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Förord 
Denna rapport är en del av resultatet av mitt examensarbete som är avslutningen på min 

högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik vid Umeå Universitet. Arbetet har utförts på 

uppdrag av Indexator Rotator Systems under perioden april till juni 2015. 

Jag vill passa på att tacka Indexator för att jag fått möjligheten att utföra detta arbete. Ett 

särskilt tack till Lars Mikaelsson för den handledning han gett och de lärorika diskussioner 

som vi haft. 

Ett tack riktas även till Ronny Östin för hjälp och vägledning kring energiberäkningar. 

Slutligen vill jag också tacka min universitetshandledare Staffan Schedin för all hjälp under 

arbetets gång. 

 

Daniel Lindberg 
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Sammanfattning 
Nästan alla kranar på marknaden som används till bl.a. skogsbruket, materialhantering och 

transport har någon form av länkar som standardutrustning. Länkarna är monterade mellan 

kranen och redskapet, vilket gör det möjligt för redskapet att pendla i två riktningar och på så 

vis kunna hålla sig horisontellt i alla lägen. Många av länkarna är även försedda med bromsar 

som dämpar oönskade pendlande rörelser och dessa bromsade länkar kallas då för 

svängdämpare. Indexator Rotator Systems är en stor tillverkare av bl.a. sådana länkar och 

deras produkter ligger i framkant på marknaden. För att kunna bibehålla och stärka sin 

position måste produkterna ständigt utvecklas och förbättras. För att på ett så bra sätt som 

möjligt kunna göra detta är det bra att ha möjlighet att testa produkterna under realistiska och 

kontrollerade former. Till detta behövs en testrigg, vilket i dagsläget saknas för testning av 

svängdämpare. 

Detta arbete syftar till att ta fram ett konceptförslag på en sådan testrigg. Arbetet har 

begränsats till att ta fram ett förslag på hur problemet kan lösas och därför har en mer 

ingående analys av vilka komponenter som är bäst att använda för konstruktionen utelämnats. 

Arbetet inleddes med att en kravspecifikation skapades tillsammans med företaget där vissa 

funktionella krav på testriggen sattes utifrån önskemål. Med kravspecifikationen som grund 

togs sedan ett flertal skisser på olika lösningar fram och presenterades varefter en lösning 

valdes att gå vidare med. Diverse beräkningar utfördes för att undersöka rimligheten i olika 

utföranden samt visa på de funktionella förutsättningarna och slutligen konstruerades och 

presenterades en 3D-modell för att illustrera konceptförslaget. 

Resultatet av arbetet har lett fram till ett förslag på ett koncept för en testrigg som uppfyller de 

ställda kraven i kravspecifikationen och som möjliggör testning av svängdämpare på ett 

realistiskt sätt. 
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Summary 
Almost all cranes on the market that are used to for instance forestry, material handling and 

transport have some kind of links as standard equipment. The links are mounted between the 

crane and the tool and enables the tool to oscillate in two directions and thus help it to stay 

horizontal in any position. Many of the links are also provided with brakes which dampens 

unwanted oscillating movements and these braked links are called swing dampers. Indexator 

Rotator Systems is a major manufacturer of, among other things, such links and their products 

are at the front edge of the market. In order to maintain and strengthen their position, the 

products must constantly develop and improve. To be able to do this in the best way possible, 

it is an advantage to have the opportunity to test the products under realistic and controlled 

conditions. For this a test rig is needed which in the current situation is missing for testing the 

swing dampers. 

This work aims to develop a concept proposal on such a test rig. The work has been limited to 

produce a proposal on how the problem can be solved and therefore a more detailed analysis 

of which components are best to be used for the structure has been omitted. 

The work began with a specification created together with the company in which certain 

functional requirements on the test rig was based on preference. With the specifications as a 

basis, several sketches of different solutions were developed and presented, after which one of 

these solutions was chosen to proceed with. Various calculations were performed to examine 

the plausibility of various designs and demonstrate the functional requirements and finally a 

3D model was constructed and presented to illustrate the concept proposal. 

The result of this work has led to a proposal of a concept for a test rig that meets the 

established requirements of the specifications and allows testing of the swing damper in a 

realistic way. 
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Terminologi 
 

CAD: Computer-aided design, ett hjälpmedel för att skapa 3D-modeller samt ritningar. 

FEM: Finita elementmetoden, en numerisk metod för att bestämma de spänningar som 

uppkommer i ett material hos en komponent då den utsätts för olika lastfall.  

Frekvensomriktare: En elektronisk motorstyrning som styr en motors varvtal genom att 

ändra elnätets frekvens. 

Konvektion: Värmetransport mellan en fast yta och en fluid. 

Sträckgräns: Den högsta spänning som ett material tål utan att plastiskt deformeras. 

Utmattningsgräns: Den högsta spänning som ett material tål utan att brott inträffar, trots att 

det belastas med ett mycket stort antal lastväxlingar.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Indexator Rotator Systems är idag världsledande tillverkare av rotatorer till kranar för bl.a. 

skogsbruket, materialhantering och transport men de är även en stor tillverkare av olika typer 

av länkar, svängdämpare och våglänkar. I princip samtliga av dessa kranar på marknaden har 

någon typ av länkar. Länkarna gör det möjligt för redskapet att pendla i två riktningar och på 

så vis kunna hålla sig horisontellt i alla lägen. Svängdämpare kallas de länkar som är försedda 

med bromsar som dämpar de oönskade pendlande rörelserna i redskapet som uppkommer då 

man t.ex. svänger med kranen. Länken/svängdämparen är monterad ovanför rotatorn och 

utgör kopplingen mellan denna och kranen. I jämförelse med obromsade länkar ökar 

svängdämpare både produktivitetet och komfort samtidigt som de minskar belastning på kran 

och redskap. 

Svängdämparnas bromsskivor samt bromsbackarna som bromsskivorna pressas mellan är 

tillverkade i slitstarka material som måste tåla stora påfrestningar som uppkommer vid 

bromsning. Om de material som används i dagsläget är de bäst lämpade är dock något osäkert. 

Likaså hur bromsmomentet förändras över tiden då bromsarna slits. Anledningen är 

framförallt att det i praktiken är svårt att på ett representativt sätt kunna undersöka påverkan 

på komponenterna då förhållanden och belastningar är mycket varierande under en 

svängdämpares livslängd. 

Syftet med examensarbetet är att utveckla en idé kring en testrigg som ska göra det möjligt att 

under kontrollerade former testa svängdämpare. Detta för att man ska kunna utvärdera om de 

bromskomponenter som i dagsläget används är de bäst lämpade samt hur bromsmomentet 

förändras över tiden då bromsarna slits. Även temperaturerna som uppkommer vid bromsning 

är av intresse att utvärdera då man vet relativt lite om hur detta påverkar livslängden hos 

komponenterna. 

Denna rapport beskriver det arbete som utförts, från första idé till färdigt konceptförslag för 

testriggen. 
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1.2 Företagspresentation 

Nedan ges en kort bakgrund och presentation av Indexator som är värdföretag för detta 

examensarbete. Informationen är hämtad från Indexator Rotator Systems egen hemsida [I-1]. 

Indexator är ett familjeföretag som ligger i Vindeln 6 mil nordväst om Umeå. De började 

tillverka rotatorer i slutet av 70-talet och blev då bland de första på marknaden med denna 

produkt. Allan Jonsson lade grunden för verksamheten och 1983 tog tre av barnen över 

företaget; Hans, Anders och Liselottie tillsammans med ekonomichefen Åke Karlsson. Till en 

början gick det trögt men när man till slut lyckades få fram fungerande rotatorer dröjde det 

inte länge innan produktionen blev lönsam. Ryktet om rotatorn spred sig snabbt och Indexator 

blev världens största tillverkare av rotatorer vilket de är än idag. 

I början av 90-talet började Indexator även att intressera sig för en produkt som kunde både 

tilta och rotera redskap på grävmaskiner. 1991 gick ett företag som tillverkade en produkt som 

de kallade Rototilt i konkurs. Indexator köpte detta och började tillverka rototiltar i ett litet 

hörn av rotator-fabriken. Produktionens omfattning växte snabbt och det blev snart ohållbart 

att fortsätta tillverkningen av båda produkterna i samma fabrik. Indexator investerade därför i 

en helt ny produktionsanläggning på 6000 m2 för tillverkning av Rototilt som invigdes 2007. 

Produktområdena Rotator och Rototilt har genom åren fortsatt att växa. Under 2012 bildade 

Indexator en koncern med företagen Indexator Rotator Systems och Indexator Rototilt 

Systems. I mars 2015 bytte Indexator Rototilt Systems namn till endast Rototilt. Idag står 

Anders Jonsson som ensam ägare av Rototilt medan Hans och Pia Jonsson äger Indexator 

Rotator Systems tillsammans med Åke Karlsson.  

Indexator Rotator Systems AB, som det här examensarbetet utförs i sammarbete med, är 

världsledande tillverkare av rotatorer och säljer idag till mer än 40 marknader över hela 

världen. De har idag 130 anställda och en omsättning på ca 220 miljoner kronor. Ca 80 

procent av produktionen utgörs av export. Trots storleken på verksamheten sker dock än idag 

all utveckling och produktion i Vindeln. 

Rotatorer till kranar är den huvudsakliga produkten som Indexator Rotator Systems 

(Indexator) tillverkar men de tillverkar även länkar, svängdämpare och våglänkar som 

möjliggör pendling av redskapet samt slangsvivlar som eliminerar hydraulslangars vridning 

och därmed ökar deras livslängd. Produktionen av rotatorer är störst och idag tillverkas ca 160 

olika modeller, anpassade för olika ändamål, men produktionen av länkar, svängdämpare och 

våglänkar är även den omfattande med ca 70 olika produkter för olika användningsområden. 
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1.3 Produktpresentation 

 

 

Figur 1 - Skördare med inringade detaljer [I-2]. 

Bilden ovan visar en skördare med en rotator samt en dubbel svängdämpare. Markeringar i 

bilden har ritats för att visa på placeringen av de produkter som beskrivs i denna rapport. De 

olika detaljerna i Figur 1 ovan är: A (gul markering) är svängdämparen, i det här fallet en 

dubbel svängdämpare där båda lederna bromsas av fyra bromsskivor. B (blå markering) är 

rotatorn som roterar redskapet. C (röd markering) är själva redskapet (skördaraggregatet) på 

skördaren som används för att fälla, kvista och kapa träd. 

Oavsett om det handlar om en kran som är monterad på en skogsmaskin, en timmerbil eller på 

ett skrotupplag för materialhantering så är en rotator en produkt som underlättar arbetet 

avsevärt. En rotator monteras mellan kranen och redskapet, exempelvis 

gripklon/skördaraggregatet på en skogsmaskin som i det här fallet, och gör det möjligt att 

rotera detta obehindrat 360° i förhållande till kranen. Detta innebär att i stället för att behöva 

flytta maskinen för att positionera om redskapet så behöver man enbart rotera redskapet vilket 

underlättar arbetet och ökar effektiviteten avsevärt. 
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Länken/svängdämparen är monterad ovanför rotatorn och utgör kopplingen mellan denna och 

kranen. Det finns många olika typer av svängdämpare, vissa dämpar endast rörelsen i en 

riktning (enkla svängdämpare) medan andra dämpar rörelsen i båda riktningarna (dubbla 

svängdämpare). Alla svängdämpare är dock konstruerade enligt samma princip, två leder 

möjliggör pendling i två riktningar, och beroende på om de dämpar i en eller två riktningar är 

den ena eller båda lederna försedda med en eller flera bromsskivor som bromsar ned 

oönskade svängande rörelser. Beroende på redskapets och lastens tyngd krävs det olika 

mycket moment för att bromsa pendlingen vilket gör att det tillverkas modeller med olika 

bromsutformningar. I Figur 2 nedan ses tre olika modeller av svängdämpare som Indexator 

tillverkar. 

 

Figur 2 - Exempel på olika modeller av svängdämpare [I-3]. 

Svängdämparen till vänster motsvarar den som är monterad på skördaren i föregående bild, en 

dubbel svängdämpare som har fyra bromsskivor på båda lederna. De andra två 

svängdämparna är enkla svängdämpare som enbart bromsar pendlingen i en led. Modellen i 

mitten har två bromsskivor och är till för något större applikationer där det krävs en kraftigare 

broms än den till höger som är en av de enklaste modellerna.  

Bromsarna består av lamellskivor som pressas mellan bromsbackar med hjälp av fjäderbrickor 

som förspänns med ett specificerat moment med hjälp av en genomgående bult. 

Bromsmomentet är således relativt konstant hela tiden oavsett vinkel och pendlingshastighet. 

Svängdämparna är monterade direkt på den övre delen av rotatorn och denna utgör då även 

stöd för bromsbackarna. Om svängdämparen även dämpar pendlingen på den övre leden 

monteras en motsvarande del på kranarmen som då utgör stöd för de övre bromsbackarna. 

Konstruktionen är mycket kompakt med ett avstånd på endast 240mm mellan de två 

pendlande lederna, vilket gäller för alla modeller. 
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1.4 Syfte och problemframställning 

Syftet med arbetet är att ta fram en idé kring en testrigg för att göra det möjligt att testa 

svängdämpare. Anledningen till att man är intresserad av att ta fram en testrigg är att man vill 

kunna belasta svängdämparna under kontrollerade former. Med hjälp av testriggen är det tänkt 

att kunna belasta svängdämpare till utmattning för att man på så sätt ska få en ökad förståelse 

för bl.a. hur bromsarna slits samt hur olika material fungerar och genom detta kunna göra 

konstruktionsförbättringar för att bl.a. kunna öka livslängden på produkterna. Man är även 

intresserad av att studera hur bromsmomentet förändras över tiden då bromsdetaljerna slits 

samt av de temperaturer som uppkommer vid bromsning och hur detta påverkar livslängden. I 

dagsläget har man begränsade möjligheter att kunna utvärdera förändringar på 

svängdämparna då den enda möjligheten till tester är på en maskin i fält. Detta gör det svårt 

att på ett representativt sätt kunna undersöka slitage m.m. då förhållanden och belastningar är 

mycket varierande under en svängdämpares livslängd. Det är dessutom mycket tidskrävande 

och kostsamt att behöva testa prototyper på maskiner i praktiken och därför är en testrigg 

mycket efterfrågad. 

1.5 Mål 

Det övergripande målet är att presentera ett konceptförslag på en testrigg som kan användas 

för att testa olika typer av svängdämpare under kontrollerade former inomhus. 

Konceptförslaget ska redovisas i form av en CAD-modell av en testrigg som uppfyller den 

kravspecifikation som skrivits. Detta innefattar dels hur testriggen rent praktiskt ska utformas 

för att uppfylla de ställda kraven, dels hur den ska drivas samt hur svängdämparen ska kunna 

kylas på ett lämpligt sätt. 

1.6 Kravspecifikation 

Tillsammans med Indexator skrevs i början av arbetets gång en kravspecifikation. Dessa krav 

presenteras och beskrivs kortfattat här. Efter avslutat arbete ska en CAD-modell av 

konceptförslaget levereras till företaget med tillhörande beräkningsunderlag samt lista på 

eventuella köpekomponenter. 

Funktionella krav: 

 Möjlighet att testa flera utvalda svängdämpare. 

Olika modeller på svängdämparna har olika dimensioner och man vill kunna testa 

dessa i samma testrigg. 

 Möjlighet att testa med olika rotatormodeller. 

Svängdämparna är monterade direkt på rotatorer och även dessa har olika 

dimensioner. 

 Möjlighet till utmattning av bromsdetaljer. 

Man vill kunna testa svängdämparna i testriggen under en så pass lång tid att 

bromsdetaljerna blir utslitna. 

 Möjlighet att avläsa moment som bromsen ger. 

Man vill ha möjligheten att kontrollera hur bromsmomentet förändras då bromsarna 

slits. 
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 Möjlighet att simulera en pendlingsrörelse på minst 90° (±45°). 

Testriggen ska kunna simulera en pendlingsrörelse som är så stor att den kan 

representera pendlingen som svängdämparna utsätts för i praktiken. 

 Testriggen behöver endast testa pendling i en riktning. 

Vissa modeller av svängdämpare kan dämpa svängningar i två riktningar, men då det 

inte är funktionaliteten utan snarare bromsdetaljerna i sig man vill undersöka så finns 

inte något behov av dubbel pendling. 

 Om möjlighet finns att variera hastigheten på svängningarna är detta en fördel. 

För att kunna undersöka hur bromsarna påverkas i olika situationer samt ha möjlighet 

att undersöka olika komponenter i bromsarna under olika förhållanden, vill man gärna 

ha möjligheten att kunna variera pendlingshastigheten. 

 Om möjlighet finns att avleda värme från testet. 

Då bromsarna bromsar pendelrörelsen genereras stora mängder värme. För att inte 

bromsdetaljerna ska haverera på grund av att de blir för varma måste man kunna 

avleda värmen på något sätt. 

1.7 Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till att ta fram ett koncept som uppfyller de krav som ställts i 

kravspecifikationen i form av en 3D-modell av testriggen i 3D-CAD programvara. Detta 

innebär att någon prototyp på testriggen inte konstrueras då detta skulle bli alldeles för 

omfattande. Konceptet som tas fram ska inte heller ses som ett direkt underlag för 

prototypframtagning utan ska snarare ses som ett förslag till en möjlig lösning på problemet. I 

och med detta ska heller inga detaljritningar presenteras. 
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2. Teori 
I denna del presenteras relevant teori för detta arbete. 

2.1 Mekaniska rörelsen 

Den önskade rörelsen som testriggen ska åstadkomma är en ren pendelrörelse. Detta kan 

åstadkommas på ett flertal sätt. Det kanske mest uppenbara är att använda hydraulcylindrar av 

olika slag. Hydrauliska lösningar har dock den nackdelen att de kräver många komponenter 

såsom motor, pump, cylindrar, ventilblock, lägesgivare m.m. och har stora begränsningar vad 

gäller hastighet och anpassningsbarhet. Ett annat alternativ är att använda någon form av 

motor för att åstadkomma pendlingsrörelsen rent mekaniskt med hjälp av olika typer av 

mekanismer. Detta begränsar dock valmöjligheterna för utformningen och skapar i sin tur 

andra problem då en roterande rörelse från motorn måste omvandlas till en pendelrörelse. 

Trots detta är det en stor fördel att kunna använda en roterande motor som drivkälla, bl.a. då 

motorn i sig är enkel att reglera och man undviker behovet av hydraulik. 

Att generera en pendelrörelse som dessutom efterliknar den rörelse som en svängdämpare 

utsätts för i praktiken är mer komplicerat än vad man först kan tro. Den utformning som 

slutligen valts för den här konceptidén bygger på en elmotor och en typ av fyrledsmekanism 

som kallas för en ”Crank rocker” mekanism. Denna mekanism har en vevstake och en pendel 

som är sammanlänkade med en koppellänk, se Figur 3. Detta är ett sätt att överföra en 

roterande rörelse till en pendelrörelse.  

 

 

Figur 3 - Illustration av en Crank rocker mekanism [I-4]. 
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2.2 Fyrledsmekanismen 

Följande information är hämtad från boken Kinematics, dynamics, and design of machinery 

[L-1], samt från Bright hub engineering [I-4]. 

En fyrledsmekanism har som namnet antyder fyra stycken rörliga leder. Grashofs regler 

särskiljer två i grunden olika typer av fyrledsmekanismer. De där den kortaste och den längsta 

länken tillsammans är kortare än summan av de två övriga länkarna (Grashofs typ 1 

länksystem) och de där den kortaste och den längsta länken tillsammans är längre än summan 

av de två övriga länkarna (Grashofs typ 2 länksystem). Hos fyrledsmekanismer som uppfyller 

Grashofs typ 1 länksystem kan de två lederna på den kortaste länken rotera fullständiga varv 

medan de två andra oscillerar inom ett begränsat intervall. Grashofs typ 2 länksystem har 

däremot inga leder som kan rotera fullständiga varv utan samtliga leder blir oscillerande. Om 

fyrledsmekanismen uppfyller Grashofs typ 1 länksystem och någon av de två lederna på den 

kortaste länken utgör basen på mekanismen så kallas mekanismen för en Crank rocker 

mekanism. 

Crank rocker mekanismen har två användningsområden. Antingen överförs en linjär eller 

pendlande rörelse från exempelvis en cylinder och en länkarm till en roterande rörelse, eller så 

överförs en roterande rörelse hos exempelvis en motor till en pendelrörelse. Det senare är det 

vanligast förekommande användningsområdet i praktiken då man oftast vill utnyttja en 

roterande rörelse från en motor. Exempel på sådana praktiska tillämpningar av Crank rocker 

mekanismer är vindrutetorkarna på bilar och de klassiska oljepumparna (Pumpjacks), som 

under lång tid har använts inom oljeindustrin. 

Att överföra en linjär rörelse till en roterande rörelse är en mindre vanlig tillämpning av Crank 

rocker mekanismer då man i stället brukar använda den närbesläktade ”Crank slider” 

mekanismen till sådana applikationer. En Crank slider mekanism har i stället för två 

oscillerande leder en led som enbart rör sig linjärt. Detta är en vanligare förekommande typ av 

mekanism och används bl.a. i förbränningsmotorer där den linjära rörelsen från kolven 

överförs till en roterande rörelse hos vevaxeln. 

2.3 Beräkningsunderlag 

Vid studier av mekanismer bör man känna till vissa grundläggande trigonometriska samband. 

Dessa finns i flertalet olika formelsamlingar, bland annat Formler och Tabeller från Natur 

och Kultur [L-2]. För en rätvinklig triangel (Figur 4) gäller följande. 

Pythagoras sats: 

𝒂𝟐+𝒃𝟐 = 𝒄𝟐   (1) 

och 

𝐜𝐨𝐬(𝒗) = 
𝒃

𝒄
   (2) 

a, b, c = Avstånd [Längdenhet] 

ν = Vinkel [Grader°] Figur 4 - Rätvinklig triangel. 
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Figur 5 - Positionsbestämning av länkar. 

Följande del har hämtats från Kinematics, dynamics, and design of machinery [L-1]. 

Tidsförhållandet (Q) mellan pendelns fram- och återgående rörelse kan bestämmas grafiskt 

utifrån vinkeln (α) mellan linjerna 𝐴1 och 𝐴2. 

Q = 
𝟏𝟖𝟎+𝜶

𝟏𝟖𝟎−𝜶
   (3) 

α = Vinkel [Grader°], se Figur 5 

För att åstadkomma en önskad pendelrörelse är det flera parametrar som måste bestämmas. 

Med given längd och utslagsvinkel på pendeln kan vevstakens längd (𝑟1) och position i 

förhållande till pendeln samt koppellänkens längd (𝑟2) grafiskt bestämmas med hjälp av 

följande samband. 

𝒓𝟏 = 
𝑨𝟏+𝑨𝟐

𝟐
   (4) 

𝒓𝟐 = 
𝑨𝟏−𝑨𝟐

𝟐
   (5) 

𝐴1, 𝐴2 = Avstånd [Längdenhet], se Figur 5 

Detta kan även bestämmas mer matematiskt genom att utnyttja Pythagoras sats i kombination 

med ovanstående samband vilket ger uttrycken. 

𝒓𝟏 = 
√𝒂𝟐+(𝒃𝟏+𝒃𝟐)𝟐+√𝒂𝟐+𝒃𝟏

𝟐

𝟐
  (6) 

𝒓𝟐 = 
√𝒂𝟐+(𝒃𝟏+𝒃𝟐)𝟐−√𝒂𝟐+𝒃𝟏

𝟐

𝟐
  (7) 

𝑎, 𝑏1, 𝑏2 = Avstånd [Längdenhet], se Figur 5 
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Figur 6 - Kraft och moment situation. 

Följande för bestämning av krafter, moment och effekt har hämtats från Formler och tabeller 

för mekanisk konstruktion [L-2]. För att kunna dimensionera konstruktionen och välja lämplig 

drivkälla måste krafter och moment kunna uppskattas, se Figur 6. För att statiskt bestämma de 

ingående krafter och moment som uppkommer i olika lägen under pendlingen kan följande 

formler och samband användas. 

M = F × a   (8) 

𝑭𝟐 = 𝑭𝟏×
𝐜𝐨𝐬(𝒗𝟐)

𝐜𝐨𝐬(𝒗𝟏)
  (9) 

𝑴𝟐 = 𝑴𝟏×
𝒂𝟐×𝐜𝐨𝐬(𝒗𝟐)

𝒂𝟏×𝐜𝐨𝐬(𝒗𝟏)
  (10) 

F = Kraft [N]  

M = Vridmoment [Nm] 

a = Avstånd [Längdenhet] 

𝑣 = Vinkel [Grader°] 

För att bestämma medeleffekten hos en roterande axel kan följande ekvation användas. 

P = M × ω   (11) 

P = Effekt [W] 

M = Vridmoment [Nm] 

ω = Vinkelhastighet [rad/s] 

Följande samband har hämtats från boken Energiteknik del1 [L-3]. För att bestämma den 

värmemängd som överförs från en yta till en fluid vid påtvingad konvektion kan följande 

ekvation utnyttjas. 

P = α × A × (𝒕𝒗 − 𝒕𝒌)  (12) 

P = Värmeflöde [W] 

α = Värmeövergångskoefficient [W/𝑚2×K] 

A = Area [𝑚2] 

𝑡𝑣 = Den varma ytans temperatur [K] 

𝑡𝑘 = Den kalla fluidens temperatur [K]  
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3. Tillvägagångssätt 

3.1 Informationsinsamling 

Arbetet inleddes med att undersöka vilka lösningar som finns för att åstadkomma en 

acceptabel pendelrörelse på svängdämparen och som uppfyller kraven i kravspecifikationen. 

Då testriggen är tänkt att testa bromsdetaljerna hos svängdämpare på ett så realistiskt sätt som 

möjligt är det viktigt att pendelrörelsen efterliknar den rörelse som svängdämparen utsätts för 

i praktiken. Detta innebär att rörelsens hastighet ska vara högst då pendeln är i vertikalt läge 

för att sedan gå ner innan den vänder, vilket blir fallet i praktiken där gravitationen pendlar en 

tung hängande massa. Då detta problem visat sig vara ganska unikt så har en direkt 

tillämpning av någon annan, tidigare lösning, inte varit möjlig. Informationssökningen och 

faktainsamlingen har till stor del gått ut på att leta efter olika oscillerande konstruktioner och 

studera hur dessa drivs på olika sätt. Efter att ha undersökt och valt bort några olika lösningar 

på problemet så fanns till slut fyra relativt rimliga lösningar kvar. Enkla skisser samt 

beskrivning av för- och nackdelar med dessa lösningar presenteras nedan. 

3.2 Val av konstruktionslösning 

Den kanske mest uppenbara lösningen är, som också nämnts tidigare, att använda en 

hydraulisk cylinder för att skapa pendelrörelsen. Figur 7 visar en sådan uppställning. Den 

största fördelen med denna lösning är att konstruktionen som sådan blir relativt enkel då det 

endast krävs två rörliga delar, cylindern och pendeln. En till fördel är att det är lätt att mäta 

det moment som bromsen på svängdämparen ger då man kan mäta trycket i cylindern och på 

så vis direkt beräkna kraften som cylindern trycker med. 

Nackdelarna med denna lösning är dock stora. Den största nackdelen är hastigheten. 

Hydrauliska cylindrar är långsamma och har därför svårt att generera en rörelse som är lika 

snabb som rörelsen blir då svängdämparen används i praktiken. Hastigheten blir även 

konstant under hela cylinderns slaglängd vilket innebär att rörelsemönstret avviker från det i 

praktiken. Hastigheten på pendlingen kommer dessutom att skilja sig för fram- och återgående 

rörelsen så länge flödet är konstant då cylindrars geometri ser ut som den gör och den önskade 

hastigheten kan vara svår att ställa in. Ytterliggare en nackdel är att det, trots att det är en 

relativt enkel konstruktion, krävs många komponenter såsom cylinder, ventilblock, 

lägesgivare, hydraul pump, motor m.m. vilket innebär vissa begränsningar. 

 

Figur 7 - Skiss på möjlig uppställning med cylinder. 
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En annan lösning som skulle kunna lösa problemet med att hydrauliska cylindrar är 

långsamma är att kombinera en cylinder med en mekanisk hävarm som kan förstärka rörelsen 

och på så sätt få upp hastigheten. En möjlig sådan uppställning ses i Figur 8. Dock skulle en 

sådan lösning öka komplexiteten och man skulle fortfarande ha kvar många av problemen 

som man har med den enklare cylinderlösningen. Hävarmen skulle också, förutom att öka 

hastigheten på rörelsen, även öka den kraft som krävs för att generera rörelsen vilket i sin tur 

skulle innebära att man skulle behöva en större och därför också långsammare cylinder vilket 

motverkar syftet något med en hävarm. 

 

Figur 8 – Skiss på möjlig uppställning med cylinder och hävarm. 

För att helt undvika behovet av hydraulik och i stället endast behöva använda en elektrisk 

motor för att skapa pendelrörelsen kan man använda en konstruktion som Figur 9 visar. I 

denna lösning är pendellänken förlängd och har ett urfräst spår. Bakom denna finns ett 

drivhjul med en axeltapp som kan löpa fritt i det urfrästa spåret på pendellänken. Då 

drivhjulet roterar svänger pendeln åt sidan och axeltappen glider i det urfrästa spåret. 

Denna lösning genererar en idealisk pendelrörelse där den 

högsta hastigheten uppkommer då pendeln är i vertikalt läge 

för att sedan jämt sjunka innan pendeln vänder och därefter 

långsamt öka igen. Att kunna få upp hastigheten till en 

realistisk nivå är inte heller några problem med denna 

lösning. Att en elmotor skulle kunna användas för drivning är 

en stor fördel då detta förenklar på många sätt. Även effekten 

som krävs för att driva denna konstruktion är relativt låg då 

det inte uppkommer några höga momenttoppar.  

Det finns dock stora nackdelar även med denna 

konstruktionslösning. Den största nackdelen är 

begränsningen i utslagsvinkel för pendeln. Maximal möjlig 

utslagsvinkel för denna lösning har beräknats till ca ± 35° 

vilket inte uppfyller de ± 45° som har satts som minimal 

acceptabel utslagsvinkel i den kravspecifikation som skrivits. 

Konstruktionen är även komplex och det kan vara svårt att få 

glidlagren m.m. att fungera på ett bra sätt, vilket också talar 

emot denna typ av lösning. 

Figur 9 – Skiss på ett sätt att skapa 
en pendelrörelse från en roterande 
motor. 
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En annan konstruktion som kan överföra en roterande rörelse till en pendlande är Crank 

rocker mekanismen som tidigare beskrivits där ett drivhjul/vevstake är kopplat till pendeln via 

en koppelstång, se Figur 10. Denna lösning delar många av fördelarna med föregående 

lösning. Fördelarna är bland annat att den kan drivas elektriskt med en motor, rörelsen som 

genereras stämmer bra överrens med den önskade, att få upp hastigheten till en realistisk nivå 

är inte något problem och det är lätt att kontrollera pendlingshastigheten efter behov. 

Nackdelarna med denna lösning är färre och av mindre betydelse än för de andra 

lösningsalternativen. Den största nackdelen är att kraftsituationen blir ogynnsam i vissa lägen 

för drivhjulet/vevstaken. Detta resulterar i höga momenttoppar för drivningen vilket i sin tur 

resulterar i att det krävs en stark konstruktion samt en kraftig drivkälla. Konstruktionen är 

även relativt komplicerad då det är många rörliga delar. Då momentet som krävs för drivning 

ständigt förändras är det även svårt att direkt avläsa det moment som bromsen ger. Trots dessa 

nackdelar har denna lösning setts som den bästa lösningen för att uppfylla kraven i 

kravspecifikationen och testa svängdämparna på ett så realistiskt sätt som möjligt. 

 

Figur 10 – Skiss på en Crank rocker mekanism som lösning. 
 

3.3 Design samt utformning av konstruktion 

En stor del av den tid som har ägnats åt detta arbete har gått åt till att bestämma hur 

mekanismen ska utformas för att erhålla en bra pendelrörelse samt generera minimala krafter 

och moment. En Crank rocker mekanism har teoretiskt ett oändligt antal möjliga utformningar 

och alla har olika egenskaper. I den här delen presenteras för- och nackdelar med olika 

lösningar samt motivering till varför just den utformning som valts är den mest fördelaktiga i 

detta fall. 

Det finns flera olika angreppssätt då man ska designa en Crank rocker mekanism. Det som 

måste bestämmas för att skapa en fullt definierad mekanism är: pendelns längd, 

utslagsvinkeln för pendeln, startvinkeln för pendeln, koppellänkens längd, vevlänkens längd 

samt läget för den punkt som vevlänken roterar kring i förhållande till den punkt som pendeln 

är fixerad vid. 
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Länkarna i mekanismen påverkar alla varandra och de förhåller sig till varandra så som visas i 

ekvation (4) och (5), alternativt ekvation (6) och (7), som kan ses i teoriavsnittet. Omfattande 

tester samt beräkningar har gjorts för att undersöka hur mekanismen påverkas av olika 

modifieringar för att slutligen hitta en lämplig uppställning för testriggen. 

 

Figur 11 - Illustration av de ingående länkarna i den Crank rocker mekanism som valts. 

I Figur 11 ovan ses hur den slutgiltiga lösningen för Crank rocker mekanismen ser ut. Denna 

har samma proportioner som den slutgiltiga CAD-modellen som konstruerats och visar på ett 

förenklat och tydligt sätt hur de ingående länkarna förhåller sig till varandra. De linjer som är 

betecknade med bokstäver (de som är markerade med blått) är de som utgör själva 

mekanismen, resterande är guidelinjer som visar plan och rörelsebanor. 

Längden på pendeln (d), vilket motsvarar svängdämparen, är i detta fall given då alla 

svängdämpare som ska kunna testas i testriggen har samma längd på den pendlande delen. 

Länken betecknad (c), representerar längden på den fästtapp som krävs för att fästa 

koppelstången i svängdämparen. Längden på denna är inte given utan har bestämts till ett 

rimligt mått utifrån svängdämparnas geometri. Länkarna (c) och (d) skapar i sin tur den tänkta 

länken (e). Denna tänkta länk motsvarar den teoretiska längden på pendeln och det är således 

den man måste anpassa mekanismen efter. 

Då den teoretiska pendelns längd är bestämd, och även utslagsvinkeln som enligt 

kravspecifikationen ska vara minst 90°, kan man gå vidare med att bestämma läget för den 

punkt som vevlänken (a) roterar kring. Beroende på hur man förskjuter denna led, påverkas 

både pendelrörelsen samt de krafter/moment som uppkommer vid pendling. Krafterna har 

beräknats med ekvation (9) och momenten med ekvation (10). Tidsskillnaden mellan fram 

och återgående pendlingen har bestämts med hjälp av ekvation (3). 
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Att placera punkten som vevlänken roterar kring något högre än pendelns högsta läge (läge 1 i 

figuren) resulterar i att momenttopparna jämnas ut för vevlänken, vilket gör att man kan 

använda en svagare motor som drivkälla. Dock har denna placering den nackdelen att 

krafterna i koppellänken, och därför också på lagren, blir mycket stora i vissa lägen samt att 

tidsskillnaden ökar. 

Att placera rotationspunkten för vevlänken nära den höjd som pendelns lägsta läge har (läge 2 

i figuren) resulterar i stället i de lägsta krafterna i koppellänken och på lagren samt att 

tidsskillnaden blir nära noll eller noll. Dock har denna position den nackdelen att den största 

momenttoppen för vevlänken blir hög, vilket innebär att det krävs en starkare motor för att 

driva en sådan mekanism. 

Att placera rotationspunkten så som figuren visar (läge 3 i figuren) har visat sig vara en bra 

kompromiss. Det är också denna position som vevlänkarna vanligtvis har på de oljepumpar 

som tidigare nämnts som utnyttjar denna mekanism. Att placera rotationspunkten för 

vevlänken högre eller lägre än dessa positioner är inte ett alternativ då de ingående 

krafterna/momenten är så pass stora. 

Efter att pendeln samt rotationspunkten för vevlänken vertikalt är bestämd kan sedan 

koppellänkens och vevlänkens längd bestämmas, vilket även bestämmer rotationspunktens 

läge för vevlänken horisontellt. Även detta görs med samma ekvationer som tidigare nämnts. 

Koppellänkens längd påverkar inte pendelrörelsen nämnvärt men en längre koppellänk 

resulterar i lägre krafter i länken samt ett något mindre tidsförhållande. Koppellänkens längd 

valdes i detta fall till en längd som gav rimliga proportioner på testriggen samt rimliga 

krafter/moment. 

Att generera en pendelrörelse med en större utslagsvinkel än den minsta tillåtna 

utslagsvinkeln ± 45° resulterar snabbt i att de krafter och moment som konstruktionen utsätts 

för blir orimliga med denna typ av mekanism, så därför har denna utslagsvinkel valts för 

konstruktionen. 

På grund av den fästtapp (c) som krävs för att fästa koppelstången i svängdämparen, förskjuts 

startvinkeln för den verkliga pendeln. Detta innebär att den teoretiska pendeln (e), kommer att 

pendla ± 45° i förhållande till vertikalplanet medan den verkliga pendeln (d), alltså 

svängdämparen, kommer att pendla ± 45° i förhållande till ett plan som är förskjutet med 

vinkeln mellan länkarna (e) och (d), illustrerad av den sneda streckade linjen till höger i 

figuren. Detta kan även ses i den CAD-modell som konstruerats där fästplattan för rotatorn är 

lutad med denna vinkel.   
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3.4 Framtagning av CAD-modell 

Parallellt med designarbetet och processen att ta fram en lämplig utformning av mekanismen 

gjordes delar av den CAD-modell som ska illustrera det färdiga konceptförslaget. Detta 

gjordes parallellt för att få en bättre uppfattning om vad som är rimligt i praktiken samt vilka 

förutsättningar och begränsningar som man har att förhålla sig till. Efter slutgiltig utformning 

samt dimensionering av mekanismen kunde sedan en färdig CAD-modell av testriggen 

slutföras. Modellen är tänkt att ge ett förslag på hur en möjlig utformning av en testrigg med 

denna lösning skulle kunna se ut. Allt konstruktionsarbete har utförts i SolidWorks 2010. De 

olika detaljerna presenteras i resultatdelen men en översiktlig bild av modellen kan ses här i 

Figur 12. 

 

Figur 12 - Översiktlig bild av konceptförslaget. 
 

3.5 FEM – simulering 

FEM-simulering används för att bestämma de spänningar som uppkommer i ett material hos 

en konstruktion då denna utsätts för olika laster. Informationen och tolkningarna av resultaten 

är hämtade ur FEM i praktiken [L-5]. För att simulera används den inbyggda FEM-

programvaran i SolidWorks 2010. Då den modell som skapats inte är tänkt att direkt ligga till 

grund för en prototypframtagning, utan snarare ska ses som ett förslag på en möjlig 

utformning av testriggen, har inte några noggranna hållfasthetsberäkningar utförts. De FEM-

simuleringar som gjorts har i stället utförts med syftet att ge en uppfattning om var de största 

påkänningarna uppkommer samt ungefär vilka dimensioner som komponenterna måste ha för 

att klara dessa. 

De komponenter som har simulerats är vevstakarna, koppelstången samt fästplattan för 

svängdämparen. Då materialet som är tänkt att användas inte är specificerat har ett av de 

tillgängliga materialen i SolidWorks (S355J2G3), som är ett olegerat konstruktionsstål med 

materialdata i närheten av vanliga konstruktionsstål, använts vid simulering. 

 



18 
 

De spänningar som är intressanta att jämföra emot här är materialets sträckgräns samt 

utmattningsgräns. Sträckgränsen för konstruktionsstål varierar stort men brukar ofta ligga 

kring 300-350 MPa (Verkstadshandboken [L-6], Stena stål [I-5]). När det gäller 

utmattningsgränsen varierar även denna stort beroende på legering, härdning m.m. men 

vanligtvis ligger den kring 200 MPa för vanliga konstruktionsstål (Formelsamling i 

hållfasthetslära [L-7]). Detta är av värde att jämföra emot här då konstruktionen kommer att 

utsättas för omväxlande belastningar under långa perioder och därmed riskerar att utmattas.  

I Figur 13 nedan syns en av vevstakarna, belastad med en kraft på 10 kN, vilket motsvarar 

ungefär 50 % mer än den största teoretiska kraft som denna kommer att utsättas för enligt 

utförda beräkningar. Denna kraft gäller för det läge då vevstaken belastas vinkelrätt så som 

Figur 13 visar. Det är också i detta läge som de största spänningarna uppkommer i vevstaken. 

Den undre ”öglan” är här fastlåst för att simulera att den sitter fast på drivaxeln och den övre 

belastas med en horisontell kraft som ska motsvara koppelstångens belastning. 

 

Figur 13 - Den drivande vevstaken, simulerad med en pålagd last på 10 kN. 

Man kan se att de största spänningarna uppkommer vid den nedre radieövergången och att 

dessa ligger kring 250 MPa. Detta är en relativt hög spänning men den har god 

säkerhetsmarginal mot sträckgränsen. Man ska också komma ihåg att den kraft som i 

praktiken skulle belasta vevstaken är lägre samt att böjspänningarna endast belastar 

komponenten i en riktning, vilket resulterar i att det dynamiska spänningsomfånget blir 

relativt litet och därför kan en mindre säkerhetsmarginal mot utmattning tillåtas. 
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Figur 14 – Koppelstången, simulerad med en pålagd last på 15 kN. 

I Figur 14 ses ena änden på koppelstången, belastad med en kraft på 15 kN, vilket motsvarar 

ungefär 50 % mer än den största teoretiska kraften som denna kommer att utsättas för enligt 

utförda beräkningar. Den ena ”öglan” är här fastlåst och den andra belastas med en horisontell 

kraft för att simulera enaxlig dragning vilket i princip motsvarar ett verkligt fall. Man kan se 

att den största spänningen ligger kring 100 MPa vilket med god marginal är under 

utmattningsgränsen. I praktiken skulle denna utsättas för en omväxlande drag och tryck 

spänning, och därmed ett stort dynamiskt spänningsomfång, vilket ökar riskerna för 

utmattningshaveri. Det kan därför vara bra att ha god marginal mot utmattningsgränsen. 

 

Figur 15 - Fästplattan för svängdämparen, simulerade påkänningar med en pålagd last på 10 kN. 



20 
 

En simulering av fästplattan för svängdämparen kan ses här i Figur 15. Att göra en simulering 

av denna som kan representera verkligheten är komplicerat då bultarna är fördragna med ett 

visst moment och beroende på detta och på vilken typ av bultar/brickor som används så blir 

spänningskoncentrationerna kring infästningshålen olika. Hur man väljer att lägga på krafter 

samt randvillkor har också stor betydelse för resultatet. I Figur 15 visas plattans undersida där 

de största spänningarna uppkommer. Svängdämparen är monterad på andra sidan med en 

pålagd kraft i den övre leden där koppelstången är infäst. Kraften som lagts på är 10 kN vilket 

är något högre än den maximala kraft som är teoretiskt beräknad för koppelstången vilket 

även borde motsvara en något högre kraft än den maximala kraft som svängdämparen utsätts 

för. Bultarna är simulerade med en fördragning på 40 Nm. 

De största spänningarna uppkommer som man kan se kring infästningshålen som fäster 

plattan i stöden. I praktiken kommer bultarna att jämna ut spänningskoncentrationerna något 

men beroende på om de modelleras så som de är gjorda i detta fall eller om man väljer en 

annan modell så blir det stora variationer i spänningarna. I själva plattan ligger de största 

spänningarna på ca 100-150 Mpa vilket är god marginal mot utmattningsgränsen. Precis som 

för koppelstången kommer plattan att utsättas för en omväxlande drag- och tryckspänning så 

en god marginal mot utmattning är bra. 

3.6 Drivsystem 

Momentet som krävs för att driva vevstaken och därmed pendla svängdämparen varierar stort 

då vevstaken roterar. Detta trots att momentet som svängdämparen bromsar med är konstant. 

Anledningen till detta är att vinklarna mellan koppelstången och momenthävarmarna ständigt 

varierar. Då man vet det moment som svängdämparna bromsar med kan det moment som 

krävs för att driva vevstaken vid ett visst läge enkelt beräknas med ekvation (10).  

Momentet förändras inte likformigt under ett varv för vevstaken. Det finns dock två punkter 

där momentet teoretiskt blir noll, vilket inträffar då vevstaken och koppelstången är parallella. 

Det finns även två momenttoppar varav den ena är något större än den andra. De beräkningar 

som utförts är för ett statiskt fall och tar därför inte hänsyn till den friktion som uppkommer i 

lager samt den vinkelacceleration som svängdämparen utsätts för. En överslagsberäkning på 

vinkelaccelerationens inverkan som gjorts visar på att denna är försumbar då den kraft som 

krävs för att övervinna bromsens moment är många gånger större än den kraft som krävs för 

att accelerera pendelrörelsen. Detta då massan som ska accelereras endast är ca 50 kg och 

pendlingshastigheterna som testriggen är tänkt att användas för är relativt låga. 

Den effekt som krävs för att driva vevstaken är beroende av momentet samt varvtalet enligt 

ekvation (11). Varvtalet önskas kunna varieras efter önskemål, men i samråd med Indexator 

har det begränsats till ett intervall som ska göra det möjligt att testa svängdämparna på ett 

realistiskt sätt. Drivkällan måste dimensioneras för den svängdämpare som har störst 

bromsmoment samt det högsta önskade varvtalet. För att driva vevstaken i detta fall krävs det 

då en medeleffekt på ca 2,4 kW och en maxeffekt på ca 3,8 kW. 
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För att finna en lämplig elmotor som klarar detta har flera olika typer av lösningar undersökts 

och kontakt har även tagits med Bevi [I-6] som är en stor tillverkare av diverse elektriska 

motorer, växlar m.m. Enligt Bevi så är det bästa alternativet i detta fall att använda en 

frekvensomriktarmatad asynkronmotor. För att en asynkronmotor ska klara av att driva en 

axel som har ett så lågt varvtal och ett så högt moment som här är fallet, måste motorn vara 

separatkyld för att inte överhettas då den belastas vid låga varvtal. Varvtalet är dock ändå 

alldeles för högt och momentet alldeles för lågt. Detta löses med en växellåda där varvtalet 

från motorn växlas ned samtidigt som momentet ökar. För att motorn ska kunna hålla 

varvtalet då motståndet varierar krävs även en frekvensomriktare. Med hjälp av denna kan 

även önskat varvtal ställas in. 

Tanken är att axeln som vevstaken är monterad på ska drivas med en kedja som löper mellan 

två kugghjul för att kunna placera motorn på en lämplig höjd. Beroende på om man väljer att 

via dessa kugghjul dreva upp varvtalet från vevaxeln eller inte så påverkar detta valet av 

drivkälla. Effekten som krävs förändras inte om man väljer olika utväxlingar, men en 

uppdrevning av varvtalet resulterar i att momentet som krävs från motorn blir lägre vilket kan 

vara en fördel. Oavsett vilken lösning man väljer för drivningen så krävs det en relativt stor 

och kraftig motor/växellåda då momenten är så pass höga och varierande. 

Två alternativa lösningar för drivsystemet presenteras i resultatdelen. 

3.7 Avledning av värme 

Samtliga bromsar genererar värme. En broms fungerar vanligtvis så att den, genom att skapa 

friktion mellan två ytor, bromsar en roterande rörelse genom att omvandla rörelseenergi till 

värmeenergi. Detta är även fallet med svängdämparna men då de inte är konstruerade för att 

utsättas för en konstant pendlande rörelse, vilket testriggen kommer att utsätta dem för, så 

kommer detta resultera i att bromsarna blir för varma. Om bromsarna blir varmare än den 

temperatur som de är konstruerade för, kommer livslängden gå ner drastiskt och ett sådant test 

skulle vara meningslöst då det inte representerar ett realistiskt fall. Man vill därför hålla 

temperaturerna på en nivå som inte påverkar komponenterna mer än nödvändigt. 

Friktionsmaterialet som används har en maximal drifttemperatur på 250°C men då man 

närmar sig dessa temperaturer finns stora risker att andra komponenter tar skada. I samråd 

med Indexator har det beslutats att temperaturerna borde försöka hållas så låga som möjligt 

men en maximal tillåten temperatur på 80°C under testning har satts som mål. 

På något sätt måste bromsarna alltså kunna kylas för att testriggen ska kunna utnyttjas på ett 

bra sätt. Ett flertal alternativa lösningar har undersökts för att erhålla en tillräcklig kyleffekt. 

Den effekt som genereras av bromsen, och som då också måste kylas bort, kan enkelt 

beräknas med ekvation (11). För den största svängdämparen blir denna effekt, vid den högsta 

tänkta pendelhastigheten, knappt 2400 W. 

Då ytan som ska kylas är liten och effekten som utvecklas är stor är det svårt att på ett enkelt 

sätt erhålla en tillräcklig kyleffekt. Det mest effektiva sättet att kyla bromsarna är att bespruta 

bromspaketet med vatten under bromstesten. Denna lösning har dock den nackdelen att 

förhållandena då ändras från de som bromsarna utsätts för i praktiken då svängdämparna är 
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monterade på en kran. Detta vill därför undvikas då man vill hålla testerna så realistiska som 

möjligt. 

Ett alternativt sätt att kyla med vatten är att gjuta in vattenkanaler i själva stålkonstruktionen 

som omsluter bromspaketet och på så vis kyla den från insidan och därmed kyla bromsarna 

indirekt. Dock så är detta både dyrt och komplicerat och det är ändå inte säkert att tillräcklig 

kylning av bromspaketet skulle kunna uppnås. Därför är detta inte heller ett särskilt bra 

alternativ för att kyla bromsarna. 

Ett annat alternativ är att kyla med hjälp av påtvingad konvektion genom att man låter en 

kraftig fläkt blåsa luft på bromspaketet. En stor fördel med denna lösning är att 

svängdämparen då inte utsätts för onaturliga förhållanden som kan inverka på testresultaten. 

På grund av detta har denna lösning undersökt mer noggrant. 

Det som bestämmer kyleffekten i detta fall är temperaturdifferensen mellan den kylande 

luften och den yta som ska kylas, hastigheten på luftflödet samt värmeövergångskoefficienten. 

En nackdel med denna lösning är att temperaturdifferensen mellan svängdämparen som man 

vill hålla under 80°C och den kylluft som man blåser med blir liten. Detta resulterar i att 

lufthastigheten måste vara väldigt hög för att erhålla en rimlig kyleffekt. Ett sätt att öka 

temperaturdifferensen kan vara att använda en kylare som kyler luften som fläkten suger in, 

men då luftmängden är så pass stor som den blir så kan det vara svårt att kyla luften 

tillräckligt för att ge en tillfredställande ökning av kyleffekten. Det är då bättre att i stället 

försöka öka luftflödet så mycket som är rimligt och eventuellt försöka öka ytan som ska kylas 

genom att, om möjligt, montera på kylflänsar eller dylikt. 

De överslagsberäkningar som utförts har utgått från en lufthastighet på 60-70 m/s. Detta är en 

vanlig lufthastighet hos kommersiella lövblåsar vilket ansetts vara den högsta rimliga 

lufthastigheten som kan uppnås. Det har även utgåtts från att temperaturen på kylluften håller 

rumstemperatur på 25-30°C. Att beräkna hur stor kyleffekt som kan uppnås med hjälp av 

påtvingad konvektion är dock mycket komplicerat, särskilt då geometrin på svängdämparna är 

invecklad. För att uppskatta den värmemängd som kan kylas av har ekvation (12) använts som 

utgångspunkt. Det svåraste i det här fallet är att göra en rimlig uppskattning av 

värmeövergångskoefficienten. Bestämningen av värmeövergångskoefficienten har utförts 

enligt kapitel 7 i boken Heat and mass transfer [L-8]. För att kunna göra en rimlig 

överslagsberäkning på kyleffekten vid dessa lufthastigheter har svängdämparen approximerats 

som en cylinder.  

De beräkningar som har utförts visar på att det kan vara svårt att hålla en temperatur som är 

under 80°C enbart med hjälp av luftkylning, för de största modellerna av svängdämpare vid 

de högsta pendlingshastigheterna då den högsta effekten genereras, men det skulle eventuellt 

kunna vara möjligt. Värmestrålningsförlusterna har inte tagits med i analysen som gjorts 

vilket gör att kyleffekten troligen är något underskattad. 

För att kunna göra en analys som stämmer bättre överens med verkligheten kan man simulera 

problemet med hjälp av ett datorprogram, men för att med säkerhet veta hur det fungerar att 

kyla svängdämparna med påtvingad konvektion måste dock fysiska experiment utföras.  
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4. Resultat 
I denna del presenteras resultatet av det arbete som utförts. Detta innefattar den 3D-modell 

som skapats i CAD-programmet SolidWorks, hur de problem som fanns har lösts i slutändan 

samt val av drivkälla och kylning av testriggen. 

4.1 Översikt 

I Figur 16 och 17 visas översiktsbilder på den färdiga CAD-modell som är resultatet av 

arbetet för att ge en bild av helheten innan de olika detaljerna gås igenom i de kommande 

avsnitten. 

 

Figur 16 – Färdiga CAD-modellen på testriggen, sett från ”framsidan”. 

 

Figur 17 – Färdiga CAD-modellen på testriggen, sett från ”baksidan” 
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4.2 Fastsättning svängdämpare 

Figur 18 visar den platta som rotatorn är 

tänkt att monteras på i testriggen. 

Svängdämparna monteras endast med den 

övre delen på rotatorn då denna är det 

enda som behövs för att testa själva 

svängdämparna. Höjden skiljer något 

mellan olika rotatormodeller och likaså de 

infästningshål som rotatorn bultas fast 

med vilket gör att olika monteringsplattor 

måste användas till olika rotatormodeller. 

Själva monteringsplattorna är därför 

fastbultade för att enkelt kunna bytas ut. 

4.3 Infästning koppelstång/svängdämpare 

I Figur 19 och 20 nedan ses den fästtapp som fäster koppelstången i den övre leden på 

svängdämparna. Avståndet från centrumaxeln på svängdämparna till den led där 

koppelstången är infäst måste alltid vara lika, oberoende av hur svängdämparnas geometri ser 

ut, vilket visades tidigare i Figur 11. Detta har lösts genom att använda distansbrickor för de 

svängdämpare som är smalare. Figur 19 visar ett sådant fall. Figur 20 visar den bredaste 

svängdämparen och i detta fall används inga distansbrickor. Vissa modeller har även olika 

diameter på leden som fästtappen är fastbultad genom. Detta gör att några olika fästtappar 

måste användas men till vissa modeller räcker det att använda olika distansbrickor. Fästtappen 

i sig är fastbultad på svängdämparna med en bult på baksidan vid den andra fästöglan. Denna 

lösning gör det enkelt att byta mellan olika svängdämpare och fästtappen gör inte åverkan på 

svängdämparna. 

 

Figur 19 – Infästning koppelstång, smal svängdämpare. 

Figur 18 – Monteringsplatta rotator. 
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Figur 20 – Infästning koppelstång, bred svängdämpare. 

 

4.4 Mekanisk drivning 

I Figur 21 ses en närmare bild på hur drivningen är tänkt att fungera. Ställningen/ramen består 

av svetsade fyrkantsprofilrör och är till för att få upp vevaxeln till rätt höjd. Vevaxeln är 

tvådelad och två vevstakar används, den ena är drivande medan den andra enbart är 

stabiliserande. En kedja ska sedan löpa mellan kugghjulen och motorn är tänkt att driva axeln 

vid det nedre kugghjulet.  

 

Figur 21 – Drivning av testriggen. 
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4.5 Momentmätning 

I Figur 22 ses hur lösningen ser ut för att mäta det moment som bromsen ger. Det är svårt att 

direkt från motorns effekt kunna bestämma det moment som bromsen ger då krafterna som 

genererar pendelrörelsen i mekanismen ständigt förändras. Tanken är i stället att man enkelt 

ska kunna koppla loss koppelstången från fästöglan i ena änden av fästtappen och koppla fast 

en handpumpad hydraulcylinder i fästöglan på andra sidan och på så vis kunna få fram 

momentet från trycket i cylindern. Denna hydraulcylinderlösning är något som Indexator 

redan har i dagsläget för att bestämma bromsmomentet hos svängdämpare.  

 

Figur 22 – Illustration av cylinder för att mäta moment. 

4.6 Drivsystem 

Undersökningen av olika möjligheter för att driva denna testrigg har lett fram till två 

alternativa lösningar, vilka presenteras här. Båda motoralternativen har forcerad kylning för 

att klara av att belastas vid låga varvtal och en växellåda för att dreva ner varvtalet samt öka 

momentet. Man måste även använda en frekvensomriktare för att motorerna ska kunna hålla 

varvtalet då motståndet varierar. 

Antingen så väljer man att dreva upp varvtalet från vevaxeln. I detta fall kan en 

asynkronmotor på 4 kW användas, se bilaga (1). Detta är ett billigare alternativ då något 

klenare komponenter kan användas p.g.a. att momenten är lägre. Dock har denna lösning den 

nackdelen att marginalen mot den effekt/det moment som krävs för att driva axeln är ganska 

liten, så om bromsarna på svängdämparna i framtiden blir kraftigare kan det uppstå problem 

med denna lösning. Dessutom kan varvtalshållningen bli något sämre p.g.a. detta. 

Ett annat alternativ är att inte ha någon utväxling från vevaxeln. I detta fall kan en 

asynkronmotor på 5,5 kW användas, se bilaga (2). Detta är ett kraftigare alternativ som, trots 

att momentet som krävs för att driva axeln är större, har en större marginal mot den effekt/det 

moment som krävs för att driva axeln. 
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4.7 Värmeavledning 

Undersökningen av olika lösningar för att kyla bromsarna på svängdämparna under tester i 

testriggen har lett fram till några olika alternativ. Det effektivaste sättet att kyla bromsarna är 

att spola vatten på bromspaketet men detta resulterar i att förhållandena avviker från de i 

praktiken vilket kan resultera i felaktiga testresultat. 

Ett annat alternativ är att gjuta in vattenkanaler i själva stålkonstruktionen som omsluter 

bromspaketet och på så vis kyla den från insidan och därmed kyla bromsarna indirekt. Detta 

är en dyr och komplicerad lösning och det är ändå inte säkert att tillräcklig kylning av 

bromspaketet skulle kunna uppnås. 

Ett tredje alternativ är att kyla med hjälp av påtvingad konvektion. I detta fall används en 

kraftig fläkt som blåser luft på bromspaketet. En stor fördel med denna lösning är att 

svängdämparna då inte utsätts för onaturliga förhållanden som kan inverka på testresultaten. 

Överslagsberäkningar på detta har utförts och uppskattad maximal kyleffekt som kan uppnås 

genom påtvingad konvektion för några olika modeller på svängdämpare redovisas i Tabell 1. 

Tabell 1 - Uppskattad kyleffekt genom påtvingad konvektion för olika modeller på svängdämpare. 

Modell på svängdämpare Genererat friktionsvärme Effekt som kan kylas 

100 HD 700W 700W 

S-100/45 HD 1400W 1100W 

MPBS-100 1200W 900W 

MPB1-100 1200W 1100W 

MPB2-2 2400W 1700W 

 

Genererat friktionsvärme för bromsarna visas för maximal önskad pendlingshastighet och 

effekten som kan kylas är endast den som kan uppnås genom konvektiv kylning. 

Värmestrålningsförlusterna har alltså inte tagits med i analysen vilket innebär att effekten som 

kan kylas troligen är något underskattad i samtliga fall. Kyleffekterna som presenteras i 

Tabell 1 är beräknade med en lufthastighet på 70 m/s och med temperaturerna 85°C på 

svängdämparna och 25°C på kylluften. 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

5. Slutsatser, diskussion och vidareutveckling 
I denna del presenteras så de slutsatser som dragits efter avslutat projekt. Tankar kring 

testriggen samt förbättringsförslag och möjligheter till vidareutveckling diskuteras också. 

5.1 Uppföljning kravspecifikation 

 CAD-modell på konceptförslag. 

– Uppfyllt. En översiktlig modell av en möjlig utformning har tagits fram. 

 Möjlighet att testa flera utvalda svängdämpare. 

– Uppfyllt. Testriggen har konstruerats så att den enkelt kan anpassas till olika 

modeller genom att använda olika fästtappar till koppelstången. 

 Möjlighet att testa med olika rotatormodeller. 

– Uppfyllt. Genom att använda olika monteringsplattor för rotatorn kan testriggen 

anpassas till olika modeller. 

 Möjlighet till utmattning av bromsdetaljer. 

– Uppfyllt. Testriggen kan köras under långa perioder utan att behöva stannas. 

 Möjlighet att avläsa moment som bromsen ger. 

– Delvis uppfyllt. Momentet kan kontrolleras utan att behöva montera bort 

svängdämparna från testriggen men det kräver att riggen stannas och att momentet 

sedan kontrolleras för hand. 

 Möjlighet att simulera en pendlingsrörelse på minst 90° (±45°). 

– Uppfyllt. Pendelrörelsen som genereras är ±45° från utgångsläget. 

 Om möjlighet finns att variera hastigheten på svängningarna är detta en fördel. 

– Uppfyllt. Med den elektriska motorn är det enkelt att steglöst variera hastigheten. 

 Om möjlighet finns att avleda värme från testet. 

– Uppfyllt. Förslag på lösningar för värmeavledning har presenterats. 

 

5.2 Tankar kring testriggen 

Hur bra denna typ av lösning för testriggen är jämfört med andra alternativ beror till stor del 

på vad man vill testa. Den lösning som valts med en Crank rocker mekanism bygger till stor 

del på tanken att den ska kunna testa svängdämparna på ett så realistiskt sätt som möjligt. 

Med detta menas att förhållandena inte avviker mer än nödvändigt från de som svängdämpare 

utsätts för i praktiken och att pendelrörelsen är så lik som möjligt. Andra viktiga faktorer som 

talade för denna lösning har varit att man ska kunna undvika behovet av hydraulik och i stället 

använda en elmotor samt att pendlingshastigheten ska kunna vara ganska hög då detta är fallet 

i praktiken. 

Om man vill testa materialen under så realistiska förhållanden som möjligt för att också få ut 

maximalt av testen så anser jag att denna lösning är bra, men om man enbart vill pendla 

svängdämparna i lugn takt för att undersöka skillnaden i livsländ hos olika material så är detta 

koncept kanske onödigt komplicerat. I så fall är det enklare att enbart använda en cylinder 

som åstadkommer pendelrörelsen. 
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Om bromsarna genererar mer värme än vad som går att kyla av så att hastigheten måste 

sänkas för att inte bromsarna ska bli för varma så tappar man också en del av det positiva med 

den konceptidé som presenterats. Detta tycks vara fallet med de största svängdämparna som 

genererar stora mängder värme. Dessa modeller har även ett så stort bromsmoment att 

krafterna i en sådan mekanism blir väldigt stora. Detta gör att konstruktionen måste 

dimensioneras upp och det ställer stora krav på motorn/växellådan som ska driva testriggen. 

Konceptet har konstruerats utifrån att även de största modellerna av svängdämpare ska kunna 

testas vilket också är möjligt med denna lösning. Utifrån det arbete och de beräkningar som 

gjorts drar jag dock den slutsatsen att denna typ av testrigg kan vara bättre lämpad för att testa 

de mindre och de medelstora modellerna av svängdämpare. 

Det största problemet man har, oavsett utformning på testriggen, är värmeutvecklingen. Det 

bästa skulle troligtvis vara att kombinera luftkylning med att gjuta in vattenkanaler i 

stålkonstruktionen. En annan stor fördel skulle vara om man kunde montera kylflänsar på 

bromspaketen. Om detta görs skulle man eventuellt kunna uppnå tillräcklig kylning enbart 

genom luftkylning för alla svängdämparmodeller. 

5.3 Vidareutveckling 

För att vidare förbättra testriggen och göra det möjligt att samla in mer information under 

testen finns det några saker som skulle kunna undersökas vidare. 

Det ena är möjligheten att avläsa det moment som bromsen ger. Med den lösning som 

presenterats i denna rapport, d.v.s. en handpumpad hydraulcylinder, kan man på ett relativt 

enkelt sätt kontrollera momentet vid ett visst tillfälle. Dock är detta inte en optimal lösning då 

det kräver att man stannar testriggen och gör manuella mätningar varje gång man vill 

undersöka momentet. Om man i stället kan få fram bromsmomentet direkt från motoreffekten 

skulle man kunna få en mätkurva som visar hur momentet förändras kontinuerligt vilket 

skulle innebära klara fördelar.  

Då man vet motoreffekten och varvtalet vet man också vilket moment motorn genererar. Om 

man sedan har en givare som känner av när vevstaken passerar ett visst läge, och att 

motoreffekten då läses av så att mätpunkten blir i samma läge varje gång, skulle 

bromsmomentet vara möjligt att beräkna. Ett annat sätt som kanske skulle fungera är att man 

mäter motorns medeleffekt under en viss tid och beräknar momentet utifrån denna då 

medeleffekten borde vara proportionell mot bromsmomentet. 

En annan sak som skulle kunna undersökas vidare är möjligheten att avläsa temperaturen på 

bromsarna. Om en temperaturgivare mäter temperaturen i bromsarna skulle detta kunna ge 

ytterligare information om hur värmen påverkar bromskomponenterna då man hela tiden 

skulle veta hur höga temperaturerna är. 

En temperaturgivare skulle eventuellt även kunna ha en återkoppling till motorn så att 

varvtalet regleras efter hur varma bromsarna blir. Med denna lösning skulle det vara möjligt 

att reglera pendlingshastigheten så att temperaturen inte blir för hög även om man testar 

dämpare som genererar mer värme än vad som går att kyla av enbart genom kylsystemet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Elmotor 4kW lösning 
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Bilaga 2 – Elmotor 5,5kW lösning 

 

 


