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Förord 
Rapporten är resultatet av mitt examensarbete hos Ålö på avdelningen Produktintegration. 

Examensarbetet är den avslutande kursen på maskiningenjörsutbildningen 180 hp vid Umeå 

universitet.  

Jag vill rikta ett stort tack till Johan Grankvist, chef för Produktintegration som gjorde det 

möjligt för mig att göra mitt examensarbete hos Ålö AB. Jag vill även tacka min 

företagshandledare Ketil Halsvik som har varit ett bra stöd under arbetet, med honom har jag 

utbytt idéer samt diskuterat kring olika problem och lösningar. Jag är också tacksam mot 

Thomas Pedersen och de övriga medarbetarna på Produktintegration och prototypverkstaden, 

för att ni hjälpte mig på bästa sätt när jag har haft frågor.  

Avslutningsvis vill jag tacka min handledare Lars Bygdén på Umeå universitet, som hjälpt 

mig med rapportens struktur och de olika frågor jag haft under processen av examensarbetet. 

 

Filip Kjellgren 

Umeå 2016  
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Sammanfattning 
Sedan 1949 har Ålö utvecklat och tillverkat frontlastare till landbrukstraktorer under deras 

varumärken Quicke och Trima samt tillhörande redskap under Original Implements. Ålö är nu 

en av världens ledande leverantörer inom lantbruksmaskinbranschen. De vill ständigt ligga i 

framkant med utvecklingen för att kunna förse kunderna med högkvalitativa produkter. En 

viktig del i deras arbete är att snabbt framställa fundament till varje befintlig traktormodell ute 

på marknaden. Genom att snabbt anpassa fundamenten till frontlastarna ökar det 

tillgängligheten gentemot kunderna. 

Det finns dock ett problem med skruvförbandet mellan fundamentet och traktorn. Ibland 

skapas en glidning i skruvförbandet på grund av för låg friktion. I värsta fall kan detta leda till 

att frontlastaren lossnar från traktorn och få förödande konsekvenser. 

Syftet med mitt projekt är att konstruera en hydraulisk testrigg för skruvförband, där man 

sedan kan prova olika ytbehandlingars inverkan på friktionen. För att veta hur stor 

förspänningskraften blir i skruvförbandet, ska en härledning av friktionskoefficienten utföras 

för att underlätta uträkningen för användaren av testriggen.  

Efter jag studerat fakta om skruvförband vid en radiell dragning, har en konstruktion av en 

testrigg utformats. Detta arbete har genomförts med CAD-programmet Solid Edge. För att 

kontrollera hållfastheten har jag gjort en FEM-analys på testriggen, vilket visade att den klarar 

belastningen. Gällande härledning av friktionskoefficienten har en formel tagits fram för att 

räkna ut klämkraften.  

Projektet är avgränsat till tio veckors heltidsarbete. Huvudfokus för projektet har varit att 

konstruera testriggen. 
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Abstract 
Since 1949 Ålö has developed and manufactured front loaders for agriculture tractors of their 

brands Quicke and Trima as well as accompanying tools of the brand Original Implements. 

Ålö is now one of the world´s leading suppliers within the agricultural machinery industry. 

The company strives to constantly be in the lead when it comes to provide the customers with 

high-quality products. One important aspect in their work is to quickly produce sub frames to 

each model of tractor on the available market. By quickly adapting the sub frames of the front 

loaders, the accessibility for the customers increases.  

However, there is a problem with the screw joints between the sub frame and the tractor. 

Sometimes, a slide occurs in the screw joints when the friction is too low.  In worst case 

scenario this might make the front loader come off from the tractor and the consequences 

could be devastating. 

The purpose of the project is to construct a hydraulic test rig for screw joints, which can test 

the influence of different surfaces on the friction. In order to know how the screw joint should 

tighten, there must be an educe to count the coefficient of friction for the user. 

After studying screw joints at radial pulling, a construction of a test rig has been made. This 

work has been done using the CAD-program Solid Edge. To control the strength, I have done 

a FEM-analysis on the test rig, which shows that it can hold the load. Concerning the educe of 

the coefficient of friction, a formula has been made to count the force in the middle of the 

screw joint.  

The project is delimited to ten weeks of work. The main focus of the project has been to 

construct the test rig.   
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Terminologi 
Här beskrivs vanligt förekommande begrepp som finns i rapporten. 

 Frontlastare – Tillbehör till lantbrukstraktorer. På frontlastaren finns möjligheten att 

fästa en plog, skopa, pallgaffel eller annat anpassat redskap. Traktorn kan tillsammans 

med frontlastaren lyfta och tilta de olika redskapen. 

 Fundament – Traktorns fäste till frontlastaren. Observera att fundamentet måste 

anpassas efter varje enskild traktormodell. 

 CAD – Computer-Aided Design. Ett digitalt ritverktyg där 3D-modeller kan 

konstrueras, för att sedan kunna göras till färdiga tillverkningsritningar.  

 Assembly – Ett verktyg i CAD-programmet ämnat att sammanfoga olika 3D-modeller 

till en gemensam detalj. 

 FEM – Finita Elementmetoden. Ett verktyg för att simulera hållfastheten i delar som 

utsätts för någon form av belastning. Detta genomförs utifrån en numerisk metod för 

att lösa partiella differentialekvationer i en dator.  

 Randvillkor – Yttre faktorer med inverkan på konstruktionen. 

 Förspänningskraft – Är lika som klämkraft, vilket är krafter som verkar vinkelrätt 

emellan de två ytorna i ett skruvförband. 
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1  Inledning 

1.1  Företagspresentation 
Ålö är en av världens ledande leverantörer inom landbruksmaskinbranschen. Företaget 

grundades 1949 i Brännland utanför Umeå och har sedan dess utvecklat och tillverkat 

frontlastare av varumärkena Trima och Quicke samt de tillhörande redskapen av Original 

Implements. 

I dagsläget har de fabriker i Sverige (Brännland), USA, Frankrike och Kina. 

Under 2015 sålde Ålö cirka 35 000 frontlastare och 42 000 redskap, till över 50 olika länder. 

Med det resultatet står Ålö för 25 procent av världsmarknaden inom segmentet traktorer med 

motorer starkare än 50 hk. Omkring 90 procent av deras totala produktion exporteras.  

Ålös affärsidé är: ”Med en stark närvaro på marknader och närhet till våra kunder är vi bäst 

och snabbast på att utveckla, producera och globalt marknadsföra frontlastare med tillhörande 

redskap för att maximera jordbrukartraktorns nyttovärde”. [1] 

 

Figur 1, Ålös produkter 

1.2  Bakgrund 
Ålö tillverkar frontlastare till jordbrukstraktorer. Under och på sidan av varje traktor sitter ett 

fundament fastmonterat, för att traktorn ska kunna använda en frontlastare.  

Problemområdet är skruvförbandet mellan fundamentet och traktorn. Ibland kan det uppstå 

glidning på grund av för låg friktion, vilket kan få förödande och kostsamma konsekvenser 

om frontlastaren skulle lossna från traktorn.  

Friktionskoefficienten för ytorna mellan fundament och traktor varierar beroende på vilken 

ytbehandling delarna har. Ålö vill kunna jämföra olika kombinationer av ytbehandlingar för 

att kunna påvisa glidning mellan olika förband som till exempel: 

 Stål mot stål 

 Doppmålat stål mot stål 

 Pulverlackat stål mot stål 

 Doppmålat stål mot pulverlackat stål 
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Som ytbehandling av fundamenten används för tillfället våt lack och pulverlack. 

Det optimala vore att montera stål mot stål för att få en hög friktionskoefficient. Men då måste 

ytor maskeras innan lackering och sedan rostskyddas vilket skulle vara kostsamt samt ge en 

längre framställningsprocess för Ålö. 

1.3  Syfte 
Ålö vill utreda ytbehandlingens inverkan på ett skruvförbands förmåga att motstå glidning 

med hjälp av en testrigg. Skulle denna utredning påvisa skillnad kan de få gehör för en 

investering för att lösa problemet med friktionen. 

 I testriggen ska mätningar av olika ytbehandlingars relativa påverkan på ett 

skruvförbands förmåga att motverka glidning. Det ska kunna utföras på ett kontrollerat 

sätt med någon form av registrerad mätdata. 

 I detta projekt ska inte mätningar utföras utan enbart konstruera testriggen. 

1.4  Projektbeskrivning 
Jag har fått i uppgift av Ålö att konstruera en hydraulisk testrigg för skruvförband. 

Skruvförbandet består av olika hopskruvade provbitar i stål behandlade med olika 

ytbehandlingar. Skruvförbandet ska sedan utsättas för en last med hjälp av en hydraulisk 

cylinder för att framhäva glidning. Detta mäts sedan för att kunna konstatera vilken 

friktionskoefficient som förekommer mellan de olika provbitarna. Tanken är att utreda vilken 

kombination som ger högst friktion, för att sedan kunna använda det i tillverkningen av 

fundamenten till frontlastaren.  

För att kunna testköra den färdiga riggen, finns utrustning i typ av hydraulcylindrar, en 

hydraulpump och en testanläggning där riggen kan testas. 

1.5 Mål 

1.5.1  Övergripande mål 
Det övergripande målet är att konstruera en hydraulisk testrigg för skruvförband. Detta för att 

kunna ta fram friktionskoefficienten mellan ytorna på fundamentet och traktorn.  

En teoretisk analys görs innan konstruktionsarbetet sätts igång. 

1.5.2  Delmål 
Delmålen beskrivs nedan: 

 Teoretisk analys om hur friktionskoefficienten härleds, antal skruvar, typ av skruvar 

och hur de dras åt. 

 Konceptskiss på konstruktion. 

 Konceptval. 

 Färdigställd 3D-modell. 

 Färdiga tillverkningsritningar och material beställt till testrigg. 

 Prototyp av testrigg byggd. 
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1.6  Avgränsningar 
I samråd med Lars Bygdén på universitetet och Johan Grankvist på Ålö som agerar beställare 

har vi kommit överens om dessa avgränsningar: 

 I detta projekt ska inte mätningar och uträkningar av friktionskoefficienten av 

skruvförbanden utföras. 

 Montering och testkörning av riggen, sker i mån av tid. 

 Projektet varar i tio veckor.  

1.7  Kravspecifikation 
I tabell 1 visas vilka krav som ställts på projektet. 

Tabell 1, kravspecifikation 

Krav 1 Analys Ta reda på vilken formel som ska användas för 

att få fram värdet på friktionskoefficienten 𝜇. 

Krav 2 Testrigg I testriggen ska man kunna använda och byta ut 

olika provbitar.  

Krav 3 Testrigg Testriggen ska kunna användas i Ålös befintliga 

testlabb.  

Krav 4 Testrigg Testriggen ska kunna flyttas till och från 

testlabbet. 
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2  Teori 
I teoriavsnittet behandlas stor del av den teoretiska analysen samt fakta om hydraulik.  

2.1  Skruvförband 
Ett skruvförband är två eller flera olika material som hålls ihop med hjälp av skruvar som dras 

fast i gänga eller med mutter. Exempel på sådana kan vara: en fälg som sitter fast på en bil, en 

spegel fastskruvad i väggen. De flesta saker du skruvar fast sker oftast med ett skruvförband.  

När man drar åt en skruv i förbandet med ett vridmoment, tillförs det kraft i skruvförbandet, 

vilket kallas för förspänningskraft. Det ger en motsvarande kraft mellan ytorna på de olika 

materialen och kallas klämkraft. 

Ett skruvförband kan belastas i alla riktningar, varav den vanligaste är axialriktning. Denna 

lodrätta riktning kan ses med grön pil i figur 2. [2]  

 

Figur 2, krafter i ett skruvförband 

Skruvförbandet ska belastas i radialriktning, eftersom fundamentet blir utsatt i huvudsakligen 

av en kraft i den riktningen av frontlastaren. Därmed kommer friktionskoefficienten och 

klämkraften ha stor betydelse för hur starkt skruvförbandet blir.   

I figur 3 visas ett skruvförband från fundamentet som sitter fast i den främre delen av traktorn 

intill framaxeln. 

 

Figur 3, främre skruvförband av fundamentet 
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2.2  Förspänningskraften 
Förspänningskraften beror på åtdragningsmomentet av skruven, men endast ca 10 % av 

åtdragningsmomentet blir ren förspänningskraft. Detta beror på att ca 50 % används till att 

övervinna friktionen som blir mellan bultens roterande anliggningsyta och brickan liggandes 

mot plåten. De övriga ca 40 % går till att övervinna friktionen i gängan mellan skruv och 

mutter. [3] 

Skulle man lägga olja eller annat material som gör att friktionen minskar, kan det leda till 

materialbrott i bulten. Detta eftersom det blir lättare att dra åt och därmed även ökar risken att 

passera sträckgränsen. Därav är det viktigt att följa den valda skruvens rekommendationer.   

2.3  Tillvägagångssätt att mäta förspänningskraften 
Nedan beskrivs olika tillvägagångssätt för att mäta förspänningskraften i ett skruvförband. 

2.3.1  Momentdragning 
Momentdragning är det klassiska tillvägagångssättet man använder i de flesta skruvförband. 

Man använder oftast en momentnyckel samt drar åt till ett angivet moment. Nackdelen med 

det är att man kan få en stor spridning av det verkliga resultatet i förspänningskraft med 

±30 %. 

2.3.2  Moment- och vinkeldragning 
Detta tillvägagångssätt innebär att man drar åt skruven med ett förutbestämt moment och 

sedan en vinkel. Det är enligt denna metod och den klassiska momentdragningen som 

härledningen av friktionskoefficient ska användas vid åtdragning av skruvförband. Detta gör 

att man får fram vilken förspänningskraft som finns i skruvförbandet. Med denna metod är det 

en spridning på ±10 % av det verkliga resultatet av förspänningskraften 

2.3.3  Mätklocka 
Mätklockan används för att mäta sträckningen i skruven, med det värdet kan man sedan räkna 

ut klämkraften i skruvförbandet. Sträckningen mäts fördelaktigast med ett skjutmått eller en 

mikrometer för att få ett mer exakt värde.  

2.3.4  Ultraljud 
Ultraljudsmätning fungerar som ett ekolod. När du placerar en sond på skruvens skalle 

skickar sedan sonden signaler genom skruven till änden där signalen sedan studsar tillbaka.  

På det sättet kan man jämföra en skruv som inte har någon belastning mot en skruv som är 

sträckt. Mätaren kan med hjälp av en algoritm räkna ut vilken klämkraft skruvförbandet har.  

2.4  Val av skruvar 
Eftersom de flesta av Ålös fundament har tjockleken 25 mm vid skruvförbandet, kommer 

även testriggens skruvförband att ha det måttet.  

Under testet behövs två olika längder på skruvarna då man vill ha en genomgående skruv 

genom båda provbitarna med en mutter på baksidan. Men också för att med ett annat test 

kunna gänga direkt in i godset på en av provbitarna. Det eftersom i de flesta fall när 

fundamentet skruvas fast på traktorn, brukar man gänga fast det direkt i växellådan eller 

chassit.  

När man ska skruva fast en skruv i ett gängat gods, vill man att den ska skruvas in minst 1,5 

gånger skruvens diameter. Detta för att ha tillräckligt med anläggningsyta mot gängorna när 
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de utsätts för belastning. Därav kommer en M16 8.8 skruv att användas, då man vill använda 

en så pass stor skruv som möjligt men ändå inte för stor för godsets tjocklek. Klass 8.8 

används för att den ska vara mer elastisk jämfört med högre klasser.   

Två provbitar ska testas i riggen, vilket ger en klämlängd på 56 mm eftersom brickorna räknas 

med.  

 

Dessa produkter ska användas till skruvförbandet. 

Skruvar 

 M6S M16x55 8.8 delgängad, gänglängd 38 mm, obehandlad, anoljat 

 M6S M16x80 8.8 delgängad, gänglängd 38 mm, obehandlad, anoljat 

Mutter 

 M6M M16 17x30x3 obehandlad 

Bricka 

 17x30x3 planbricka, obehandlad, anoljat 

2.5  Friktionskoefficient 
En friktionskoefficient är en dimensionslös storhet, och bestämmer friktionen mellan fasta 

ämnen. Den betecknas med 𝜇 vilket beror på normalkraften och friktionskraften. Det finns två 

former av friktionskoefficient: kinetisk och statisk.  

Kinetisk friktionskoefficient bestämmer när två ytor är i rörelse mot varandra och bildar en 

friktionskraft. Genom statisk friktionskoefficient bestäms en situation när två ytor är i vila 

samt i kontakt med varandra.  

Ett av kraven är att ta fram en härledning av den statiska friktionskoefficienten för 

skruvförbandet som ska användas vid testerna i riggen. Detta då Ålö vill ta reda på vilka olika 

varianter av ytbehandlingar på fundamentet och traktorn som ger bäst kombination av 

friktionskoefficient. Sedan finns en önskan från uppdragsgivaren att de vill eliminera så 

många parametrar i formeln som möjligt, för att underlätta uträkningen av testresultaten. 

2.5.1  Härledning av friktionskoefficienten 
Nedan visas härledningen av friktionskoefficienten. 

Formel (1) för vridmomentet är tagen ur Handbook for Machine Design 2016 [4].  

𝑇 =
𝑊𝑑𝑚

2
∗

𝑓𝜋𝑑𝑚+𝐿 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑛

𝜋𝑑𝑚 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑛−𝑓𝐿
+

𝑊𝑓𝑐𝑑𝑐

2
    (1) 

Utgivaren av Handbook for Machine Design 2016 [4],[5] uppgav vid mailkontakt att man 

kunde anta följande från formel (1): 

𝑊 = 𝑓𝑖  

𝑑𝑚 = 𝑑𝑐 = 𝑑 

𝑓 = 𝑓𝑐 = 𝜇𝑔 

Efter dessa antaganden blev den förenklade formeln: 
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𝑇 =
𝑓𝑖𝑑

2
∗

𝜇𝑔𝜋𝑑+𝐿 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑛

𝜋𝑑 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑛−𝜇𝑔𝐿
+

𝑓𝑖𝜇𝑔𝑑

2
    (2) 

𝑇 = 𝑉𝑟𝑖𝑑𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡 [𝑁𝑚] 

𝑓𝑖 = 𝐾𝑙ä𝑚𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑒𝑛 [𝑁] 

𝑑 = 𝐵𝑢𝑙𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 [𝑁] 

𝐿 = 𝑔ä𝑛𝑔𝑎𝑛𝑠 𝑠𝑡𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔 [𝑚𝑚] 

𝛼𝑛 = 𝑔ä𝑛𝑔𝑎𝑛𝑠 𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒𝑛 [𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟] 
𝜇𝑔 = 𝑔ä𝑛𝑔𝑎𝑛𝑠 𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 

Grundfunktionen för uträkning av friktionskoefficienten som visas nedan, är tagen ur 

Maskinelement [6]. 

𝐹𝑓 = 𝜇𝑁      (3) 

𝐹𝑓 = 𝐹𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑒𝑛 [𝑁] 

𝜇 = 𝐹𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 

𝑁 = 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑒𝑛 [𝑁] 

Eftersom en M16 8.8 skruv ska användas, sökte jag upp värdena som behövdes till formel (2) 

i klämkraft och monteringsmoment [7] samt Handbook for Machine Design 2016 [4].  

𝑇 = 𝑉𝑟𝑖𝑑𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡 [𝑁𝑚] 

𝑓𝑖 = 𝐾𝑙ä𝑚𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑒𝑛 [𝑁] 

𝑑 = 0,016 𝑚 

𝐿 = 0,002 𝑚 

𝛼𝑛 = 30° 
𝜇𝑔 = 0,14 

Då kan man göra en förenkling enligt nedan: 

𝑇 =
𝑓𝑖𝑑

2
∗

𝜇𝑔𝜋𝑑+𝐿 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑛

𝜋𝑑 𝑐𝑜𝑠𝛼𝑛−𝜇𝑔𝐿
+

𝑓𝑖𝜇𝑔𝑑

2  
⇒    (2) 

𝑇 =
𝑓𝑖∗0,016

2
∗

0,14∗𝜋∗0,016+0,002∗cos (30)

𝜋∗0,016∗cos(30)−0,14∗0,002
+

𝑓𝑖∗0,14∗0,016

2  
⇒  (2) 

𝑇 = 𝑓𝑖 ∗ 0,002736     (4) 

𝑓𝑖 =
𝑇

0,002736
      (5) 

När det är ett skruvförband, fungerar klämkraften som normalkraft 𝑓𝑖 = 𝑁 

Vilket ger enligt formel (3): 

𝐹𝑓 = 𝜇𝑓𝑖      (6) 

Det är friktionskoefficienten vi söker, vilket man får fram genom flytta om  

i ekvation (6) och sedan sätta in ekvation (4) i den: 

𝜇 =
𝐹𝑓

𝑓𝑖
=

𝐹𝑓

(
𝑇

0,002736
)
     (7) 
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2.6  Hydraulik 
Till den konstruerade testriggen används en hydraulcylinder som ska applicera en kraft på 

skruvförbandet tills en glidning sker mellan ytorna. Precis när glidningen uppstår är kraften 

hydraulcylindern framhäver lika med friktionskraften.  

Efter hur testlabbet är utformat och med det materiel som finns att tillgå är det bästa sättet att 

applicera kraften genom att dra i skruvförbandet.  

I labbet finns det tre olika hydraulcylindrar, som specificeras i tabell 2: 

Tabell 2, cylinderdata 

Invändigdiameter 

[mm] 

Stångdiameter [mm] Verkningsgrad 𝜂𝑚 Tryck p [bar] 

100 50 0,7 200 

65 32 0,7 200 

50 30 0,7 200 

 

För att ta reda på vilken hydraulcylinder som passar för projektets ändamål, används  

formel (8) ur formelboken Powerful Engineering [8]. 

𝐹𝑑𝑟𝑎𝑔 = (𝑝2 ∗ 𝐴2 − 𝑝1 ∗ 𝐴1) ∗ 𝜂𝑚    (8) 

𝐹𝑑𝑟𝑎𝑔 = 𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟𝑛𝑠 𝑑𝑟𝑎𝑔𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 

𝑝1 = 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑒𝑡 𝑝å 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑠𝑖𝑑𝑎𝑛 

𝐴1 = 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑛 𝑝å 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑠𝑖𝑑𝑎𝑛 

𝑝2 = 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑒𝑡 𝑝å 𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑖𝑑𝑎𝑛 

𝐴2 = 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑛 𝑝å 𝑑𝑟𝑎𝑔𝑠𝑖𝑑𝑎𝑛 

𝜂𝑚 = 𝑚𝑒𝑘𝑎𝑛𝑖𝑠𝑘 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 

𝐴1 = 𝜋 ∗ 𝑟2      (9) 

𝐴2 = 𝜋 ∗ (𝑅2 − 𝑟2)     (10) 

3  Metod 
I detta avsnitt behandlas tillvägagångsättet för hur de olika momenten i projektet har 

genomförts.  

3.1  Åtdragning 
En del av det första delmålet var att härleda friktionskoefficienten. Den härledningen hade en 

parameter som berodde på vridmomentet man lade på skruven. Det har medfört att den valda 

metoden för åtdragning av skruvförbandet blir momentdragning, men även för att testa 

använda moment- och vinkeldragning.  

Momentdragning sker med en momentnyckel som klickar när bestämt vridmoment har 

uppstått. 

För att få mer information om hur jag tillämpar metoden moment- och vinkeldragning, tog jag 

kontakt med Mikael Ersfolk på Botania Bolt AB.  

Han förklarade att man skulle dra 75 % av det rekommenderade åtdragningsmomentet och 

sedan med en bestämd vinkel som bestämdes enligt följande i tabell 3. [9] 
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Tabell 3 

Total klämlängd = t 

Skruvdiameter = d 

Vridning från utgångsläget 

Grader 

𝑡 < 2 𝑑 60 

2 𝑑 ≤ 𝑡 < 6 𝑑 90 

6 𝑑 ≤ 𝑡 ≤ 10 𝑑 120 

 

Då jag först jämför de olika metoderna genom att utgå från det rekommenderade 

åtdragningsmomentet och sedan kör skruvförbandet i testriggen, för att se om det är möjligt 

att få likvärdiga resultat. Efter detta kan man testa samma åtdragningsmetod med samma 

åtdragningsmoment flera gånger för att jämföra vilket spann de olika resultaten skiljer sig åt.  

3.2  Konceptskiss 
I detta avsnitt behandlas tillvägagångssättet under arbetet med konceptskisserna. 

Inledningsvis mäts befintligt materiel och material upp såsom hydraulcylinder, sprintar, 

låsningar och fäste som finns i testlabbet. De detaljerna ritas upp i CAD-programmet Solid 

Edge, tillsammans med de befintliga delarna i testlabbet.  

För att få fram en fungerande testrigg med passande delar så läggs delarna in i en assembly, 

där de länkas ihop.  

Vid val av koncept sker tre typer av val. Det första är val av testrigg, det andra är hur många 

skruvar som ska användas i skruvförbandet och det sista är hur de ska sitta i förhållande till 

varandra.  

3.3  3D-ritning  
Efter valet av koncept, görs en färdig 3D-ritning i Solid Edge. Noggrann hänsyn måste tas så 

att testriggen passar in i testlabbet och att prototypverkstaden på Ålö har möjlighet att 

tillverka den med deras utrustning. Således mäts testlabbet upp mellan de befintliga balkarna 

som man sätter fast fästet och hydraulcylindern i. 

3.4  FEM-analys 
En FEM-analys utförs på hela testriggen för att kontrollera att det inte finns några kritiska 

spänningskoncentrationer, vilket kan medföra att förändringar i konstruktioner måste ske. 

Analysen kommer att göras i programmet Solid Edge då det har en simuleringsfunktion samt 

möjligheten att tillämpa finita elementmetoden.  

3.5  Tillverkningsritningar 
Tillverkningsritningarna tas fram med Solid Edge där 3D-ritningen importeras till ett 

ritningsdokument i 2D-vy. Därifrån lägger man in mått, toleranser, materialval, 

materialegenskaper och eventuell färgsättning.  

Innan ritningarna skickas för tillverkning, ska de visas upp för någon anställd på 

prototypverkstaden för ett godkännande. Detta sker för att reducera risken för tidskrävande 

komplikationer som exempelvis ändringar i konstruktionen.   
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4 Resultat 
I det här avsnittet kommer resultatet att visas från: val av hydraulcylinder, konceptvalet, 

slutgiltiga 3D-ritningen, FEM-analysen och tillverkningsritningarna. 

4.1  Hydraulik 
I denna del bestäms vilken hydraulcylinder som ska användas till hydraulcylindern. 

Före det inträffar, måste man först räkna ut vilken ungefärlig kraft skruvförbandet kan utsättas 

för. Det sker med formel (5) & (6) samt värden tagen ur Handbok om skruvförband [10] och 

Handbok för skruvförband [11].  

𝐹𝑓 = 𝜇 ∗ (
𝑇

0,002736
) = 0,14 ∗ (

200

0,002736
) = 10234 𝑁    (9) 

Sedan räknar man ut vilka maxkrafter hydraulcylindern klarar genom att använda värdena i 

tabell 4. Ekvationerna (9) & (10) är insatt i ekvation (8) där det antas att mottrycket 𝑝1 är 

försumbar: 

𝐹𝑑𝑟𝑎𝑔 = (𝑝2 ∗ 𝐴2 − 𝑝1 ∗ 𝐴1) ∗ 𝜂𝑚    (8) 

𝐹𝑑𝑟𝑎𝑔100 = 200 ∗ 105 ∗ 𝜋 ∗ (0,12 − 0,052) ∗ 0,7 = 82600 𝑁 

𝐹𝑑𝑟𝑎𝑔65 = 200 ∗ 105 ∗ 𝜋 ∗ (0,0652 − 0,0322) ∗ 0,7 = 35000 𝑁 

𝐹𝑑𝑟𝑎𝑔50 = 200 ∗ 105 ∗ 𝜋 ∗ (0,052 − 0,032) ∗ 0,7 = 18200 𝑁 

Tabell 4, cylindrarnas maxkrafter 

Cylinderns invändiga 

mått i diameter [mm] 

Max kraften cylindern 

klarar [N] 

100 82600 

65 35000 

50 18200 

 

Efter diskussion med handledare på Ålö, kom vi överens om att hydraulcylinder med invändig 

diameter på 65 mm skulle användas. Detta för att ha tillräckligt med kraft men ändå kunna dra 

i skruvförbandet på ett lugnt och kontrollerat sätt. 
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4.2  Konceptförslag 
I detta avsnitt presenteras de olika konceptförslagen. 

Till en början är viktigt att få en rak dragning i skruvförbandet, det vill säga att dragningen 

tangentiellt med ytorna som ligger mot varandra. I och med det måste centrum för 

hydraulstången och skruvförbandet ligga i linje med varandra, vilket illustreras i figur 4. 

 

Figur 4, centrumlinje och benämningar 

I varje konceptförslag kommer standardutrustningen finnas med som togs upp i avsnittet 

konceptskiss.  

4.2.1  Koncept 1 
Koncept 1 består av utöver standardutrustningen, två raka plåtar som kopplar samman 

hydraulcylindern med skruvförbandet. De ledas fast med sprintar samt distanser vilket gör att 

de inte kan röra sig i sidled. Skruvförbandet består av två plåtar med två skruvar som är 

fastgängade i den ena plåten. Där de sedan sitter fast med fästet som är fastmonterat i 

testlabbet, vilket visas längst till höger i koncept 1 figur 5. 

 

Figur 5, koncept 1 
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4.2.2  Koncept 2 
Skillnaden i denna konstruktion jämfört med koncept 1 är att kopplingen mellan 

hydraulcylindern och skruvförbandet är annorlunda. I detta koncept används två bockade 

plåtar, vilket gör att inga distanser behövs i sammanlänkningen.  

I figur 6 visas koncept 2. 

 

Figur 6, koncept 2 

4.2.3  Koncept 3 
Koncept 3 har en u-profil monterad på hydraulcylindern. Genom ett urtag ur både u-profilen 

och plåten som sitter fast i skruvförbandet, hakar man fast dessa med varandra och svetsar 

ihop dem. Skruvförbandet består av två plåtar och fyra stycken skruvar som dras åt med 

muttrar. Koncept 3 ses i figur 7. 

 

Figur 7, koncept 3 
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4.2.4  Koncept 4 
Det fjärde konceptförslaget påminner en del om koncept 1. Skillnaden är att detta 

skruvförband har tre plåtar och fyra skruvar med muttrar istället för två plåtar och två skruvar 

i koncept 1. Tanken är att de två yttre plåtarna ska ha samma ytbehandling så att den inre 

plåten har samma friktionskoefficient på båda ytorna. Koncept 4 visas i figur 8. 

 

Figur 8, koncept 4 

4.2.5  Koncept 5 
I det sista konceptet används fyra stycken plåtar i skruvförbandet. De två plåtar i mitten av 

skruvförbandet har samma ytbehandling och motsvarande gäller de två yttre plåtarna.   

I figur 9 ses koncept 5. 

 

Figur 9, koncept 5 

4.3  Konceptval 
Vid val av koncept, kallades Ketil Halsvik och Johan Grankvist till möte för diskussion. Vi 

diskuterade för- och nackdelar med respektive koncept och beslöt oss för koncept 2. Koncept 

2 valdes för att minska antalet komponenter samt att det är relativt enkelt att bocka de två 

plåtarna som ska sitta vid hydraulcylindern.  

Skruvförbandet blev dock annorlunda än det som förekom i koncept 2. Vi kom fram till att det 

endast ska vara en skruv centrerat i skruvförbandet eftersom det är enklare att få en jämn 

klämkraft i det, gentemot att lyckas få två skruvar att ge precis lika kraft i hela 

skruvförbandet, samt att ena plåten ska det vara två hål istället för ett hål. Ett av hålen ska ha 
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en M16-gänga och den andra ett vanligt cirkulärt hål med diametern 18 mm. Detta för att 

kunna jämföra hur det blir när man drar åt med gänga respektive mutter.  

4.4  3D-ritning 
Efter modifiering av koncept 2 med de detaljerna vi kom överens om på konceptvalsmötet, 

konstruerades en slutgiltig 3D-ritning. Måtten ändrades så att det optimerar materialåtgången, 

vilket genererar en lägre kostnad, samt att det medför mindre vikt vilket underlättar 

hanteringen av testriggen vid montering och demontering.  

Vid valet av längden mellan bockarna på plåtarna, fanns det ett dokument jag fick ta del av, se 

Bilaga 9. I dokumentet förekommer max- och minimumgräns för kantpressen i 

prototypverkstaden vid tjockleken 25 mm på plåten.  

I tabell 5 visas materialdata för stålet som används till testriggen. [12] 

Tabell 5, Materialdata  

Material S355 JR 

Material standard EN 10025-2 

Tolerans ISO 2768-1 

Flytgräns 310 MPa 

Brottgräns 490 MPa 

Densitet 7850 kg/m3 

 

Den färdiga ihopsatta konstruktionen visas i figurerna 10 och 11. Plåtarna har bredden 80 mm 

för att ha tillräckligt med material vid de stora hålen där sprintarna sitter, där de blir en högre 

spänning i materialet på grund av dragbelastningen. 

 

Figur 10, vy framifrån 
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Figur 11, vy bakifrån 

4.5  FEM-analys 
För att försäkra mig om att konstruktionen skulle hålla, gjordes en FEM-analys. Randvillkoret 

sattes med den undre ytan som ”fix” då den sitter fast i testlabbets balkar. Fästet visas i figur 

12.  

 

Figur 12, Fästet i labbet 

En dragande kraft på 20 kN applicerades på hydraulcylindern, det vill säga nästan dubbelt så 

stor kraft än den uträknade ungefärliga kraft skruvförbandet utsätts för. Det gjordes för att 

säkerställa att konstruktionen håller om friktionskoefficienten skulle bli högre än väntat, samt 

om man vill använda högre klass på skruvarna kan man ha ett större vridmoment på skruven, 

då det ger en högre kläm- och friktionskraft. 

I figur 13 visas resultatet av FEM-analysen, där syns två lite skarpare 

spänningskoncentrationer. Den ena är placerad i hydraulcylindern och den andra vid distansen 

till fästet för skruvförbandet. Spänningen i hydraulcylindern får man bortse ifrån i FEM-

resultatet eftersom den är definierad av samma material som den övriga riggen. Detta på 

grund av att det ger ett felaktigt resultat, samt på grund av att det är ett annat material. Enligt 
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uträkningarna klarar hydraulcylindern att dra 35 000 N, och då behöver det inte tas någon 

hänsyn till den i FEM-resultatet.  

Spänningen vid distansen är enbart 65 MPa, vilket betyder att det inte finns någon risk för 

bestående deformation i testriggen eftersom materialets flytgräns är 310 MPa.  

I skruvförbandet visas ingen spänningskoncentration. Detta på grund av att, i FEM-analysen 

har skruvförbandet länkas ihop på de hela ytorna mot varandra, eftersom det är de övriga 

delarna i testriggen man vill veta om de håller för de krafter materialet utsätts för. 

 

Figur 13, FEM-resultat 

4.6  Tillverkningsritningarna 
Sju stycken tillverkningsritningar togs fram på de delar testriggen behövde och som inte redan 

fanns hos Ålö, inklusive en sprängskiss över testriggens alla delar. Dessa ritningar skrevs ut 

och lämnades till prototypverkstaden för tillverkning. Ritningarna ses under rubriken Bilagor. 

4.7 Provmontering och testkörning 
Under testkörningen kopplades en tryckgivare in på hydraulcylindern, det gjordes för att 

kunna följa tryckkurvan i ett Hydracs mätinstrument. Vid glidning i förbandet blev det ett litet 

utslag på tryckfallet, vilket medförde att hålet frästes upp på den ena plåten för att få en längre 

glidning. Det gav då ett mycket tydligare tryckfall vid glidningen som underlättade 

avläsningen av trycket precis innan glidningen skedde. Det värdet är den högsta 

friktionskraften. En bild från testet ses i figur 13.  

 

Figur 14, montering av testrigg  
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5  Slutsats 

5.1  Måluppföljning 
Det övergripande målet att konstruera en hydraulisk testrigg för skruvförband anser jag är 

uppfyllt. Nedan presenteras delmålen för projektets start, om de är uppfyllda samt hur jag de 

utförde dessa.  

 Teoretisk analys om härledning av friktionskoefficienten, antal skruvar, typ av skruvar 

och hur de dras åt. 

o Uppfyllt. Den teoretiska analysen genomfördes med hjälp av research i böcker 

och internet, samt kontakt med kunniga personer inom dessa områden. 

Friktionskoefficienten härleddes från formel (2) till färdiga formeln (4).  

Val av skruvar samt antal, genomfördes med hänsyn till skruvförbandets 

tjocklek.  

 Konceptförslag på konstruktion. 

o Uppfyllt. Fem stycken konceptförslag ritades upp i Solid Edge.  

 Konceptval. 

o Uppfyllt. Konceptförslagen presenterades för Ketil Halsvik och Johan 

Grankvist, därefter gjordes ett konceptval.  

 Färdigställd 3D-modell. 

o Uppfyllt. Efter valet av koncept, gjordes en slutgiltig 3D-modell som sedan 

godkändes av Ketil Halsvik och Johan Grankvist.  

 Färdiga tillverkningsritningar & material beställt till testrigg. 

o Uppfyllt. Tillverkningsritningarna är levererade till prototypverkstaden och 

nödvändigt material är beställt. 

 Prototyp av testrigg byggd. 

o Uppfyllt. Testriggen är i hopbyggd och även testkörd i Ålös testlabb. 

De fyra kraven för projektet samt den färdiga produkten anser jag är uppfyllt. 

I tabell 6 visas kraven. 

Tabell 6, Krav 

Krav 1 Analys Undersöka vilken formel som ska användas för att få 

fram värdet på friktionskoefficienten 𝜇. 

Uppfyllt. 

Krav 2 Testrigg I testriggen ska man kunna använda och byta ut olika 

provbitar.  

Uppfyllt. 

Krav 3 Testrigg Testriggen ska kunna användas i Ålö:s befintliga 

testlabb.  

Uppfyllt. 

Krav 4 Testrigg Testriggen ska kunna flyttas till och från testlabbet. Uppfyllt. 
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5.2  Diskussion 
I det stora hela tycker jag att projektet har fortskridit väldigt bra. Inför projektet fick jag bra 

och tydlig information om bakgrunden samt vad de vill ha för typ av resultat, i detta fall en 

färdig konstruktion av en hydraulisk testrigg.  

Jag har hållit mig till tidsplanen ganska väl med enbart en differens på två dagar vid ett 

tillfälle. Min tidsplan har fungerat bra främst på grund av att jag har vid behov, haft 

möjligheten att fråga de anställda på Produktintegration om råd och hjälp. 

5.2.1  Teoretiska analysen  
Inledningen av den teoretiska analysen fokuserades på att samla in fakta kring skruvförband. 

Jag läste böcker och sökte efter information på internet. Det var på internet jag hittade mest 

fakta som jag hade användning för. På de flesta sidor jag hittade, fanns det mest om dragning i 

axialritning gentemot skruven. Alltså att skruvförbandet drogs isär med ytorna ifrån varandra, 

vilket jag inte hade stor användning av, eftersom i mitt fall att skruvförbandet ska skjuvas isär.  

Under processen av att ta fram en härledning av friktionskoefficienten, var det lite svårt i 

början att hitta användbar fakta kring vilka parametrar klämkraften berodde på. Efter några 

dagars efterforskning fann jag på internet en universitetsadjunkt vid namn Samir Khoshaba 

[5] som undervisade och handledde studenter inom maskinkonstruktion. Jag tog kontakt med 

honom och fick snabbt material för att kunna härleda friktionskoefficienten. [4] Detta 

underlättade mitt arbete avsevärt och gjorde att mitt arbete med friktionskoefficienten kunde 

avslutas i planerad tid.  

När jag försökte hitta en lämplig metod för att dra åt skruvarna, tog jag kontakt med två 

företag angående hur man drar åt en skruv med moment och sedan vinkeldragning. Svaret 

från dem dröjde, vilket ledde till att den teoretiska analysen försenades med två dagar än vad 

som var angivet i tidsplanen. Metoden att använda moment och vinkeldragning fungerar bra 

om man ska jämföra vilka yt-kombinationer som ger högst friktionskoefficient. Denna metod 

har mindre spridning, vilket är att föredra gentemot momentdragning. Om det är viktigt att få 

fram ett exakt tal på friktionskoefficienten, rekommenderar jag att införskaffa 

ultraljudsutrustning eller någon typ av sträckningsindikator. Med ultraljud kan man räkna ut 

sträckningen exakt och därmed få rätt klämkraft.  

I projektplanen var tanken att antalet skruvar skulle bestämmas under den teoretiska analysen, 

men med tanke på att klämkraften inte har ett förhållande till arean, kunde detta bestämmas 

under konceptvalet då valfriheten blev större av skruvförband.  

5.2.2  Konceptskisser 
Arbetet med konceptskisserna fortskred bra och jag var färdig med dem vid det planerade 

datumet, trots att jag låg två dagar efter planeringen. Jag anser att arbetet fortskred bra 

eftersom jag hade idéer jag funderat på innan jag kom till fasen med att göra konceptskisser.  

Den första dagen i projektet orienterade jag mig i programmet Solid Edge, de resterande 

dagarna genomförde jag de olika skisserna.  

Inför konceptvalet med Ketil Halsvik och Johan Grankvist hade jag innan reflekterat om det 

förekom svagheter i konstruktionerna, var onödigt komplicerade eller svåra att tillverka. Efter 

jag funderat igenom detta, var jag mest inne på att koncept 1 eller koncept 2 var de bästa 
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förslagen. Jag ansåg att de var funktionella, enkla att tillverka, samt att de inte behövdes lika 

mycket material vid tillverkningen som till de andra koncepten.  

Det koncept jag tror hade varit olämpligt att använda, var koncept 3, på grund av att  

U-profilen hade varit tvungen att svetsas i vinklarna. Det eftersom profilen hade behövs 

tillverkas genom att kapa upp plattjärn i bestämda längder och sedan svetsas ihop för att få en 

U-profil. Risken var stor att U-profilen gått av i svetsarna vid hög belastning. 

5.2.3  3D-ritning och FEM-analys 
Eftersom jag, Ketil Halsvik och Johan Grankvist kom överens om att jag skulle gå vidare med 

koncept 2, började jag fundera om bockarna skulle börja räta ut sig vid hög belastning. Men 

de spekulationerna kunde jag dementera efter har gjort FEM-analysen. Det visade sig att den 

högsta spänningskoncentrationen var vid distansen 65 MPa och flytgränsen för materialet var 

310 MPa. Man kan istället ställa sig frågan, var testriggen överdimensionerad i tjocklek? 

På den frågan ovanstående frågan kan man svara: ja. Men eftersom plåten i skruvförbandet 

bestämdes till tjockleken 25 mm och det lades en beställning på detta, var det passande att 

använda samma material till den övriga riggen. Med tanke på att man beställer material i hela 

längder, i detta fall 6 meter då det ska kunna användas till olika ytbehandlingar på 

skruvförbandet. Det var billigare att använda detta material till riggen istället för att 

leverantören behövde kapa upp bestämda längder i annan tjocklek.  

Vid bestämning av mått, kontrollerade jag med prototypverkstaden om de hade verktygen 

som behövdes. De meddelande då att de inte hade verktyget till kantpressen med radie 32,5 

som fanns med i bilaga 9. Den var ersatt med ett verktyg med radie 30, vilket ändå skulle 

fungera till den bestämda plåten.  

Att göra FEM-analys i Solid Edge tyckte jag att det var lätt och smidigt, jämfört med att göra 

det i programmet ANSYS. ANSYS använde jag under kursen finita elementmodellering som 

jag läste tidigare under 2016. I Solid Edge var det enklare att få ett bra perspektiv över hur 

profilen såg ut, samt att jag på ett smidigare sätt kunde sammanfoga flera delar.  

5.3 Provmontering och testkörning 
Provmontering och testkörning av testriggen gick bra, vilket jag känner mig mycket nöjd med. 

Testriggen fungerade vid första tillfället, men vi ansåg att det hade underlättat för användaren 

om det var en längre glidning, eftersom det skulle vara lättare att utläsa trycket i tryckkurvan.  

Därav frästes hålet längre och det gav då ett tydligare tryckfall under glidningen vid nästa test.  

5.4  Framtida arbete 
Förslag på fortsättning av detta projekt kan vara att göra den utredning Ålö vill utföra för att 

ta reda på vilken kombination av ytbehandlingar som ger högst friktionskoefficient. Då 

används den testrigg som konstruerats under detta examensarbete. I den kan man då koppla 

upp en hydraulisk tryckgivare på cylindern, vilket man kan utläsa när ett tryckfall sker. Det 

betyder att trycket precis innan tryckfallet är det värde som ska räknas om till en kraft som 

motsvarar den maximala friktionskraften i skruvförbandet. För att göra det ännu noggrannare 

kan en längdgivare eller trådtöjningsgivare fästas på skruvförbandet, som indikerar när en 

glidning sker. Efter tester med registrerad data kan det utredas vilken kombination som ger 

bäst resultat.   
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7  Bilagor 

Bilaga 1 

 

Figur 15, Sprängskiss 
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Bilaga 2 

 

Figur 16, Bockad plåt 176° 



 

 

B3 

 

Bilaga 3 

 

Figur 17, Bockad plåt 163° 



 

 

B4 

 

Bilaga 4 

 

Figur 18, Skruvförband bit 1 
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Bilaga 5 

 

Figur 19, Skruvförband bit 2 
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Bilaga 6 

 

Figur 20, Distans 10 mm 
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Bilaga 7 

 

Figur 21, Distans 16 mm 
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Bilaga 8 

 

Figur 22, Distans 17 mm 
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Bilaga 9 

 

Figur 23, mått till kantpressen 

 

 


