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Abstract 
The aim of this thesis, commissioned by Atlas Copco Rock Drills AB, is to investigate the 
vibration problems concerning the Scaletec MC and give proposals on new concept solutions 
that improve the handling of the vibration problems. The solutions are limited to the cabin and 
the cabins connection to the frame. 

The conclusion tells us that the most important issue is the long reaching boom with the 
hydraulic hammer attached to it. This assembly creates movements in the cabin during scaling 
and transportation. The non-damped transportation chair, the rough roads and the stiff axles 
are also factors that create problems with whole body vibrations. 

The concept phase focused on finding a robust and compact design that, with the correct 
degree of freedoms, reduces the influence of the vibrations. The result consists of two 
solutions, both controlling and managing the existing vibrations. The first solution focuses on 
the flaws that the existing system possesses and the other is designed to handle greater 
vibration levels. 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete, på uppdrag av Atlas Copco Rock Drills AB, syftar till att kartlägga de 
problem gällande vibrationer som finns och uppstår vid användandet av produkten Scaletec 
MC och komma med förslag till lösningar på ett nytt system som bättre hanterar vibrationer 
än det befintliga. Lösningarna är avgränsade till hytten och hyttens koppling mot ramen. 

Kartläggningen av Scaletec MC visade att den största problemskaparen är den långa bommen 
med den tunga hydraulhammaren framtill. Den skapar rörelse i hytten både vid skrotning och 
vid transport. Vid transport är även den odämpade stolen, de ojämna vägarna och det faktum 
att axlarna är stela ett stort problem som genererar helkroppsvibrationer hos operatören.  

Konceptfasen fokuserade på att hitta en robust och kompakt konstruktion som med rätt val av 
frihetsgrader skulle kunna lösa de existerande problemen med vibrationer. Arbetet resulterade 
i två lösningar som på ett kontrollerat sätt hanterar de vibrationer som uppstår vid skrotning 
och transport. Det ena konceptet syftar till att åtgärda de brister dagens system besitter medan 
det andra även är anpassat för att hantera större vibrationsnivåer. 
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1 Inledning 
I följande kapitel beskrivs bakgrunden till examensarbetet, dess syfte och metoden som 
används i konstruktionsprocessen.  

1.1 Bakgrund 
Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för 
industrin. Verksamheten består av tre delar: kompressorer och generatorer, gruv- och 
anläggningsutrustning och industriteknik. Större delen av utvecklingen av 
gruvutrustningen ligger i Örebro. Där byggs olika typer av bergborrare, lastare, dumprar 
samt produkten Scaletec MC, även kallad skrotare, se Figur 1. En stor del av 
underjordsortimentet är modulariserat vilken innebär att samma komponenter kan 
användas på många olika maskiner. 

 
Figur 1 – Skiss av Scaletec MC från sidan (Technical Specification Scaletec MC, 2005). 

Skrotaren används för rensa bort löst sittande stenar efter en sprängning i berget, även 
kallat skrotning. Detta görs för att säkra berget och för att undvika ras. Den är utrustad 
med en bom framtill där det sitter en hydraulhammare monterad. Baktill sitter bland 
annat en dieselmotor, en eldriven hydraulpump samt slangpaket för el och vatten. 
Mellan bakdelen och bommen sitter hytten och därifrån styrs maskinen både vid 
skrotning och vid transport. Skrotaren är förhållandevis ny i Atlas Copcos familj av 
underjordsmaskiner och var från början helt och hållet byggd av befintliga moduler. I 
sin vidareutveckling av Scaletec MC har Atlas Copco valt att fokusera på hyttens 
utformning och vibrationsisolerande egenskaper.  

1.2 Syfte 
Med det här examensarbetet så avser Atlas Copco att kartlägga skrotarens 
vibrationsproblem, deras ursprung samt att få fram ett förslag på ett nytt system som 
kan reducera de vibrationer som existerar. 

1.3 Mål 
Utföra en kartläggning av vilka funktioner i skrotaren som skapar vibrationer samt vilka 
delar i konstruktionen som i sin tur förstärker dessa vibrationer.  

Ge förslag på åtgärder samt hur ett nytt system bör konstrueras med fokus på hur 
vibrationsproblemen kan lösas. 
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Systemet bör kunna hantera de vibrationsnivåer som finns och kunna eliminera dessa så 
att direktiv 2002/44/EC, som anger bestämmelser för helkroppsvibrationer, uppfylls. 

1.4 Projektavgränsning 
Förändringarna är begränsade till att omfatta hytten och hyttens koppling mot ramen. 
Övriga delar av skrotaren ges det ej möjlighet att påverka. 

1.5 Metod 
Arbetet inleds med en kartläggning där skrotarens funktion och problem identifieras 
(Kap. 3 – Förstudie). För att nya koncept ska kunna genereras så specificeras 
konstruktionskriterier som koncepten bör uppfylla (Kap. 4 – Konstruktionskriterier). 
Genom en avgränsning undersöks de resurser och möjligheter som finns för att uppfylla 
dessa kriterier innan konceptfasen inleds (Kap. 5 – Avgränsning). Konceptfasen 
innefattar konceptgenerering, konceptval samt analys och utvärdering av 
detaljkonstruktionen. Konceptfasen genomarbetas inom tidsramarna tills en föredömlig 
lösning tagits fram (Kap. 6,7,8 – Konceptfas, Detaljkonstruktion samt Analys och 
utvärdering). Se Figur 2.  

 
Figur 2 – Metoden som används vid produktutvecklingen. 

Metoden löper enligt P. Krus (2006) Design Methodology and Analysis men anpassats 
till arbetets utformning då den kompletterats med ett avgränsningsavsnitt. 
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2 Teori om vibrationer 
Helkroppsvibrationer beskriver bakgrunden till varför vibrationsisolerande system 
behövs och vilka regler som gäller. Denna del följs av teori kring egenfrekvenser, 
frekvenssvar och hur ett system bör konstrueras för att på bästa sätt isolera mot 
vibrationer 

2.1 Helkroppsvibrationer 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer (2005) beskriver att helkroppsvibrationer 
orsakas av vibrationer som överförs till hela kroppen genom en stödjande yta till 
exempel genom stolen eller upp genom fötterna och medför risker för ohälsa och 
olycksfall. De nivåer och frekvenser som är skadliga beror av de egenskaper den 
mänskliga kroppen har, vilket betyder att kroppen är extra känslig för vissa frekvenser. 

För att utreda vilka frekvenser som är farliga studeras SS-ISO 2531-1 (1998). I Figur 2 
visas hur farliga olika frekvenser är för kroppen. Hur pass riskfyllda frekvenserna är 
visas genom en förstärkningsfaktor på y-axeln och de aktuella frekvenserna redovisas 
längs x-axeln.  

 
Figur 3 – Frekvensvägningskurvor för rörelsesjuka samt för skadliga frekvenser i horisontellt- och 

vertikalt led. (SS-ISO 2631-1, 1998). 

I vertikalt led ligger de farliga frekvenserna kring 4-10 Hz och i horisontellt led mellan 
0,5-2,5Hz. Rörelsesjuka uppstår för frekvenser som ligger mellan 0,1-1Hz. Rörelsesjuka 
ger bland annat upphov till illamående hos operatören. 

Direktiv 2002/44/EC som antogs av Europaparlamentet 25 juni 2002 beskriver vilka 
vibrationsnivåer som anses skadliga för den mänskliga kroppen och vilka gränser som 
inte bör överskridas under en arbetsdag. I direktivet anges vibrationsexponeringen för 
en åttatimmarsperiod vilket ska motsvara en hel arbetsdag.  

Genom att utföra vibrationsmätningar på operatörsplatsen så fås de ovägda mätvärdena. 
Exponeringen beräknas sedan som den frekvensvägda accelerationen amax som är en 
sammanvägning av frekvensvägningen i Figur 3 och de uppmätta, ovägda, 
accelerationerna. 
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Med korrektionstalet k tas hänsyn till att operatören sitter ned och då anses 
accelerationer i x- och y-led mer riskfyllda än i z-led. För att kompensera för detta 
multipliceras accelerationerna i dessa led med värdet 1,4 vilket genererar ett korrigerat 
värde. Det högsta korrigerade värdet i x-, y- eller z-led används sedan för att beräkna 
den maximalt tillåtna körtiden. 

 
Figur 4 – Accelerationernas riktningar för en sittande operatör. x – framåt, y – åt sidan och z –

uppåt (SS-ISO 2631-1, 1998). 

Enligt direktivet får den dagliga exponeringen under en åttatimmarsperiod inte 
överskrida gränsvärdet på 1,15 m/s². Om vibrationsexponeringen överskrider 
insatsvärdet på 0,5m/s² så skall orsaken till riskerna utredas samt tekniska och/eller 
organisatoriska åtgärder vidtas så att riskerna minimeras. 

2.2 Vibrationsisolering 
Denna del är en sammanfattning av teorier inhämtade från litteratur och rapporter. De 
referenser som använts för att sammanställa denna del är: Advanced Antivibration 
Components (2007), C. de Silva (2007), B. Tingvall (2006) samt Freudenberg Simrit 
(2007).  

2.2.1 Definition 
Vid vibrationsisolering kan tre ingående element identifieras: Objektet som ska 
vibrationsisoleras (hytt), isolationen och dess placering samt basen som isolationen 
placeras på och där vibrationerna skapas (ram). Se Figur 5. 
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Figur 5 – De tre ingående elementen vid vibrationsisolering: objekt, isolation och bas. 

Isolationen skiljer objektet från basen och kan anpassa systemet, objekt och isolation, 
till en specifik egenfrekvens.  

2.2.2 Resonans 
Ett system med en hytt som är monterad på en maskin, utan isolation, påverkas direkt av 
maskinens dynamik. Vibrerar maskinen med en viss frekvens kommer denna frekvens 
att fortplantas till hytten. 

Resonans är ett fenomen som innebär att inkommande vibrationsnivåer förstärks i 
systemet om deras frekvens sammanfaller med något som kallas systemets 
egenfrekvens. Trots att basens vibration är svag kan hyttens svängningsamplitud 
förstärkas kraftigt och stora energimängder kan överföras från ramen till hytten. I värsta 
fall kan det leda till skador på både hytten och operatören.  

För att undvika resonans är det viktigt att känna till de inkommande frekvenserna och se 
till att systemets egenfrekvens skiljer sig från dessa. 

2.2.3 Egenfrekvens 
Egenfrekvensen är komplex och påverkas av systemets massa, dess styvhet och 
geometri där styvheten är det som påverkas när objektet isoleras från basen. Ett systems 
egenfrekvens kan visas i ett frekvenssvar. 

Ett system har sex olika frihetsgrader vilka är x, y, z, roll (rotation runt x-axeln), pitch 
(rotation runt y-axeln) samt yaw (rotation runt z-axeln). Se Figur 6. Varje frihetsgrad 
har en individuell egenfrekvens. Roll, pitch och yaw är kopplade till hur styv 
upphängningen är i x, y och z. Alla bör tas i beaktande för att undvika resonans i 
systemet. 

Objekt 

Isolation 

Bas 

System 
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Figur 6 – Systemets sex frihetsgrader. 

2.2.4 Frekvenssvar 
Ett frekvenssvar för ett system visar hur vibrationerna förstärks eller dämpas genom 
systemet för olika inkommande frekvenser och åskådliggör även systemets 
egenfrekvens.  

För väldigt låga frekvenser kan förloppet betraktas statiskt. Maskinen rör sig långsamt 
och hytten följer dess rörelse identiskt, förstärkningen är alltså lika med ett. För högre 
frekvenser övergår förloppet till ett dynamiskt. När maskinens frekvens närmar sig 
egenfrekvensen förstärks vibrationerna och vid ännu högre frekvenser reduceras istället 
vibrationsamplituden. Hur stor förstärkningen eller reduktionen är kan åskådliggöras i 
ett frekvenssvar, se Figur 7. Ett system som är dämpat ger lägre förstärkning vid 
resonans, mängden dämpning beskrivs med dämpkvoten. 

 
Figur 7 – Frekvenssvar. Utgående från stelt element visas var vibrationerna förstärks och dämpas 

samt var resonans uppstår. 

Systemets egenfrekvens bör alltså styras långt ifrån de inkommande frekvenserna för att 
undvika resonans. Om det är möjligt väljs även egenfrekvensen lägre än de 
inkommande frekvenserna. På så vis kommer vibrationerna att reduceras och hytten 
därmed isoleras. 
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3 Förstudie 
I förstudien identifieras skrotarens funktion, problemen och orsakerna kring 
vibrationer. I en benchmarking undersöks befintliga lösningar till problemet. 

3.1 Funktion 
Skrotarens funktion klargör hur en skrotare och specifikt Scaletec MC fungerar. 
Därefter redovisas en vibrationsmätning som gjordes på den första prototypen för att se 
hur nivåerna ligger i förhållande till dagens direktiv. 

3.1.1 Skrotarens funktion 
En skrotares uppgift är att med hjälp av en hydraulhammare, fäst i änden på en bom, 
hamra ned löst sittande berg efter att en sprängning har utförts. Oftast sprängs flera 
meter åt gången och därför har bommen en räckvidd som överskrider djupet på 
sprängningen så att föraren kan vara positionerad under redan skrotat och säkrat berg. 
Bommens huvudsakliga funktion är alltså att positionera hydraulhammaren mot berget 
så att denna i sin tur kan hacka bort lösa stenar, se Figur 8. 

 
Figur 8 - Skrotning av järnmalm där hammaren är i arbete mot berget. 

Från hytten styrs både bommen och hydraulhammaren samt transporten av skrotaren. I 
dagsläget sker skrotning och transport från två olika sittplatser i hytten. Vid skrotning 
styrs bommen med två stycken joysticks som sitter monterade på skrotarstolen (se Figur 
9). Styrningen vid transport sker med en ratt medan gas och broms sköts med pedaler 
och föraren sitter positionerad vertikalt mot körriktningen. Vid skrotning går det att 
justera hyttens vinkel relativt markplanet, även kallat tiltning, och på det sättet förbättra 
sikten. 
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Figur 9 - Förarplatsen med joysticks sedd uppifrån. 

För att skydda operatören från de påfrestningar som hytten utsätts för, exempelvis 
nedfallande stenar, är den utrustad med ett tak och ett skyddsgaller som båda är 
säkerhetsklassade enligt FOPS (Falling Object Safety Protection), se Figur 10. Den är 
även ljudisolerad och uppfyller kraven på acceptabel ljudnivå i hytten. Transport sker 
både på asfalt och gropiga grusvägar då skrotaren förflyttas mellan olika orter 
(gruvgång där malm bryts).  

 
Figur 10 – Sett från vänster; hydraulhammare, bom, hytt med skyddsgaller samt den bakre delen 

med motor, kabel- och slangvindor. (Atlas Copco AB, 2007). 

3.1.2 Vibrationsmätningar 
Atlas Copco har tidigare utfört mätningar på skrotaren där syftet var att under normala 
driftförhållanden mäta upp de vibrationsnivåer som uppstår i stolen och på golvet i 
hytten. Olika mätningar utfördes och för att erhålla representativa vibrationsnivåer för 
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skrotning och transport har två av dessa fall valts ut. Det första är ”Körning Gropigt 
Grus” som ger högst vibrationer under transport. Det andra valet är ”Skrotning på 
stödben” eftersom det är på stödben skrotning ska utföras. Resultatet av de olika 
mätfallen visas i Tabell 1 där de två aktuella fallen är markerade grått.  

 ID Analyslängd

SIR1000 i sekunder x y z awx awy awz

Körning Asfalt SC001 29 0.36 0.54 0.53 0.26 0.42 0.48
Körning Asfa lt SC002 477 0.45 0.55 0.72 0.38 0.43 0.53
Körning Gropigt Grus SC003 360 0.52 0.55 0.70 0.41 0.44 0.48
Körning Gropigt Grus SC004 655 0.83 0.81 0.89 0.68 0.66 0.6 0
Skrotning på  stödben SC005 505 0.39 0.29 0.55 0.18 0.12 0.5 3
Skrotning på  hjul SC006 456 0.64 0.66 0.60 0.53 0.37 0.52
Skrotning på hjul SC007 371 0.53 0.72 0.59 0.39 0.36 0.52
Skrotning på stödben SC008 402 0.32 0.47 0.48 0.16 0.11 0.47

EN 14253 §6.1.7 Averaging tim e ID Dom Värde Max tim.

SIR1000 1.4 * awx 1.4 * awy awz Axel dom. Axel per dag

SC001 0.37 0.58 0.48 Y 0.58 4.77
SC002 0.53 0.61 0.53 Y 0.61 4.37
SC003 0.57 0.61 0.48 Y 0.61 4.31
SC004 0.96 0.93 0.60 X 0.96 1.78
SC005 0.25 0.17 0.53 Z 0.53 5.84
SC006 0.74 0.52 0.52 X 0.74 2.94
SC007 0.55 0.50 0.52 X 0.55 5.38
SC008 0.22 0.15 0.47 Z 0.47 7.38

Vägda värden, rms m/s
2

Vibration magnitudes shall be averaged 
over periods of  normal use of  the machine. 
The integration shall at least include one 
operatin cycle of  the machinery under test. 
If  the operating cyc le is  short, several 
cycles should be integrated over in order 
to 

Ovägda värden, rms m/s
2

Korr. vägda värden i m/s
2

SITS

 
Tabell 1 - Mätningsresultat. Vid transportkörning sitter föraren vänd 90 grader relativt maskinens 
längdaxel. Mätningarna är alltid angivna med x, y, z-axeln relaterat till förarpositionen (M. Lorin, 

2004). 

Mätningarna visar att skrotaren klarar av den övre direktivnivån idag då nivåerna i 
mätserien inte når upp till den maximalt tillåtna dosen (1.15 m/s2 ekvivalent nivå för 8 
timmar) under en arbetsdag. Däremot måste åtgärder sättas in då antalet timmar per dag 
överskrider insatsvärdena (0.45 m/s2 ekvivalent nivå för 8 timmar), till exempel får 
operatören knappt transportera maskinen på ”gropigt grus” i två timmar innan värdet 
överskrids.  

Förutom helkroppsvibrationer mättes även nivåerna upp på golvet. Det som går att tolka 
ur dessa mätningar är bland annat stolens betydelse för reduktion av vibrationsnivåerna. 
Det finns ingen information som beskriver hyttupphängningens vibrationsreducerande 
egenskaper då det saknas mätdata på inkommande vibrationsnivåer från ramen.  

I Bilaga 1 finns mätningarna från ”Körning gropigt grus”. Föraren sitter vertikalt mot 
körriktningen och transportstolen som används är helt odämpad och i Bilaga 2 ses 
mätningarna från ”Skrotning på stödben”. Föraren sitter framåtvänd i hytten.  

3.2 Problem  
Här undersöks problemen med dagens hyttupphängning och vad de beror av. Gamla 
mätningar analyseras och en lista på krav och önskemål skapas. 

3.2.1 Källor till vibrationer 
I följande redogörelse klargörs hur, var och varför vibrationerna uppstår. Dessa 
slutsatser är resultat av diskussioner med Atlas Copco, studier av skrotaren i arbete och 
mätningar. 

Källor till vibrationer vid skrotning 

� Hydraulhammaren 
När hydraulhammaren arbetar mot berget skapar den vibrationer som 
transporteras via bommen ned i ramen och upp i hytten. Hammaren jobbar med 
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en kontinuerlig frekvens runt 16 Hz, källan är därför förutsägbar. Vibrationerna 
är förhållandevis låga men ger rörelser i både x-, y- och z-led beroende på hur 
bom och hammare är positionerade. 

� Bompositionering 
När bommen förflyttas hastigt påverkas skrotarens ram. Bommen saknar även 
mjukstyrning vilket gör att positioneringen lätt blir ryckig. Rörelserna sker i alla 
led och beror direkt på hur bommen förflyttas. Eftersom hytten är monterad på 
ramen kommer hytten att påverkas. 

� Hammarsläpp  
Störst vibrationer genereras när hammaren släpper från berget vilket uppstår då 
berget hastigt går sönder och hammaren tappar fäste. Motståndet mot hammaren 
försvinner och den faller för en stund fritt nedåt innan den fångas upp av 
bomsystemet. Detta påverkar i sin tur ramen så att midjan mellan den främre och 
bakre ramen flexar. Hytten följer ramens rörelsemönster och rör sig i z-led samt 
roterar till viss del i pitch. 

Källor till vibrationer vid transport 

� Ojämnt underlag 
Vägar i gruvor är ofta ojämna eftersom det inte finns någon anledning att 
anlägga ordentliga vägar längst ut i orterna. När skrotaren transporteras på detta 
ojämna underlag följer hjulen gupp och gropar som främst skapar rörelser i z-
led. Hjulaxlarna är inte utrustade med någon fjädring eller dämpning utan är helt 
stela. 

� Bomrörelse 
Bommen som hydraulhammaren sitter på går till viss del att fälla ihop, men vid 
transport kan den börja svaja och dess tyngd ger då upphov till ett varierande 
moment på ramen som gör att midjan flexar, även här påverkas hytten i z-led 
och till viss del i pitch. 

Skrotarens egenfrekvens 

Källorna vid skrotning och transport bidrar till att vibrationer skapas i skrotaren. 
Eftersom ramen, hytten och övriga komponenter i skrotaren har styvheter i alla 
riktningar existerar det också egenfrekvenser i de olika frihetsgraderna. 

Vid skrotning på stödben är det främst ramens styvhet som inverkar på 
egenfrekvenserna. När vibrationskällornas frekvenser liknar ramens egenfrekvenser kan 
den alltså komma i resonans. Vid transport är det däremot hjulens styvhet som till störst 
del påverkar skrotarens egenfrekvenser. 

Skrotarens egenfrekvenser vid de två olika fallen måste därför tas med i beräkningarna 
av ett nytt system för att undvika vibrationsförstärkningar. För att ta reda på dessa 
egenfrekvenser bör mätningar utföras på ramen både vid skrotning och vid transport. 

Övriga källor 

Förutom ovannämnda vibrationskällor finns det övriga komponenter i skrotaren som 
också bidrar till vibrationer. Några exempel är hydraulpumpar, dieselmotorn, elmotorn 
med flera. Dessa källor bör finnas i åtanke men storleken på vibrationsbidraget jämfört 
med de andra källorna är relativt litet och kommer inte att vara avgörande för resultatet. 
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3.2.2 Problem med dagens system 
Det finns andra delar i skrotaren som kan förstärka vibrationsnivåerna men som till 
skillnad från källorna går att påverka i en nykonstruktion. 

Hyttens olika lägen 
Vid tiltning med dagens system förskjuts hyttens tyngdpunkt bakåt på grund av 
rotationscentrumets placering och höjningen flyttar även hyttens tyngdpunkt uppåt. 
Hytten kan därmed ställas i flera olika lägen som alla har olika egenskaper. Detta 
påverkar alla komponenter som isolatorer, stol och infästningar vars egenskaper främst 
är anpassade för att hytten är nedsänkt och ej tiltad. 

Hyttlyften 
Hyttlyftens syfte har ändrats under skrotarens utveckling, från början behövdes den för 
att möjliggöra tiltning av hytten samt ge bättre sikt. Efter att ramen förlängts går det 
dock att tilta utan att behöva höja hytten. Lyftsystemet består av två teleskoppelare som 
innehåller flera glidytor, se Figur 11. Ytorna slits med tiden och utan korrekt service 
kan de orsaka glapp och därmed förstärka vibrationerna. 

 
Figur 11 - Nuvarande system, utan hytt till vänster och med hytt till höger. 

Isolatorer 

Hytten är placerad på fyra isolatorer som sitter mellan hytten och vaggan, se Figur 11. 
När hytten tiltas snedställs isolatorerna och deras karakteristik ändras. Det bakre paret 
av isolatorer komprimeras av att viktfördelning ändras och deras vibrationsreducerande 
egenskaper riskerar att försvinna. Systemets egenfrekvens är placerad runt 30 Hz vilket 
främst isolerar mot strukturburet ljud, de lågfrekventa vibrationerna som föraren känner 
av går alltså rakt igenom systemet utan att reduceras.  

Stödben 

De främre stödbenen sitter inuti stödbenshållaren, se Figur 11, på så vis kan stödbenen 
fällas ut vid skrotning. Mellan hållaren och stödbenen finns ett glapp som tillåter 
oönskad rörelse i x- och y-led och detta glapp kan förstärka vibrationerna. 

 

 

Teleskoppelare 

Vagga 
Isolatorer 

Hydraulcylindrar 

Stödbenshållare 

Infästning mot ram 
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Infästning mot ram 

Lyftsystemet har en vek anslutning mot ramen med endast två infästningspunkter. Se 
Figur 11. Då hytten belastar infästningspunkterna flexar konstruktionen och hyttrörelse 
uppstår i x-led. Problemet har i efterhand kompenserats med två hydraulcylindrar som 
fungerar som stag mellan ram och hytt. För att förhindra att hytten ska röra sig för 
mycket i sidled är hydraulcylindrarna monterade i vinkel och trycker i framkanten på 
hytten. På så vis kan de stadga upp hytten i alla led. 

Hyttens spelutrymme 

Eftersom hytten står på isolatorer kan den delvis röra sig fritt i alla led. Isolatorerna 
sitter fast i en vagga som omsluter hytten på sidorna. Utrymmet mellan vaggan och 
hytten är dock för litet, se Figur 12. Hytten kan alltså slå i vaggan vid höga 
vibrationsnivåer i x-led vilket kan medföra att nivåerna förstärks vid stötarna. 

 
Figur 12 - Litet spelutrymme mellan hytt och vagga. 

Stolen 
I hytten finns det två stolar, den ena används vid transport och den andra används vid 
skrotning. De skiljer sig åt i vibrationsisolerande avseende vilket tydligt visar sig i 
mätningarna, se Bilaga 1 och 2 då vibrationerna kan jämföras mellan golvet och stolen 
vid transport och skrotning.  

Transportstolen är helt odämpad, förutom vadderingen i sitsen, och är fastbultad mot 
hyttgolvet. Skrotarstolen är däremot fjädrad och dämpad i z-led och plandämpare är 
monterade i x-led, därför reduceras vibrationerna bättre i skrotarstolen än i 
transportstolen. 

Mätningarna under transport visar tydligt att transportstolen inte reducerar 
vibrationsnivåerna märkbart, transportstolen bör därför ses över vid en nykonstruktion 
om vibrationsnivåerna ska sjunka. 

Mätningarna under skrotning påvisar att en del frekvenser förstärks i både x- och z-led 
från golvet upp till föraren. Värt att notera är att stolen ändå dämpar ut hammarslagen i 
x- och z-led till viss del. Den låga vibrationsreduceringen kan bero på att operatören inte 
har ställt in stolen för sin egen vikt eller att fjädringen och dämpningen är felaktigt 
optimerad för skrotning. Det bästa vore om frekvenser där direktivens vägningsfaktorer 
är som störst reduceras. Ytterligare ett problem uppstår i tiltat läge då förutsättningarna 
ändras för plandämparna i x-led, fjädrarna kommer belastas konstant eftersom hela 
stolen snedställs. 
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3.2.3 Övriga problem 
Utöver de vibrationskällor och problem som kan undvikas med en nykonstruktion finns 
övriga problem som inte går att påverka. Följande punkter måste operatören och 
arbetsgivaren själva tänka på. 

� Operatörens körsätt och arbetsmetod inverkar på vibrationernas storlek. 

� Underlaget som skrotaren transporteras på och skrotarens hastighet påverkar 
nivåerna. 

� Däcktrycket inverkar på dämpningen vid transport. 

� Stödben måste användas vid skrotning för att stabilisera skrotaren. 

� Leder kräver underhåll för att inte börja glappa och förstärka vibrationerna. 

� Isolatorer är oftast tillverkade av gummi och har därmed också en begränsad 
livslängd. 

3.3 Benchmarking 
Benchmarking på tillämpad hyttdämpning har utförts för att se vilka lösningar som 
finns och ge inspiration till nya idéer. 

Aktiv hyttdämpning – John Deere. 

John Deeres nya generation av traktorer är utrustade med aktiv hyttdämpning som 
väsentligt ökar hyttens komfort och minskar skaderisken för föraren. Hytten är ledad i 
främre delen och utrustad med hydropneumatiska dämpare i bakre delen för att ge en så 
mjuk dämpning som möjligt. I kombination med detta har man fjädrade framhjul för 
maximal komfort. (LMS International hemsida, 2007). 

Passiv hyttdämpning – Jama 

Industritekniknord ABs skrotare, SBU8000 har en flytande hytt som är framtagen i 
samarbete med Luleå Tekniska Universitet. Hyttisoleringen ska kunna eliminera de 
vibrationer som enligt EU Direktiv 2002/44/EG är skadliga för människan. Hytten är 
utrustad med ett system av fjädrar och dämpare och är helt passivt. (Stenberg & 
Östman, 2004). 

Nivellerande hyttdämpning – Skogforsk/Valmet 

Genom en aktiv dämpning på en skogsmaskin har de lågfrekventa vibrationerna 
minskats. Dämpningen är konstruerad att främst verka i roll (kring x-led) och vertikalt 
led då dessa uppstår vid körning i ojämn terräng och bedömdes vara besvärligast för 
föraren. Systemet har lyckats sänka vibrationsnivåerna med 50-60%. 
Dämpningsenheten består av ett par länkmekanismer där den vertikala rörelsen och 
rollrörelsen styrs med var sin hydraulcylinder. (Skogforsk, 1995). 

CCM upphängd hytt –Sachs 

CCM som står för Cabin Corner Module är utvecklat av Sachs. Systemet består av flera 
fjädrar kombinerade med dämpare. Dessa monteras i varje hörn av hyttinfästningen. 
Enligt Sachs kan systemet med luftfjädrar styras genom att de kopplas ihop, på så vis 
hålls nivån på hytten konstant vid ojämnheter på vägen.( Sachs hemsida, Driveline and 
Chassis Technology 2007). 
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4 Konstruktionskriterier 
Krav och önskemål på ett nytt system ställs upp i en konstruktionskriterielista som 
sedan används vid framtagandet av ett nytt system. 

4.1 Krav 
Kraven är hårda och beskriver egenskaper systemet antingen måste inneha eller som 
systemet inte får inneha. 

Tiltning av hytt 

Tiltning av hytten är nödvändig för att operatören ska få god sikt vid skrotning i taket. 
För att erhålla tillräcklig synfält bör inte den maximala tiltvinkeln understiga 15°. Det 
har inte funnits några önskemål att konstruera om tilten på skrotaren. Tiltningen bör inte 
påverka systemets vibrationsreducerande egenskaper. 

Höjning av hytt 

Hyttlyften kan ses som en stor problemskapare och har därför valts bort som en 
funktion i skrotaren. Fördelen att operatören ser bättre i upphöjt läge är inte tillräckligt 
stor mot alla nackdelar som finns med hyttlyften. Eftersom ramen har förlängts krävs 
inte heller höjning för att tilta hytten. 

4.2 Önskemål 
Önskemålen beskriver vad det nya systemet bör ha för egenskaper för att passa kunden. 

Vibrationsnivåer 

Det huvudsakliga målet med nykonstruktionen i vibrationsavseende är att uppfylla de 
krav som direktiv 2002/44/EC ställer på helkroppsvibrationer. De bör uppfyllas för en 
normal arbetsdag med skrotaren som innefattar både skrotning och transport. 

Mål två är att eliminera de höga accelerationsnivåer som uppstår då bommen tappar 
fäste från berget, detta sker bara ibland beroende på förarens vana och bergets karaktär. 
De bidrar relativt lite till den totala exponeringen vid mätning av helkroppsvibrationer, 
men bör ändå styra dimensioneringen av hyttens rörelsefrihet och därmed dess 
dämpningsförmåga. 

Frihetsgrader 

Frihetsgrader beskriver kring vilka leder och i vilka riktningar systemet tillåts att röra 
sig. Kartläggningen som utfördes i kapitel 3 visade att störst vibrationsnivåer återfinns i 
z-led och x-led vid både skrotning och transport, främst på grund av bommens inverkan 
på ramen samt vid transport på det ojämna underlaget. Direktiven gällande 
helkroppsvibrationer ger en stark anledning till att systemet ska kunna röra sig i x-led 
eftersom den riktningen viktas högt. Avgörande vid valet av frihetsgrader är även 
operatörernas upplevelse. Under intervjuer har det framkommit att rörelser i y-led 
upplevs mindre störande än rörelser i x-led eftersom armstöden hjälper operatören att 
sitta still. 

Spelutrymme 

I de valda frihetsgraderna är det viktigt att det finns tillräckligt med utrymme för 
systemet att röra sig. Finns inte utrymmet uppstår det en risk för att systemet inte kan 
ackumulera de energier som skapas och i så fall inte erbjuda tillräcklig dämpning. 
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Kompakthet 

Atlas Copco önskar att skrotarens totalthöjd bör hållas låg då det oftast är begränsad 
takhöjd i gruvorna där skrotaren används. En låg hytt minskar också hyttens amplitud 
då den sätts i svängning. Eftersom det inte finns några möjligheter att förändra ramen så 
bör hytten och dess anslutning mot ramen konstrueras kompakt. 

Modularitet 

Systemet kan med fördel även vara moduluppbyggt så att det kan användas på maskiner 
med liknande problem. Detta kan medföra att komponenterna som fjädrar och dämpar 
hytten behöver bytas ut mellan olika tillämpningar. Därför behöver konstruktionen 
också acceptera olika slags komponenter. 

Robusthet/Komplexitet 

Skrotaren används i gruvmiljö och brukas kontinuerligt vilket kräver en robust 
konstruktion. Leder som belastas snett bör undvikas då dessa börjar glappa vilket i sin 
tur förändrar beteendet hos hytten. Systemets robusthet kan kopplas samman med dess 
komplexitet. Generellt sett är ett system med låg komplexitet oftast robust och vice 
versa. 
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5 Avgränsning 
I avgränsningen presenteras fem olika idéer om hur ett nytt vibrationsisolerande system 
kan konstrueras. Idéerna utvärderas för att se vilka möjligheter och resurser som finns 
för att motivera en vidareutveckling. 

5.1 Idéer 
Presentation av fem olika idéer om hur ett nytt vibrationsisolerande system kan 
utformas. 

Optimerat befintligt system 

Här tillåts endast små förändringar av det befintliga systemet därför kan stora delar av 
konstruktionen återanvändas. Hytten behåller sitt utseende och dess infästningspunkter 
används igen, ramens hålbilder kan däremot komma att ändras. Fokus läggs på att 
optimera systemet och göra nya komponentval som förbättrar det nuvarande systemet. 
Detta kan innebära att isolatorer och hydraulcylindrar byts ut och monteras på ett annat 
sätt. Till exempel kan isolatorerna flyttas närmre källorna till vibrationerna och reducera 
vibrationsnivåerna i ett tidigt skede. 

Nytt system med befintlig hytt 

Ett nytt system innebär något större ingrepp där den befintliga hytten fortfarande lämnas 
intakt men där större frihet ges att modifiera vibrationsisoleringen och systemet där 
omkring. Bästa reduktion av kast och helkroppsvibrationer med nuvarande hytt och ram 
eftersträvas. Komponenterna som reducerar vibrationerna kan vara passiva eller aktiva. 

Nytt system med ändringar på hytten 

Här finns det större möjligheter att modifiera hyttens struktur för att bättre kunna lösa 
önskemålen om minskade vibrationsnivåer. Därmed kan infästningspunkter på hytten 
flyttas valfritt och utrymme för stor rörelsefrihet skapas. Totalhöjden kan även minskas 
för att uppfylla konstruktionskriterierna bättre. 

Fristående hytt 

Fristående hytt innebär en hytt som helt frikopplas från ramen vid skrotning. Detta 
skulle leda till att det inte behövs ett system som tar hand om de vibrationer som uppstår 
vid skrotning. Befintlig hytt används i detta fall och utrustas med ben och någon form 
av avkopplingsanordning. 

Helt ny hytt 

Den sista idén ger helt fria händer att konstruera ”den perfekta hytten”. Hänsyn ska tas 
till alla konstruktionskriterier för att på så sätt erhålla låga helkroppsvibrationer. 

5.2 Utvärdering av idéer 
Idéerna som har beskrivits spänner upp en stor designrymd som är omöjlig att täcka upp 
inom den tidsram som finns. För att komma framåt i utvecklingsprocessen måste en 
grov utvärdering göras för att klargöra vilka idéer som är värda att fortsätta utveckla. 
Den måste ta hänsyn till vilka möjligheter som idén har att lösa problemen med 
vibrationer samt vilka resurser som finns tillgängliga för att slutföra utvecklingen. För 
att åskådliggöra för- och nackdelarna med de olika idéerna sammanfattas dessa i Tabell 
2. 
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 Fördelar Nackdelar 

Optimerat 
befintligt system 

* Förbättrar befintligt system. 

* Flera komponenter 
återanvänds. 

* Ändringarna kan göras 
omgående. 

*Begränsningar i rörelsefrihet 
kan ge dålig kastdämpning 

*Kreativiteten hämmas 

Nytt system med 
befintlig hytt  

* God vibrationsisolering och 
kastdämpning kan erhållas 

*Ram och hytt hålls intakta 

*Hytten kan begränsa 
konstruktionsmöjligheterna 

 

Nytt system med 
ändringar på 

hytten 

* Utnyttjar det som är bra på 
den befintliga hytten 

* Ger stora möjligheter att 
konstruera ett kastdämpande 
system 

* Tidskrävande 

* Ny hytt måste produceras 

Fristående hytt 

* Ingen vibrationslösning 
behövs, garanterat god isolering 
vid skrotning 

* Risk för att på- och 
avkoppling blir komplext 

* Transportdämpning krävs 

* Problemflykt. 

Helt ny hytt  
* Stor frihet och 
anpassningsbarhet 

* Tidskrävande 

* Hyttens utformning är bra 
idag 

Tabell 2 - För- och nackdelar med olika ideérna 

5.3 Val 
Med stöd av Tabell 2 blir ett naturligt val att arbeta vidare med ”Optimerat befintligt 
system” och ”Nytt system med befintlig hytt”. Alla idéer har dock potential att lösa 
problemet med vibrationer och därför är det främst tillgången av tid som avgör valet. 
Idén med en ”Fristående hytt” ansågs även orealistisk och att problemet kvarstår vid 
transport av skrotaren.



Vibrationsisolering av gruvmaskinshytt  Konceptfas 

 19  

6 Konceptfas 
Utgående från idéerna ”Optimerat befintligt system” och ”Nytt system med befintlig 
hytt” utvecklas en mängd olika koncept. Dessa utvärderas och utvecklas vidare tills 
endast två koncept återstår. 

6.1 Tillvägagångssätt 
Konceptframtagandet sker enligt en itererande princip. Utgående ifrån de krav och 
önskemål som togs fram i förstudien så genereras en första omgång koncept. Ur dessa 
väljs de koncept som anses bäst som sedan förfinas, analyseras och utvärderas. Är inte 
resultatet satisfierande görs en ny iteration (se Figur 13). 

 
Figur 13 – Tillvägagångssättet i konceptfasen 

6.2 Grundkoncept 
I första steget av konceptframtagandet så fokuseras det på att ta fram så många olika 
typer av lösningar som möjligt, så kallade grundkoncept, genom brainstorming. 
Brainstorming är en kreativ metod där syftet är att hittat så många idéer som möjligt och 
där det är antalet och inte kvalitén som är intressant. För att frigöra kreativiteten har 
hänsyn ej tagits till kraven och önskemålen. Grundkoncepten består av system som rör 
sig i olika frihetsgrader och har varierande komplexitet. 

Bland grundkoncepten finns lösningar av mycket varierande karaktär. En del bygger på 
principen kring dagens system medan vissa är mer nytänkande. De flesta koncepten är i 
första hand konstruerade för att klara av att dämpa de kast som uppstår vid skrotning. 
En del är även utrustade med någon typ av bussningar för att klara av de mer 
återkommande vibrationerna.  

Det är ett stort antal koncept och de har därför placerats i en bilaga där de presenteras 
med en enkel skiss samt en beskrivning av den tänkta funktionen. Se Bilaga 3 för 
grundkoncept. 

Koncepten presenteras även kortfattat i Tabell 3. Där redovisas vilka stora frihetsgrader 
de arbetar i, det vill säga i vilka led de kan dämpa kast, samt vilka för- och nackdelar de 
har. Vissa koncept kan redan i detta stadium anses vara svåra att förverkliga p.g.a. 
omgivande begränsningar så som utrymme, infästning mot ram eller svårigheter att hitta 
passande komponenter. 

Det görs inget specifikt urval utan alla dessa koncept används som en grund för 
vidareutveckling där de delar som anses funktionsdugliga utnyttjas i nästa fas. 
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 Stora 
frihetsgrader 

Nackdelar Fördelar 

Koncept A 
- 
- 

Svårt att hantera nivåerna 
för helkroppsvibrationer. 

Kompakt. Liknar det 
som finns idag. 

Koncept B 
z-led 
pitch 

Kräver mycket utrymme 
undertill och baktill för att 
möjliggöra tiltning. 

Rörelse i många led. 

Koncept C 
z-led 
pitch och roll 

Dålig kompakthet och 
svårt att optimera 
komponenter. 

Går att använda 
befintlig 
konstruktion. 

Koncept D 
x- och y-led 
pitch 

Komplex konstruktion, 
utrymmeskrävande. 

Rörelse i många led. 
Förbättrar sikt. 

Koncept E 
- 
pitch, roll och yaw 

Svår optimering av 
kombinationen fjäder, 
dämpare och elastomer.  

Få utsatta leder. 

Koncept F 
x- och y-led 
- 

Svårt att konstruera 
systemet. Osäker funktion. 

Nytänkande. 

Koncept G 
- 
pitch 

Finns inte utrymme bakåt. 
Liknande koncept mycket 
kompaktare. 

Absorberar 
midjeflex. 

Koncept H 
z-led 
pitch 

Klumpigt system. 
Tveksam hållfasthet. 

Rörelse i många led. 
Automatisk 
nivåhållning. 

Koncept I 
y-led alt. x-led 
roll alt. pitch 

Komplext och 
utrymmeskrävande. 
Avancerade komponenter. 

Rörelse i många led. 
Kombinerad rotation 
och translation. 

Koncept J 
- 
pitch och roll 

Svårt att göra systemet 
kompakt och robust. 

Stor rörelsefrihet. 

Koncept K 
- 
pitch och roll 

Avancerad lösning. Dålig 
kompakthet. 

Obelastade dämpare 
och fjädrar. 

Koncept L 
x- och y-led 
- 

Glidskenor är relativ 
avancerade. 

Rörelse i många led. 
Kompakt 

Koncept M 
x-, y-, z-led 
pitch, roll och yaw 

Dagens hytt är för stor. 
Svårt att optimera 
komponenter. 

Stor rörelsefrihet. 

Koncept N 
x-, y-, z-led 
pitch, roll och yaw 

Bygger på bredden. Risk 
för tippning. 

Stor rörelsefrihet. 

Koncept O 
x- och y-led 
- 

Komplext, ingen 
rotationsdämpning. 

Rörelse i många led. 

Koncept P 
x-led 
- 

Många leder. Tiltning inbyggd. 

Tabell 3 - Subjektiv utvärdering av grundkoncept 
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6.3 Vidareutveckling av grundkoncept 
I kartläggning redogörs för hur bommen rör sig och hur dess positionering skapar 
rörelse i två specifika frihetsgrader, x- och z-led. Ur grundkoncepten utvecklas förfinade 
koncept med fokus på att dämpa rörelser i x- och z-led. Vid vidareutvecklingen tas även 
hänsyn till de konstruktionskriterier som togs fram i kapitel 4.  

I alla koncept används samma tiltfunktion som idag eftersom det inte funnits några 
önskemål om att förändra denna. Målet är att göra konstruktionerna så pass detaljerade 
att de går att simulera i cad-programmet Pro/E samt att de ska gå att utvärdera med 
hänseende till konstruktionskriterierna. 

Koncept 1. Isolerat L-stag 

Konceptet är en vidareutveckling av dagens system och är konstruerad till att reducera 
vibrationer och små rörelser. Konstruktionen består av två pelare, en på vardera sidan 
om hytten, som är monterade på ett längsgående stag. Staget sitter monterat på ramen i 
två punkter, vilket ger extra bra stabilitet. Mellan stagen och ramen sitter fyra stycken 
isolatorer. Endast ett par hydraulcylindrar används till att både tilta hytten och samtidigt 
styva upp den i sidled. Se Figur 14. 

 
Figur 14 - Isolerat L-stag 

Koncept 2. Rotation kring y-axeln i framkant av hytten 

Koncept 2 består av en upphängning som tillåter hytten att rotera runt y-axeln där 
rotationscentrum har placerats i framkant av eller något framför hytten. Denna placering 
skapar rörelse i z-led och i x-led samtidigt. I eller under rotationsleden sitter isolatorer 
monterade för att isolera från hammarslagens vibrationsnivåer. De lågfrekventa och 
större rörelserna som uppkommer mellan 0-10Hz dämpas ut med hjälp av det bakre 
komponentparet, som inte finns med på bilden. De ska sitta monterade mellan 
undersidan av pelarna och ned mot ramen. Se Figur 15. 
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Figur 15 - Rotation kring y-axeln i framkant av hytten 

Koncept 3. X-translation 

Systemet består av glidstänger som hytten står på vilka verkar i x-led. Glidstängerna är 
fjädrade och dämpade och kan på det sättet hantera större rörelser. Operatörsstolen kan 
eventuellt dämpa rörelser i y- och z-led. Vid stora rörelser krävs utrymme bakåt vilket 
kan kräva modifikationer på skrotarens bakdel. Se Figur 16. 

 
Figur 16 - X-translation 
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Koncept 4. Länkarmsvagga 

Samma princip som i koncept 2 fast kompletterat med länkarmar som möjliggör rörelse 
i x-led. Alla rörelser är fjädrade och dämpade, men komponenterna finns ej med i 
figuren. Se Figur 17. 

 
Figur 17 - Länkarmsvagga 

Koncept 5. X- och Z-translation 

Detta koncept är en kombination av en ren x-translation, som i koncept 3, och en z-
rörelse. Rörelsen i z-led sker i pelaren som komponenterna även är placerade inuti. Alla 
rörelser är fjädrade och dämpade, men komponenterna finns ej med i figuren Se Figur 
18. 

 
Figur 18 - X- och Z-translation 
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6.4 Konceptval 
I simuleringen testas de olika konceptens dämpningsförmåga. Den efterföljande 
utvärderingen tar hänsyn till konstruktionskriterierna samt resultatet från simuleringar 
av koncepten. Till sist väljs de koncept som anses lämpligast. 

6.4.1 Simulering 
För att kunna utvärdera dämpningen i de två mest intressanta leden x och z så 
simulerades fyra av koncepten i Pro/E med hjälp av applikationen mechanism. Eftersom 
koncept 1, Isolerat L-stag, ej är konstruerat för att kunna hantera kast simulerades inte 
detta koncept. 

Vid simuleringen så utsätts leden mellan de två ramdelarna för en förskjutning på 5mm 
i z-led med en frekvens på 2 Hz. Detta ska simulera att ramen flexar p.g.a. till exempel 
bompositionering eller liknande. Ramen utsätts även för en ren förskjutning i x-led som 
ska simulera glapp i stödbenen. Resultatet från simuleringen presenteras i Tabell 4. 

Resultatet visar att koncept 5 dämpar bäst i både x- och z-led. Koncept 2 dämpar nästan 
lika bra i z-led men något sämre i x-led. Koncept 3 dämpar nästan endast i x-led och 
koncept 4 fungerar sämst av de fyra simulerade koncepten. 

  2. Rotation 
kring. Y-axeln. 

3. X-translation. 4. X-translation 
rotation. Y-axeln 

5. X- och z-
translation. 

Ramflex X: 65% 

Z: 30% 

X: 65% 

Z: 7% 

X: 30% 

Z: 25% 

X: 70% 

Z: 55% 

X-skak X: 60%  X: 72%  X: 40%  X: 80% 

Tabell 4 - Simuleringsresultat. Siffrorna anger den procentuella förbättringen jämfört med ett helt 
odämpat system. 

6.4.2 Utvärdering 
Baserat på simuleringarna, 3d-modeller och med hänsyn till de konstruktionskriterier 
som togs fram i förstudien utförs en utvärdering av de vidareutvecklade koncepten. Som 
hjälp vid utvärderingsprocessen används ”datummetoden”. 

Datummetoden är en metod där olika lösningar jämförs mot en referenslösning för att 
kunna rangordnas (M. Derelöv, 2002). Referenslösning anses vara den potentiellt bästa 
lösningen och markeras i tabellen med ”Datum”. De övriga lösningar jämförs sedan mot 
denna lösning med hänsyn till ett antal olika kriterier. Antingen anses de vara bättre (+), 
lika bra (0) eller sämre (-).  

Kriterierna kompakthet, robusthet/komplexitet och spelutrymme är direkt tagna från 
konstruktionskriterielistan i kapitel 3. Dämpning i x- och z-led är en kombination av 
vibrationsnivåer och frihetsgrader från samma lista och där har hänsyn även tagits till 
simuleringsresultatet. Se Tabell 5. 
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  Koncept  
Konstruktionskriterier 1 2 3 4 5 

Dämpning i x-led - + - + 

Dämpning i z-led - - - + 

Kompakthet + 0 - - 

Robusthet/Komplexitet + - - - 

Spelutrymme + 

D
A

T
U

M
 

- - - 

∑ + 3   1 0 2 

∑ 0 0   1 0 1 

∑ - 2   3 5 3 

Nettovärde 1   -2 -6 -1 

Rangordning 1 2 4 5 3 
Tabell 5 - Konceptutvärdering enligt datummetoden. 

6.4.3 Val av koncept 
Rangordningen i konceptutvärderingen visar att koncept 2, parallellt med koncept 1, är 
de koncept som står sig bäst mot konstruktionskriterierna. Koncept 5 ligger bra till, men 
anses vara allt för avancerat för att det ska finnas tid att vidareutveckla. Resterande 
koncept förkastas. 

Efter en presentation av de vidareutvecklade koncepten för en grupp konstruktörer på 
Atlas Copco så föreslogs detaljkonstruktion av både koncept 1 och 2. Koncept 1 ansågs 
intressant för att det snabbt kan tas i produktion tack vare enkla förändringar. Det ger 
även garanterat större kontroll över vibrationsproblemen med väldigt enkla isolerande 
komponenter. Koncept 2 ansågs kunna hantera problemen med kast på ett bra sätt men 
samtidigt inte vara allt för komplicerat. 

Med stöd av AC:s förslag, resultatet från utvärderingen och den egna intuitionen så blir 
det slutgiltiga valet att vidareutveckla både koncept 1 och koncept 2.  



 

   



Vibrationsisolering av gruvmaskinshytt  Detaljkonstruktion 

 27  

7 Detaljkonstruktion 
Detaljkonstruktionen går djupare in på detaljer och förklarar de två återstående 
konceptens ingående komponenter, deras dimensionering och funktion. 

7.1 Koncept 1 – Isolerat L-stag 
Koncept 1 är konstruerat för på ett enkelt sätt lösa de problem som finns med dagens 
system. Detta sker genom att kontrollera isoleringen av vibrationerna, ge systemet en 
bättre stabilitet samt genom att förenkla konstruktionen. De vibrationer som inte 
systemet kan isolera bör istället hanteras i en anpassad operatörsstol. 

Vaggan som hytten är fastskruvad på har en led som tillåter tiltning av hytten. Tiltleden 
sitter mellan två vertikala pelare som i sin tur är monterade på horisontella sidoprofiler. 
Sidoprofilerna är sammanlänkade med ett tvärstag och isolerade från ramen med 
isolatorer, totalt fyra stycken. Isolatorerna sitter på konsoler som är fixerade mot ramen. 
Se Figur 19 och Figur 20. 

 
Figur 19 – Koncept 1. Hytt, ram och det vibrationsisolerande systemet där endast hyttens och 

ramens struktur ses. 

Vagga 

Vaggan är hämtad från nuvarande upphängning, men med små modifieringar på grund 
av att elastomererna inte längre behövs, se Figur 20.  

Tiltning  

Tiltrörelsen styrs av två hydraulcylindrar som sitter under hytten, se Figur 21. Hytten 
roterar runt tiltleden och bakdelen av hytten förflyttas därför bakåt, även tyngdpunkten 
förflyttas till viss del. 

 

Ram 

Hytt 

Systemet 
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Figur 20 – Koncept 1. Modul mellan hytt och ram 

Hydraulcylindrar 

Hydraulcylindrarna som utför tiltningen är snett placerade mellan staget och vaggan för 
att stödja hytten i flera riktningar samtidigt, se Figur 21. De sitter ledade i båda ändar. 
Geometrin på infästningarna tillåter att hydraulcylindrarna kan röra sig fritt. 
Infästningen sitter på tvärstaget för att förhindra att vibrationerna fortplantas från ramen. 

 
Figur 21 – Koncept 1. Modul underifrån. 

Isolator 

Isolatorerna är placerade utanför hyttens sidor som medför en mer stabil upphängning 
då hytten utsätts för roterande kast. Isolatorerna är nedsänkta i konsoler som svetsas mot 
ramen, se Figur 22. 

Vagga 
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Sidoprofil 

Tvärstag 
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Tvärstag 

Hydraulcylinder 
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Figur 22 – Koncept 1. Konsol monterad mot ramen samt sidoprofil och pelare 

Sidoprofil 

Sidoprofilerna har konstruerats för att det enkelt ska gå att byta ut isolatorerna. I 
framkant är de avfasade för att möjliggöra åtskruvning av isolatorerna. I bakkant har 
plats skapats för pelarens infästning. Under pelaren är isolatorn fastskruvad. Pelaren 
skruvas sedan fast på sidoprofilen. Den används även som ett trappsteg upp till hytten, 
se Figur 22. 

Pelare 

Pelarens enda syfte är att hålla i hyttens tiltled. Pelaren skruvas fast i både framkant och 
bakkant för att enkelt komma åt isolatorns infästning, som sitter under pelaren. Se Figur 
22. 

7.2 Koncept 2 – Rotation kring y-axeln 
Det vibrationsisolerande systemet är till skillnad från koncept 1 byggt för att klara av att 
dämpa bort de lågfrekventa och större rörelserna. I systemets framkant sitter en led och i 
dess bakkant en komponent som är optimerad för de accelerationsnivåer och krafter som 
uppstår. Detta gör att systemet dämpar vibrationer i både x- och z-led. Se Figur 23. 

 
Figur 23 - Koncept 2. Hytt, ram och det vibrationsisolerande systemet där endast hyttens och 

ramens struktur ses. 
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Led med isolator 

Leden placeras långt fram och isoleras från hammarslagens vibrationer med en 
elastomer som antingen sitter i eller under leden. Leden möjliggör att systemet kan 
rotera och därmed skapa frihetsgraden i pitch. Leden är i sin tur fastskruvad i en konsol. 
Se Figur 24. 

Hyttvagga 

Här används samma vagga som tidigare med förändringen att de elastomerer som 
tidigare fanns där är borttagna. Tiltningen utförs av hydraulcylindrar som sitter fast i 
främre delen av vaggan. Se Figur 24. 

Konsoler 

För att kunna ge systemet bra stadga mot ramen monteras den främre leden och 
kastdämpningen på konsoler som är fastsvetsade i ramen. Infästningen hamnar därför 
utanför hytten vilket ökar stabiliteten samt gör systemet mer kompakt. Se Figur 24. 

Hydraulcylindrar 

Hydraulcylindrarnas primära uppgift är att tilta systemet men är samtidigt till för att 
stadga hytten. Cylindrarna är snedställda för att stödja hytten i fler led samtidigt. Se 
Figur 24. 

 

Figur 24 – Koncept 2. Systemet och dess ingående komponenter. 

Tvärstag 

Tvärstaget ger systemet stadga i sidled och sitter högt monterat för att inte vara i vägen 
när systemet ändrar läge på grund av ett kast eller en kraftig stöt. Se Figur 24. 

Pelaren 

Pelarnas enda uppgift är att hålla upp tiltleden. Höjden på pelarna är sådan att 
hyttvaggan inte behöver omkonstrueras. Se Figur 24. 
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Kastdämpare/isolator 

Här finns olika alternativ som skulle kunna dämpa vid skrotning och transport. Det 
viktiga är att systemet kan ha minst två olika inställningsmöjligheter, en för skrotning 
och en för transport eftersom vibrationskaraktäristiken skiljer sig åt mellan de två fallen. 
Se Figur 25. 

 
Figur 25 – Koncept 2. Systemet i tiltat läge.

Kastdämpare/ 
isolator 



 

   



Vibrationsisolering av gruvmaskinshytt  Analys och utvärdering 

 33  

8 Analys och utvärdering 
Mätningar utförs på skrotaren för att se vilka frekvens- och accelerationsnivåer som 
existerar och analyseras sedan för att se om de framtagna koncepten har möjlighet att 
fungera som det är tänkt. 

8.1 Vibrationsmätningar på skrotaren. 
Syftet med att utföra mätningarna var att bekräfta ramens rörelsemönster samt att få 
fram uppgifter på accelerations- och frekvensnivåer i systemets infästningspunkter. De 
redan utförda mätningarna saknar denna information och redovisar bara vilka 
accelerationsnivåer som existerar på förarplatsen. 

8.1.1 Tillvägagångssätt 
Mätningarna utfördes på en skrotare som används i en järnmalmsgruva i Mo i Rana i 
Norge och skrotaren har varit i kontinuerlig drift i ungefär ett halvår. Eftersom det nya 
systemet är tänkt att fungera både för skrotning och för transport utfördes mätningar på 
båda dessa fall. 

Givarna placerades på fyra punkter under ramen där punkterna valdes utgående från de 
koncept som tagits fram och var dessa är tänkta att fästas mot ramen. Givarna som 
användes ger information om punktens acceleration. Med hjälp av ett dataprogram ger 
accelerationerna information om vilka frekvenser som existerar, se Figur 26. 

 
Figur 26 – Vid mätning placerades givaren på ramens undersida. 

Efter att mätningarna genomförts så gavs det också möjlighet till provkörning av 
skrotaren. Provkörningen var ett bra tillfälle att få en uppfattning om hur stora 
påkänningarna är för operatören och hur skrotaren känns att hantera. 

8.1.2 Analys av mätningar 
Den insamlade informationen analyseras för att utreda ramens rörelsemönster och de 
dominerande accelerationerna. 

Rörelsemönster 

Målet innan mätningarna genomfördes var att få fram en animation på ramens rörelse. 
Utgående från de mätningar som gjordes blev dock ramens rörelsemönster svårt att 
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specificera. Ramen roterar kring y-axeln och rör sig samtidigt i vertikalt led. Det går 
alltså inte att anta att ramen mestadels roterar kring y-axeln.  

Accelerationsnivåer 

Accelerationsnivåerna i de olika mätpunkterna vid en skrotnings- och transportcykel 
studeras för att se vilka maximala accelerationer som uppkommer. De maximala 
accelerationerna i x-, y- och z-led finns sammanställda i Tabell 6 och kan ytterliggare 
studeras i Bilaga 4 och Bilaga 5. 

 Max acc. i x-led Max acc i y-led Max acc i z-led 

Skrotning 5.25 m/s² 2.5 m/s² 6 m/s² 

Transport 5 m/s² 5 m/s² 11 m/s² 

Tabell 6 - Maximala accelerationer vid skrotning och transport. 

Sammanställningen visar att accelerationerna är störst i x- och z-led vid skrotning och 
vid transport är accelerationer i z-led störst.  

Dock bör ej endast accelerationsnivåerna studeras för att bestämma de frihetsgrader som 
är viktiga i systemet. Inverkan av accelerationerna avgörs inte enbart av det maximala 
värdet utan också vid vilken frekvens den verkar. Därför görs en frekvensanalys. 

Frekvensanalys 

En frekvensanalys ger svar på vilka accelerationer som existerar vid specifika 
frekvenser. På detta sätt går det att avgöra vilka acceleration som ”väger tyngst” och 
framförallt skapar störst rörelse i systemet. Vid en konstant acceleration så genereras en 
större rörelse vid en låg frekvens än vad som genereras vid en hög frekvens. Därför är 
de låga frekvenserna, mellan 0 och 10 Hz, de mest intressanta att studera.  

Först studeras frekvenserna vid skrotning för att se i vilka led som accelerationerna ger 
störst rörelser. Vid skrotning med bommen positionerad rakt fram uppstår något större 
accelerationer i z-led än vad som uppstår i x- och y-led. Rörelserna finns även i x- och 
y-led men de är svårt att jämföra deras inverkan på systemet. Se Figur 27. 

 
Figur 27 - Frekvensanalys av skrotning med bommen positionerad rakt fram. 
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Studeras skrotning med bommen positionerad åt sidan uppstår ungefär den dubbla 
accelerationen i z-led jämför med x- och y-led. Se Figur 28. 

 
Figur 28 - Frekvensanalys av skrotning med bommen positionerad åt sidan. 

Vid transport är nivåerna mycket högre än vid skrotning, de förekommer vid en lägre 
frekvens och är koncentrerade runt 2 Hz. Se Figur 29. 

 
Figur 29 - Frekvensanalys av transport på ojämnt underlag. 

Det förekommer mest rörelse i z-led vid både transport och skrotning. Kring rörelserna i 
x- och y-led är det svårt att dra några raka slutsatser. Dessa varierar mellan skrotning 
och transport och även med skrotningens karaktär.  

Provkörningen av skrotaren bekräftade att nivåerna över lag är förhållandevis låga men 
då bommen släpper från berget genereras en kraftig rörelse i hytten. 



Vibrationsisolering av gruvmaskinshytt  Analys och utvärdering 

 36  

Frekvenserna som existerar är väldigt låga och kräver därför att systemet i sin tur bör 
inneha en låg egenfrekvens. Om det inte finns komponenter som kan lösa detta måste en 
annan egenfrekvens väljas men då kan inte de låga och farliga frekvenserna dämpas. För 
undvika problemen med valet av rätt egenfrekvens bör istället ett aktivt system beaktas. 
En sådan lösning kan erbjuda väldigt låga egenfrekvenser.  
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9 Komponentförslag 
De utvecklade systemen har behov av olika typer av komponenter. Genom att undersöka 
vad som finns att tillgå på marknaden har förslag tagits fram till båda koncepten.  

9.1 Komponenter till koncept 1 
Olika leverantörers utbud undersöktes och det visade sig att deras produktsortiment var 
förhållandevis likvärdigt. Freudenberg Simrit är idag en stor leverantör till Atlas Copco 
och deras utbud av ljud- och vibrationsisolerande produkter är mycket omfattande. Ur 
Freudenberg Simrits sortiment valdes två stycken produkter som båda, enligt 
leverantören, passar för hyttisolering. 

Isolationsbussning 

En vanlig vibrationsisolering som finns i ett flertal olika utföranden och liknar den 
isolationsbussning som finns mellan vaggan och hytten idag. Den baseras på två 
fästelement som är kopplade mot varandra med en elastomer, ett exempel är Conical 
Mount. Se Figur 30. Bussningarna kan konstrueras på flera sätt för att erhålla olika 
egenskaper. 

 
Figur 30 – Conical Mount (Freudenberg Simrit, 2007). 

Bussningar går att belasta horisontellt och vertikalt och kan vid behov konstrueras med 
riktningsberoende styvheter. Detta erhålls genom att elastomeren utrustas med 
mellanliggande metallelement som "styvar upp" eller luftfickor som tillhandahåller 
mjukare egenskaper. 

Denna typ av isolatorer är främst anpassade för att isolera strukturburet ljud, vilket 
innebär frekvenser över cirka 30Hz. Materialets egenskap förhindrar större rörelse 
vilket krävs för att dämpa vibrationer, som har betydligt högre energiinnehåll än ljud, 
men som också existerar vid betydligt lägre frekvenser. 

Med en isolationsbussning kommer det bli väldigt svårt att ge systemet i koncept 1 en 
tillräckligt låg egenfrekvens så att existerande vibrationer kan dämpas ut.  

Hydrofäste 

Genom att kombinera olika principer av dämpning kan hydrofästet reducera olika 
frekvenser, såväl låga som höga. De höga frekvenserna isoleras av elastomerer och de 
låga frekvenserna dämpas av fluiden som isolatorn kapslar in. Ett exempel på ett 
hydrofäste är Hydro Mount KL, se Figur 31. 



Vibrationsisolering av gruvmaskinshytt  Komponentförslag 

 38  

 
Figur 31 – Hydro Mount KL (Freudenberg Simrit, 2007). 

Fluiden ligger innesluten inuti elastomeren. Inuti komponenten finns ett filter som sluter 
sig om fluiden har för hög energi och den leds då istället genom kanalen. Kanalen löper 
längs hydrofästets vägg och när fluiden transporteras genom kanalen absorberar den 
energi. 

Hydrofästet har bäst isolering i vertikal led, men isolerar även i horisontellt led. Det 
finns ett brett spektra av Hydro Mounts vilket gör att valfriheten kring styvheterna i de 
olika leden är stor. Däremot bör lagerförda produkter väljas då en specialanpassning 
kräver stora tillverkningsserier. 

9.2 Komponenter till koncept 2. 
Koncept 2 kräver komponenter som kan reducera en stor del av de accelerationer som 
uppstår vid normal användning av skrotaren både vid transport och vid skrotning. För 
att klara detta måste komponenterna medföra att systemet får en låg egenfrekvens.  

Att skapa en låg egenfrekvens är svårt med helt passiva komponenter. 
Vibrationsnivåerna vid skrotning och transport skiljer sig också åt vilket gör att 
komponenter som har minst två inställningsmöjligheter är att föredra. Därför 
rekommenderas att fokusera på att finna aktiva eller semiaktiva komponenter. 

Ett aktivt/semiaktivt system skulle kunna bestå av: 

Adaptiv luftfjädring + dämpare.  

En luftfjäder består av en bälg som innesluter luft. Adaptiv betyder anpassningsbar och 
genom att öka eller minska trycket i luftfjädern kan styvheten justeras. På samma sätt 
går det även att förlänga fjädern. Data från olika sensorer utvärderas av ett centralt 
styrsystem och luftbälgarna regleras sedan på ett par millisekunder. Luftfjädrar har låg 
styvhet i skjuvning och kräver därför att tillämpningen förhindrar sådana friheter. 
Parallellt med bälgen placeras en viskös dämpare för att undvika svängningar. 

Fjädring + MR dämpare 

MR (Magnetorheological) är en dämpare som innehåller en fluid med metalliska 
partiklar. Med ett magnetfält binds partiklarna ihop och gör fluiden trögare, den energi 
som krävs för att åstadkomma magnetfältet är liten. Systemet kan också konstrueras 
väldigt snabbt för att hantera höga frekvenser. Jämfört med vanliga passiva fluida 
dämpare som har en kraft proportionell mot hastigheten kan en MR-dämpare 
konfigureras valfritt. Dämparen måste kombineras med en fjäder. 
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Hydrauliskt system 

Baseras på hydraulcylindrar som isolerar vibrationerna. Dessa styrs av en eller flera 
sensorer och kan kontinuerligt anpassas i både fjädringslängd och 
dämpningsegenskaper. Systemet används till exempel inom skogsindustrin där 
underlaget kan vara väldigt ojämnt och orsaka kast för föraren. 

Systemet skulle också kunna konstrueras utan sensorer och istället utrustas med två 
stycken ackumulatorer, en för skrotning och en för transport. Ackumulatorerna ställs in 
så att de håller ett specifikt tryck beroende på den energi som hyttens rörelse skapar.  

Hydropneumatiskt system 

En kombination av hydraulik och pneumatik för att reglera dämpning och fjädring. 
Kopplad till varje isolator finns en speciellt utformad sfär som innehåller en högt 
trycksatt gas skiljd från en olja med ett membran. När isolatorn belastas fungerar gasen 
som fjädring. Oljan kan röra sig genom systemet och på så vis fungera som dämpning. 
Oljan kan styras till valfri isolator. Eftersom oljan kan pumpas in i isolatorerna kan även 
utslaget anpassas. 
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10 Resultat och slutsats 
Kartläggningen har gett svar på varför det uppstår vibrationer, var de har sitt ursprung 
samt vilka problem som finns med dagens system. Den största problemskaparen är den 
långa bommen med den tunga hydraulhammaren framtill. På grund av det moment som 
bommen utför på ramen och avsaknaden av mjukstyrning så skapas rörelse i hytten både 
vid skrotning och vid transport. Vid transport är även den odämpade stolen, de ojämna 
vägarna och det faktum att axlarna är stela ett stort problem som genererar 
helkroppsvibrationer hos operatören. Komforten vid skrotning påverkas av att stolens 
dämpning har ställts in korrekt. 

Dagens system har en vek infästning mot ramen och isolatorerna är placerade på ett 
ofördelaktigt ställe och kan endast isolera för strukturburet ljud. De förändringar som 
föreslagits fokuserar därför på att styva upp konstruktionen så att vibrationsisolering 
kan koncentreras till de punkter som det är tänkt. Tonvikt läggs också vid valet av 
komponenter och deras placering i konstruktionen.  

För att klara av att hantera de största vibrationerna så krävs större förändringar. 
Systemet behöver större rörelsefrihet i de frihetsgrader där vibrationerna är som störst. 
Detta bör kombineras med komponenter som kan absorbera och kompensera för de 
stora energimängder som uppstår på grund av ramens rörelse.  

Konceptens syfte är att, på ett mer kontrollerat sätt än dagens system, kunna hantera de 
vibrationer som uppstår vid arbete och transport med skrotaren. De två koncepten som 
tagits fram hanterar de vibrationsnivåer som finns på olika sätt.  

Koncept 1 har främst utvecklats för att erhålla en styvare konstruktion, få en korrekt 
placering av isolatorerna samt uppfylla många av konstruktionskriterierna. Allt detta 
kan ske med relativt enkla medel. Tillsammans med det goda utbudet av isolatorer leder 
detta till att konceptet snabbt kan realiseras. 

Koncept 2 är konstruerat för att följa ramens rörelsemönster och tänkt att kunna hantera 
de kraftigare vibrationerna. Valet av komponenter är viktigt och för att fungera på ett 
tillfredsställande sätt bör aktiva eller semiaktiv komponenter väljas. Komponenternas 
syfte är att styra och dämpa systemets rörelse vid transport och skrotning.  

Utvärderingen av koncept 1 och 2 bestod av att göra mätningar som gav svar på vilka 
inkommande frekvenser som existerar samt ramens rörelsemönster. Det visade sig att 
Koncept 1 behöver en mycket låg egenfrekvens för att dämpa alla inkommande 
vibrationer. Koncept 2 är främst konstruerat för midjeflex men mätningarna visade att 
rörelsemönstret är mer komplext och oregelbundet än vad som antagits. 
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11 Rekommendationer  
Förhoppningarna är att delar av resultatet kommer att användas för fortsatt utveckling 
av skrotaren. Här lämnas därför rekommendationer till det framtida arbetet med 
systemet. 

Koncepten 

För att förbättra situationen i skrotaren inom en snar framtid rekommenderas att 
tillämpa koncept 1. Nykonstruktionen som krävs är relativt enkel och isolatorerna finns 
tillgängliga från leverantörer. 

Genom analysen och utvärderingen visade det sig att ramen på skrotaren har ett annat 
rörelsemönster än vad som först antogs. Det är därför inte självklart att koncept 2 har 
samma möjlighet att arbeta som det är tänkt. För att bekräfta eller dementera detta 
behövs fortsatt utveckling med bland annat en prototyp och tester av olika komponenter. 

Konstruktionen 

De konstruktioner som tagits fram ska endast ses som utkast och är inte dimensionerade 
med hänsyn till hållfasthetsegenskaper. Deras uppgift är att påvisa systemets funktion 
och ge en övergripande bild av komponenternas placering och utrymmeskrav. 

I den framtida utvecklingen är det viktigt att se över styvheten i konstruktionen så att 
inte strukturen ger vika vid hög belastning. En hög styvhet är även viktig för att undvika 
att oönskade egensvängningar uppstår som sätter isolationssystemet ur spel. 

Koncept 2 kan kräva större rörelseutrymme bakåt än vad som finns tillgängligt idag. En 
möjlighet att skapa detta utrymme är att omforma eller flytta oljetanken då det är denna 
som sitter mest i vägen. 

Strukturen som koncept 2 har måste konstrueras så att rörelser i sidled begränsas, det 
kan lösas genom att montera ett stag som hanterar krafter från sidan alternativt begränsa 
ledens rörelsefrihet. 

Bommen 

En av de stora källorna till vibrationer är bommen och det moment den skapar på 
skrotarens ram. En förbättring som skulle kunna minska vibrationerna är att 
implementera mjukstyrning av bommen. Genom mjukstyrning skapas inte samma 
moment på ramen och därmed inte lika stora vibrationer eftersom det blir mindre 
ryckigt. 

Stolen 

Det är svårt att hantera så höga nivåer som existerar idag genom endast en 
isolationsnivå. Genom att acceptera att det inte går att eliminera vibrationerna helt i 
första nivån så kan koncept 1 tillsammans med en väloptimerad stol vara ett mycket bra 
alternativ. Det finns stolar idag som jobbar mer aktivt och kan på det sättet bättre 
kompensera för de nivåer som finns i hårt utsatta hytter.  

Det är viktigt att stolens dämpning samverkar med den dämpning som systemet bidrar 
med. Stolen ska alltså ta hand om de vibrationer som återstår efter det isolerande 
systemet. 

När fjädring och dämpning väljs i stolen gäller det att veta vilka vibrationsnivåer som 
kommer in i stolen. Utan den informationen kan stolen i värsta fall förstärka 
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vibrationsnivåerna. Därför kan inte komponenter till stolen väljas innan systemet är 
konstruerat och optimerat. 

Komponentval 

Vid det slutgiltiga valet av komponenter är det viktiga att beakta de maximala nivåer 
som kan uppnås. Optimeras inte komponenterna efter denna nivå så kan deras ändlägen 
uppnås och då blir stöten mycket kraftig. 

Av de presenterade komponenterna till koncept 1 rekommenderas att välja hydro 
mounts då de innehar egenskaper som ger stora möjligheter att isolera för de vibrationer 
som uppstår. Vid valet av rätt komponentegenskaper rekommenderas att Freudenberg 
Simrit anlitas för att utföra beräkningar och komponentval då detta kräver särskild 
kompetens. 

Koncept 2 behöver ett aktivt eller semiaktivt system därför vore det att föredra att en 
leverantör kan tillhandahålla en helhetslösning med komponenter och styrsystem. Det 
kan bli kostsamt om Atlas Copco utvecklar systemet på egen hand då processen är 
avancerad och systemet endast kommer att användas på ett fåtal maskiner. 
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12  Diskussion 
Diskussionen går igenom metoden som används och dess ingående faser. Varje fas 
utvärderas och slutsatser tas om något kunde ha gjorts annorlunda eller genomarbetats 
på ett annat sätt. 

Identifiera funktion och problem 

Kartläggningen av problemen med skrotaren blev väldigt tidskrävande. Det krävdes en 
mängd olika informationskällor för att identifiera de problem som existerar. Tiden som 
gick åt var ändå av värde för att Atlas Copco skulle få en genomarbetad kartläggning. 

Vibrationsdämpning var ett nytt kunskapsområde vilket krävde att nya teorier 
inhämtades från facklitteratur och rapporter. Vibrationsdämpning av hytter är ett relativt 
nytt område och det saknas information om exempelvis hur ett smart komponentval bör 
göras. 

Specificera konstruktionskriterier 

Från början var konstruktionskriterierna svåra att definiera, de fick ändras åtskilliga 
gånger för att beskriva kraven och önskemålen på en konstruktion som kunde lösa 
problemet. Kriterierna har formulerats väldigt generella för att inte drabba 
konceptgenereringen.  

Avgränsning 

Avgränsningen var nödvändig på grund av kunskapen om vibrationsproblematiken på 
Atlas Copco inte är prioriterad. Hade kunskapen varit större hade antagligen kraven och 
avgränsningarna varit mer specifika från början vilket hade fått som följd att 
konceptfasen inletts i ett tidigare skede.  

Konceptgenerering 

Konceptgenereringen startade tidigt i processen och utfördes parallellt med det övriga 
arbetet. Kreativiteten fick under konceptgenereringen stor frihet och gav ett stort utbud 
av idéer. 

Konceptval 

Beslutsfattandet under konceptvalet har delvis blivit lidande av bristen på efterfrågad 
mätdata samt information om hur allvarligt problemet egentligen är. Konceptvalet 
färgades av de förutfattade meningarna som fanns kring storleken på vibrationsnivåerna. 
Dessa nivåer kunde inte bekräftas förrän sent i processen. 

Analys och utvärdering 

Den största oklarheten som ständigt har funnits är osäkerheten kring hur systemet bör 
jobba. Anledningen till denna osäkerhet är avsaknaden av mätningar som påvisar 
ramens rörelsemönster, vilka frekvenser som existerar i strukturen samt vilka 
accelerationsnivåer ramen utsätts för. Att tidigare ha fått utföra en provkörning och 
betrakta skrotaren i arbete hade underlättat analysen och utvärderingen betydligt.  
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Bilaga 1 - Körning gropigt grus 
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Bilaga 2 - Skrotning på stödben 
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Bilaga 3 - Grundkoncept 

- Led 

- Elastomer 

- Hydraulcylinder 

- Fjäder/Dämpare 

- Luftfjädring 

- Möjlig rörelse i denna riktning 

 

- Möjlig rotation kring denna led 

Komponentförklaring  
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Koncept A 

� Hög infästningspunkt/rotationspunkt för hytten som är placerad i nivå med både 
förarens sittyta och hyttens tyngdpunkt. 

� Viskoelastiska element placerade mellan ram och isolationsmodul  
� Främre hydraulcylindrar (dämpar rotationskast kring y-axel samt) hanterar 

tiltningen av hytten. 
� Möjlighet att bygga in dämpning i z-led i stolpen eller i bakre delen av 

infästningen mot ramen. För dämpning i x-led kan glidskenor placeras i botten 
av L:et. 

� Lösningens kompakthet beror på komponentval. 

 

Stora frihetsgrader: - 
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Koncept B 

� Hög infästningspunkt/rotationspunkt för hytten som även är placerad framför 
föraren och i läge med förarens sittyta. 

� Viskoelastiska element placerade mellan ram och isolationsmodul 
� De undre hydraulcylindrarna dämpar pitch-rörelser och kan även hantera 

tiltningen av hytten. 
� Fjäderdämpare inbyggd i stolparna ger dämpning i z-led. 

 

Stora frihetsgrader: pitch och z-led 
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Koncept C 

� Högre infästningspunkt/rotationspunkt för hytten. Isolatorer placerade mellan 
stolpar och hytten. Ett större glapp mellan hytt och stolpar samt ledad infästning 
för både roll och pitch.  

� De undre hydraulcylindrarna dämpar pitch samt hanterar tiltningen. 
� Eventuellt fästs upphängningen i ramen med viskoelastiska element. 

Stora frihetsgrader: roll, pitch och z-led 
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Koncept D 
� Infästningen mot ramen placeras långt fram för att minska rotationsinverkan då 

midjan på ramen böjs av belastning.  
� Dubbla länkarmar håller hytten parallell mot arbetsområdet och kan även 

användas för flytt åt sidan för bättre sikt.  
� Görs länkarmarna teleskopiska uppnås dämpning i x-riktning 
� Länkarmarna hålls i y-led på plats med hydraul- eller luftcylindrar. I höjdled kan 

ett aktivt eller passivt system användas.  
� Tiltningen kan skötas med luft eller hydraulik. 

 

Stora frihetsgrader: x-led, y-led, pitch 

Vy under 
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Koncept E 
� En kraftig elastomer är centrerad under hytten och infäst i ramen Eftersom 

elastomeren även kan skjuvas och böjas tillåts kast i alla riktningar. Dessa 
dämpas upp av fjäderdämpare som placeras i varje hörn av upphängningen. 

� Tiltning och höjning hanteras av ett separat system liknande det som finns idag. 
 

 

Stora frihetsgrader: Pitch, roll och yaw 
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Koncept F 
� Hytten ställs på hjul som tillåts rulla i en skålformad geometri. Genom att 

anpassa geometrin kan de högfrekventa vibrationerna samt kasten dämpas i 
samma upphängning. Vid vibrationer med låg amplitud är lutningen på 
geometrin brant och gör upphängningen styv. Vid större kast flackas lutningen 
på geometrin av och blir därmed mjukare.  

� Om enbart en av de plana riktningarna ska dämpas blir konstruktionen ännu 
enklare med rullbanor istället för en rullyta. 

� Tiltning och höjning hanteras av ett separat system liknande det som finns idag. 

 

Stora frihetsgrader: x och y-led  

 



Vibrationsisolering av gruvmaskinshytt  Bilaga 3 

 60  

Koncept G 
� Två par länkarmar med individuella längder och utgångsvinklar är monterade 

mot ramen med viskoelastiska element. De viskoelastiska elementen reducerar 
de högfrekventa vibrationerna. Länkarmarnas geometri håller hytten i samma 
nivå och horisontellt läge när midjan på ramen böjs genom att en fiktiv 
rotationspunkt uppstår. För att stödja länkarmarna krävs en fjäder och en 
dämpare för ett passivt system alternativt en aktiv komponent.  

� Tiltning och eventuell höjning hanteras av ett annat system liknande det som 
finns idag. 

 

Stora frihetsgrader: Pitch 
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Koncept H 
� Hög infästningspunkt/rotationspunkt för hytten. Eftersom tyngdpunkten är lägre 

än infästningspunkten kommer hytten att inta ett horisontellt läge oavsett 
midjeflex eller skrotarens lutning.  

� Tiltning och kastdämpning i samma funktion.  
� Den högre infästningspunkten gör att det krävs liten kraft av tiltcylindern för att 

förflytta hytten. 
� Dämpning i pelaren tillåter rörelse i z-led. 

 

Stora frihetsgrader: Pitch och z-led 
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Koncept I 
� Hytten är upphängd på en axel i x-riktningen. Denna möjliggör roll samt 

förskjutning i x-led. För att kontrollera förskjutningen är axeln dämpad och 
fjädrad.  

� Rotationen är fjädrad med luftkuddar i varje hörn av upphängningen. 
� Tiltning görs genom att den främre pelaren förlängs. Förskjutning i z-led bör 

finnas i stolen. 
� Finns inte på marknaden och kan bli ett stort och komplext system p.g.a. 

ledernas dimensionering. 

 

Stora frihetsgrader: Roll och x-led 
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Koncept J  
� En kulled fästs i bakre delen av hytten. Detta möjliggör rotation kring x- och y-

axeln. Framtill sitter två luftfjädrar som sköter kastdämpning och nivåreglering 
� Tiltningen sköts baktill av en hydraulisk kolv eller av samma system som sköter 

kastdämpning. 
� Kan inte förflyttas i x, y, eller z-led på grund av låst bakre kulled. Kan kräva 

modifierad hytt och kan behöva vara kraftigt dimensionerad för att hålla. Oklar 
om luftfjädringen klarar att bära hyttens vikt. 

 

Stora frihetsgrader: Roll och pitch 
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Koncept K 
� I mitten av hyttens botten sitter en led infäst. Den kan rotera fritt kring x- och y-

axeln. För att stabilisera upp hytten sitter en aktiv eller alternativt passiv 
fjäderdämpare i varje hörn. Dessa bör tillsammans klara av att bära upp hyttens 
tyngd och samtidigt fungera som stabilisatorer. 

� Kan nivellera hytten.  
� Klarar både roll och pitch. Hyttens tyngd ligger mestadels i leden istället för på 

fjäderdämparen. Dessa behöver därför inte dimensioneras så stora. 

 

Stora frihetsgrader: Roll och pitch 
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Koncept L 
� Hytten placeras på glidskenor, de övre skenorna tillåter rörelse i y-led och de 

undre i x-led. Skenorna är fjädrade och dämpade för att hytten ska återgå till 
ursprungsläge.  

� Vid önskemål kan rörelsen i y-led göras aktiv och på så vis kan operatören 
förflyttas i sidled för att se bättre.  

� Stolen är dämpad i z-led. Mellan skenorna och ramen monteras elastomerer för 
att isolera de högfrekventa vibrationerna.  

� Tiltning fungerar med dagens utförande men kan alternativt göras mer kompakt.  
� Glidskenorna kan konstrueras så att de till på ramens utsida samt längs fram och 

baksidan på hytten. På detta sätt få man ett mycket kompakt system. Dämpning i 
z-led kan både lösas i stolparna eller i infästning mot ram. 

 

Stora frihetsgrader: x- och z-led 
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Koncept M 
� Fyra pelare håller upp hytten runt dess masscentrum med lika många 

fjäderdämpare. Ett visst avstånd mellan hytt och pelare krävs för att hytten ska 
kunna röra sig. 

� Tiltningen utförs genom att lyfta framkanten av pelarnas plattform. 
� Vid behov kan en elastomer placeras under leden som tiltningen roterar runt. 
� Rotationscentrum hamnar nära förarens sittyta samt hyttens masscentrum. 

 

Stora frihetsgrader: Alla 
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Koncept N 
• Tiltning och höjning hanteras av ett separat system liknande det som finns idag. 

Stativet som det byggs på är i sin tur upphängt i varje hörn med fjäderdämpare som 
belastas med dragkrafter. Ett visst avstånd mellan hytt och stolpar krävs för att 
hytten ska kunna röra sig. 

• Eftersom fjädrarna belastas med dragkrafter och är ledade kommer hytten att 
centreras automatiskt tack vare tyngdkraften 

 

Stora frihetsgrader: Alla 
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Koncept O 
• Hytten placeras på glidstänger, den övre stången tillåter rörelse i y-led och de 

undre i x-led. På stängerna sitter fjäder och dämpare  
• Vid önskemål kan rörelsen i y-led göras aktiv och på så vis kan operatören 

förflyttas i sidled för att se bättre.  
• Stolen är dämpad i z-led. Mellan skenorna och ramen monteras elastomerer för 

att dämpa ut de högfrekventa vibrationerna.  
• Tiltning fungerar med dagens utförande men kan alternativt göras mer kompakt.  
• Kommer frigången längs med stängerna vara ett problem så kan dessa fästas på 

ovansidan av ramen istället. Detta bygger dock något mer på höjden. Behövs 
ingen dämpning i y-led kan den flyttas upp i stolen. 

 

Stora frihetsgrader: x- och y-led 
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Koncept P 
• Två par korta länkarmar är monterade mot rammen med viskoelastiska element. 

De viskoelastiska elementen reducerar de högfrekventa vibrationerna. De främre 
länkarmarna kan förlängas med en hydraulcylinder. De bakre länkarmarna stöds 
av en fjäderdämpare som i figuren alternativt av torsionsdämpare inbyggda i 
lederna. 

• Länkarmarna tillåter rörelse i x-led, pelaren under stolen dämpar z-led och 
eventuellt y-led. 

• Tiltning görs genom att förlänga dem främre länkarmen, rörelse i x-led tillåts 
även när hytten är tiltad. 

• Kombinationen av länkarmar och tiltning minimerar antalet leder. Systemet kan 
förändras med både aktiva komponenter och höjningsfunktion. Olika passiva 
komponenter kan användas för fjädring. 

 

Stora frihetsgrader: x- led.
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Bilaga 4 - Accelerationsnivåer vid skrotning 

Diagrammen är hämtade från två olika mätfall då de största accelerationerna 
uppkommer vid olika tillfällen.
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Bilaga 5 - Accelerationsnivåer vid transport 

 



 

   

 


