behövs för att ge tillräckligt med markfrigång så att truckens 

gafflar kommer åt så används fötter. Designen på de ordinarie fötterna togs tillvara och 

gjordes om för att passa den nya konstruktionen. I figur 40 ser man att de främre fötterna har 

en höjd av 135 mm, detta tillsammans med vibrationsdämparna ger en frigång på 22 mm mot 

dörrkarmen, detta går att se i figuren nedan. 

 

Figur 39 Frigång mot dörrkarmen 
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Figur 40 Fot fram                                           Figur 41 Fot bak 

 

Då de främre fötterna blev den styrande höjden anpassades de bakre fötterna för att passa in i 

det bakre sidostycket. Detta gjorde dem 180 mm höga som går att se i figur 41.  
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Batterihållare 
Under presentationen av lösningsförslagen så bestämdes det att batterierna till startmotorn ska 

följa med motorn ut för att underlätta vid uttagningen av motorn. För att göra detta så 

behövdes det en batterihållare att placera batterierna på. Eftersom en dropplåt redan behöver 

bockas vid tillverkningen så gjordes en extra hylla där batterierna kan stå.  

Ifall batterierna mot all förmodan skulle börja läcka så valdes att göra en ram runt batterierna 

som ni kan se i figur 42. 

I figur 43 ses två hål i sidan på dropplåten, dessa hål är till för att dra igenom remmar för att 

spänna fast batterierna.  

Två batterier väger ca. 40 kg och böjmotståndet för en tunn plåt är inte stort. Därför gjordes 

stöd som svetsas fast under hyllan mot dropplåten, dessa går att se i figur 44. Genom att göra 

små flikar på hållarna och motsvarande hål i hyllan, som syns i figur 45, får svetsaren det 

mycket lättare att placera ut fästena utan att behöva mäta och titta på ritningen. 

 

  

 

Figur 43 Ram runt batterierna Figur 42 Hål för remmar 

Figur 44 Stöd batterihållare Figur 45 Hål och flik i genomskärning 
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Filterhållare 
Tidigare bestämdes att de båda externa bränslefiltrena skulle följa med motorn ut. De två 

bränslefilter som det handlar om är till för att avskilja vatten och partiklar från dieseln. För att 

dessa skulle kunna följa med motorn behövdes en hållare göras som monterades på den nya 

lösningen.  

För att utnyttja utrymmet på så bra sätt som möjligt valdes att det övre hålet i hållaren, som 

syns i figur 46, delar plats med monteringshålet för det främre sidostycket som syns i figur 36. 

I figur 47 visas de båda filtrena monterade. 

 

Figur 46 Filterhållare 

 

Figur 47 Filter monterade 
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Elskåp 

Takhöjden är en begränsande faktor i denna modell. Detta gör att en högre 

motorpaketsplacering ger följdverkningar. I detta fall är det elskåpet som skulle tagit i 

generatorlådan om inget gjorts.  

Efter att ha samtalat med elkonstruktören Erik Trapp [M3] om att minska storleken på skåpet 

visade det sig att gå ner i volym inte var ett alternativ och utan att specialbeställa ett elskåp så 

gick det inte att få det i en bredare konfiguration som samtidigt var lägre. Detta gjorde att en 

omplacering av antingen motorpaketet eller elskåpet var det enda alternativet.  

Som figur 16 har visat så fanns det ingen möjlighet att flytta motorpaketet åt vänster utan att 

något skulle ta i dörrkarmen vid utlyft. Så elskåpet behövde flyttas och det enda tomma 

utrymmet var på väggen mittemot. Men även där skulle generatorlådan ta i om inte 

motorpaketet flyttades. Här var det då fråga om att flytta det åt höger vilket inte var något 

problem.  

Skenan som elskåpet skulle sitta fast i, i den ordinarie väggen flyttades med och gjordes 

längre för att passa in på den nya väggen. I figurerna 48 och 49 kan man se hur den nya 

placeringen av elskåpet och förflyttningen av motorpaketet gjort det fritt att lyfta ut 

motorpaketet.    

Figur 49 Ny placering av elskåpet ovanifrån Figur 48 Ny placering av elskåpet bakifrån 
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Luftfilter 

När elskåpet flyttade till väggen mittemot så skulle det inte vara möjligt att öppna dörren då 

luftfiltret skulle vara i vägen som syns i figur 50. Därför behövdes luftfiltret flyttas. Möjliga 

platser att sätta luftfiltret på skulle vara på sidan av motorn under elskåpet eller att rikta det 

rakt upp. Då filtret byts med jämna mellanrum så var inte det några bra platser ur ett 

åtkomstperspektiv. Därför beslutades att vända filtret 180 grader som ni kan se i figur 51. 

Genom att montera filtret på sidan av kylaren så ger det gott om utrymme för elskåpsdörren 

att öppnas men även en smidig åtkomst för att byta filtret från fronten. 

 

Figur 51 Luftfilter med en krök på 180 grader Figur 50 Bränslefilter i originalutförande 
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Slangar 

Till- och fråntrycksrör samt vattenkylningsslangar från kylaren behövde ritas om för att passa 

in på den högre konstruktionen.   

Skyddsplåt för gafflar 

Efter att ha visat upp projektet för Jens Näsström [M4] så uppkom en viss oro för att 

felvinklade gafflar skulle kunna penetrera oljetråget i botten av motorn. Då oljetråget är gjort 

av tunnplåt skulle den inte klara av mycket felmanövrering av gafflarna innan den brister.  

Med detta i åtanke så utformades en skyddsplåt för att klara av mindre felmanövreringar och 

för att förvarna om att något är håller på att gå fel.  

I figuren nedan kan ni se hur plåten utformats. Genom att göra en liten urgröpning i sidan av 

plåten så kan den riktas in mot det motsvarande hålet i dropplåten vid svetsning. I figur 53 

visas skyddsplåten installerad och hur den därmed skyddar oljetråget. 

 

Figur 52 Skyddsplåt oljetråg 

 

Figur 53 Skyddsplåt installerad 
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Avgasrör 

När motorpaketet flyttades åt höger blev anslutningen till avgassystemet inte rakt ovanför 

avgasutgången på motorn som innan. Då avgassystemet inte kunde flyttas på grund utav 

platsbrist så fanns bara möjligheten att göra om anslutningsröret. I figur 54 kan man se hur 

den ordinarie lösningen såg ut och i figur 55 ser man hur den nya anslutningen ser ut. 

Figur 55 Ny lösning på 

avgasrör 

Figur 54 

Originalavgasrör 
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FEM 

Finita element metod analys användas för att se om konstruktionen skulle hålla för de olika 

lastfallen. För att utföra FEM-analysen så användes det inbyggda verktyget 

”SimulationXpress analysis wizard” i SolidWorks.  

Värt att notera är att inga av analyserna är helt korrekta då varken exakta vikten av motor eller 

generatorn fanns att tillgå. Metoden tar heller inte hänsyn till vibrationer och dylikt som kan 

förändra lastfallen. Simuleringarna kommer bara att analysera ifall konstruktionen klarar av 

en säkerhetsfaktor på ett (1). Detta gör att analyserna bara kommer att belysa de delar som 

kommer att fallera ansenligt. Delar som inte klarar av påfrestningarna syns i figurerna som 

rött.   

Krafterna som har använts vid analyserna är en sammanlagd last på 10 000 N på 

generatorsidan och 5 000 N på motorsidan. 

Lastfall 
 

Fall 1 

Lastfall ett uppkommer när motorpaketet står fastmonterat i maskinen.  

I det här fallet kommer krafterna i stort gå rakt ner till vibrationsdämparna. I det främre 

sidostycket kommer skjuvkrafter att uppkomma i skruvförbandet mellan motor och 

sidostycket, även ett hålkantstryck kommer att infinna sig vilket kommer att medföra lokala 

spänningskoncentrationer. Detta lastfall anses inte vara ett dimensionerande fall varför det 

inte kommer att studeras vidare. 

Fall 2 

Lastfall två uppstår när en gaffeltruck lyfter ut motorpaketet. I detta lastfall så belastar 

gafflarna de övre ytorna i gaffelfickorna.  

Under konstruktionsfasen så fanns farhågor om att sidostycket för generatorn inte skulle klara 

av det böjmoment som uppkommer då fötterna är bortmonterade. För att undersöka detta så 

gjordes en FEM-analys av hela konstruktionen där detta studerades.  

Det första belastningsfallet som studerades är när konstruktionen lyfts och den vinklade 

stycket inte längre får stöd av fötterna. 

 I figur 56 visas simuleringen av FEM-analysen. Som man ser blir det för stora 

kraftkoncentrationer för att undvika flytning av materialet.  
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Figur 56 FEM-analys lastfall 2 

Fall 3 

Lastfall tre inträder när motorpaketet sätts ner på backen utanför maskinen. Precis som i 

lastfall två kommer de fixerade ytorna att belastas i rent tryck. 

Det här lastfallet är det som kändes som det mest påfrestande fallet då böjtröghetsmomentet i 

generatorsidostycket är begränsat.  

I figuren nedan syns tydligt att detta lastfall skulle fallera totalt.    

 

Figur 57 FEM-analys över hela bottenplåten stående på backen 

Förstärkning av bakre täckplåt 
FEM-analysen belyste tydligt att konstruktionen behövde förstärkas om det skulle vara en 

möjlig lösning. Problemet med flytningarna är att böjtröghetsmomentet i konstruktionen är för 

lågt för att klara av de krafter den utsätts för.  

För att lösa detta problem så måste tvärsnittet få ett större böjmotstånd. Detta kan 

åstadkommas på två sätt. Antingen så används en tjockare plåt vid tillverkningen eller så 

förändras tvärsnittet.  

Så få plåttjocklekar som möjligt bör användas i hela konstruktionen för att förenkla 

tillverkningen. Om tjockleken görs större så skulle även de andra detaljerna som använder den 

storleken att behöva förstoras vilket leder till ökade kostnader och vikt. Enklare är då att göra 

om utformningen av tvärsnittet.  
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En extra plåtbit valdes att bockas till och sattes fast som ett U under den drabbade detaljen. I 

figur 58 kan ni se hur denna lösning ser ut.  

 

Figur 58 Täckplåt generator med förstärkning 

För att testa om förstärkningen hjälpte gjordes en ny FEM-analys för lastfall tre. Som man 

kan se i figur 59 så finns inga anmärkningar att göra på denna konstruktion. 

 

Figur 59 FEM-analys lastfall 3 med förstärkning 
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Översikt av den färdiga konstruktionen 

Nu har alla de ingående delarna gåtts igenom och vissa bilder har visat på hur resultatet blev. 

Här kommer till sist översiktsbilder av hela arbetat att visas. I figurerna 60-63 visas lösningen 

ur olika vinklar och installationer. 

 

Figur 60 Översiktsbild av motorn monterad på konstruktionslösningen 

 

Figur 61 Aggregatet sett från motorsidan  

med förstorad och sänkt dörr 
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Figur 62 Dörren borttagen för att visa hur lösningen passar 

 

Figur 63 Höljet borttaget för att visa motor- och generatorlösningen monterad på 

vibrationsdämparna 
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Manual för utmontering 

För att göra det enklare för kunderna vid uttagning av motorpaketet så har en enkel manual 

tagits fram. Manualen visar med enkla figurer hur olika delar ska tas isär och i vilken ordning. 

Denna kan ses i bilaga 2. 

Visningsmaterial av nya konstruktionen 

En enkel presentation av den nya modellen togs fram för att visa kunderna hur de nya 

funktionerna och lösningarna inverkar på maskinen. Bilaga 3 visar denna. 

Vikt av nya konstruktionen 

Då materialen som ska användas vid produktionen har specificerats i SolidWorks kan massan 

enkelt tas fram. Genom att använda verktyget ”massproperties” fås vikten fram till 31 kg. 

Detta är inte en exakt siffra på den färdiga produkten då fästelement och svetsfogar inte har 

tagits i beaktning. Detta är dock en liten del av hela maskinen vilket gör det försumbart. 
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SLUTSATSER, DISKUSSION OCH 

VIDAREUTVECKLING 

Kravuppföljning 

En krav- och målspecifikation sattes upp innan arbetet började. För att se om dessa 

specifikationer uppfylldes presenteras de nedan: 

5. Servicevänlighet.  

o Uppfyllt. Genom konstruktionslösningen för att lyfta ut motorn och generatorn 

så uppfylls detta mål.  

6. Konstruktion överbyggnad.  

o Delvis uppfyllt. Då detta inte var ett prioriterat mål har ingen större vikt lagts 

på detta mål. Med det sagt så har hela konstruktionen tittats över och inga 

uppenbara brister eller förbättringar har kunnat belysas. Förslag på en helt ny 

utformning har dock tagits fram. Då det är mycket jobb att ta fram en ny 

modell så beslutades att låta idéerna föras vidare till dess att nästa modell ska 

tas fram.  

7. Robusthet.  

o Uppfyllt. Tackluckans konstruktion har setts över och konklusionen har gjorts 

att den sittande redan är den bästa lösningen. 

8. Allmänna förbättringar. 

o Uppfyllt. Genom att inkludera en dropplåt så blir underhållsarbetet lättare och 

trevligare att utföra. Luftfiltrets placering har även gjort det lättare att byta 

filterinsats.   

9. Presentera konceptet i form av en CAD-modell. 

o Uppfyllt. Alla modeller som tagits fram har visats och överlämnats till Attacus 

Power AB. 

 De yttre fysiska måtten får inte ändras. 

o Uppfyllt. Inga yttre ändringar har gjorts. 

 Viktökningen får inte överstiga 50 kg. 

o Uppfyllt. Som har visats så har viktökningen blivit ungefär 30 kg. 

 Ljudet får inte bli högre, allra helst tvärt om. 
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o Neutralt. Då inga mätningar eller simulationer gjorts så går det inte att veta 

hur ljudnivån påverkas av den nya lösningen. 

 Värme får inte bli ett problem. 

o Uppfyllt. Inget tyder på att värmen påverkas av konstruktionslösningen. 

 Motor och generator ska kunna tas ut inom en timme av två man. 

o Neutralt. Test måste göras för att säkerställa detta, men lösningen har gjorts så 

enkel som möjligt för att utföra alla moment. 

 Priset får inte öka med mer än 15 000 SEK  

o Neutralt. De enda merkostnaderna kommer från lösningen för 

servicevänlighet. Då den endast är gjord av plåt så hålls priset nere. De exakta 

kostnaderna är inte givna.   

Diskussion 

Efter att konstruktionsarbetet blev klart har det kommit fram två saker som inte tagits hänsyn 

till under arbetets gång. Båda hänger ihop och handlar om elskåpets placering. När arbetet 

började så studerades hela maskinen för att se vilken dörr som motorn skulle gå igenom utan 

att behöva göra något på bredden av dörrarna.  

Det var bara dörren på motorns sida som klarade det. Redan då visste jag att elskåpet inte 

skulle få plats där den sitter idag, men hade inte klart vad som skulle görs för att få plats med 

det. Senare beslutades att flytta det till väggen mittemot och då även flytta hela motorn och 

generatorn närmare kylartornet.  

Eftersom motordörren redan valts som den givna dörren så togs inte den andra dörren med i 

beräkningarna när elskåpet flyttades. Om den tagits med skulle jag sett att det hade räckt med 

att flytta motorn och generatorn från kylartornet istället.  

En annan sak är att elskåpet installeras i vanliga fall innan höljet kommer på plats. Detta är 

inte längre möjligt då väggen som det är tänkt att elskåpet ska sitta på hänger ihop med höljet. 

Någon form av ställning för tillfällig installation eller liknande måste införas ifall denna 

konstruktion ska bli möjlig.  

Skulle man istället ha kvar elskåpet där det sitter idag och sedan flytta motorn och generatorn 

från kylartornet och då ta ut allt genom dörren mot generatorn, skulle det medföra andra 

fördelar. En av de största fördelarna är att den mesta vikten ligger i generatorn så vid ett lyft 

med truck skulle tyngdpunkten hamna närmare trucken vilket är att föredra. Dörren skulle inte 

behöva göras större heller, kanske sänkas lite men det är ett litet ingrepp.  

Utformningen av täckplåten för generatorn var länge ett problem. Anledningen var att 

vibrationsdämparnas placering i längdriktningen inte ville flyttas på, detta ledde till att 

fötternas placering problematiskt då jag ville få dem rakt under generatorupphängningen.  
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Jag såg ganska tidigt att den lösning som gjordes inte borde klara påfrestningarna, men jag 

fortsatte med den ändå, då jag inte visste hur det skulle lösas. Det var först efter att FEM-

analysen gjordes som utformningen av förstärkningen kom. 

Det känns roligt att modellerna där det stuvats om en del uppskattades så mycket. Även om de 

inte användes i det här arbetet så finns idéerna kvar när en framtida modell ska tas fram.  

I övrigt så tycker jag att alternativet som jag tagit fram är bra och uppfyller de övergripande 

mål som ställts på projektet. 
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