
           TQMT11, 16 hp, Maskinteknik  

IEI/Maskinkonstruktion  

Vårterminen 2019  

 ISRN-nummer : LIU-IEI-TEK-G—19/01650-SE  

 
 
 
 
 
 
 
 

Förbättring av 
sidostabilitet på såbill  
 

Improvement of lateral coulter stability 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tore Landin  

Jesper Nilsson 

 

 

Handledare: Peter Hallberg och Bengt Sandberg 

Examinator: Mehdi Tarkian 
 
 

 
 
 
 

Linköpings universitet 

SE-581 83 Linköping, Sverige 

013-28 10 00, www.liu.se 
 

 



ii 

 

 

[Intentionally left blank] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

iii 

Sammanfattning 

Denna rapport redovisar arbetet med förbättring av sidostabiliteten för såbillar på 

Väderstads såmaskinsmodell Spirit. Arbetet varade i tio veckor och utfördes på Väderstad 

AB våren 2019. Grundproblemet analyserades med ett antal olika metoder och tester 

genomfördes både i fält och i provningsrigg. Med resultaten från dessa kunde det 

konstateras att såbillarnas upphängning tillät både torsion och sidorörelser vid låga 

belastningar.  

Arbetet påbörjades med en grundorsaksanalys. Detta har använts för att ta fram en 

kravspecifikation. Därefter togs koncept fram. Efter utvärdering har de högst viktade 

koncepten valts ut och analyserats, modellerats och beräknats. När koncepten sedan 

bedömts som tillräckligt funktionsdugliga har tillverkningsanalys av koncepten gjorts för 

att bedöma lämplighet för serieproduktion.  

I grundorsaksanalysen uppmärksammades att Spiritmodellen Nordic hade en problematik 

kring sidostabiliteten. Anledningen till detta var att såbillarna tenderade att söka sig till 

spåren efter gödningsbillarna. Detta kan lösas genom att såbillarna tar stöd mot varandra.  

Tre koncept har valts ut. Ett är ett färdigt koncept som kan appliceras direkt på redan 

existerande maskiner i form av formsprutade plastblock som monteras på såbillarna. Ett 

annat är ett koncept för framtida årsmodeller med flänsar på såbillarnas överfall. Detta 

koncept finns i två delar, antingen i form av en svetsad stålprofil eller som en del av en 

helgjuten omkonstruktion av såbillarna. Det tredje och sista är ett konceptförslag till en 

omkonstruktion av maskinens såbillar med en mekanisk fjäder för att styra billtryck. 

Dessutom har en metod för att utvärdera såbillarnas sidostabilitet utvecklats. 

Som ett fortsatt arbete rekommenderas en grundligare undersökning av det helgjutna 

flänskonceptet. Det stämmer överens med Väderstads filosofi om att deras produkter 

skall vara gjorda för att hålla. 
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Abstract 

This report presents the work on improving the lateral stability of the seed coulters of 

Väderstad seed drill model Spirit. The work lasted ten weeks and was carried out at 

Väderstad AB spring 2019. The basic problem was analyzed with a number of different 

methods, and tests were carried out both in the field and in the test rig. With the results 

from these, it was found that the suspension of the seed coulters allowed both torsional 

and lateral movements at low loads. 

 

The work started with a root cause analysis which was then used to produce a requirement 

specification. This was then used to develop concepts. After evaluation, the best concepts 

were selected, analyzed, modeled and calculated. When the concepts were deemed to be 

sufficiently functional, several manufacturing analyses were made to assess the suitability 

for serial production. 

 

Three concepts were developed. One is a final concept that can be mounted directly on 

existing machines in the form of injection-molded plastic blocks on the seed coulters. One 

is a concept for future year models were flanges are mounted on the fall of the seed 

coulters. This concept is available in two parts, either in the form of a welded steel profile 

or as part of a sand cast reconstruction of the seed coulters. The third and final concept is 

a reconstruction of the machine's seed coulters with a spring to control the bill pressure. 

In addition, a method for evaluating the side stability of the seed coulters has been 

developed. 

 

The reason for the Nordic model's problems is that the seed coulters tend to track the 

grooves of the fertilizer carriers. This can be solved by having the seed coulters support 

each other in the lateral direction. 

 

As a continued work, a more thorough examination of the sand cast flange concept is 

recommended. This is in line with Väderstad's philosophy of making built to last 

products. 
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Ordlista 

Billtryck – En kraft som läggs på såbillen för att hålla önskat sådjup konstant 

Gödningsbill – En konstruktion som placerar ut gödning 

Jordmån – Uppbyggnad av jord, mängd sten, typ av jord, Vatteninnehåll 
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Såbill - En konstruktion som placerar utsäde i jord 
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Uppkomst – Hur väl ett utsäde gror efter utplacering i jord 
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Figur 2. Väderstad Spirit 

1 Inledning 

Examensarbetet utfördes våren 2019 av uppdrag från Väderstad AB och behandlar 

förbättring av sidostabilitet på såbillar. Arbetet ligger till grund för examination av titeln 

högskoleingenjör inom maskinteknik vid Linköpings tekniska högskola. 

Avsnittet innehåller en företagspresentation följt av bakgrunden till examensarbetet och 

problemformulering med tillhörande frågeställning. Avslutningsvis belyses syftet med de 

mål som arbetet har samt avgränsningar. 

1.1 Företagspresentation 

Väderstad AB är ett familjeägt företag som inriktar sig på lantbruksmaskiner inom såteknik 

och jordbearbetning. Företaget startades år 1962 av familjen Stark i Väderstad som ligger strax 

utanför Mjölby i Östergötland. Den produkt som lagt grunden till Väderstads framgång är 

Väderstad Sladden. Idag är Väderstad AB världsledande inom sin bransch och företaget bryter 

ny mark med dotterbolag i bland annat Ryssland och Ukraina. Under räkenskapsåret 2018 

omsatte Väderstad AB över 3 miljarder kronor, en ökning på 27% från föregående år. 

Väderstads filosofi är att de ska tillverka hållbara lantbruksmaskiner som tillför ett 

långtgående värde för lantbrukaren. Väderstad har två olika såmaskinsfamiljer, Rapid (figur 

1) och Spirit (figur 2). 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Bakgrund 

Väderstad AB utvecklar flera olika maskintyper för sådd. Produkterna är utvecklade för att 

klara många olika körförhållanden, bearbetningsdjup och jordarter. En av dessa maskiner är 

Spirit och denna maskin kan delas upp i flera steg, från förbearbetning av jorden till gödning 

och sådd. På maskinen sitter såbillarna individuellt monterade med gummifjädring mot en 

triangulär axel. Såbillarna kan vid laterala påfrestningar röra sig i sidled, något som 

Väderstad vill motverka. Upphängningen är utsatt för krafter upp emot 800 N vertikalt, 

något som kan orsaka torsion och lateral vridning vilket inte är önskvärt. Vridningen och 

torsionen ger upphov till ojämna radavstånd mellan utsädet. Se figur 3 och 4 för en bild av 

såaggregatet och en beskrivning av krafterna. 

Figur 1. Väderstad Rapid 
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Figur 3. Såaggregatet på Väderstad Spirit 

 

Figur 4. Såaggregatet sett bakifrån 

1.3 Problemformulering 

Kunder till Väderstad som köpt Väderstads såmaskin Spirit med utrustningsalternativet Nordic 

upplever att såbillarna på maskinen kommer för nära varandra under körning vilket kan orsaka 

ojämna radavstånd. Väderstad önskar ta reda på varför detta händer och vad som kan göras för 

att motverka detta problem. Dessutom vill Väderstad att en lämplig metod för utvärdering av 

sidostabilitet ska utarbetas. 

Frågeställningen för projektet blir således följande:  

1. Vad är orsaken till de laterala rörelserna för Spirits såbill? 

2. Hur minskas de laterala rörelserna för såbillen på bästa sätt? 

3. Hur utvärderas sidostabiliteten för såbillarna?  
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1.4 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att minska de laterala rörelserna för Väderstad Spirits 

såbillar och därmed förbättra uppkomsten för Väderstads kunder. Detta skall åstadkommas via 

en rigorös förstudie där orsakerna till de laterala rörelserna klargörs, problemområden för 

såbillen identifieras och därefter konstrueras en ny lösning med mindre laterala rörelser. Denna 

lösning skall analyseras och tillverkningsunderlag skall skapas för att Väderstad skall kunna 

implementera denna lösning vid en framtida uppdatering av maskinen.  

I mån av tid skall en metod för utvärdering av sidostabiliteten för såbillen tas fram. Detta för 

att framtida lösningar skall kunna utvärderas och jämförelser mellan produkter skall kunna 

genomföras på ett effektivt sätt.  

1.5 Avgränsningar 

Arbetet innefattar upphängningen av såbillar på såaggregatet till Spirit-serien. Arbetet 

begränsas av själva upphängningen och inkluderar inte övriga såbillen. Monteringen av 

såbillarna skall ej undersökas. Framtagning av prototyp sker i mån av tid. Ritningsunderlag 

och digital modell tas fram och presenteras med tillhörande underlag för Väderstad AB. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs produktfamiljen Spirit med olika utföranden och tidigare utförda 

arbeten på upphängning och sidostabilitet. 

2.1 Produktfamilj 

Det finns ett flertal olika utföranden i produktfamiljen Spirit: R 300S, 400C/S, Spirit 600-900S 

och 600-900C. Det som skiljer de olika modellerna åt är bredden på såagreggaten, en 400 är 

till exempel fyra meter bred medan en 900 är nio. Spirit R 300S är speciell då den har en sålåda 

i plast istället för metall samt att den har tillräckligt låg vikt för att vara obromsad. Förutom 

skillnaden mellan bredden på såaggregaten finns de flesta modeller i ett ”Seed only”- (S) och 

en ”Combi”-utförande (C). ”Seed only”-utförandet innebär att ingen gödning appliceras vid 

sådd. ”Combi”-utförandet däremot finns i två olika modeller och placerar ut gödning. De olika 

modellerna är Fix och Nordic. Mest känslig för avvikelser i sidled är Nordic då den lägger en 

rad med gödning i mitten av två sårader (figur 5 till höger) som således delar på gödningen. 

Avvikelser i sidled gör att raderna får olika mängd gödning och därmed sämre/bättre etablering 

raderna emellan. Modellen fix är inte lika känslig då varje rad utsäde får sin egen rad gödning 

(figur 5 till vänster). Gödningen läggs i 5 cm breda rader framför varje såbill. 

 

Figur 5. Illustration av Fix och Nordic-versionen av Spirit 

2.2 Befintlig konstruktion 

Den befintliga konstruktionen är mycket följsam och kan följa variationer i såbädden på upp 

till 30 grader vilket är mer än de flesta konkurrenterna. Konstruktionen är byggd för att ha låg 

vikt och långt intervall mellan service. Det är en mycket simpel lösning med få antal delar och 

ännu färre delar i rörelse. Som nämnt tidigare i rapporten består själva upphängningen av en 

trekantsbalk med ett hexagonformat överfall. Mellan trekantsbalken och överfallet sitter tre 

gummistavar med cirkulär form.  
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På figur 6 visas en kort såbill. Den långa såbillen är väldigt lik, med en smått förändrad vinkel 

på överfallet och något längre fyrkantsrör i mitten. Här följer en kort förteckning över såbillens 

olika delar.  

1. Överfall, 2. Gummistav, 3. Stenutlösare, 4. Fyrkantsrör, 5. Stänkskärm, 6. Sårör, 7. 

Såtallrikar/diskar – En på var sida, 8. Packarhjul 

 

 

 

Figur 6. Översiktsbild kort såbill 

2.2.1 Gummi 

Gummistavarna som används på upphängningen till Spirit tar upp last genom att pressas 

mellan ett överfall och sidorna på en trekantsbalk. Vid tillverkning förspänns gummit för att 

kompensera för den sättning som sker med denna gummisort. Då gummistavarna satt sig 

pressas överblivet material ut på sidorna av överfallet (figur 7). Vid belastning deformeras 

gummit och för att bibehålla volymen måste gummina expandera ut på sidorna. För att ett 

gummi ska behålla sina elastiska egenskaper måste materialet få utrymme att expandera. Får 

gummit inte plats att expandera blir det stumt vilket inte är önskvärt i just denna applikation. 

Gummimaterialet som används till konstruktionen är mycket slitstarkt och behövs vid ytterst 

få tillfällen bytas ut. 

 

Figur 7. Överfallen på Spirit-såbillar   
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2.2.2 Nordic  

Nordic är ett utförande som går att få på Spirit 600 och 800. Gödning läggs då före de större 

packarhjulen med ett mellanrum på 250 mm. Detta med ett mellanrum på utsädet på 125 mm 

gör att två rader utsäde får dela på mängden gödning. Gödningen läggs djupare än på 

utförandet Fix vilket resulterar i att gödningsbillen måste gå djupare. Gödningsbillen lämnar 

ett koniskt dike med mer löspackad jord efter sig vilket såbillarna riskerar åka ned i och följa 

(figur 8). Ju djupare gödningsbillen lägger gödningen desto bredare blir diket av löst packad 

jord. Dikets form är inte helt koniskt utan har en flackare vinkel mot jordytan på ena sidan. 

 

Figur 8. Illustration över hur Nordics gödningsbillar påverkar jorden 

2.2.3 Stenutlösare 

Såbillarna är utrustade med stenutlösare som löser ut om billtrycket överskrider 180 Kg. Två 

koniska brickor pressar på ett gummirör vilket ger vika under maxtryck. För att detta ska vara 

möjligt behöver överfallen kunna elastiskt deformeras då motstående sida av stenutlösaren är 

fast inspänd (figur 9). Stenutlösaren sitter på den nedre bulten och är en svart gummipuck. Då 

stenutlösaren löser ut bildas ett mellanrum mellan överfallen. Vid ett högt inställt billtryck 

finns risken att stenutlösaren löser ut regelbundet och konstruktionen blir mycket ostabil. 
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Figur 9. Överfallet sett från sidan. 

2.3 Tidigare arbeten 

Efter att produktfamiljen Spirit lanserades 2006 har bland annat ändringar på såbillarnas 

upphängning gjorts. På första modellen Spirit fanns då en fjäder som omslöt 

upphängningsbalken (figur 10). Denna ersattes efter hand med tre gummin och en 

trekantsbalk, även kallad Tri-force. Den nya upphängningen hade bättre följsamhet radiellt 

och styvare lateralt. I figuren nedan jämförs Tri-force med en konstruktion bestående av fyra 

gummin och ett fyrkantsrör (figur 11). Fyrkantskonstruktionen används för tillfället på 

förredskap vilka inte behöver större utslagsvinkel. För såbillarna krävs dock en större 

utslagsvinkel och bättre följsamhet. 

 

Figur 10. Tidigare upphängning av Spirit såaggregat 
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Figur 11. Tri-force upphängning (Väderstad AB, 2019) 

 

I tidigare prototyper har även dubbla rader med fyrkantsupphängningen testats. I detta fall 

förstärkt med stag mellan överfallen (figur 12). Ingen utvärdering fanns tillgänglig men 

eftersom prototypen inte valts att fortsätta med drogs slutsatsen att den inte bockade av 

tillräckligt många kriterier funktionellt. 

 

Figur 12. Väderstad prototyp av dubbel upphängningsbalk 

Även separat upphängd c-fjäder med lagrade såbillsarmar har testats i ett tidigt stadie (figur 

13). Även denna saknade utvärdering men även här drogs slutsatsen att konceptet inte var 

tillräckligt funktionellt. 

  

Figur 13. Prototyp C-fjäder och lagring 
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3 Teori 

Denna rapport bygger på Ulrich & Eppingers teorier om konstruktionsmetodik (Ulrich & 

Eppinger, 2012). I arbetet har det utförts beräkningar på hållfasthet enligt boken 

Grundläggande hållfasthetslära (Lundh, 2016). Konkurrenters och Väderstads lösningar har 

utvärderats.  

 

3.1 State of the Art 

Konkurrenter till Väderstad AB använder olika lösningar för att styra sina såbillar. Information 

om dessa har hämtats från företagens marknadsföringsmaterial och analyserats.  

3.1.1 Kuhn Espro 

Denna konkurrent använder en upphängningslösning med fyra gummin kallad Crossflex. 

Denna lösning är betydligt styvare än Spirits Triforce-lösning, vilket ger en bättre sidostabilitet 

men även mindre flexmöjlighet i höjdled, något som är en av Spirits paradgrenar. Se Kuhns 

hemsida för illustration och övrig information (Kuhn, 2019) 

3.1.2 Lemken Compact Solitaire 

Lemken Compact Solitaires såbillar är upphängda i en parallellogramkonstruktion med en 

mekanisk fjäder som dämpning. Denna lösning bedöms vara för vek för Väderstad, vars mål 

är att skapa maskiner som håller länge. Se Lemkens hemsida för illustration och övrig 

information (Lemken, 2019) 

3.1.3 Kverneland U-Drill 

Kverneland använder en upphängning med en mekanisk fjäder som drar ned den ledade 

såbillen mot jorden. Detta är en intressant lösning, då något liknande skulle kunna fungera väl. 

Se Kvernelands hemsida för illustration och övrig information (Kverneland, 2019) 

 

3.2 Grundorsaksanalys 

För att hitta orsaken till ett problem kan en grundorsaksanalys genomföras. Det finns många 

olika verktyg för att genomföra detta och nedan finns exempel på ett antal olika. 
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3.2.1 5-varför 

Ett av verktygen som kan användas är 5-varför. Denna metod används för att finna så många 

olika påverkande faktorer som möjligt. Metoden går ut på att ställa sig frågan om varför man 

får problemet där man tänker igenom möjliga orsaker. Svaret på varje möjlig orsak ifrågasätts 

ytterligare en gång vilket resulterar i ett nytt svar. Detta återupprepas totalt fem gånger för 

varje möjlig orsak eller tills man funnit grundorsaken till problemet (Toyota, 2019). 

3.2.2 IS/IS NOT 

Här besvaras frågeställningen om vem, vad, varför, var, när, hur många och hur ofta. Dessa 

delas upp i ytterligare mer specifika delfrågor, se figur 14. Varje fråga besvaras för ”IS” och 

”IS NOT” för att täcka så många aspekter som möjligt. Detta ger en överblick över problemets 

storlek och utsträckning.  

 

Figur 14. Typisk IS/IS NOT-matris med frågor. (Väderstad AB, 2019) 

3.2.3 Tester 

Fysiska tester som utförs på nuvarande konstruktion ger indata som senare kan jämföras med 

nyutvecklade koncept. Testerna kan utföras i en MTS-rigg eller ute i fält med olika givare och 

kraftmätare. En MTS-rigg är en hydraulisk testenhet med cylindrar samt kraft- och 

lägesgivare. I MTS-riggen på Väderstad finns det möjlighet att simulera olika belastningsfall 

i en kontrollerad miljö. Ett annat sätt att utföra tester kan vara att använda 

videoupptagningsutrustning för att analysera händelser och reaktioner, exempelvis vid körning 

i fält.  
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3.2.4 Intervjuer 

Det finns otroligt mycket erfarenhet på avdelningen för såmaskiner på Väderstad och detta 

kan vara ett ovärderligt verktyg i arbetet. Mycket arbete och tankar finns inte dokumenterade 

och det kan därför vara en god idé att hålla intervjuer och fråga ut personal som arbetat med 

och omkring projekt relaterade till såbillar. 

3.3 Konstruktionsprocessen 

Arbetet med framtagning av en lösning på sidostabilitetsproblematiken har skett med en 

metodik utvecklad av Ulrich & Eppinger, (2012), illustrerad i figur 15. Denna metodik bygger 

på att man utför en djuplodad analys av ingångsfakta med exempelvis intervjuer och analys 

av existerande material. Här identifieras kundens behov, i vårt fall lantbrukare och företaget 

Väderstad AB:s förväntningar och krav. Därefter sammanställs detta i en behovsidentifiering 

där behov är icke kvantifierade och abstrakta. Exempelvis kan ett svar från en kund vara att 

maskinen blir smutsig vid körning. Detta kan översättas till ett flertal behov, såsom att 

maskinen behöver vara lätt att rengöra och att maskinen behöver vara resistent mot 

nedsmutsning. Behov översätts sedan till mätbara parametrar, exempelvis hur många moment 

det krävs för att rengöra maskinen. Därefter sätts gränser på parametrarna, för att de nya 

lösningarna ska kunna utvärderas. Detta sammanställs i en kravspecifikation.  

Efter detta stadie börjar en konceptgenerering, där man itererar fram olika versioner av 

koncept. Genereringen kan ske genom exempelvis Brainsketching (VanGundy, 1988), där en 

grupp samlas och tar hjälp av varandras skisser för att utveckla nya koncept. När koncepten 

skapats utvärderas dessa utifrån kravspecifikationen och funktion mot varandra. Anses 

konceptet vara tillräckligt bra går man vidare med detaljkonstruktion, annars återgår man till 

konceptgenereringsstadiet eller väljer ett annat koncept.  

Vid detaljkonstruktion tar man de övergripande principerna från konceptet och översätter dem 

till mätbara och måttbestämda enheter. I konceptet kan det exempelvis sägas att gummi skall 

användas, medan vid detaljkonstruktion specificeras egenskaper och form hos gummit. Detta 

leder vidare till 3d-modeller och ritningar för prototyptestning och eventuell simulering. 

Utförs prototyptest och simuleringar med godkänt resultat kan en produkt ges klartecken för 

produktion. 

Efter att produkten fått klartecken och uppfyller de slutgiltiga specifikationerna påbörjas 

planering av tillverkning och olika tillverkningsmetoder utvärderas. 

 

Figur 15. Modell för produktutveckling. (Ulrich & Eppinger, 2012) 
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3.4 Beräkningar 

Konceptförslag kan utvärderas genom att beräkna hållfastheten på ingående delar. Enklare 

geometrier kan beräknas manuellt med teori från mekanik och hållfasthetslära tillhandahållet 

i boken ”Grundläggande Hållfasthet” (Lundh, 2016). Mer komplexa geometrier bör beräknas 

med ett FE-program, exempelvis Creo Simulate. 

3.5 CAD 

För att visualisera koncept och modeller kan man använda 3d-modelleringsprogramvara, 

exempelvis Creo Parametric. Detta program kan även användas för att enkelt skapa 

traditionella tvådimensionella ritningar. För enklare hållfasthetsanalyser finns 

delprogramvaran Creo Simulate. Simulate är en finita-elementberäkningsprogramvara (FE-

programvara). FE fungerar på ett sådant sätt att det bryter ner modeller i små delar, så kallade 

element. Där elementen knyts an till varandra fås så kallade noder. Noderna spänner upp ett 

nätverk där spänningar mellan noderna beräknas. På detta sätt kan spänningskoncentrationer 

belysas med olika färgskalor. Med tillräckligt många noder kan man få en tydlig heltäckande 

bild av spänningar och förskjutningar i komplexa geometrier.  

För att hantera modeller och ritningar bör ett PLM-system, såsom Windchill, användas. PLM 

är en förkortning för Product Lifecycle Management, vilket enkelt förklarat är ett sätt att 

hantera olika versioner och revisioner av en produkt.  

3.6 Materiallära 

Material som används inom lantbruksmaskiner bör besitta vissa egenskaper. Materialen bör 

ha goda mekaniska egenskaper med hög sträckgräns och utmattningsbeständighet. God 

slagseghet för mjukare material är även önskat i många applikationer. De bör också vara 

väderbeständiga om de inte ska lackeras eller ytbehandlas.    

Det främsta konstruktionsmaterialet på Väderstad är stål, som en följd av dess goda mekaniska 

egenskaper. När det gäller jordbruksmaskiner är vikt oftast inte en begränsande faktor, 

däremot långa arbetsperioder med många belastningscykler. Då stål generellt har mycket goda 

utmattningsegenskaper kombinerat med ett relativt lågt pris och hög hållfasthet anses detta 

vara ett bra material för applikationen. Det generella konstruktionsstålet som Väderstad 

använder sig av har följande materialegenskaper (tabell 1): 

 

Tabell 1. Materialegenskaper för Konstruktionsstål på Väderstad AB 

Materialegenskaper konstruktionsstål 

Sträckgräns 355 MPa 

Poissions ration 0,3 

Elasticitetsmodul 205 GPa 

Densitet 7800 kg/m3 
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Plast är ett annat material som ofta används. Det är ett material med många olika egenskaper, 

något som beror på plastens uppbyggnad. Plast är ett material uppbyggt av en eller flera 

polymerer och tillsatsämnen (Askeland & Wright, 2016). Fördelarna med plast är många, men 

varierar beroende på vilken plast som väljs. Då Väderstads image bygger mycket på hållfasthet 

och kvalitet fokuserar företaget främst på hårdare och motståndskraftiga plaster, såsom 

högdensitetspolyeten (HDPE) och polykarbonat. HDPE är en stark plast som ofta används i 

rör, trädgårdsmöbler och liknande. Polykarbonat är en hård ofta genomskinlig plast som 

används i växthus, bildelar och telefonskal. (Lindström m.fl., 2000) 

De simuleringar som gjorts med polyeten har baserats på följande materialegenskaper (tabell 

2) (Matweb LLC, 2019; Lindström m.fl., 2000): 

Tabell 2. Materialegenskaper HDPE 

Materialegenskaper HDPE 

Poissons ratio: 0.46 

Elasticitetsmodul: 0.8 GPa 

Densitet: 955 kg/m3 

 

Elastomerer är en annan typ av polymerer. Dessa tål kraftiga elastiska deformationer, vilket 

gör att de fungerar mycket väl som stötabsorberande media. Problematiken kring elastomerer 

är att det är svårt att bestämma materialparametrar. De uppför sig inte linjärt vid elastisk 

deformation, något som gör det svårt att räkna på dem. 

 

 

3.7 Plastdetaljstillverkning 

 

Tillverkning av plastdetaljer kan ske på ett antal olika sätt. Två metoder som används främst 

är strängpressning och formsprutning. Strängpressning bygger på principen att varm, mjuk 

plast pressas genom en form för att på så sätt skapa en profil. Denna profil kyls sedan ner för 

att plasten inte ska tappa formen och därefter kan profilerna kapas i lämpliga längder.  

Formsprutning är den vanligaste typen av plastdetaljstillverkning. Här sprutas smält plast in i 

en form, kyls av och separeras därefter från formen. Det finns många tumregler att tänka på 

vid formsprutning, något som täcks väl i Ulf Bruders bok ”Värt att veta om plast”, (2018).  
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4 Metod 

I detta kapitel belyses den arbetsgång som ligger till grund för utförandet av projektet. 

Grundorsaksanalysens delar förklaras genom 5-varför, ”IS/IS NOT” och intervjuer. Tester och 

testuppställningars genomförande gås igenom och därefter följer Ulrich & Eppingers teori om 

produktutveckling med identifiering av kundbehov (Ulrich & Eppinger, 2012). Därefter följer 

konceptgenerering, utvärdering av konceptet, prototyptillverkning och prototyputvärdering.  

4.1 Grundorsaksanalys 

Metodikerna 5-varför och ”IS/IS NOT” kommer att användas och en mall för detta 

tillhandahålls internt av Väderstad. 5-varför kommer ge möjliga felorsaker medan ”IS/IS 

NOT” belyser omfattningen av problemet. 

Som en del i grundorsaksanalysen skall intervjuer med sakkunniga utföras. Detta inkluderar 

personer med jordbruksbakgrund men även konstruktörer på väderstad för att bedöma vilka 

lösningar som är möjliga, och vilka problem som sidostabiliteten skapar. Intervjumaterialet 

ska fastställas innan själva intervjun med tillräcklig bakgrundsinformation.  

4.2 Tester - MTS 

För att få data över yttre belastningars påverkan på såaggregatet kommer tester att utföras. 

Dessa tester utförs enligt specifikationer följt nedan. Målet med dessa tester är att avgöra hur 

mycket kraft det krävs för att förflytta såbillen lateralt samt hur mycket torsion som 

uppkommer vid olika lastfall. Testerna skall utföras i Väderstads MTS-rigg, en hydraulisk 

kraftenhet med olika cylindrar och testställningar som kan modifieras enligt specifikationer. 

Riggen betecknas hädanefter för MTS. 

4.2.1 Test 1 

I test 1.1 och 1.2 används följande uppställning i MTS-riggen (figur 16). Kraften F skall uppgå 

till 1000 N.  
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Figur 16. Testuppställning för test 1.1 och 1.2 med hydraulisk cylinder 

 

Test 1.1 

En helt lateral kraft appliceras för att testa hur mycket såbillen påverkas av krafter i sidled 

vid körning. Den laterala kraften appliceras tryckande vid hjulets centrum. Kraften som 

läggs på ger upphov till en vinkel (α) mellan fixerad balk och såbillen (figur 17). Vinkeln α 

är okänd och kraften F uppgår till 1000N  

 

Figur 17. Grafisk representation över test 1.1 och 1.2 

 

Test 1.2 

Kombinerat med test 1.1 kommer det i detta test även att läggas på två olika billtryck 40 kg 

respektive 80 kg. Även denna kommer appliceras vid hjulets centrum (figur 18). Detta för att 

simulera det billtryck som såbillen utsätts för vid körning. Kraften kommer appliceras med 

hjälp av vridning av trekantsbalken i riggen. 
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Figur 18. Grafisk representation av kraften som simulerar billtrycket i test 1.2 

4.2.2 Test 2 

I test 2.1 och 2.2 används följande uppställning i MTS-riggen (figur 19). Det maximala 

vridmomentet på såbillen skall vara 400 Nm.  

 

Figur 19. Uppställning av rigg för torsionstest (test 2). 

Test 2.1  

Detta test skall genomföras för att undersöka billens motståndskraft mot torsion. Detta görs 

genom en ombyggnad av testriggen enligt figur ovan. I denna testrigg bultas såbillen fast i en 
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ledad balk, som utsätts för en kraft ett givet avstånd från ledpunkten. Detta ger upphov till en 

vridande kraft i såbillen som resulterar i en vinkel α (figur 20).  

 

Figur 20. Grafisk representation av den applicerade torsionskraften  

 

Test 2.2 

Kombinerat med test 2.1 kommer det i detta test även att läggas på två olika billtryck om 40 

respektive 80 kg. Denna kraft kommer att appliceras på hjulets centrum. Detta för att 

simulera det billtryck som såbillen utsätts för vid körning. Kraften kommer appliceras med 

hjälp av vridning av trekantsbalken i riggen. 

 

4.3 Tester – Videoanalys  

Genom att filma såbillarna under körning och analysera videoinspelningen kan mätdata för 

vinklar och sidledes förflyttning hämtas. Med hjälp av programmet Kinovea kan en punkt 

placerad på såbillens ovansida automatiskt följas (figur 21). Kameran som filmar är fast 

inspänd på en statisk och stabil punkt på maskinen. Då kameran inte rör på sig men punkten 

på såbillen förflyttar sig kan ett förhållande mellan punktens ursprungsposition och förflyttad 

position avläsas. Detta kommer då ge tillräckligt precisa värden för att kunna utvärdera olika 

lösningar.  

 

Figur 21. Test utfört för att utvärdera funktionalitet av programvara  
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4.4 Behovsidentifiering och kravspecifikation 

Efter att grundorsaksanalysen och testerna är klara skall en behovs- och kravspecifikation 

skapas. I dessa dokument upprättas och kvantifieras kraven på den nya såbillen. Agrikulturella 

krav sätts i samråd med lantbrukare, medan övriga tekniska krav specificeras genom analys 

av nuvarande konstruktion. Viktning av de olika parametrarna genomförs i samråd med 

konstruktörer och lantbrukskunniga på Väderstad AB. 

 

4.5 Konceptgenerering och konceptval 

Konceptgenereringen skall utföras med hjälp av ett antal kreativa metoder. Enskild 

idégenerering, diskussion av syftet med projektet i par samt ett antal sessioner av 

BrainSketching (VanGundy, 1988) ska utföras för att ge ett så brett urval av koncept som 

möjligt. Dessutom görs en uppdelning där det både diskuteras och genereras koncept som inte 

är invasiva på den existerande konstruktionen och koncept där ingen hänsyn tages till hur 

produkten ser ut idag. Detta för att inte låsa tankarna vid en funktion som kanske inte går att 

förbättra på ett tillfredsställande sätt. BrainSketching-sessionerna genomförs i grupper om åtta 

personer, där tre medlemmar anses vara oerfarna gällande problematiken och dem resterande 

fem har arbetat med problemet intermittent under ett antal år. Sessionerna ges en tid om 1 

timme, där 20 minuter anslås till vardera frågeställning och de resterande 20 anslås till 

diskussion.  

Efter sessionerna summeras förslagen och undersöks med avseende på rimlighet. Vid ett 

efterföljande separat tillfälle samlas gruppen för att gå igenom förslagen och diskutera deras 

för- och nackdelar samt praktiska tillämpning. Efter att dessa förslags funktion förtydligats 

och analyserats förs de in i en poängsättningsmatris där poäng fördelas enligt olika 

parametrar, som grundas i kravspecifikationen. En referens som i detta fall lämpligt väljs till 

den nuvarande konstruktionen utvärderas och fungerar som måttstock gentemot de nya 

koncepten. Genom detta skapas således ett underlag för vilka koncept som skall arbetas 

vidare med. Generellt väljs material för koncept redan i det här stadiet. 

4.6 Modellering och beräkning 

När koncepten valts ut börjar arbetet med modellering. De valda koncepten skissas upp och 

modelleras för att eventuella problem som inte upptäckts vid konceptgenerering skall 

detekteras. Dessa CAD-modeller läggs även in i sammanställningsmodeller för att utvärdera 

utrymmesrelaterade problem med lösningarna. Anses lösningarna vara rimliga genomförs 

enklare beräkningar och FE-simulering för att vidare utvärdera koncepten. En närmare analys 

av vilket material som lösningen bör konstrueras i görs i detta steg. 

Som ett led i att skapa förståelse och verifiera funktion i de föreslagna lösningarna skall 

modeller skrivas ut med hjälp av 3d-skrivare. Detta för att ytterligare identifiera eventuell 

problematik som skulle kunna uppstå i den komplexa miljö som modellerna kommer användas 

i.   

 

 

 



 

22 

[Intentionally left blank] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

23 

5 Genomförande 

Detta kapitel belyser hur olika metoder och teorier tillämpas. Genomförandet har en 

kronologisk ordning och representerar det arbete som utförts under projektets gång, från 

förstudie till beräkningar och test. Planeringen av genomförande gjordes med hjälp av ett 

Gantt-schema.  

5.1 Förstudie & Grundorsaksanalys 

Det första steget i arbetet var att ta till sig den data som fanns. Därför gjordes en studie av 

tillgängligt material i form av rapporter och studier. Där fanns Johan Karlssons arbete 

”Fröplacering och vertikal rörelse för en fjädrande såbill på väderstads rapidsåmaskin” särskilt 

lämplig, då den täcker funktion och önskat resultat av en såbill (Karlsson, 2001). Johan 

Karlsson arbetar dessutom på Väderstad AB, vilket gjorde förståelseskapande diskussioner 

möjliga. Efter detta skapades ett intervjuunderlag, sett i (bilaga 1), som lämnades till en 

produktspecialist på avdelningen för såmaskiner. I bilagan besvaras frågor som täcker 

problematiken kring såbillarna och dess användning. Det visade sig att det inte enbart är 

sidostabiliteten för såbillarna som gör att man kan få ojämn uppkomst, utan även problematik 

kring sneddragning av hela såmaskinen, olika jordmån och olika utsädessorter leder till 

problem. Detta användes som en grund till en 5 varför- och ”IS/IS NOT”-studie där möjliga 

orsaker identifierades, se figur 22.  

 

Figur 22. 5-Varför illustrerad som ett träd med högre orsaker längre upp 

Huvudproblemet uttrycktes som ”radavstånd mellan utsäde varierar”. Detta bröts sedan ner i 

sex grundpelare, felmontering, påverkan från körning, jordvariation, att såbillarna följer spår 

från gödningsbill, att förredskapen inte fungerar som dem ska och att billarna konstruerats fel. 

Därefter listades olika orsaker till detta och orsakerna till dessa orsaker. Detta gav ett resultat 

på 5-varför analysen med möjliga anledningar. Därefter viktades de olika anledningarna 

mellan 0 och 9. Resultatet av studien återfinns i bilaga 2. På grund av avgränsningar i arbetet 

valdes det att inte ta hänsyn till monteringen av såbillarna.  

Som bilaga 2 visar ansågs de mest bidragande faktorerna till spirits såbillsproblem vara att 

konstruktionen inte är gjord för att ta upp krafter i sidled, att den följer spår från gödningsbillar 

samt att monteringen är problematisk till följd av en icke-användarvänlig fixtur.  

För att ytterligare underbygga denna studie gjordes även en ”IS/IS NOT”-studie, där 

omfattning och nya perspektiv på problemet identifierades. ”IS/IS NOT”-studien ger en 
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uppfattning om hur stort problemet är och hur djupt man skall gå in på maskinens övriga delar. 

”IS/IS NOT”-studien kan ses i bilaga 3. Här kan man se att problemet främst berör Nordic-

modellerna av Spirit, och då främst vid torr mark. Detta tyder på att såbillen generellt fungerar 

bra, men något speciellt med Nordic-modellen påverkar utfallet. Man kan även se när 

problemet upptäcktes och vilka intressenter det finns i problemet. Dessutom utformades ett 

antal tester för att etablera omkringliggande villkor för att återskapa felet. 

Vad som kunde ses vid studier av internt material på Väderstad AB var att den korta såbillen 

generellt går mot vänster i färdriktningen och på så sätt minskar avståndet mellan såraderna. 

Efter ytterligare studier upptäcktes även problematik med att såbillar söker sig till spåren från 

gödningsbillarna. Dessa två fenomen tillsammans kan medföra problem för Spirit. 

5.2 Tester - MTS 

Då problem med MTS-riggens hydraulik uppstod, genomfördes testerna med en travers och 

vinsch. Testerna utfördes endast på den korta såbillen på grund av tids- och utrustningsbrist.  

5.2.1 Test 1 

På den övre figuren ses uppställningen för test 1 (figur 23). Figur 24 nedan visualiserar 

vinschens fäste och dragpunkt, där billtrycket ställdes. 

2 

Figur 23. 1. Digitalt vattenpass, 2. Kedja till travers, 3. Kedja till vinsch 

1.

. 
2.

. 

3.

. 
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Figur 24. 1. Såbill 2. Vinsch 

 

Test 1.1 

I detta belastningsfall applicerades en dragande kraft vid centrum för packarhjulet. Kraften 

applicerades med hjälp av en travers och mättes med en lastcell. En avståndsmätare placerades 

med en förlängningstråd vid såbillsarmens stänkskärmsinfästning för att minska inverkan från 

elasticiteten i såbillsarmen och vinkelskillnaden i avståndsmätaren (figur 25). I figuren syns 

2.

. 

1.

. 
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hur avståndsgivarens tråd är knuten mellan balken och rörelsemätarens egna rörliga element, 

markerat med en gul cirkel.  

Test 1.2 

I nästa steg av testerna ansattes även billtryck på såbillen. Detta simulerades med hjälp av en 

vinsch och en kätting. Såbillen vreds runt trekantsbalken till en punkt där en lastcell placerad 

i vinschanordningen uppgav att kraften var 40 respektive 80 kg. 

 

  

Figur 25. Test 1.2, Vinkelmätning av såbillens vinkel 
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Avståndsmätaren koordinerades i de båda testfallen med ett digitalt vattenpass för att 

automatiskt kunna plotta vinkelutslaget vid uppmätta avstånd. Vattenpasset placerades på den 

plana ovansidan av såbillsarmen (figur 26). Innan montering kalibrerades vattenpasset.  

 

Figur 26. Placering av vattenpass på såbill vid test 1.2 

  

 

 

Test 2  

Under detta test prövades billens motståndskraft mot torsion. Detta gjordes med hjälp av en 

rigguppställning som visas i figur 27. Det stora fyrkantsröret som syns till vänster nere i bild 

sitter monterat mot en pivot i riggen samt fastskruvad i billen. Detta gör att när röret drages 

uppåt skapas ett moment i pivotpunkten som billen håller emot. Denna vridning mättes på två 

olika sätt, genom att avståndet vid dragpunkten i höjdled mättes och korrelerades dels mot 

vinkelförändringen i röret och dels mot vinkelförändringen vid såtallrikens framkant. Detta 

gav två kurvor för vridningen av billen plottat mot momentet. Det kan antas att vridningen av 

såtallrikens mittpunkt ligger någonstans däremellan. Detta gav intressant data som förklarar 

hur billen påverkas av torsionskrafter. Vridningen genomfördes utan billtryck och 

vridmomentet uppgick till 400 Nm. Torsionstest med billtryck utfördes ej på grund av MTS-

riggens status.  
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Figur 27. Rigguppställning vid test 2 

 

 

5.3 Tester – Videoanalys  

För att få kunskap om hur såbillarna beter sig under körning genomfördes en videoanalys. 

Detta för att få en uppskattning av hur mycket billarna rör sig i sidled och när detta inträffar. 

Två GoPro-kameror av modell Hero 3 och Hero 4 monterades direkt ovanför mätpunkten med 

en magnetisk infästningsanordning (figur 28). Kamerorna filmade i 25 respektive 30 FPS för 

att få med så många rörelser som möjligt. Mätpunkterna utgjordes av en gul ruta, 40x40 mm 

med en svart cirkel, diameter 15 mm placerad i mitten. Dessa tejpades fast på såbillens 

ovansida. 
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Figur 28. GoPro-kamera infäst med magnet ovanför en mätpunkt 

Det utfördes sex separata tester på två olika underlag. Underlagen som testades var dels en 

mjuk jord i Paradiset och en stenig jord i Rinna strax utanför väderstad. Tre olika hastigheter 

8, 11 och 14 km/h testades med två olika billtryck om 40- och 80 kg. Sådjupet var inställt med 

två stora clips samt tredje hålet uppifrån på packarhjulet under samtliga test. Detta resulterade 

i ett sådjup om cirka 40 mm. Maskinen som användes till testerna var en Spirit 600S med en 

såbillsdelning på 125 mm.  

5.4 Kundbehov  

För att ta reda på vilka behov konstruktionen skulle uppfylla studerades först tidigare såbill 

med upphängning. Majoriteten av behoven som denna uppfyllde skulle även nykonstruktionen 

uppfylla. Intervju med uppdragsgivare och handledare gav ytterligare behov vilket resulterade 

i en sammanställning (tabell 3). 

Tabell 3. Behovsidentifiering 

 Behov Vikt 

1 Minska laterala rörelser på såbillar 5 

2 Bibehålla eller öka tillåten vridning runt bärande axel 5 

3 Konstruktionen ska hålla för ett billtryck över 80 kg 5 

4 Billen ska vara följsam vertikalt 5 

5 Upphängningen ska klara många cykler av olika lastfall 5 

6 Billar får inte slå mot varandra vid transport eller i fält 5 

7 Billen ska vara kostnadseffektiv 4 
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8 Billen ska vara korrosionsbeständig 5 

9 Billen ska tåla petroleumbaserade produkter 3 

10 Billen ska tåla fukt och väta 5 

11 Billen ska tåla hård nötning 5 

12 Inga större modifikationer ska behövas göras på övriga delar på maskinen 5 

13 Konstruktionen ska vara underhållsfri 5 

14 Uppbyggnad av jord/smuts ska förhindras 4 

15 Parsådd ska förebyggas (utsäde - utsäde) 3 

16 Montering av billen ska vara enkel och intuitiv 4 

17 Tillverkning av konstruktionen ska ske med befintliga verktyg 5 

18 Konstruktionen ska klara av olika manövrar 5 

19 Konstruktionen ska klara av många olika hastigheter 4 

20 Konstruktionen ska klara av olika typer av jord och underlag 3 

21 Konstruktionen ska ha en låg vikt 4 

22 Konstruktionen ska klara en såbredd på 125 mm 5 

23 Konstruktionen ska tåla höga och låga temperaturer 4 

24 Konstruktionen ska inte ha överdrivet många separata delar 4 

25 Konstruktionen ska vara lätt att rengöra 5 

26 Konstruktionen ska tåla avfettning och vegetabiliska produkter 5 

27 Konstruktionen ska klara av hinder 5 

5.5 Kravspecifikation 

Kundbehoven omformulerades för att kunna kvantifieras. Varje omformulerat behov fick ett 

idealvärde och ett marginalvärde.  Idealvärdet anger det optimala värde som en parameter 

kan tänkas ha. Marginalvärdet däremot anger det värde som parametern inte får 

underskrida/överskrida. Dessa värden baserades bland annat på jämförelser med 

konkurrenter, iakttagelser om hur maskiner använts och Spirits tidigare funktionsband. 

Exempelvis billtrycket som specificerats till minst 80 kg baseras på att maskinen i nuvarande 

utförande klarar 80 kg i billtryck. Kravspecifikationen kan ses i tabell 4. 
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Tabell 4. Kravspecifikation för upphängningen 

Parameter-

nummer 
Behovsnr. Parameter Viktning Enhet Marginal Ideal 

1 1,6,15 Maximalt tillåtna mått från 

ursprungsposition 

horisontellt mätt vid 

tallrikscentrum 

5 mm 20 0 

2 2,4,27 Minimalt tillåtande 

vinkelspel vertikalt  

5 Grader 30 90 

3 3 Hålla för billtryck 5 kg 80 <80 

4 5,11 Klara utmattningsfall  5 cykler ∞ <10*10^6  

5 7 Kostnadseffektiv 4 Sek 200 0 

6 8,9,10,26 Tåla kemikalier 

(Hydraulolja, avfettning, 

vatten, rapsolja, gödning) 

5 Binärt Ja Ja 

7 12 Antal delar som behövs 

omkonstrueras annat än 

såbillens upphängning 

4 Antal 5 0 

8 13 Underhållsfri 5 Binärt Ja Ja 

9 14 Uppbyggnad av smuts/jord 

ska förebyggas 

4 Subjektiv 
  

10 16 Antalet monteringsmoment 

ska vara lågt.  

4 Antal 25 1 

11 17 Inga nya 

bearbetningsverktyg ska 

behövas vid tillverkning 

5 Binärt Ja Ja 

12 18 Klara av svängradie vid 

vändteg 

5 m 5 0 

13 19 Klara av ett hastighetsspann 4 km/h 0-15 0-30 

14 20 Klara av olika typer av 

jord/underlag 

3 Subjektiv 
  

15 21 Låg vikt 4 Kg 1,5/1,8 1/1,2 

16 22 Klara specifik såbredd 5 mm >125 >125 

17 23 Temperaturförändringar 4 grader C -10 till 

50 

-20 till 60 

18 24 Maximalt antal delar 4 Antal 15 1 

19 25 Moment för att rengöra 4 Antal 3 1 
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5.6 Koncept 

5.6.1 Konceptgenerering 

Efter att kravspecifikationen definierats påbörjades arbetet med konceptgenerering. Detta 

arbete påbörjades med att spåna idéer och koncept enskilt. Dessa tecknades på papper samt 

diskuterades i arbetsgruppen. Diskussioner, mekaniska effektsanalyser och teoriunderlag 

användes främst för att skapa förståelse för problemet. När detta inte ansågs ge mer effekt 

utfördes två BrainSketching-sessioner. Den första BrainSketching-sessionen genomfördes 

med två deltagare och resultatet från denna session granskades direkt. Därefter genomfördes 

en BrainSketching-session med åtta deltagare med olika bakgrund från 

utvecklingsavdelningen för såmaskiner på Väderstad. Här tillfördes även resultatet från den 

första sessionen. Efter sessionen inspekterades lösningarna och de som bedömdes rimliga 

valdes ut. Dagen efter sessionen samlades gruppen igen och de utvalda lösningarna visades 

upp och diskuterades. Det visade sig att ett antal lösningar som redan provats fanns bland dessa 

och således avskrevs ett par koncept. De koncept som ansågs rimliga kan ses i figurer 29 till 

33.  

  

Figur 29. Koncept från BrainSketching 

  

  

Figur 30. Koncept från BrainSketching 
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Figur 31. Koncept från BrainSketching 

  

Figur 32. Koncept från BrainSketching 

  

Figur 33. Koncept från BrainSketching 
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Dessa lösningar var avsedda att kunna implementeras med ingen eller minimal påverkan på 

den nuvarande såbillslösningen. Detta för att lösa stabilitetsproblemet på enklast möjliga sätt 

för Väderstad AB. Övriga konceptförslag för en framtida omkonstruktion av såbillarna visas 

i bilaga 4. 

Lösningen i figur 29 baseras på att plastband alternativt fjäderstål placeras mellan billarna och 

på så sätt stadgar upp sidostabiliteten. Lösningen i figur 30 bygger på att man bygger upp 

ändarna på gummistavarna och på så sätt ökar trycket där. Detta skulle ge mer sidostabilitet 

genom att gummit blir mer stöttande i sidled. Figur 31 illustrerar en lösning där överfallen 

dämpas i sidled med hjälp av olika spacers och därmed minskar sidorörelserna. Lösningen 

med boxar som synes därefter är en låsning av billarmarna längre ut. Denna lösning bygger på 

att billarna tar stöd på varandra och således skapar en helhet. En variant på detta hade varit att 

placera boxarna framför överfallen, något som hade ställt mindre krav på boxarnas vertikala 

utbredning. Därefter illustreras ett koncept som introducerar en förlängning av överfallen med 

ett spår i, där en stabiliserande balk eller stav förs igenom för att förhindra vinkling i sidled av 

överfallen och därmed förbättra stabiliteten. Nästa lösning är ett teleskopiskt stag som går 

mellan varje såbill, detta skulle kunna vara någon form av gasdämpare eller liknande. Det sista 

konceptet bygger på flänsar som svetsas på befintliga överfall. Återigen tar billarna stöd mot 

varandra och förhindrar sidorörelser.  

5.6.2 Konceptval 

När den tänkta funktionen på varje koncept klarlagts fördes koncepten in i ett 

utvärderingsdokument där varje lösning bedömdes utefter ett antal olika parametrar. Dessa 

parametrar baserades på kravspecifikationen och kan ses i bilaga 5. Denna bilaga delades upp 

i två delar, en del med icke invasiva lösningar och en del med helt nya koncept. Delen med 

ick invasiva lösningar kan ses i figur 34 och delen med helt nya koncept kan ses i figur 35. 

 

Figur 34. Utvärderingsmatris Icke-invasiva lösningar 

 

Figur 35. Utvärderingsmatris Helt nya koncept 

Utifrån detta sållades ett par koncept bort och ett par koncept valdes att arbetas vidare med. 

De koncept som grönmarkerats i figurerna ovan har arbetats vidare med. De valda koncepten 
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modellerades i CAD och infördes i en modellering av en hel maskin för att identifiera problem 

som skulle kunna komma av utrymmesbrist. Detta gjorde att koncepten ”knivställ” samt 

”dubbla bussningar” fick avfärdas. De resterande koncepten diskuterades med handledare för 

att få klartecken att beräknas. Under denna diskussion framkom att upphöjningar hade provats 

tidigare med ett resultat som inte var godkänt. De lösningar som valdes för vidare 

undersökning var flänsar och mekaniska stopp i form av boxar/lådor över billarna. Boxarna 

över billarna valdes dessutom att modelleras på två sätt, som en solid extruderad form och som 

en formsprutad form. Det helt nya konceptet som undersöktes var en lösning med 

hydraulcylinder eller mekanisk fjäder. 

5.7 Beräkningar 

För att kunna göra beräkningar på de koncept som utvecklats antogs en sidledes kraft. Denna 

kraft baserades på stenutlösartryck för såbillen, vilket är 180 kg. Detta förenklades till en kraft 

om 1800 N. Kraften för stenutlösaren är riktad rakt ner, men för att kunna ge en bild av hur 

sidokrafter påverkar såbillarna med en god säkerhetsfaktor antogs att vid momentana laster 

som exempelvis påkörning av en sten kan detta translateras till 1800 N i sidled. Placeringen 

av kraften var också viktig för dessa beräkningar. På maskinen beräknas billtrycket i disken, 

vilket betyder belastningen kunde antas ligga i mitten av såtallrikarna. Samtliga 

maxspänningar beräknades med Von Mises spänningsteori (Lundh, 2016).  

5.7.1 Flänsar 

Krafterna som verkar på flänsarna beror på vad såtallrikarna utsätts för. Kraften 𝐹𝑌 med 

hävarmen Y resulterar i ett vridande moment runt punkten A (figur 36). För att uppnå 

momentjämvikt runt punkten A måste momentet från 𝐹𝑌 motverkas av de vridande krafterna 

från 𝐹𝑋. 

 

Figur 36. Visualiserar krafter som verkar på såbillen  

 

𝑀𝐴 = 2 ∗ 𝑋 ∗ 𝐹𝑋 − 𝑌 ∗ 𝐹𝑌  = 0 

Måtten X och Y uppmättes till 70 respektive 500 mm på den långa såbillen. På den korta 

såbillen uppmättes X och Y till 70 respektive 350 mm. Kraften 𝐹𝑌 uppskattas till 1800 N vilket 

är den maximala kraft som såbillen kan utsättas för innan stenutlösaren löser ut. 
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𝐹𝑋,𝑙å𝑛𝑔 =  
𝐹𝑌 ∗ 𝑌

2 ∗ 𝑋
≈ 6430 𝑁 

𝐹𝑋,𝑘𝑜𝑟𝑡 =  
𝐹𝑌 ∗ 𝑌

2 ∗ 𝑋
≈ 4500 𝑁 

 

Resultatet blir då att de båda krafterna 𝐹𝑋 vardera måste vara 6430 N för den långa och 4500 

N för den korta. Detta för att konstruktionen ska hamna i jämvikt. Då flänsarna har samma 

dimensioner för korta och långa såbillen används 6430 N då denna kraft är dimensionerande.  

Ett spänningsfall uppkommer då kraften 𝐹𝑋 verkar på flänsens kontaktyta. Utbredningen av 

kraften på kontaktytan förenklas till att vara homogen (figur 37). 

 

Figur 37. Begynnelsevillkor och utbredning av krafter 

Modellen är fast inspänd i överfallet och en kraft appliceras på flänsens kontaktyta. Mellan 

överfallet och flänsen liggen en 1 mm luftspalt i enlighet med beräkningsrutiner för 

svetsförband på Väderstad. Svetsen som håller dessa samman har ett a-mått på 4,5 mm (figur 

38). 
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Figur 38. Simulerad svetsfog med a-mått om 4.5 mm 

Modellen för flänsen testades genom en enkel FEM-analys i Creo Simulate. Det mesh-nätverk 

som skapats använder sig av tri-laterala element. Antal element vid intressanta delar av 

konstruktionen utökades för att få ett mer exakt resultat (figur 39). 

 

Figur 39. Överblick över elementstorlek 
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För att beräkna den maximala spänningen användes Von Mises teori. Med en säkerhetsfaktor 

om 1,5 på kraften blev resultatet en maxspänning på 263 MPa vilket ligger under sträckgränsen 

för det generella konstruktionsstål som används till både flänsen och svetsen (figur 40). 

 

Figur 40. Överblick över spänningskoncentrationer 

Vid svetsens fot uppkommer en spänningskoncentration. Om konstruktionen skulle ge vika är 

det mest troligt att detta skulle ske genom sprickbildning på denna plats (figur 41). Viss 

singularitet uppkommer då kanten är skarp vilket den inte kommer att vara i verkligheten men 

då detta endast är en skattning kunde resultatet anses rimligt. 

 

Figur 41. Spänningskoncentration i svetsfog 

Gjuten fläns är ett alternativ till den separat fastsvetsade. Detta alternativ skulle kräva mer 

arbete men har goda förutsättningar att minska vikt och öka hållfastheten. Konceptet 

undersöktes genom en enklare modellering i Creo vilket gav följande konceptförslag (figur 

42). 
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Figur 42. Konceptförslag på helgjuten flänslösning 

För att undersöka om konceptförslaget skulle vara tillräckligt hållfast gjordes en FEM-analys. 

I analysen användes segjärn med materialdata hämtat från Väderstad internt. Intressanta delar 

av konstruktionen tillägnades även här fler, mindre element för ett mer exakt resultat. 

Storleken på elementen i dessa delar gav olika resultat för olika storlekar på element och det 

genomfördes därför en konvergensanalys. Analysen gav resultat som följer (tabell 5). 

Tabell 5. Konvergensanalys av helgjuten fläns 

Konvergensanalys 

Storlek på element (mm) Maximala Von Mises (MPa) 

3 121 

4 111 

5 123 

6 132 

 

Genom analysen ser man att den maximala Von Mises-spänningen konvergerar mot 122 MPa 

vilket är väl under sträckgränsen för materialet. Spänningskoncentrationen lägger sig vid 

radien mellan flänsen och överfallet (figur 43). Konceptförslaget ansågs därför som tillräckligt 

hållfast och rimligt att genomföra. 
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Figur 43. Överblick över spänningskoncentrationer 

Utmattningsgränsen för den helgjutna flänsen beräknades för hand genom ekvationer som 

följer nedan (Sundström, 2005). Ekvationerna kommer från en uppskattning av statiska data 

för gjutet segjärn och ger endast ett ungefärligt värde. 𝜎𝑈𝑅 är utmattningsspänningen för 

böjning och 𝜎𝑈 är den generella utmattningsspänningen. 𝑅𝑀 är brottgränsen för materialet. 

𝜎𝑈𝑅 = 53 + 0,44𝑅𝑀 − 0,00017𝑅𝑀
2  

𝑅𝑀 = 500 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑈 = 0,8𝜎𝑈𝑅 

Beräkningarna ovan resulterade i en maximal utmattningsspänning om 185 MPa. Resultatet 

från FEM-analysen gav 122 MPa vilket är mindre än maximala utmattningsspänningen. Detta 

skulle resultera i att de gjutna flänsarna kan antas hålla för <10^7 cykler. Det har inte tagits 

hänsyn till övriga faktorer eller spänningsfall då resulterande värde endast används som en 

uppskattning.   

Det plasthölje som omsluter den påsvetsade flänsen låstes i kontaktytan mot flänsen i samtliga 

riktningar. En kraft motsvarande 9645 N utbredd homogent på motstående sida applicerades 

(figur 44). Materialet som användes för analysen var HDPE med materialegenskaper enligt 

kapitel 3.6 i denna rapport. 

 

Figur 44. Begynnelsevillkor och utbredd kraft 

Resultatet blev en maxspänning på 7 MPa vilket ligger under materialets sträckgräns (figur 

45). 
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Figur 45. Överblick över spänningskoncentrationer  

En identisk analys gjordes för plastdetaljen på den ingjutna flänsen vilket gav en maximal 

spänning om 11 MPa vilket också ligger under sträckgränsen för HDPE. 

5.7.2 Boxar – Extruderad form 

Krafterna i boxarna beräknades baserat på placeringen av boxarna i förhållande till 

såtallrikarna. Boxarna antogs ligga 250 mm från trekantsbalkens centrum. Detta gav en 

uträkning mycket lik den tidigare använda formeln:  

𝐹1 =  
𝐹2 ∗ 𝐷2

𝐷1
≈ 3600 𝑁 

Där F1 är kraften i disken, D2 är avståndet till upphängningscentrum från såtallrikens centrum, 

D1 är avståndet mellan plastblock och upphängningscentrum och F1 är kraften i plastblocket. 

Detta enligt figur 46.  

 

Figur 46. Visualisering av krafterna som påverkar såbillen 

En motsvarande uträkning kan göras för den korta billen, men då den långa billen ger längst 

hävarm och därmed högst kraft används detta värde. 
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Denna kraft beräknades således ligga mot kortsidan på plastblocket. Detta ger upphov till 

spänningar i plastblocket. För att kunna beräkna dessa spänningar analyserades detta i FE-

modulen i Creo Parametric. Som en följd av plastblockets symmetri kunde blocket halveras i 

storlek och låsas i mittytorna samt i de ytor som låg mot såbillen. Därefter gjordes simuleringar 

med kraften 3600 N, se figur 47. 

  

Figur 47. Låsnings- och kraftvillkor för FE-Analys 

Krafterna representeras här av orangea pilar och fastlåsningspunkterna av de svarta 

trianglarna. Analyser av blocket gjordes i materialet HDPE, då detta material anses vara 

lämpligast för denna applikation (Matweb LLC, u.å.). Materialparametrar kan ses i tabell 6. 

 

Tabell 6. Materialparametrar för HDPE 

Material HDPE(Strängpressad) 

E-modul 0.62 – 1,45 GPa 

Poisson’s ratio 0.46 

Sträckgräns 2,69–200 MPa 

Brottgräns 15,2–45,0 MPa 

Stukningsgräns -20 MPa 

Densitet 955 KG/m3 

 

Mesh-nätverken som använts vid dessa analyser har även här byggts upp av trilaterala element. 

En enkel första analys har gjorts och därefter har särskilt intressanta områden analyserats med 

tätare mesh-element. I figur 48 kan en representation av de områden som anses vara mer 

intressanta ses.  
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Figur 48. Intressanta områden i mesh-nätverk 

 

Figur 49. Spänningar, 5 mm elementstorlek, MPa 

Som visas i figur 49 kan vi se att maxspänningarna enligt Von Mises blir cirka 2,4 MPa, något 

som är väl under stukningsgränsen för materialet. För att undersöka rimligheten i analyserna 

har en gradvis finare mesh använts. Här kan man se att spänningarna maximalt blir 3,5 MPa, 

vid en storlek på elementen om 2,5 mm. Dessa maxspänningar ligger dessutom på en plats där 

det är troligt att det rör sig om singularitetsspänningar. I figur 50 ser man att spänningarna 

ligger främst i den nedre radien, en linje där modellen är låst för rörelse i sidled. I den verkliga 

modellen kommer materialet kunna expandera och således fås inte dessa punktspänningar. 

Således kan spänningarna antas bli maximalt 2 MPa, detta runt hålet för bulten.  
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Figur 50 Spänningar, Elementstorlek 5mm, MPa 

5.7.3 Boxar – Formsprutade 

De formsprutade boxarna beräknas i samma yttre form som den extruderade versionen. 

Belastningar är samma som för den extruderade versionen då de är avsedda att placeras på 

samma plats och således kan låspunkter placeras på samma platser. Däremot behöver en 

formsprutad version av plasten vara markant tunnare för att klara de processer som 

formsprutningen innefattar. Således modellerades en ny version upp med samma yttermått 

som den extruderade modellen. Den nya modellen gjordes dock som ett tunt skal med en öppen 

sida och ribbor för att stärka den i sidled. Därefter simulerades även denna modell som en halv 

del med hjälp av symmetrivillkoren ovan. I figur 51 och 52 kan man se att spänningarna i 

denna modell inte överstiger 23 MPa. Då HDPE finns i olika utföranden rekommenderas att 

det väljs en version som har en sträckgräns över 25 MPa. Görs detta bedöms modellen vara 

tålig nog för att testas i fält.  
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Figur 51. Spänningar, Elementstorlek 2.5mm 

 

Figur 52. Spänningar, Elementstorlek 2.5mm 

 

För att säkerställa riktigheten i resultatet gjordes även här en konvergensstudie med förfinade 

element. Elementen förfinades i punkter enligt figur 53. 
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Figur 53. Intressanta områden för en tätare mesh. 

I tabell 7 kan man se utfallet av denna studie. Här syns att spänningen bör vara enligt tidigare 

konstaterande.  

Tabell 7. Konvergensanalys för Ribbat plastblock 

Antal element Elementstorlek Spänning 

12233 5 mm 23.1 MPa 

28004 2,5 mm 22.6 MPa 

237968 1 mm 23.03 MPa 

 

 

5.8 Tillverkning 

För att kontrollera om lösningarna skulle gå att implementera genomfördes en undersökning 

om tillverkningsbarheten.  

5.8.1 Prototyper 

Prototyper av boxarna och flänsarna 3D-printades för att en uppfattning skulle fås av deras 

form och funktion. Då gummistavarnas slutgiltiga sättning inte gick att simulera i CAD 

behövde passformen för överfallet med plasthölje kontrolleras i verkligheten. Detta gjordes 

med fördel i en 3D-skrivare då det gick fort och var billigt. Boxarna gjordes i en solid och en 

icke-homogen form. Därefter monterades boxarna löst på en maskin och funktionen 
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utvärderades för hand. Detta gav en god uppfattning om hur väl de löste problemen med 

sidostabiliteten.  

 

5.8.2 Flänsar – svetsade 

Två olika alternativa tillverkningsmetoder undersöktes för den påsvetsade flänsen, gjutning 

och vattenskärning. Då svetsen är bärande i konstruktionen bör tillverkningen centreras kring 

denna. Vid gjutning av flänsen bör därför ett gjutstål användas då det har bättre svetsbarhet än 

segjärn och gråjärn (Askeland & Wright, 2016). Att svetsa i gjutet material kan dock många 

gånger kräva mer arbete och i detta fall är tjockleken på materialet >10mm vilket kan kräva 

förvärmning (Eriksson och Karlsson, 2008). Vid vattenskärning av flänsen bör generellt 

konstruktionsstål med låg kolhalt användas för bästa svetsbarhet. Plastdetaljen mellan 

flänsarna bör formsprutas för bäst resultat. Belastningarna den utsätts för gör att HDPE är ett 

lämpligt material för detta.  

5.8.3 Flänsar – Helgjutna 

För den helgjutna konstruktionen bör segjärn användas då materialet besitter goda 

hållfasthetsegenskaper och god producerbarhet. Dialog med lämpligt gjuteriföretag om 

gjutteknik, kärnor och legeringar är att rekommendera. Viss gjutningsteknisk problematik kan 

vid tillverkning av det valda konceptet uppkomma då fler gjutkärnor kan behövas. Om så är 

fallet kan detta lösas genom att lägga till material bakom flänsarna. Detta medför dock en 

viktökning på cirka ett kilo per bill.    

5.8.4 Boxar – Extruderade 

Efter att boxarna designats och beräknats undersöktes tillverkningsbarheten för denna lösning. 

Vid samtal med leverantörer av extruderade plastprofiler konstaterades att så tjocka profiler 

med den mängden material var mycket svåra att tillverka och således fick denna lösning 

överges.  

5.8.5 Boxar – Formsprutade 

En undersökning av formsprutade boxar visade på att det skulle vara möjligt att tillverka en 

sådan konstruktion. Formfyllnadssimulering i programmet MoldFlow gjordes för att 

undersöka hur lämplig designen var. Här visades på att HDPE skulle kunna fylla formen väl 

men vissa tveksamheter fanns gällande kvaliteten på den slutgiltiga delen. Parametrarna för 

insprutning modifierades och vissa delar av detaljen konstruerades om för att förbättra de 

tillverkningstekniska aspekterna av lösningen. Därefter togs kontakt med en av Väderstads 

leverantörer för att få deras uppfattning om tillverkningsbarhet på detaljen samt vad de 

önskade materialparametrarna skulle betyda för material. Då föreslogs acetalplast (POM) 

istället, med materialparametrar som följer i tabell 8.  
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Tabell 8. Materialparametrar för Acetalplast. (Campus Plastics, 2019) 

Material Hostaform C9021 LS 

E-modul 2850 MPa 

Poisson’s ratio 0.44 

Sträckgräns 64 MPa 

Densitet 1410 kg/m3 

 

Då denna plast är starkare än HDPE gjordes inga större analyser angående hållfastheten utan 

det antogs att spänningarna skulle vara liknande de i HDPE.  

5.9 Kontroll mot kravspecifikation 

Som ett sista led kontrollerades dessa lösningar mot den tidigare fastslagna 

kravspecifikationen. Detta sammanställs i tabell 9. 

Tabell 9. Utvärdering med kravspecifikation 

Parameternr. Koncept 

Flänsar 

Koncept Boxar Uppnådd 

Kravnivå 

Kommentar 

1 7 mm 2 mm Ideal  

2 Som tidigare, 

~35˚ 

Som tidigare, 

~35˚ 

Ideal Maskinbegränsning 

3 Beräknad för 

180 kg 

Beräknad för 180 

kg 

Ideal Såbill begränsar 

4 Ej utvärderad Ej utvärderad - Utmattning av 

svets och plast ej 

undersökt 

5 
 

 Volymberoende -  

6 Ja Ja Ideal Tål allt som 

används inom 

jordbruk 

7 0 1 Ideal/Marginal Borrhål för 

plastblock 

8 Ja Ja Ideal  

9 Ja Ja Ideal  

10 8 1 Marginal/ideal  

11 Köpes in Köpes in - Ej relevant 

12 Ej utvärderad Ej utvärderad - Maskinbegränsning 

13 0-30 km/h 0-30 km/h Ideal Maskinbegränsning 

14 Ja Ja Ideal  
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15 3 kg 0,3 kg */Ideal Vikt påverkar ej 

såbillsdynamik för 

flänsar.  

16 125mm 125mm * Lösningar åtgärdar 

Nordic, enbart 125 

17 -20 till 60 -20 till 60 Ideal  

18 8 3 Marginal Nya unika delar 

2/1 

19 1 1 Ideal  

 

Koncepten bedömdes klara målbilden. Streck har dragits i kolumnen för uppnådd kravbild 

där kraven ej kunnat utvärderas. Stjärnor har placerats där kraven ej varit relevanta för 

lösningen. 
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[Intentionally left blank] 
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6 Resultat och Diskussion 

I detta avsnitt presenteras svaren på frågeställningarna i rapporten. Som en del av detta 

redovisas resultat från grundorsaksanalys och tester. De koncept som tagits fram för att minska 

sidorörelserna demonstreras och granskas. Frågan om hur sidostabiliteten utvärderas besvaras 

med ett metodförslag. Sist lämnas förslag på framtida arbeten. 

6.1 Vad är orsaken till de laterala rörelserna för Spirits såbill? 

Förstudien resulterade i att en grundorsak kunde fastställas. Vid undersökning av Nordic 

kunde det fastslås att gödningsbillarnas spår påverkade såbillarna. Främst var det de kortare 

såbillarna som visade tendens till att följa det spår som gödningsbillarna skapat enligt de 

intervjuer som genomfördes. Gödningsbillarnas utformning kan vara ett av problemen. 

Utformningen av gödningsbillarna skapar ett asymmetriskt spår och då gödningen på 

modellen Nordic läggs med ett mellanrum på 250 mm hamnar spårets flacka del alltid vid 

den korta såbillen (figur 54). Den korta såbillen hamnar då lättare i gödningsbillsspåret vilket 

leder till att den går snett vänster i färdriktning. I figur 54 illustreras spåret med uppluckrad 

jord som något mörkare än omgivande jord. När då såtallriken går i jorden blir motståndet 

lägre i den uppluckrade jorden och således går tallriken åt vänster i färdriktningen. Den 

långa såbillen till vänster arbetar främst i mindre bearbetad och hårdare jord.  

 

Figur 54. Visualisering av hur spåret till gödningsbillen påverkar såbillarna 

I förstudien uppmärksammades även att hela maskinen i vissa fall kan dras snett vilket också 

kan leda till oförutsedda sidobelastningar. Detta framkom i en fältrapport. 

Problemet med att såbillarna inte är stabila och rör sig i sidled från första början beror 

däremot på att befintlig konstruktion tillåter sidorörelser i större utsträckning än önskat. 

Testerna som utfördes i MTS-riggen visar att det krävs relativt lite kraft för att förflytta 
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såbillen till en betydande vinkel. Även videoanalysen stödjer detta då den påvisar att 

såbillarna rör sig upp till 3˚ från ursprungsposition.  Man kan notera att en så liten sidokraft 

som 250 N ger en vridning om 3 grader (se figur 63 och avsnitt 6.3 i denna rapport), vilket 

skulle göra att såddavståndet ändras med 20 %. 

 

6.2 Hur minskas de laterala rörelserna på bästa sätt? 

Konceptgenereringen för lösningen på problemet delades in i två delar. Den ena icke invasiv 

på befintlig konstruktion och den andra fritt tillåten att förändra befintlig konstruktion. Då 

arbetsbördan för en större omkonstruktion ansågs för stor till den tid som avsatts för 

projektet valdes den icke invasiva konceptdelen att arbetas vidare med. Konceptgenereringen 

resulterade i ett antal olika koncept där fyra av dessa valdes ut genom en konceptviktning 

med relevanta krav från kravspecifikationen. Av dessa fyra valdes två koncept ut efter att 

samtliga modellerats i CAD och utvärderats. Resultatet blev ett koncept med flänsar och ett 

med boxar mellan såbillsarmarna (figur 55 och figur 56).  

 

Figur 55. CAD-modell av koncept med flänsar 

 

Figur 56. CAD-modell av koncept med boxar 
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6.2.1 Flänsar 

Det fanns många olika sätt att konstruera flänsar varav tre undersöktes närmare. Bockade 

kanter, fastsvetsad profil och gjutning. Uppvikta kanter kunde snabbt avfärdas då 

innerradierna mellan överfallet och flänsen skulle behöva vara minst 6 mm och totalt avstånd 

mellan såbillarnas överfall är 15 mm. Med materialtjocklek på ytterligare 6 mm och minst 

2,5 mm plastbelägg skulle detta innebära att överfallets kontaktyta med gummit skulle 

behöva minskas med över 7 mm på varje sida. Detta skulle i sin tur betyda att gummits 

egenskaper skulle behöva anpassas.  

Vidare undersöktes en fastsvetsad profil vilket skulle vara lättare att tillverka och inte 

påverka gummistavarna. Beslutet blev därför att fortgå med utvecklingen av denna lösning. 

Som komplement till detta undersöktes även en helgjuten variant av fläns då utvecklingen av 

en sådan troligtvis skulle innebära lägre vikt, färre moment och högre hållfasthet. Även 

denna lösning var rimlig och valdes att fortgå med.  

De båda lösningarna utvecklades till den mån att funktionaliteten uppfyllde kraven från 

kravspecifikationen. Stenutlösaren vars funktion bygger på att överfallen ska flexa 

åsidosattes dock då båda lösningarna ger ett mycket styvt överfall. Resultatet blev som följer 

(figur 57 och figur 58). 

  

Figur 57. Slutgiltiga konceptet för påsvetsad fläns 

 

Figur 58. Konceptförslag på framtida helgjuten fläns 

För att minska friktionen mellan kontaktytorna konstruerades plasthöljen. Plastmaterialet 

som valdes var HDPE då det är slitstarkt och beständigt mot solljus och petroleumbaserade 

produkter (Lindström m.fl., 2000). Resultatet blev ett utbytbart plasthölje med låg friktion 

(figur 59). Ritningar av den lösa flänsen och plasthöljet kan ses i bilaga 6. 
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Figur 59. Plasthölje monterat på fläns 

För att få en överblick över konceptet och dess utformning skrevs två flänsar ut i en 3d-skrivare 

(figur 60). 

 

Figur 60. Version av konceptet med flänsar utskrivet från 3D-skrivare 

6.2.2 Boxar 

Boxar på såbillarna sågs som ett bra alternativ för att öka sidostabiliteten direkt. De två 

alternativ som undersöktes var hela, solida profiler och formsprutade, ihåliga profiler. 

Geometrin som skapades valdes för att behålla sidostabilitet vid jämna belastningar på 

såbillarna men att såbillarna vid stora utslag ska kunna röra sig i sidled och därefter falla ned 

i sin ursprungliga position. Den solida lösningen bedömdes vara väldigt hållfast, men efter 

diskussioner med leverantören Primo Sverige AB fick den överges på grund av 

tillverkningstekniska krav. En ribbad version med mindre material och robusthet skulle dock 

vara möjlig. Detta kräver dock mer arbete och skulle kunna vara ett steg i en 

kostnadsreducering för tillverkningen.  
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En ribbad formsprutad version av dessa boxar har tagits fram i samråd med leverantören KB 

Components till Väderstad AB. Denna kan ses i bilaga 7 och skall enligt FE-beräkningar 

klara belastningar upp till 3600 N i sidled. Någon kostnadskalkyl har inte gjorts med 

anledning av att en mängduppskattning av detaljer inte finns.  

Acetalplasten Hostaform C 9021 LS som material anses vara lämplig. Den är slagseg, 

motståndskraftig mot både solljus och kemikalier samt lättbearbetad. Boxen är från början 

utformad för att tillverkas i HDPE, men POM anses vara ett bättre val, specifikt då blocken 

nöter mot varandra. Nackdelen med POM är att den är dyrare än HDPE (Lindström m.fl., 

2000).  

Även denna lösning skrevs ut i en 3D-skrivare för att realisera konceptet (figur 61). 

 

Figur 61. Version av konceptet med boxar utskrivet från 3D-skrivare 

6.3 Hur utvärderas sidostabiliteten för såbillarna? 

Två utvärderingsmetoder fastställdes. En baseras på simulerade krafter från en hydraulisk 

rigg som beskrivits tidigare i denna rapport. Den andra metoden bygger på verkliga fälttester 

med videoanalys.  
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6.3.1 Test – MTS 

Test 1 

Testerna som utfördes gav följande resultat. Det första testet med sidokrafter och olika 

billtryck finns representerade i figurerna 62, 63 och 64.  

 

Figur 62. Graf över test 1.1 med kraft i x-led och vinkel i y-led 

I figuren ovan syns vinkelvridningen vid 0 kg billtryck och 1,2 kN sidokraft. En vridning av 

billen om 2˚ resulterar i en förflyttning av tallrikscentrum horisontellt på 12 mm på den korta 

såbillen och 20 mm på den långa. En förflyttning av såtallrikarna om 20 mm kan innebära att 

utsädet får en ojämn kontakt med gödningen. Dock ska det noteras att spirit har 40–80 kg 

billtryck som arbetsområde och därmed är 0 kg enbart relevant ur ett akademiskt perspektiv. 

Man kan se i diagrammet att vid ~5˚ sker en förändring i kraft det krävs för att skapa en 

vinkelförändring. Det antas att denna förändring kommer av att delar av överfallet tar i 

trekantsbalken och således får man en friktion av metall mot metall samt att gummi har 

skiftande elasticitetsmodul. Man kan anta att gummit går mellan stadierna uträtning av 

molekylkedjor och bindningssträckning (Askeland och Wright, 2016). Detta skulle ge upphov 

till den ökade kraften. Man kan även se att gummi inte är ett statiskt material. Belastningen 

börjar i kurvan vid 0 grader och 0 N men när testet återgår till belastningen 0 N återgår inte 

billen till ursprungsläget 0˚.  
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Figur 63. Graf över test 1.2 med 40 kg i billtryck 

Vid 40 kg billtryck får man ett mycket likt utseende med en förändring i kraft vid ~5˚ och en 

vinkel som inte går tillbaka till 0˚ vid avlastning. 80 kg i billtryck gav en mer linjär lutning, 

där det kan antas att överfallet vridits tillräckligt mycket för att undvika att mekanisk friktion 

uppstår. Detta skulle betyda att det bara är gummit som står för den förändrade krävda kraften. 

Värt att notera här är att billarmens vinkel från början inte är 0˚ för varken 40 eller 80 kg 

billtryck. Detta kan bero på att billtrycket som applicerades med hjälp av en vinsch drog billen 

snett uppåt vilket skapade en positiv vinkel. Dessutom återgår gummit inte heller till 

grundläget för dessa testfall utan uppgår till en direkt olämplig vinkel per resonemanget om 

2˚ tidigare.  

Samtliga lastceller kalibrerades. Dock togs ingen hänsyn till egenvikten av den kedja som 

användes för att lägga simulerat billtryck. 
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Figur 64. Graf över test 1.2 med 80 kg i billtryck 

Test 2 

Torsionstestet gav resultatet som visas i figur 65. Man kan se att hela såbillen vrids markant i 

ytterläget, men att inne vid såtallrikarna blir vridningen nästan en tredjedel. Det kan antas att 

såbillens fyrkantsrör motstår vridning och den största vridningen sker i plåten som hjulet sitter 

i. Vridmotståndet är linjärt för detta belastningsfall. Det hade varit intressant att se lastfall med 

billtryck applicerade för att avgöra om denna mätning har liknande karakteristik vid andra 

tryck. Detta skulle kunna ge en antydan till hur väl gummit motstår vridkrafter. En vridning 

av såbillen runt en tänkt axel i fyrkantsbalken i såbillen skulle vid 2 grader ge upphov till 14 

mm sidoförflyttning längst ner vid foten av såtallrikarna. Således kan det klarläggas att en 

lösning för att hålla såbillarna separerade även bör kunna motverka en vridande kraft och inte 

bara en rak sidokraft.  

Fyrkantsröret där kraften från traversen lades på har i testresultatet ansetts som masslös vilket 

den i verkligheten inte är. 
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Figur 65. Graf över test 2.1 utan billtryck  

I samtliga test har gummit inte arbetats in före testen och det har heller inte tagits någon hänsyn 

till friktion i testriggen. Såbillen som testades påverkades av sin egenvikt vilket inte 

kompenserades för i testresultaten. Temperaturen i testanläggningen ansågs inte relevant och 

kompenserades inte för.  

 

6.3.2 Tester – videoanalys 

Videoanalysen gav utfall som följer i tabell 10 nedan. 

 

Tabell 10. Utfall från videoanalys 

Underlag Billtryck (kg) Hastighet (km/h) Vinkel lång såbill (grader) Vinkel kort såbill (grader) 

Paradiset 40 8 3 5 

  11 3 6 

  14 4 5 

 80 8 4 4 

  11 4 5 

  14 5 4 

Rinna 40 8 5 5 
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  11 4 6 

  14 6 6 

 80 8 5 5 

  11 5 5 

  14 6 5 

 

Enligt resultatet ovan påverkade hastigheten hur mycket såbillen rörde sig i sidled. Ju högre 

hastighet desto större förflyttning i sidled. Billtrycket verkar också ha påverkat förflyttningen 

i sidled. Desto högre billtryck desto större förflyttning i sidled. Resultatet bör endast användas 

som en fingervisning då det inte ger precisa mätvärden. Olika körningar kan däremot jämföras 

med relativt hög precision och filmerna kan användas för att tolka resultatet och få en 

helhetsbild över rörelserna.  

Det finns många möjliga felkällor men det som påverkade resultatet mest anses ha varit 

underlagets variation med olika storlek på stenar och olika hårdhet på jorden. Vid körningen i 

lösare jord i Paradiset letade sig jord och damm upp på mätpunkten vilket vid ett fåtal gånger 

hindrade programmet från att följa punkten. Det mesta av jorden avlägsnades av sig självt då 

såbillen rörde sig vertikalt. Resterande smuts och jord avlägsnades manuellt vid slutet av varje 

separat test.  

Punkten som programmet följer är 15 mm i diameter och viss spridning kan ske inom detta 

område för funktionen som automatiskt följer denna. Kameran som användes vid testen har 

en ”fish eye” – effekt vilket betyder att bilden förvrids på ett klotformat vis. Ju längre från 

centrum av bilden objektet befinner sig desto mer förvridet blir det. Objektet som i detta fall 

var en såbill placerades så nära centrum av billen som möjligt för att få minimal förvridning. 

Vidare skulle ett program som korrigerar detta kunna användas vid framtida tester.   

Kamerornas magnetinfästning skulle kunna ha varit ett problem men fungerade vid testerna 

utmärkt och rörde sig minimalt. Dessutom var vibrationer och övrig rörelse på kamerorna 

minimala vilket gav en skarp bild som var enkel att analysera.    

 

6.4 Framtida arbeten 

Här finns förslag på vidare arbeten för Väderstad AB. Denna rapport kan ligga till grund för 

ett antal vidareutvecklingar av upphängningen till Spirit.  

6.4.1 Omkonstruktion Såbill 

Då den invasiva delen av arbetet ansågs vara för tidskrävande att genomföra till fullo togs 

endast konceptförslag fram. Det koncept som blev tyngst viktat modellerades och enklare 

hållfasthetsanalyser utfördes. Fjädern skulle med ett billtryck på 180 kg och slaglängd på 32 

mm behöva en fjäderdiameter på minst 10 mm (Lesjöfors, 2019). Infästningen på 

trekantsbalken är dimensionerad för att hålla för 180 kg billtryck.  Resultatet blev en 

påhängningsbar konstruktion med en mekanisk fjäder som dämpare (figur 66). 
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Figur 66. Konceptförslag för framtida omkonstruktion av upphängningen 

Denna konstruktion är endast ett konceptförslag och skulle behöva genomgå ytterligare 

hållfasthetsberäkningar, omdimensioneringar och utmattningstester för att kunna 

implementeras. 

6.4.2 Spegelvända billar 

Då ingen möjlighet fanns att undersöka om en spegelvänd bill skulle påverka resultatet har 

detta utelämnats från arbetet. Dock bör en undersökning göras på en hel maskin med 

spegelvända korta såbillar för att se om detta påverkar något. Resultatet från 

grundorsaksanalysen tyder på att en spegelvänd bill skulle motstå krafterna åt vänster bättre.  

6.4.3 Strängpressad box-lösning 

För att förenkla tillverkningen av box-lösningen kan en strängpressad lösning utvecklas 

vidare. Denna skulle behöva en analys av lämplig geometri för att bli tillräckligt tålig mot de 

krafter som boxarna utsätts för och ändå kunna tillverkas genom strängpressning.  

6.4.4 Undersökning av sneddragning 

En undersökning på hur mycket spirit-maskinen sneddrages bör göras. Även om väderstads 

maskiner går väldigt rakt bör en undersökning och eventuellt åtgärdsprogram tas fram för att 

Spirit ska gå så rakt som möjligt. 
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7 Slutsatser & Rekommendationer 

Orsaken till att Väderstad Spirits såbillar rör sig i sidled är att den gummiupphängning som 

används i dagsläget tillåter för mycket rörelser i sidled. Detta fenomen blir främst ett 

problem när såbillarna sjunker ner i fårorna av bearbetad jord som lämnas efter 

gödningsbillarna på Spirit i Nordic-utförande. Därför tycker vi att det bör implementeras en 

lösning som begränsar vinkeln såbillarna kan vridas så snart som möjligt.  

Vi anser att den ribbade formsprutade versionen av plastblocken (figur 67) är den i dagsläget 

bästa lösningen för att åtgärda sidostabilitetsproblemen på befintliga Spiritmaskiner. Den 

bedöms vara stark nog för de belastningar som den skulle utsättas för under normal 

användning. Formsprutning i sig är en billig metod vid höga volymer och en 

kostnadsundersökning bör göras för att avgöra om det är lämpligt att sätta denna 

stabilitetslösning på alla spirit-modeller för att få ner kostnaderna. Helårstester bör göras för 

att undersöka hållbarhet och hur väl denna lösning åtgärdar problemen med ojämn uppkomst 

hos Spirit i Nordic-utförande. Nötningsbeständigheten för blocken utformade i POM och 

HDPE bör utvärderas.  

I framtiden bör en mer permanent lösning implementeras i form av flänsar. Mer djupgående 

analyser av utmattning och tester på flänslösningen bör göras innan lösningen tas i bruk. För 

att minska vikt och tillverkningskostnader samt öka hållfastheten bör konceptet med 

helgjutna flänsar på såbillen vidareutvecklas och implementeras (figur 68). Att förändra 

plastblockslösningen till något mer permanent tror vi är viktigt för att jobba enligt ”The 

Väderstad Way”. 

För att utvärdera sidostabiliteten anser vi att varianter av våra tester bör användas. MTS-

testerna kan om dem korreleras mot filmningen i fält ge värdefulla mätdata och lastfall för 

beräkningar. De visar även på vilka krafter i sidled som en lösning för sidostabilitet bör 

kunna motstå. Videoanalysen kan även användas för att jämföra olika koncept om 

filmningen sker från samma position under samtliga utföranden. 

 

Figur 67. Rekommenderad lösning för flänsar  

 

Figur 68. Rekommenderad lösning för boxar 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 - Intervjuunderlag 

Intervjufrågor  

Vi vill ha lite data på felrapporterna på vårt problem med såbillens sidostabilitet  

• Hur har det märkts?  

• Randiga fält 

• Hur har det rapporterats?   

o Via service, Joakim Lust  

• Var hittar vi info?   

• Internt väderstad 

• Finns det bilder?  

• Internt väderstad 

Har det gjorts några tester tidigare på sidostabiliteten? Rapporter?  

• Nej 

Inträffar det vid speciella förhållanden?  

• Sädtyp  

• Stråsäd främst 

• Speciell jord  

o Torr jord påverkas mer.  

Var upptäcktes billproblematiken?   

o Randiga fält.   

När upptäcktes problematiken?   

• Senaste fallet  

• Våren 2018 

• Första fallet  

• Våren 2015-16? 

Någon uppfattning om storlek på problemet?  

• Alla maskiner?   

o Nordic främst. Är det alla Nordics? Finns problemet på FIX?  

o Det är bara Nordic som uppvisar detta. Problemet har setts i Sverige och 

Norge. Fix har inte problemet 

• Kostnad och resurser för kund kontra Väderstad. Vi vill egentligen veta hur prioriterat det 

är? - 

Har något liknande hänt även med tidigare lösningar eller andra maskiner?  

o RD sår alltid parsådd, mer eller mindre. Där ligger gödningsrad och sårad mycket närmare 

varandra i längsled. Det blir aldrig någon större skillnad i näringsupptagning 

Vi funderar även på om sneddragning av hela maskinen kan vara en grund till det. XDisc – Systemet 

skall ju dra maskinen helt rakt, men är det verkligen så? Någon enstaka grad fel? Mätningar?  

o Huvudet på spiken!!!! Vi har sett en tendens till att maskinen går snett men vet inte om alla 

som uppvisar fenomenet gör det.  

Vilka förhållanden bidrar till sneddragning av hela maskinen?  

o - 

Och vid sneddragning, drar den åt något håll? Höger/vänster? 

o Vänster? 

Finns det situationer när man vill ha rörelser i sidled på billarna?   

o Nej. 

När börjar man se problematiken med parsådd? När är rader för nära varandra? 125 , 100, 80 osv?  

o Svårt att svara på när man ser att raderna ligger för nära varandra. Själva parsådden i sig är 

inget större problem. Rent agronomiskt spelar det ingen större roll(om raderna ligger lika 

långt ifrån gödningen alltså). Det är mer något som kunden ser och irriterar sig på. 



 

68 

När ser man problematik med att komma för nära gödning eller för långt ifrån? Kan man lägga 

utsäde för nära gödning så att det blir en sämre uppkomst?   

o Det är egentligen så att det blir ojämnt näringsupptag mellan såraderna som är det stora 

problemet. Det gör att man får två olika utvecklingsfaser på spannmålet, vilket kan göra att 

de mognar av ojämnt i slutändan. Det finns också alltid en risk för att grodden bränns om den 

ligger i kontakt med gödningen. 
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9.2 Bilaga 2 - 5-varför 

Radavstånd 

mellan 

utsäde 

varierar 

Felmonterat dålig fixtur Dåligt underhåll 
finns inga 

underhållsrutiner 
4 

Felmonterat  

dålig fixtur 

Felkonstruerade 

billar/balk 

Dåligt underhåll 

Felkonstruerad 

Underhållsrutinerna 

följs ej 
4 

Icke användarvänlig 8 

Dålig användning 

av dfp 
Inte haft det i fokus 5 

Felkonstruerade 

billar/balk 

Handhavandefel 

Dålig användning 

av dfp 

dålig 

kommunikation 

med 

monteringspersonal 

vet inte om att det 

finns: 
0 

inga inplanerade 

möten 
2 

dålig 

kommunikation 

med 

monteringspersonal 

Dåliga instruktioner 

inte prioriterad av 

utfärdare 
2 

Inga tydliga mallar 4 

Handhavandefel  

 svårt att följa 2 

Personal 
dåligt tränad 

personal 
7 

 följer ej 

instruktioner 
7 

Påverkan från 

körning 

problem vid 

svängningar 

för långt avstånd 

gödning - utsäde 
 3 

Påverkan från 

körning  

problem vid 

svängningar 

hastighet 

snedbelastande 

krafter 

gummit tillåter 

torsion och laterala 

rörelser 

8 

ökar såbillens 

acceleration i sidled 

gummit tillåter 

torsion och laterala 

rörelser 

4 

Krökt såbill   1 

Snedställd 

såmaskin 

såbillarna 

snedbelastas 
 6 

Klarar inte av 

variationer i 

jorden 

för högt billtryck felinställt 
bristande kunskap 

hos kund 
1 

Klarar inte av 

variationer i 

jorden  

inte följsam nog 
inte nog med spel 

för vinkel 
felinställt 2 

inte följsam nog 

Stenar eller 

annat hårt i jord 

inte nog med spel 

för vinkel 

små förändringar i 

djup ger stora 

förändringar i kraft 

inte nog med spel i 

konstruktionen 
0 

felinställt 1 
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små förändringar i 

djup ger stora 

förändringar i kraft 

gummit tillåter 

rörelse i sidled 

inte tillräckligt spel 

i gummit 
0 

 2 

  

Följer spår från 

gödningsbill 

tallrikarna 

felplacerade 
monteringsfel 

se monteringsfel för 

såbill 
0 

Följer spår från 

gödningsbill  

tallrikarna 

felplacerade 

Inte tillräckligt 

stabil i sidled 

Felkonstruerad 
fel placering som 

stör såbill 
2 

Felkonstruerad  8 

billar 

felplacerade 
Fixturproblem  8 

Förredskap 

fungerar inte 

som det ska 

Bearbetar inte 

jord tillräckligt 
felkonstruerat  2 

Förredskap 

fungerar inte 

som det ska  

Bearbetar inte 

jord tillräckligt  
Fel marktryck dåliga instruktioner 2 

Felkonstruerade 

billar 

"Tallrikars 

placering offset 

gör att moment 

på armen blir 

olika" 

  - 
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9.3 Bilaga 3 - Is-Is not analys 

 
IS IS NOT 

Who • Vem blir påverkad av 

problemet? 

• Kund och Väderstad 

AB 

• Vem observerade problemet 

först? 

• Kund 

• Vem blir inte påverkad av problemet? 

• Lantbruk som kör med Fix-

modeller eller har blöt jord 

• Vem observerade inte problemet? 

• Provavdelning/testavdelning 

What • Vad för feltyp är det? 

• Mekaniskt 

konstruktionproblem 

• Vad/vem har problemet? 

• Spirit produktfamilj 

• Vad händer vid problem? 

• Utsädesrader hamnar 

på olika avstånd 

mellan varandra 

• Vad/vem har inte problemet? 

• Spirit Fix 

• Vad skulle kunna hända men sker inte? 

• Totalhaveri 

• Vad skulle kunna vara problemet men 

är inte? 

• ? 

Why • Varför är detta ett problem? 

• Kan ge mindre 

lönsamhet och sämre 

uppkomst 

• Är processen där problemet 

uppstår stabil? 

• Nej 

• Varför är detta inte ett problem? 

• Maskinen fullföljer fortfarande 

sin uppgift men med sämre 

resultat 

• Alla maskiner påverkas inte 

Where • Var observerades problemet? 

• Randiga fält uppstod  

• Var uppstår problemet? 

• Främst på Nordic 

modellen men 

samtliga Spirit-

modeller har dålig 

sidostabilitet 

• Var skulle problemet kunna uppstå men 

gör det inte? 

• Vid tillverkning av separata 

såbillar eller trekantsbalken 

When • När upptäcktes problemet? 

• Våren 2015-16 

• När upptäcktes det senast? 

• Våren 2018 

• När skulle problemet skulle kunna ha 

upptäckts men gjorde det inte? 

• Testning/prov innan försäljning 

• Produktion 
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How 

much/many 

• Hur stort är problemet? 

• Samtliga Spirit av 

Nordic-modell 

• Hur mycket orsakar 

problemet i pengar, resurser 

och tid? 

• Mycket 

• Hur många skulle kunna ha problemet 

men har det inte? 

• Samtliga ägare av en Spirit 

• Hur stort skulle problemet kunna vara 

men är det inte? 

• Samtliga väderstad såmaskiner 

How often • Hur ser trenden ut? 

(kontinuerlig, slumpvis eller 

cykliskt) 

• Cykliskt (torr jord är 

värre) 

• Har problemet hänt tidigare? 

• Oklart 

• Hur skulle trenden kunna se ut, men gör 

det inte? 

• Att samtliga Nordic-modeller 

påverkas 

 



   

73 

9.4 Bilaga 4 - Koncept rekonstruktion 
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9.5 Bilaga 5 - Viktningsmatris 
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9.6 Bilaga 6 - Ritningar Flänsar 
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9.7 Bilaga 7 - Ritningar Plastblock 

 


