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Konceptframtagning för flakväxlarkärra 
Jonas Eriksson 

Sammanfattning 
Syftet med detta projekt var att arbeta fram ett koncept för en flakväxlarkärra. Arbetet 
bedrevs genom att utveckla idéer och konstruktioner men även genom att studera vilka 
koncept som fanns tillgängliga på marknaden och utvärdera för- och nackdelar. 

Genom att sammanlagt arbeta med tio koncept kunde några lösningar uteslutas och 
andra vidareutvecklas. Två av koncepten ansågs möjliga att tillverka och ett utav dem 
utvecklades så långt att prototypframställning är möjlig. 

Då kärrans rörelsegeometri hade bestämts fokuserades arbetet på att göra konstruktio-
nen smidig och lätt såväl som stabil och robust. Genom att använda befintliga detaljer 
från andra kärror som idag säljs av den tilltänkta tillverkaren, sparades visst utveck-
lingsarbete samtidigt som kostnaden för att tillverka kärran minskade. 

Allt eftersom konstruktionen tog form analyserades de ingående delar som utsätts för 
störst belastning med hjälp av FEM (Finita Element Metoden). Dessa analyser genom-
fördes i ANSYS och kompletterades i vissa fall med handberäkningar. 

Resultatet av projektet blev en kärra vars grundidé liknar tidigare koncept, men som in-
nehåller nya tekniska lösningar för att undvika de problem som uppstår då en hydraul-
kolv med lång slaglängd skall monteras i ett lågt chassi.  
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 Development and Evaluation of Concepts for Hook-
loader Trailers 
Jonas Eriksson 

Summary 
The purpose of this project was to develop a concept of hookloader trailer. The idea was 
to develop new concepts and designs but also to study and evaluate concepts already 
available on the market.  
 
A total of ten concepts were evaluated during the project. Some solutions could be ex-
cluded while others were made subjects for further development by looking at every 
concept’s advantages/disadvantages. Two of the concepts were considered suitable for 
manufacturing, and one of them has been developed to the point where it’s possible to 
build a prototype. 
 
When the geometry of the trailer’s moving parts was established, all further work was 
focused on making the design as slim and light as possible but at the same time rigid 
and robust. By integrating parts already used for other trailers supplied by the intended 
manufacturer, some development work could be spared and at the same time the costs 
for manufacturing the trailer decreased. 
 
At the final stages of the design process FEA (Finite Element Analyses) were carried 
out on parts where high stresses were expected during use. The analyses were made in 
ANSYS and were in some cases complemented by hand calculations. 
  
The result of the project was a trailer that in some ways is similar to other concepts on 
the market, but with a design containing new technical solutions to avoid the problems 
that appears when a hydraulic cylinder with sufficient extension capacity is built into a 
low-height chassis. 
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Förord 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på C-nivå utfört vid Högskolan Troll-
hättan/Uddevalla, Institutionen för teknik, matematik och datavetenskap. Arbetet utför-
des åt DoF Engineering AB som hade fått i uppdrag av en tredje part att ta fram ett kon-
cept för flakväxlarkärra. 

Jag vill tacka Magnus Jönsson som var min handledare under projektet, men även övri-
ga på DoF Engineering för bra samarbete och stöttning. Tack också till Kjell Niklasson 
som var min handledare vid institutionen. 
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Nomenklatur 
 

Tippdel:   

 Rör sig relativt underramen vid tippning men även vid växling av lösflak. 
Lösflaket vilar på tippdelen. Tippdelen är i de flesta koncept delad i två de-
lar: främre och bakre. 

Underram: 

 Underramen utgör den bärande stommen i kärran och avser den svetsade 
konstruktionen utan rörliga eller lösa delar. Tippdelen vilar på och är infäst 
med en led i underramen. 

Tippled:  

  Led igenom vilken tippdelen är fäst i underramen.  

Vikled:   

Den led som medger att tippdelen viker sig vid av- och påväxling av lös-
flak.  

Tipp-/växlingskolv: 

  Den kolv som tippar upp flaket. Används i de flesta fall även vid på- och 
avväxling av flak. 

Lyftkrok:   

 Den krok som greppar flakets ögla vid växling och som även håller  
 flaket då det ligger på kärran. 

Torn: 

 Den vertikala del i vilken lyftkroken är infäst. 
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Lock:  

 Plattjärn som svetsas i änden av en profil för att göra den sluten. 

CAD: 

 Computer Aided Design/Datorstödd konstruktion 

Unigraphics: 

CAD-program där skisser och 3D-modeller ritas upp och måttsätts för att 
bland annat kunna se hur olika detaljer samverkar. I programmet kan även 
mekaniska rörelser simuleras. 

FEA/FEM:  

 Finite Element Analysis/Finita Element Metoden 

Ansys: 

Datorbaserat beräkningsprogram för hållfasthetsanalyser. I detta program 
utförs FEM-analyser för att visualisera spänningskoncentrationer och för-
skjutningar. Programmet kan användas till struktur-, termiska-, elektro-
magnetiska- och akustiska analyser. I detta projekt har endast strukturana-
lyser genomförts. 

Singularitet: 

En punkt där Ansys beräknar att spänningen kommer att gå mot oändlighe-
ten eller bli mycket högre än i resterande delar av modellen. Ett  exempel 
är ett skarpt invändigt hörn utan radie. 
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1 Inledning 
Lösflak och flakväxlare har länge funnits för lastbilar. Användningen av lösflak har ökat 
och därmed har också marknaden blivit större. Flakets ram är standardiserat, men det 
som byggs på ramen behöver inte vara ett vanligt flak utan kan till exempel vara en vat-
tentank eller en mobil soppress  

 

Bild 1: Transport av grävmaskin på ett s k maskinflak  

På senare tid har även traktorkärror försetts i allt större utsträckning med flakväxlare 
och inom detta område växer marknaden snabbt. Här är det dock oftast vanliga flak som 
används. Flakväxlare kan med fördel användas inom jordbruket och ett exempel på det-
ta är vid skörden. Om flera flak finns tillgängliga kan ett flak stå på fältet samtidigt som 
ett annat töms. Ytterligare ett användningsområde är transport av maskiner. Detta sker 
genom att använda ett s k maskinflak (ett flak avsett för att transportera bland annat 
traktorer och grävmaskiner). En annan fördel är den ekonomiska. Istället för att köpa två 
olika kärror köps två olika flak, t ex spannmåls- och schaktflak. 

1.1 Bakgrund 
DoF Engineering AB tillhandahåller bland annat konsulttjänster inom konstruktion och 
hållfasthet. En av deras största kunder inom detta område heter Bala Agri och finns 
utanför Trollhättan. Bala Agri tillverkar traktorkärror och vagnar under namnet Hus-
qvarna vagn, och vill i framtiden utvidga sitt sortiment med en flakväxlarkärra. DoF 
Engineering AB fick en förfrågan från Bala Agri om framtagning av koncept för diskus-
sion och konstruktionsunderlag för byggnation av en prototyp.    

1.2 Syfte och mål 
Syftet med projektet var i första hand att arbeta fram en konstruktion men även att under 
arbetets gång utvärdera fördelar och nackdelar hos befintliga konstruktioner på markan-
den. Målet var att ta fram konstruktionsunderlag för tillverkning av prototyp.  
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2 Förutsättningar 
Projektet genomfördes som en konstruktionsstudie, detta medförde att slutgiltigt kon-
struktionsansvar och typgodkännande inte ingick i projektet. 
Inget tidigare arbete inom området fanns att tillgå vid projektets start vilket gjorde att 
större delen av de första fyra veckorna av den disponibla tiden gick till att ta fram kon-
cept med olika design och funktion. Koncepten utvecklades olika långt beroende på in-
dividuell potential. 

De lösflak som används regleras av olika standarder. Utformning av flak för den svens-
ka marknaden styrs av SS3021. Denna standard skiljer sig endast något från tysk stan-
dard DIN 30722 (skillnaden ligger i höjden från flakets undersida till centrum av lyftög-
lan). Med anledning av att DIN30722 standard förekommer på närliggande marknader, 
framför allt den danska, fanns önskemål om att kärran skulle kunna bära flak av båda 
standarderna.  

Kärrans växlingskapacitet var vid projektets start planerad till sex ton. Efter diskussion 
med det beställande företaget och dess berörda återförsäljare, ändrades dock denna siff-
ra till tio ton eftersom efterfrågan, enligt återförsäljarna, var större i det segmentet av 
marknaden [1].  

Utformningen av kärrans hydraulik begränsas av antalet hydrauluttag på traktorn. De 
typer som finns är enkel- och dubbelverkande uttag. Hur många hydrauluttag som finns 
varierar mellan modeller och märken. Om fler funktioner än de som finns tillgängliga på 
traktorn behöver användas kan el-hydraulisk styrning användas. Dock medför denna 
lösning stora kostnader, därför var målet att begränsa behovet av hydrauluttag till max 
två dubbelverkande och två enkelverkande uttag.   

En annan aspekt var den ekonomiska. Som nämndes ovan tillverkar Bala Agri traktor-
kärror. För att hålla nere kostnaderna för eventuell serietillverkning av lastväxlarvagnen, 
var målet att så långt som möjligt att använda konstruktioner, detaljer och material som 
redan används i Bala Agris tillverkning.  

Resultatet av projektet skall presenteras i form av en 3D CAD-modell. 

3 Problembeskrivning befintliga koncept 
Projektet inleddes med en marknadsundersökning. Anledningen till detta var att få en 
bild av vad som redan fanns på marknaden, både med avseende på tillverkare och på 
modeller.  

De största aktörerna på den svenska marknaden heter Bigab [2], Metsjö [3] och Viking 
[4], men även andra tillverkare finns. Samtliga växlarkärror som dessa tre tillverkare 
tillhandahåller bygger på att tippdelen är ledad på mitten. Denna konstruktion gör det 
möjligt att använda en dubbelverkande hydraulkolv både för tippning av flaket och för 
att växla på och av det. Dubbelverkande hydraulkolvar är idag långt utvecklade och kan 
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leverera stora krafter både i tryck och i drag. Dock har de en egenskap som kan vara en 
nackdel, kolvens inbyggnadsmått är direkt beroende av dess slaglängd. För att kunna nå 
tillräcklig vinkel på flaket vid tippning (ca 50°) och för att kunna nå så långt bak och ner 
som möjligt med kroken vid växling, erfordras en lång slaglängd, vilket medför att kol-
vens inbyggnadsmått blir relativt stort. 

En önskad egenskap hos en flakväxlarkärra är att pådragningsvinkeln (lutningen av fla-
ket vid växling) är så liten som möjligt, och en förutsättning för detta är att kärrans 
chassi blir så lågt som möjligt. Ett lågt chassi i kombination med ett stort inbyggnads-
mått hos kolven ger flera nackdelar. Kolvens arbetsvinkel mot lasten på flaket kommer i 
startögonblicket av en växling (både av och på) eller tippning vara mycket liten. Detta 
medför att den kraft kolven levererar i rörelsens riktning blir mycket liten i förhållande 
till sin kapacitet. 

 

Bild 2: Bigab 10-14 [5], Observera kolvens arbetsvinkel och inbyggnad 

Till följd av att så liten del av kolvens totala tryck-/dragkraft verkar i rörelseriktningen 
måste en för ändamålet överdimensionerad kolv används. Följaktligen måste även res-
ten av konstruktionen dimensioneras så att den klarar att ta upp de krafter som uppstår.  

De flesta tillverkare har fått sina koncept att fungera väl utan avancerade lösningar men 
det finns undantag. Då problem med växlings/tippningsförfarandet uppstått under ut-
vecklingsarbetet har någon tillverkare istället för att försöka ändra kolvens inbyggnad 
och därmed arbetsvinkel, utöver tipp/växlingskolven använt sig av en hydraulkolv med 
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kort slaglängd monterad 90° mot flaket för att överhuvudtaget kunna växla och tippa 
flaket vid max belastning. Denna lösning komplicerar och fördyrar konstruktionen. 

Ovan nämns att en liten vinkel hos flaket vid växling är en bra egenskap hos en lastväx-
larkärra. Detta är med anledning av att all förflyttning av lasten på flaket under växling 
är oönskad.   

En faktor som har stor inverkan på flakets lutning är själva chassiets höjd. Utöver att 
chassiet bör hållas så lågt som möjligt utan att kärrans markfrigång blir alltför lidande, 
kan ett ledat alternativt skjutbart (i kärrans längdled) torn vara en lösning för att kunna 
flytta lyftkroken och därmed också flaket bakåt. Dessa båda funktioner har minst tre 
fördelar gemensamt: 

1. Genom att flytta flakets tyngdpunkt bakåt före växling eller tippning minskar be-
lastningen på tipp/växlingskolven. 

2. Den maxhöjd som lyftkroken når vid växlingsrörelsen minskar och därmed 
minskar även lutningen på flaket. 

3. Vid växling kommer flaket närmare kärrans bakdel och därmed närmare vikle-
den. Detta gör att dragkraften som krävs vid pådragning av flaket minskar. 

Nackdelar med dessa lösningar är att hydrauliken blir mer omfattande och därmed även 
dyrare i inköp. Även den mekaniska konstruktionen blir mer omfattande och är svårare 
att förstärka än ett fast torn. Oftast innehåller växlarkärror i marknadssegmentet runt tio 
ton relativt enkla konstruktioner och fasta torn. Rörliga torn återfinns främst på kärror 
med större last/växlingskapacitet. 

En oönskad egenskap finns hos de flesta modeller, nämligen skillnaden mellan väx-
lingskapacitet och lastkapacitet. Exempel på detta är Viking 100 [5] som har en väx-
lingskapacitet på åtta ton, medan max last vid tippning är tio ton. Detta beror på att det 
krävs större krafter för att förflytta en last än att bära upp den. 

4 Koncept 
De koncept som har tagits fram under projektet innehåller förslag på lösningar på de 
problem som nämnts ovan. Totalt togs tio koncept fram. Två av dem utvecklades så 
långt att en växling gick att simulera i Unigraphics. Dessa två koncept var nr. sex och 
nr. tio (se bilaga A och D). Koncept nr. sex visar bara utformningen av konceptets geo-
metri och funktion, medan koncept nr. tio har utvecklats till den punkt där det är möjligt 
att framställa en prototyp baserad på konstruktionen. Koncept nr. tio är därmed det fak-
tiska resultatet av rapporten och projektet.  En mer ingående presentation av dessa två 
koncept följer.  

De övriga koncepten utvecklades olika långt men ansågs av olika anledningar, främst 
tillverkningstekniska och tillverkningsekonomiska men även av konstruktionsmässiga 
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skäl mindre passande för vidare utveckling. Dessa koncept kommer på grund av detta 
inte tas upp närmare i denna rapport.      

För att snabbt kunna testa olika idéer och geometrier utan att behöva lägga tid på ny-
konstruktion av alla delar användes befintliga delar från Husqvarna vagn TKS1012 
(främst i de sex första koncepten). Denna vagn är en schaktvagn med envägs tippfunk-
tion och en lastkapacitet på tio ton. 

 
 

4.1 Koncept 6 
Med tanke på de problem som finns med de på markanden vanligast förekommande 
koncepten som nämnts ovan, var det naturligt att försöka komma fram till en lösning på 
de största problemen. Den största fördelen med detta koncept var att flakets lutning vid 
växling kunde hållas liten (under 20° för ett flak med längden 4500 mm). 

De fem första koncepten, och även koncept sex, handlade om en stel tippdel (utan vik-
led) som tippades upp precis som på en vanlig tippkärra (se bilaga A). Tippdelens ram-
balkar utgjordes av U-profiler som även tjänade som ”räls” för den släde på fyra hjul 
som placerats mellan de båda U-profilerna och kunde förflytta sig i tippdelens längd-
riktning.  

4.1.1 Underram 

Underramen (se bilaga B) är densamma som på 
den befintliga kärran TKS1012 med några få 
undantag, kolvfästet för tippkolvarna och infäst-
ningen av tippleden.  Istället för en teleskopkolv 
monterad i kolvfästen som svetsats på boggie-
balkens framsida, användes här två st. dubbel-
verkande kolvar monterade på var sin sida om 

Bild 3: TKS1012, på bilden utrustad med topplämmar 

Bild 4: Underram Koncept 6 
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dragbalken i ett kolvfäste ganska långt fram (ca 1,4m bakom draget).  

De två dubbelverkande kolvarna användes inte bara för att tippa upp flaket utan även för 
att dra ned tippdelen vid pålastning och på så vis lyfta flaket från marken. 

Tanken med detta koncept var att få en liten pådragningsvinkel. Ytterligare en åtgärd för 
att förenkla pådragning av flak var att tippleden är nedsänkt. Denna konstruktion inne-
bär att det stöd (i de flesta fall rullar) som flakets ram skall vila på kommer närmare 
marken under lastning, med andra ord minskas den sträcka flaket behöver lyftas för att 
kunna dras upp på kärran. 

4.1.2 Släde/tippdel 

Lyftkroken är infäst i ett torn monterat på en släde som kan röra sig längs med tippdelen 
(se bilaga C). Släden trycks vid lastning framåt av en teleskopkolv monterad liggande 
mellan tippdelens två profiler och fäst i den bakre tvärbalken. Denna kolv låser släden i 
läget längst fram i tippdelen då ett flak finns på kärran. Tornet är ledat i släden och kan 
med hjälp av en dubbelverkande kolv lutas bakåt och dras framåt. 

4.1.3 Slutsats 

Detta koncept fungerar i teorin bra (för växlingsförfarande se kap 5). Det skall dock 
tilläggas att inga beräkningar har gjorts och konstruktionen har ej optimerats i något av-
seende. De bilder som finns visar teorin bakom konceptet och dess funktion. Konceptet 
är möjligt att utveckla, den nödvändiga hydrauliken finns att köpa och konstruktionen 
bör kunna göras tillräckligt robust för den givna belastningen utan att bli ”klumpig” el-
ler osmidig.  

Anledningen till att detta koncept inte utvecklades vidare har sin grund i att konstruk-
tionen innehåller en del tillverkningstekniska och tillverkningsekonomiska komplika-
tioner, t ex upplagring av släden i tippdelen samt den ganska omfattande, och därmed 
också kostsamma hydrauliken.    

4.2 Koncept 10 
Koncept tio bygger på principen med en ledad tippdel (se bilaga D). Dock skiljer den 
sig mot det traditionella konceptet med en stor dubbelverkande kolv arbetande i flack 
vinkel. I detta koncept används istället två enkelverkande teleskopkolvar som arbetar åt 
var sitt håll. Fördelen med en teleskopkolv är att den kan ha stor slaglängd samtidigt 
som inbyggnadsmåttet är litet. Nackdelen är att den är enkelverkande. Kraften den leve-
rerar är störst i det inledande steget för att sedan minska successivt med varje steg allt 
eftersom kolvdiametern minskar. Detta faktum spelar i det här fallet mindre roll efter-
som belastningen blir störst i de inledande momenten av både av/pålastning och tipp-
ning. 
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Den främre kolven som är fäst i underramen, arbetar vid tippning och avlastning medan 
den bakre kolven som är fäst i den bakre tippdelens tvärbalk, arbetar vid pålastning av 
flak. Den bakre kolven fungerar även som tipplåsning.  

Tipplåsningen som på de flesta andra idag förekommande konstruktioner i detta seg-
ment av marknaden är manuell, eller eventuellt hydraulisk som tillval, är i detta koncept 
integrerad i konstruktionen. En manuell låsning innebär att föraren måste gå ur hytten 
för att låsa eller frigöra tipplåsningen. Lösningen i detta koncept innebär att föraren kan 
sitta kvar i hytten på traktorn vid växling. 

Avståndet i höjdled mellan vikleden och kolvfästet i den främre tippdelen utgör hävarm 
för den bakre kolven vid låsning. Genom att låta den bakre kolven vara under tryck då 
tippfunktionen används, låses de båda tippdelarna i linje med varandra. 

Vid avväxling av flak är den bakre kolven passiv och följer endast med i rörelsen. Vid 
pådragning av flak är det den främre kolven som är passiv och tillåter den bakre kolven 
att arbeta (för växlingsförfarande se kap 5). 

Behovet av hydrauluttag på traktorn består av ett dubbelverkande uttag och ett enkel-
verkande. Det dubbelverkande uttaget används till växlingsfunktionen och det enkelver-
kande till tippfunktionen.  

Kärran har konstruerats med målet att kunna lasta och växla flak med en maxlast av 10 
ton, och är avsedd för att bära 4500 mm långa flak. 

Max tippvinkel för kärran är 50° och flakets maximala lutning vid växling är ca 26° (vid 
flaklängd 4500 mm). 

4.2.1 Underram 

Tidigare i rapporten har nämnts att en viktig aspekt i projektet var den ekonomiska. 
Med anledning av detta användes i största möjliga utsträckning befintliga detaljer ur den 
tänkta tillverkarens sortiment. Underramen i detta koncept är en ny konstruktion (se bi-
laga E), men liknar och har flera ingående detaljer gemensamt med samma underram 
som användes i koncept 6. Boggiebalken, de bromsade axeltapparna, bakbalken, bak-
draget och kolvfästena är direkt hämtat från TKS1012 underram. På grund av nya 
strängare bromskrav som trädde i kraft 1 januari, 2005, har kärran utrustats med broms 
på alla fyra hjulen istället för normalt två. 

Rambalkarna i underramen har förlängts och flyttats 
isär jämfört med TKS1012, för att ge plats åt 
tipp/avlastningskolven som sitter monterad mellan 
balkarna. De båda balkarna svetsas mot dragbalkens 
sida tillsammans med ett kombinerat lock och stöd-
järn i vinkel. Genom att flytta isär rambalkarna och 
göra ramen bredare blir den även mer vridstyv vilket  

Bild 5: Kolvfäste underram. 
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är en viktig egenskap i sammanhanget. Vid lastning/avlastning/tippning då underlaget 
inte är plant spelar underramens vridstyvhet stor roll för att kunna utföra en säker väx-
ling/tippning av flak. 

Fästet för den främre kolven svetsas under rambalkarna och bakom dragbalken (för stör-
re bild se bilaga F). Fästet är placerat så att kolven i startögonblicket av en tippning eller 
avväxling arbetar i strax över 30° vinkel mot horisontalplanet. Dragbalken vilar på den 
tvärbalk som stödjer kolvfästena. Tvärbalken stöds i sin tur av två st. kombinerade  

lock och förstärkningstrianglar svetsade i rambalkarnas undersidor.  
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Tippledsfästena på bakbalken är kraftigt dimensionerade och har ca tio gångers säkerhet 
mot den största last de utsätts för i vertikalled (under normal drift). Dock är det svårare 
att förutse vilka laster de kan utsättas för i sidled och hur dessa belastningar påverkar 
fästena. Med anledning av detta och den utseenderelaterade upplevelsen är dimensio-
nerna väl tilltagna, framförallt i godstjocklek hos materialet (se bilaga F),(för beräk-
ningar och analyser se bilaga O, P, Q). 

Under växling av flak och även under tippning förflyttas lastens tyngdpunkt relativt 
traktorns drag och kärrans boggiebalk. Då lastens tyngdpunkt hamnar bakom boggie-
balken uppstår en kraft som vill lyfta traktorn i draget. Om flaket är tungt lastat kan det-
ta få katastrofala följder i form av att traktorn helt enkelt välter.  

Lösningen på detta problem är att boggien hindras från att pendla bakåt under tipp-
ning/växling. Sedan tidigare finns stödprofiler (se bild 6) som hindrar boggien från att 
pendla mer än sju grader framåt eller bakåt (från horisontalläge).  

Genom att skjuta in en fasad klack (se bild 6) olika långt mellan boggielådan och stöd-
profilen begränsas vinkeln för pendling bakåt ytterligare. När klacken är i sitt mittenläge 
kan boggien ej pendla bakåt överhuvudtaget. Då klacken är fullt inskjuten låses boggien 
med den främre axeltappen i sitt högsta läge (främre hjulet i luften) vilket även kan vara 
bra vid t ex punktering. Klacken är infäst i en länkarm och låset manövreras med ett 
handtag i framkant på boggielådan (se bilaga G). 

 

Bild 6: Funktion boggielås 

4.2.2 Tippdel 

Tippdelen är delad i två delar: främre och bakre (se bilaga H). De två delarna är sam-
manlänkade via en led samt via den bakre teleskopkolven som arbetar vid pålastning av 
flak och även tjänar som tipplåsning. 

Lyftkroken är fäst i det torn som är svetsat längst fram på den främre tippdelen (se bila-
ga I). Tornet består av två balkar som lutats in mot en tredje helt vertikal balk, denna 
balk benämns fortsättningsvis krokbalk. Lyftkroken bultas fast i krokbalken. Eftersom 
kärran skall kunna bära flak av både SS3021 och DIN30722 standard, finns en hålbild i 
kroken som medger att den monteras i två olika lägen, ett före varje standard. De två 
lutande balkarna svetsas tillsammans med en kombinerad lock/stagplåt i krokbalken. En 
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horisontell balk svetsas mellan de båda lutande balkarna och ger krokbalken stöd under-
ifrån. För att förstärka konstruktionen svetsas stag/täckplåtar på tornets fram- och baksi-
da. Tornet svetsas ihop med rambalkarna i tippdelen via bockade stagplåtar på sidorna 
och stagkilar på framsidorna av de lutande balkarna. 

De båda hydraulkolvarna har ett gemensamt fäste i den främre tippdelen. Att kunna an-
vända ett fäste till två kolvar har främst ekonomiska fördelar i form av material- men 
även tidsåtgång vid tillverkning. Själva fästets utformning är relativt enkel. En hylsa 
svetsas fast i ett hål i rambalken. För att förstärka balken runt hålet svetsas plåtar både 
på balkens ut och insida. På insidan av rambalkarna där hylsans utstick är längst, svetsas 
även förstärkningskilar i 30° vinkel mot balkarnas längdriktning. Cylindrarna hålls på 
plats i hylsorna av en sprint. 

Baktill på den främre tippdelens undersida sitter två utskurna plåtar (vikledsfästen), en 
på varje rambalk (se bilaga I). I dessa två plåtar har leden, som sammanlänkar den främ-
re tippdelen med den bakre, sitt fäste. Mellan de två plåtarna svetsas en lång hylsa för 
att staga upp konstruktionen och ge stöd åt sprinten som håller ihop leden. I hylsan 
monteras bronslager för att leden skall vara stark både ur slitage och ur stötsynpunkt. De 
två skurna plåtarna stagas upp med kombinerade lock/stagplåtar i änden på rambalkar-
na. 

Den bakre tippdelen har skurna plåtar (vikledsfästen) svetsade på motsvarande sätt fast i 
sin framände (se bilaga J). Dessa plåtar tjänar som infästning av vikleden, men ingår 
även i en spärrmekanism som låser den bakre tippdelen mot underramen under växling 
av flak (se bilaga K). 

Spärren behövs främst då flaket skall växlas på. Om flaket är tillräckligt tungt och ingen 
spärr finns kan konstruktionen skadas (Ett enkelt sätt att förstå vad som kan hända kan 
vara att se flakets lyftögla som en fast punkt, lyftkroken kommer då att som fungera 
som en led). Om flaket står kvar på marken kommer den bakre kolven då den expande-
rar, istället för att lyfta flaket från marken, lyfta den främre delen av den bakre tippdelen 
och därmed dra sönder den främre kolven.  

Spärrmekanismen är konstruerad enligt följande: Låsklacken är infäst i en vinkelarm 
som har sitt fäste i underramen. I vinkelarmens andra ände är en motvikt monterad. När 
den främre tippdelen trycks uppåt av den främre kolven gör motvikten att låsklacken 
glider från sitt utgångsläge längs kanten på det främre vikledsfästet och rör sig därmed 
bakåt in i det uttag som finns i det bakre tippledsfästet. Ju längre upp den främre tippde-
len kommer desto längre in i uttaget kommer låsklacken. Då den främre tippdelen når 
vinkeln 45° relativt underramen når klacken sitt ändläge längst in i uttaget, och den bak-
re tippdelen är därmed helt låst mot underramen. När ett flak växlas på sker det omvän-
da. Det främre vikledsfästet trycker ut låsklacken ur uttaget och den bakre tippdelen är 
inte längre låst mot underramen. 
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Då den främre tippdelen ligger i sitt normalläge (i linje med den bakre tippdelen) vilar 
alltså låsklacken mot det främre vikledsfästet. Vid tippning glider återigen klacken längs 
det främre vikledsfästets kant för att då tippdelen kommit tillräckligt långt upp, falla 
bakåt pga. motviktens tyngd.  Då tippdelen tippas ned kommer det främre tippledsfästet 
återigen att trycka låsklacken framåt till utgångsläget. Vinkelarmens rörelse begränsas 
av ändlägesstopp som inte medger låsklacken att falla längre bak än motsvarande utta-
get i det bakre tippledsfästet. Om låsklacken tillåts falla längre bak finns risken att den 
trycks bakåt istället för framåt då flaket tippas ned, vilket skulle medföra att spärren inte 
fungerar. 

För att få mer driftsäkerhet i spärrfunktionen finns en mekanism på varje sida. De två 
mekanismerna fungerar oberoende av varandra.  

De båda kolvarnas infästningar i underram och tippdel är med ett undantag helt fasta. 
Undantaget är den bakre cylinderns infästning i den främre tippdelen. I denna ände är 
själva kolvstången gängad och medger därmed justering av infästningens placering i 
kolvens längdriktning. Detta är nödvändigt för att kunna få den främre tippdelen att lig-
ga i linje med den bakre (i höjdled). Placeringen av kolvfästena i konstruktionen kan till 
exempel variera inbördes till följd av att materialet slår sig vid svetsning.  

I händelse av att den bakre kolvens främre infästning flyttas, skulle den i fullt utskjutet 
läge kunna ge upphov till att konstruktionen reser sig baklänges, med andra ord skulle 
den främre tippdelen kunna tryckas framåt så att den får en negativ vinkel relativt un-
derramen. Med anledning av detta har ett grovt plattjärn svetsats stående på högkant un-
der rambalkarna och mot de båda skurna plåtarna i den bakre tippdelen för att förhindra 
detta.  

 

Bild 8: Spärr av främre tippdel 

Mellan de båda rambalkarna i den bakre tippdelen sitter en tvärbalk (se bilaga J). På 
tvärbalken svetsas de båda fästena för den bakre kolven. Dessa fästen är av samma typ 
som de som används i underramen för infästning av den främre kolven. 

Längst bak sitter tippleden. I den ihåliga axeln för leden monteras även de massiva axlar 
som rullarna sitter på. Rullarna bär upp flaket och är försedda med bronsbussningar för 
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låg friktion och hög stöttålighet. Axlarna kommer sannolikt att utsättas för stora belast-
ningar och har dimensionerats därefter. Liksom hos fästena för tippleden i underramen 
är det av vikt att axeln ser stabil ut.  

För att förenkla tillverkningen svetsas den ihåliga axeln i stående plåtar som i sin tur är 
fastsvetsade i rambalkarnas förlängning. En plåt svetsas på insidan och en på utsidan om 
rambalken. Dessutom svetsas bockade plåtar mellan de stående plåtarna för att ge kon-
struktionen stabilitet i sidled. De stående plåtarna har en 45° fas för att säkert undvika 
konflikt med flaket vid på- och avlastning. Att slippa håltagning i rambalkarna är en 
ekonomisk vinst på det sätt att en operation kan undvikas vid tillverkningen.  

5 Simuleringar 
För att visa flakets vinkel och position under växling gjordes simuleringar i Uni-
graphics. Växling med de båda koncepten beskrivs nedan stegvis och kompletteras av 
bilder i bilagor.  

Växlingsförfarande koncept 6 

(se bilaga L) 

• Flaket tippas upp något. 

• Låsningen av släden frigörs (den bakre kolven försätts i ”friläge”). 

• Flakets egentyngd drar släden bakåt/nedåt. 

• När flakets rullar når marken kan tippvinkeln ökas. 

• Slutligen lutas tornet så långt att flaket står på marken och kan krokas ur 

(Omvänt vid pålastning). 

Växlingsförfarande koncept 10 

(se bilaga M) 

Avlastning 

• Tipplåsningen frigörs (den bakre kolven försätts i ”friläge”) 

• Den främre kolven lyfter flaket. 

• Tippdelen viker sig och flaket flyttas bakåt. 

• Den främre kolven förs ut tills flaket står på marken och kan krokas ur. 

Pålastning 

• Den bakre kolven trycker den främre tippdelen framåt (den främre cylindern kan 
ej vara trycksatt när pålastning påbörjas). 
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• Den främre tippdelen trycks framåt tills flaket är på plats. Eventuell reglering av 
hastigheten kan ske med hjälp av den främre kolven när vinkeln mellan främre 
tippdel och underram understiger 90°. 

6 Beräkningar/analyser koncept 10 
För att kontrollera konstruktionens hållfasthet har fem st. högt påkända detaljer i kon-
struktionen analyserats med hjälp av FEM i ANSYS (beräkningar gjorda för hand kom-
pletterar i vissa fall analyserna). 

I normala fall hade en omfattande analys av boggiebalken och boggiehalvorna behövts 
eftersom de kommer att utsättas för stora belastningar. Men då dessa detaljer hämtades 
från den befintliga kärran TKS1012, var de redan analyserade och godkända för den last 
de kommer att utsättas för i denna konstruktion. Med anledning av detta gjordes ingen 
analys av dessa detaljer. 

Information om div. profiltyper och godtjocklekar: 

Underram: 

• Rambalkar: KKR 160x80x5 

• Tvärbalk drag/mitt: KKR 160x80x5 

• Bakbalk: KKR 160x80x5 

• Dragbalk: KKR 100x100x5 

• Boggiebalk: KKR 150x150x6 

• Tippfäste: t = 30mm 

Främre tippdel: 

• Rambalkar: KKR 160x80x6 

• Torn: (samtliga profiler): KKR 160x80x6 

• Stagkilar framsida: t = 15 mm 

• Vikledsfästen: t = 20 mm 

Bakre tippdel: 

• Rambalkar: KKR 160x80x5 

• Tvärbalk: KKR 160x80x5 

• Vikledsfästen: t = 20 mm 

• Infästningsplåtar tippled: t = 15 mm 

Alla detaljer som analyserats tillverkas i stål S 235 JR (ReH=235 N/mm2, Rm=360-510 
N/mm2).  
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6.1 Kolvfäste underram 
Kolvfästet som sitter i underramen bakom draget, tar upp krafter i kolvens längdrikt-
ning. Vilken riktning krafterna har varierar därmed under växling och tippning. De 
största krafterna uppstår i startögonblicket av en tippning eller växling då kolven jobbar 
i sämst riktning i förhållande till lasten (30° mot horisontalplanet). 

Modellen förenklades genom att snitta rambalkarna bakom tvärbalken och även dela 
modellen på mitten för att kunna utnyttja symmetri. Vidare har mindre förenklingar ge-
nomförts t ex har hörnavrundningar på balkar och plåtar tagits bort för att göra modellen 
lättare att hantera i ANSYS. 

 
 

Eftersom kolvfästet är en utsatt punkt i konstruktionen gjordes en analys med stor över-
last. De laster som anbringades på kolvfästet i analysen motsvarar en last strax under 
kärrans dubbla lastkapacitet (22,5 ton i kolvens riktning). 

Angående valet av lastfall så är denna kraft vald endast för att simulera eventuell felak-
tig användning av kärran. (Kolvens maxkapacitet är 18,2 ton vid 210 Bar) 

Modellen låstes förutom i symmetriplanet i rambalkens tvärsnitt som låsts i alla frihets-
grader. För att simulera det stöd traktorns drag ger har den undre kanten längst fram på 
dragbalken låsts i alla frihetsgrader (för laster och låsningar se bilaga N). 

6.1.1 Resultat av analys kolvfäste underram 

Den stora lasten ger naturligtvis upphov till mycket höga spänningar (se bilaga O). De 
högsta spänningarna som kan ses på resultatbilden uppstår dock till följd av singularite-
ter i form av skarpa innerhörn som inte skulle finnas på en verklig kärra, där det istället 
skulle vara en avrundning i form av en svetssträng.  

I själva fästöronen uppstår dock till följd av överlasten spänningar på nivåer över mate-
rialets brottgräns. Även i rambalkarna uppstår spänningar med mycket höga värden. 
Detta innebär att förstärkningar måste införas här, endera genom förstärkning av befint-
lig konstruktion eller genom en nykonstruktion.   

Bild 9: Beräkningsmodell kolvfäste underram (ut- och insida) 



 Konceptframtagning för flakväxlarkärra 
 
 

 15 

 

6.2 Tippfäste 
De båda tippfästena på bakbalken får under växling av flak, men även då flaket ligger 
på kärran samt vid tippning ta upp stora krafter. Kolvfästet utsätts för krafter riktade 
framåt, snett nedåt framåt eller nedåt. Analysen som genomförts syftar till att simulera 
en last bestående av ett flak med dubbel maxlast liggande på kärran. 

Inga förenklingar har genomförts på modellen.  

 

Bild 10: Beräkningsmodell tippfäste underram 

Belastningen anbringades på hålets mantelyta som en vertikal kraft riktad nedåt med 
hjälp av ”Force on nodes”. De ytor på fästet som ligger an mot underramens bakbalk 
låstes i alla frihetsgrader. (För laster och låsningar se bilaga P). 

6.2.1 Resultat av analys Tippfäste 

Tippfästet lastades med 10 ton (5 ton/fäste) i vertikal led, med högsta spänningen fem 
gånger lägre än sträckgränsen som resultat (se bilaga Q). Dock är det svårt att förutse 
vilka krafter tippfästet kan utsättas för vid belastning i sidled, t ex vid tippning på lutan-
de underlag. Med anledning av detta har godstjockleken i fästena valts grövre än nöd-
vändigt för att klara av belastningarna som använts i analysen.  

Beräkning av hålkantstryck utförda för hand kompletterar analysen (se bilaga R). 

6.3 Kolvfäste tippdel (främre) 
Den främre och den bakre teleskopkolven har en gemensam infästning i den främre 
tippdelen. På grund av att den främre kolven arbetar ur en sämre vinkel, samt att hand-
beräkningar visar (se kap 6.6) att de största krafterna uppstår vid avlastning/tippning 
och inte vid pålastning har analysen genomförts med syftet att simulera startskedet av 
en avlastning/tippning med överlast. Med överlast avses här att kolvens fulla kraft ut-
nyttjas. Kolvfästet har i analysen belastats med 22,5 ton i kolvens arbetsriktning. 

Angående valet av lastfall så är denna kraft vald endast för att simulera eventuell felak-
tig användning av kärran. (Kolvens maxkapacitet är 18,2 ton vid 210 Bar). 
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Geometrin har förenklats dels genom att rambalkarna snittats framför och bakom själva 
kolvfästet. 

 

Bild 11: Beräkningsmodell kolvfäste tippdel (främre) 

En linje i det främre snittet låstes i alla frihetsgrader medan motsvarande linje i det bak-
re snittet låstes i höjd och sidled men inte i balkens längdled. På insidan av rambalken 
låstes hylsans ände i sitt plan. Eftersom endast ena halvan av fästet modellerats applice-
rades halva belastningen. Lasten anbringades i kolvens längdriktning (30° mot horison-
talplanet) på hylsans innervägg och även här användes ”Force on nodes”. (För laster och 
låsningar se bilaga S). 

6.3.1 Resultat av analys Kolvfäste tippdel (främre) 

Även här uppstår höga spänningar i vissa delar av modellen (se bilaga T). Ett exempel 
är i hylsan, längst ut från rambalken där spänningar över materialets sträckgräns upp-
står. Detta kommer att vara en påkänd punkt i konstruktionen men den höga spänningen 
i analysen kan med största sannolikhet delvis tillskrivas låsningen av hylsans tvärsnitt. 
Dock är spänningarna under, till långt under materialets sträckgräns i de övriga kritiska 
delarna runt hylsan (max 180 MPa). 

6.4 Vikled tippdel 
Vikleden utsätts för störst påfrestning under växling när den främre tippdelen står lodrät 
upp från underramen och flakets tyngd trycker kroken nedåt. Det som analysen skall 
visa är hur pass väl själva hylsan och vikledsfästet klarar påfrestningarna. 

Genom att snitta av rambalkarna bakom kolvfästet och därefter utnyttja symmetri har 
modellen förenklats kraftigt. För att förenkla modellen ytterligare togs hörnavrundning-
arna på rambalken bort. 
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Bild 12: Beräkningsmodell vikled tippdel 

Lasten 15 ton (7,5 ton/sida), som även här skall simulera en överlast (ca tre ggr kärrans 
maxlast), har anbringats i den hylsa som sammanbinder vikledsfästena i den främre 
tippdelen, i riktning 90° uppåt från underramen. Rambalken låstes i alla frihetsgrader i 
snittet. (För laster och låsningar se bilaga U). 

6.4.1 Resultat av analys Vikled tippdel 

Resultatet av analysen visar att höga spänningar förekommer (se bilaga V). Främst upp-
står singulariteter där rambalken snittats men även i vikledsfästets infästning mot ram-
balkens undersida når spänningen höga värden (tryckspänning). I de mest kritiska delar-
na runt hylsan är dock spänningarna under materialets sträckgräns och ingen plastice-
ring sker trots stor överlast. 

6.5 Torn tippdel 
Under på- och avväxling av flak utsätts tornet för stora belastningar. Det lastfall som 
använts i analysen skall motsvara den tidpunkt i växlingsförfarandet då den främre tipp-
delen står i 90° vinkel mot underramen och flakets tyngd trycker kroken nedåt (samma 
lastfall som för vikled tippdel).  

Modellen har förenklats genom att snitta rambalken mellan tornet och kolvfästet, mo-
dellen har även delats på mitten i längdriktningen för att kunna utnyttja symmetri. Lyft-
kroken har tagits bort och krokbalken förlängts. Mindre förenklingar finns i form av 
borttagna hörnavrundningar på balkar mm. 
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Bild 13: Beräkningsmodell torn 

Modellen låstes i symmetriplanet samtidigt som snittytan i rambalken låstes i alla fri-
hetsgrader. Lasten applicerades på krokbalkens tvärsnitt i form av ”Force on no-
des”.(För laster och låsningar se bilaga W). 

 

6.5.1 Resultat av analys Torn tippdel 

Analysen av tornet visar att de krafter som anbringats ger upphov till höga spänningar i 
konstruktionen (se bilaga X). De ställen där de höga spänningarna är mest påtagliga vi-
sade sig vara nertill på tornets framsida i övergången till rambalken, samt på rambalkens 
över och undersida. Med anledning av att spänningarna på tornets framsida och rambal-
kens undersida är dragspänningar med höga amplituder är dessa två ställen klart i behov 
av förstärkningar. 

6.6 Belastning av Hydraulkolvar. 
För att beräkna erforderlig kraft som behövs vid lastning och tippning har moment och 
kraftekvationer använts. Belastningen 10 ton har istället för en utbredd last på flaket an-
bringats genom en punktlast i kroken. 

Handberäkningar har givit följande resultat (se bilaga Y). 

Kraft i främre kolv vid tippning: 12,4 ton 

Kraft i främre kolv vid avlastning: 12,0 ton 

Kraft i bakre kolv vid pålastning: 10,4 ton 

Både den främre och den bakre kolven är standardkomponenter ur TUBEX [6] sorti-
ment. Kolvarna har valts efter resultaten ovan samt efter erforderlig slaglängd och lämp-
ligt inbyggnadsmått. Konstruktionen har anpassats för att få en jämn avvägning mellan 
inbyggnad av kolv och arbetsvinkel för den samma. (En traktor av normalstorlek i da-
gens mått, levererar ett hydraultryck på ca 170 Bar).  

Främre kolv: LL120/45-2830 

Teleskopkolv 5 steg: 105, 90, 75, 60, 45 mm (diameter)                                        

Slaglängd: 2830 mm, Inbyggnadsmått: 769 mm 

Tryckkraft 

• Vid 100 Bar (ø105 mm): 84,9 kN (8,7 ton) 

• Vid 175 Bar (ø105mm): 148,6 kN (15,1 ton) 

• Vid 210 Bar (ø105 mm): 178,3 kN (18,2 ton) 

Bakre kolv: LL138/45-2346 
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Teleskopkolv 6 steg: 120, 105, 90, 75, 60, 45 mm (diameter)                                        

Slaglängd: 2346 mm, Inbyggnadsmått: 598 mm 

Tryckkraft 

• Vid 100 Bar (ø120mm): 110,9 kN (11,3 ton) 

• Vid 175 Bar (ø120mm): 194,1 kN (19,8 ton) 

• Vid 210 Bar (ø120mm): 232,9 kN (23,7 ton) 

Kolvarna valdes som tidigare nämnts efter tre kriterier: tryckkraft, slaglängd och in-
byggnadsmått. Att den bakre kolven har större tryckkraft än den främre beror endast på 
dess korta inbyggnadsmått, ingen mindre kolv lämpade sig bättre med avseende på 
kombinationen slaglängd/inbyggnadsmått. 

7 Slutsatser 
Efter avslutat konstruktionsarbete konstaterades det att kärrans (koncept 10) geometri är 
mycket lyckad med avseende på krafter vid växling och tippning. De båda kolvarnas 
placering och arbetsvinkel är bättre avvägd än hos de flesta koncept som finns på mark-
naden idag. Hydrauliken är något mer omfattande med två st hydraulkolvar istället för 
normalt en, men konstruktionen är i sitt nuvarande utförande lättare än konkurrenternas. 
Med anledning av viktskillnad och materialåtgång bör det även vara möjligt att hålla en 
lägre kostnad för tillverkning än konkurrenterna (vid jämförbara seriestorlekar). 

En annan fördel med konstruktionen är den integrerade tipplåsningen som inte innebär 
några extra detaljer i konstruktionen och som innebär att föraren slipper gå ur hytten för 
att låsa tippdelen inför en tippning. Vidare minskar behovet av utrustningsnivåer för t ex 
hydraulisk tipplåsning.  

Ytterligare en fördel med konstruktionen är att kärran medger transport av maskinflak. 
Maskinflakens konstruktion är oftast sådan att flakets undersida kan komma i konflikt 
med kärrans hjul då boggien pendlar till sina ändlägen. Tack vare att avståndet mellan 
leden i vilken boggielådorna är upphängda och flakets lägsta punkt i denna konstruktion 
är större än på flera andra modeller kan boggien pendla till sina ändlägen utan att kon-
flikt inträffar. 

De analyser som genomförts på de olika ingående detaljerna har givit en bra bild över 
konstruktionens kapacitet. De detaljer som eventuellt kan komma att bli föremål för för-
stärkningar är rambalkarna i tornet men även resten av tippdelen och underramen. Hur 
dessa förstärkningar utförs kan t ex vara genom att öka godstjockleken i balkarna eller 
svetsa fast plattjärn på över och/eller undersidan av balken, eller ”stående” på balkens 
sidor. Det sistnämnda kan dock medföra problem pga. platsbrist. Ytterligare ett alterna-
tiv kan vara att byta till en högre materialklass på speciellt utsatta detaljer. 
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7.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Efter avslutat arbete kan konstateras att ytterligare arbete behövs för att förbättra kon-
struktionen. Exempel på detta presenteras nedan.  

• För att ytterligare förbättra konstruktionens funktion bör arbete koncentreras på 
att minska flakets max-vinkel vid pålastning. Att minska avståndet mellan rul-
larna på vilka flaket vilar och marken kan vara ett sätt att minska vinkeln. Denna 
lösning är dock svår att applicera på den befintliga underramen varför en ny 
konstruktion kan komma att behövas. En minskning av detta mått skulle dock 
medföra att det eventuellt inte går att lasta maskinflak på kärran pga. konflikt 
med däcken vid boggiependling. 

• Då en teleskopkolv endast är avsedd att belastas i en riktning kan det eventuellt 
komma att bli nödvändigt att begränsa tippvinkeln på kärran. I fullt utskjutet 
läge kan kolvens steg dras isär om den belastas med dragkraft. Begränsningen 
kan t ex uppnås med hjälp av en stålwire som begränsar flakets tippvinkel och 
därmed utskjutningen av kolven.  

• I rapporten nämns att den bakre kolven valdes som den gjorde pga. att ingen 
mindre kolv lämpade sig med avseende på inbyggnadsmått och slaglängd. För 
att försöka finna en lösning där båda kolvarna (främre och bakre) har samma 
tryckkraft har samtal förts med TUBEX [7]. Alternativ till den bakre kolven 
finns, men de medför ändring av läget hos kolvfästet i den främre tippdelen. 
Detta har pga. tidsbrist inte genomförts i projektet. 

• Vissa detaljer i konstruktionen kan komma att behöva förstärkas ur hållfasthets-
synpunkt (se kapitel 6). 

• För att öka tillförlitligheten hos spärrmekanismen för den bakre tippdelen kan 
motvikten tas bort och vinkelarmen fjäderbelastas. Detta kan eventuellt medföra 
en något dyrare konstruktion, dock skulle tillförlitligheten hos spärren kunna 
ökas avsevärt. 
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