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Sammanfattning 
 

Uppgiften var att ta fram ett dämpningssystem till Volvos hjulgrävmaskin EW160C med 

uppdrag från Swecon. Den typ av lösning som skulle komma att vara aktuell visade sig vara 

en typ av ackumulatorsystem. Genom att ansluta en ackumulator till kolvsidan på den 

cylinder som skall dämpas fungerar ackumulatorn då som en stötdämpare genom att oljeflödet 

från cylindern på kranen, som rör sig upp och ner vid ojämnt underlag, strömmar in i 

ackumulatorn och dämpas med hjälp av ett membran eller en kolv i ackumulatorn som är 

trycksatt av en gas. När gasen komprimeras dämpas oljeflödet. 

 

Examensarbetet började med att en projektplan gjordes med tidsplan och riskanalys. Därefter 

sattes researcharbetet igång där olika eftermarknads kitt och företag eftersöktes. Ett möte 

arrangerades med Anders Tågmark som jobbar för Hydac, som är ett företag som säljer 

hydraulikkomponenter. Efter mötet beslutades att det fortsatta arbetet skulle göras i samarbete 

med Anders då jag skulle ta fram koncept på lösningar, och Anders skulle ta fram de 

komponenter som behövs. 

Researcharbetet innebar även ett studiebesök hos Swecon där personerna som gjort förfrågan 

om detta arbete intervjuades. En prioriteringslista gjordes med de saker som de tyckte var 

viktigast att ha i åtanke vid framtagningen av koncept. Resultatet av researcharbetet blev att 

den lösning som skulle tas fram skulle vara så enkel och billig som möjligt, detta för att inte 

konkurrera med en eventuell lösning som Volvo själva kan komma att ta fram. Därmed blev 

målet att göra ett så kallat eftermarknadskitt. 

Några av kraven var att systemet skulle få kosta mellan 15- 25 000 kronor för kund att köpa, 

och att systemet skulle vara enkelt och snabbt att montera på maskinen. 

 

Vid konceptframtagningen var huvudfrågorna vilken typ av ackumulator man skulle använda 

sig av, och vart man skulle placera systemet. Det ena konceptet var att dämpa bomcylindrarna 

på maskinen och det andra konceptet var att dämpa tiltcylindern. Det visade sig att båda 

koncepten uppfyllde kostnadskraven som Swecon satt, komponentmässigt. Dock tillkommer 

även kostnader för färdigställande av lösningen med tillverknings, montage, inköp och 

reservdels-underlag.  

Resultatet blev att välja kolvackumulator och att man skulle placera systemet på tiltcylindern, 

då konceptet för tiltcylindern var enklare och billigare. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Abstract 
 

The task was to design a damping system to Volvo´s wheeled excavator EW160C with 

assignments from Swecon. The type of solution that would be relevant turned out to be a kind 

of accumulator system. By connecting an accumulator to the piston side of the cylinder, the 

accumulator operates as a shock absorber as the oil-flow from the cylinder of the crane, which 

moves up and down on uneven surfaces, flows into the accumulator and gets suppressed by 

means of a diaphragm or a piston in the accumulator that is pressurized by a gas. The oil flow 

attenuates when the gas is compressed. 

 

At the beginning of the thesis work, a project plan was made with a time schedule and a risk 

analysis. Then the research began for different types of aftermarket kits and companies that 

are working with this type of solutions. A meeting was arranged with Anders Tågmark who´s 

working for Hydac, a company that is selling hydraulic components. After the meeting we 

decided to cooperate. A decision was made that I should bring Anders concepts of the 

solution and Anders should give me examples of components that were needed. 

The research work also contained a study visit at Swecon in Eskilstuna, where the people that 

made the request about this work in the beginning was interviewed. At this meeting they 

made a priority list of what they thought was most important to have in mind in the concept 

development. The result of the research was that the solution should be simple and as cheap as 

possible, so it wouldn´t compete with a solution that Volvo might develop in the future. The 

goal in this project was therefor to make an aftermarket kit.  

Some of the requirements was that the damping system was allowed to cost between 15-

25 000 Swedish crowns for the customers to buy, and that the system should be easy and 

quick to mount on the machine.  

 

The main questions of the concept development, was which type of accumulator that should 

be used and where to place the system. One of the concepts was to place it on the boom-

cylinders, and the other concept was to place it on the tilt-cylinder. It turned out that both 

concepts met the cost requirements from Swecon in terms of components. However, costs will 

be added for the completion of the solution for manufacturing, mounting, purchasing and 

spare parts support. 

The result was to use a piston-accumulator and place it on the tilt-cylinder, because the 

concept for the tilt-cylinder was simpler and less expensive.   
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1. Inledning 
 

Examensarbetet utfördes på Camatec Industriteknik AB i Karlstad. Camatec är ett komplett 

teknikserviceföretag som arbetar mot verkstads- och processindustrin med försäljning av 

konsulttjänster. 

 

Exjobbet utfördes av Emil Johansson och handledare/kontaktperson på Camatec var Martin 

Ekefalk. Handledare på Karlstads Universitet var Mikael Åsberg och examinator var Nils 

Hallbäck. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Projektet har startats därför att Camatec fått en förfrågan från Swecon gällande framtagning 

av bomfjädringssystem till en modell av Volvos hjulgrävmaskiner, EW160C. Modellen idag 

saknar fjädring vilket gör att denna kan bli stötig vid transportsträckor efter väg. Tanken är 

därför att ta fram en typ av fjädring som ska kunna appliceras på grävmaskinens kran. 

 

1.2 Problemformulering och syfte 
 

Problemet är att vid hjulgrävmaskiner vid transportkörning blir väldigt stötiga vid körning i 

gupp eller grop då maskinen helt saknar fjädring. Detta gör att när maskinen kör över ett gupp 

så kan maskinen börja studsa och komma i svängning så att däcken tappar kontakt med vägen. 

Detta gör förståss att komforten för föraren inte är särskilt bra. För att öka komforten samt 

väghållningen på maskinen vill man därför ta fram ett dämpningssystem som dämpar kranens 

rörelse vid öjämnt väglag, vilket är examensarbetets syfte. Detta eftersom kranen är den 

största anledningen till att maskinen kommer i svängning då denna hänger framför maskinen. 

 

Lösningar för detta problem har bland annat konkurrenter applicerat på sina modeller. Volvo 

har ännu inte tagit fram någon lösning vilket är anledningen till detta exjobb. Det finns idag 

eftermarknadskitt som går att köpa. 

1.3 Mål 
 

Målet var att ta fram ett dämpningssystem i form av ett eftermarknadskitt till Volvo EW160C 

som är en av de modeller som Volvo säljer mest av, i dialog med en hydraulikleverantör. 

Input till lösningen fås bland annat genom att sammanställa befintliga lösningar av 

fjädringssystem som dels är standardmonterade, men som även finns i form av 

eftermarknadskitt. Intressanta variabler som pris, dämpningsprestanda, komplexitet och 

kundfördelar mm jämförs utifrån de lösningar/koncept som sammanställts.  

Avgränsning 

Målet var inte att göra en komplett färdig lösning utan målet var mer att ta fram underlag för 

prototypframtagning.  

 

Projektet skulle vara avslutat den 31/5-12 då en slutredovisning skulle presenteras. Ca 2 

veckor innan slutredovisning skulle en preliminär rapport vara skriven. 
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2. Genomförande 
 

De metoder som använts vid detta exjobb är: 

Research- Benchmarking, informationssökning genom internetsökningar och studiebesök 

Konceptgenerering- Gjordes med hänsyn tagen till en priolista som gjordes utefter research 

och kravspecifikation. 

Konkretisering- Gjordes i CAD och i form av hydraulscheman. 

Beräkning- Gjordes med hjälp av CAD, överslagsberäkningsprogram samt i form av 

mekanikberäkningar. 

Konceptval- Gjordes med +/- listor. 

 

Examensarbetet började med informationssökning. Detta gjordes mest för att få ett grepp om 

vad problemet handlade om och inom vilket arbetsområde. Därefter skulle en projektplan för 

examensarbetet upprättas. En riskanalys (se bilaga 4) gjordes över de mest sannolika risker 

som kunde uppkomma under arbetets gång. En tidsplan gjordes i början för att få en 

översiktlig syn på vilka hållpunkter och grindhål som arbetet innehöll. Med hjälp av denna 

tidsplan upprättades sedan ett gantt-schema. Med detta som underlag skrevs projektplanen 

och en liten redovisning inför examinator och handledare på skolan gjordes, vilket var det 

första grindhålet för att få klartecken att fortsätta med projektet. 

 

2.1 Research 
Efter att projektplanen blivit godkänd kunde själva arbetet påbörjas. Detta startades med 

inläsning av gammal kurslitteratur inom ämnet hydraulik, för att lättare få förståelse och 

kunna tyda olika hydraulscheman. Därefter påbörjades själva informationssökningen där olika 

patent och eftermarknadskitt eftersöktes till olika maskiner. Detta gjordes för att se vad som 

redan fanns och hur dessa lösningar fungerar. Syftet var även att få olika förslag och teorier 

om hur problemet kunde lösas. 

Informationssökningen utfördes genom att leta information på internet genom att göra 

patentsökningar, läsa i forum för att hitta information om vilka företag som är aktuella inom 

området.  

Ett av företagen som hittades var Hydac. Ett möte ordnades med Anders Tågmark som skulle 

ge information om Hydac och vad de hade för produkter. Vid mötet beslutades att exjobbet 

skulle göras i samarbete med Anders och Hydac då Hydac är intresserade av en eventuell 

produktframtagning. 

 

Researcharbetet innebar även ett studiebesök hos Swecon i Eskilstuna. Detta för att kunna 

titta på och insamla information till konkretiseringen av en maskin som lösningen skulle 

appliceras på i CAD. Studiebesöket gjordes även för att komma i kontakt och ha en intervju 

med de personer på Swecon som är intresserade av detta arbete, samt att få information för att 

kunna ställa upp en kravspecifikation. 
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2.2 Koncept 
Konceptutvecklingen gjordes genom att slå samman resultat från researcharbetet, 

studiebesöket och kravspecifikationen.  Tillsammans med handledaren Martin Ekefalk på 

Camatec diskuterades vilka saker i kravspecifikationen som var viktigast att ta hänsyn till vid 

framtagning av koncept, med tanke på den information som tillhandahållits vid studiebesök 

och intervjuer. 

 

Till att börja med gjordes en utredning på vilken typ av ackumulator man skulle använda sig 

av. Med hjälp av information från bland annat Anders Tågmark på Hydac gjordes +/- listor 

för membranackumulatorer och kolvackumulatorer för att se vilken som skulle visa sig vara 

mest lämplig, se tabell 7 och 8. Efter att ha gjort ett val av ackumulator för systemet var det 

sedan dags att titta på installationsmöjligheter. 

2.3 Konceptval 
Konceptval gjordes med hjälp av +/- listor över vilken typ av ackumulator som skall användas 

och vilken eller vilka cylindrar som skall dämpas. Genom att göra +/- listor ställs de fördelar 

och nackdelar som finns med respektive koncept upp. Sedan räknas totalresultatet för båda 

koncepten ut och det koncept som har flest (+) i förhållande till antalet (-) blir det som faller 

ut som bästa koncept.  

2.4 Konkretisering 
Konkretiseringsdelen påbörjades efter studiebesöket i Eskilstuna, där en CAD-modell över 

Volvo EW160 modellerades med tillhörande ”knäckbom”. Detta för att bland annat kunna se 

vilken fjädringsväg som cylindrarna behövde röra sig vid olika fall av ojämnheter, men även 

för att se monteringsmöjligheter för själva dämpsystemet med placering av ackumulatorer, 

ventilblock etc. Mätningarna gav även underlag för (+/-) listan som användes vid 

konceptvalet för vilken cylinder som är mest lämplig att montera dämpning på. 

 

För att kunna framlägga de två koncepten på ett bra sätt så att Anders Tågmark på Hydac 

kunde göra en kostnadskalkyl för de komponenter som ingår i respektive koncept, blev 

konkretisering av båda koncepten aktuellt för att sedan kunna sålla bort det ena med hjälp av 

en +/- lista. Konceptvalet skedde därmed efter konkretiseringsfasen. 

Anders hade efter det första mötet skickat exempel på komponenter som skulle kunna ingå i 

ett dämpsystem. Dessa komponenter var olika typer av ventilblock och ventiler. Med hjälp av 

dessa och hydraulschema över Volvo EW160C som tillhandahållits från Peter Bäck på 

Swecon, ritades hydraulscheman upp för de två koncepten, se bilaga 1 och 2. Sedan 

modellerades de två koncepten i CAD där placering och inkoppling av de komponenter som 

ingår i lösningen demonstrerades.  

 

CAD 

Modelleringen av själva hjulgrävmaskinen gjordes bland annat med hjälp av PDF filer över 

modell EW160C från Swecons hemsida, (Swecon Anläggningsmaskiner AB 2012) . Men 

även med hjälp av de mätningar som gjordes i samband med studiebesöket på Swecon i 

Eskilstuna. Mått som inte fanns att tillgå räknades approximativt ut genom att mäta i utdrag 

från PDF filerna med linjal och gradskiva.   
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2.5 Beräkning 
Beräkning gjordes för att se vilken fjäderkonstant som krävs för de två koncepten. Detta 

gjordes för att se vilket område som ackumulatorn skall jobba inom vid dämpning. 

Beräkningen utfördes genom att frilägga kranen på maskinen där de olika krafterna sedan  

sattes ut. Vid beräkningen antogs kraften som påverkar kranen vid exempelvis gupp vara 3 

gånger gravitationen. Vidare gjordes beräkningar på vilken slaglängd och ackumulatorstorlek 

systemet skulle behöva. 

 

Beräkning av slaglängd 

Uträkning av slaglängd för dämpningen gjordes med hjälp av CAD-modellen på så vis att ett 

plan lades igenom centrumlinjerna för hjulen. Simulering av exempelvis ett gupp på 100 mm 

gjordes på så vis att ett vinklat plan lades i centrumlinjen på de bakre hjulen och vinklades så 

att centrum på framhjulen hamnade 100 mm från det vinklade planet, se figur 1.  

 
Figur 1, Visar simulering av grop respektive gupp i vägen vid beräkning av slaglängd på cylindrarna. 

Då teorin för dämpningen är den att skopan på kranen hela tiden skall hålla samma höjd från 

marken och att bara ”maskinkroppen” skall röra sig oavsett ojämnhet i underlaget, gjordes 

olika fall av simuleringar. Ett fall där dämpning sker på bomcylindrarna och resterande delar 

hålls stumma vid transport, och ett fall där dämpning sker på tiltcylindern. Sedan gjordes 

simulering av både gupp och grop för båda fallen.  

Vid första fallet mättes först avståndet från skopan till neutral-planet samt avståndet från kolv 

till ändläget i bomcylindrarna, se figur 2, 3 och 4. När detta var gjort ställdes sedan läget på 

kranen in så att avståndet mellan skopan och gupp-planet var samma som för skopan till 

neutral-planet. Därefter gjordes en ny avståndsmätning mellan kolv och ändläge för att få 

fram mellanskillnaden från kolvens ursprungsläge till det nya. Denna mellanskillnad blir då 

den slaglängd som dämpningen behöver för att bibehålla avståndet mellan skopa och marken 

vid ojämnt underlag. 
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Figur 2, Avståndsmätning skopa-neutralplan i CAD. 

 
Figur 3, Avståndsmätning skopa-gupplan i CAD. 
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Figur 4, Avståndsmätning kolv-ändläge, differensen mellan de två olika fallen,(neutralplan och exempelvis gupplan), 

ger vilken slaglängd som cylindern behöver göra. 

Beräkning av kranrörelse 

Något som också är intressant att veta vid dämpning är hur stor rörelse som kranen gör. Om 

kranen gör väldigt stora utslag i höjdled kan föraren få ett dåligt intryck. Rörelsen på kranen 

kanske funkar bra dämpningsmässigt men ger inget stabilt och roingivande intryck på föraren. 

Även fast dämpningen ger bättre komfort så kan det kännas att allt svänger och skakar värre 

än förut på grund av att ögat ser att kranen rör sig väldigt mycket.  

Beräkningen av kranens rörelse skedde på ungefär samma sätt som för slaglängden där ett 

avståndsmått togs från skopan på kranen till neutral-planet. Sedan ställdes kranen in för de 

olika fallen med gupp respektive grop, så att avståndet var samma för skopa-gupplan som för 

skopa-neutralplan. Dock mättes nu avståndet mellan skopa och neutralplanet för båda fallen, 

alltså innan och efter att kranen ställts in efter gupp/grop planet. 

 

Beräkning av ackumulatorstorlek 

Med resultatet från CAD-simuleringen där fjädringsväg räknats ut, var det dags att räkna på 

ackumulatorstorlekar. För att få en uppfattning om hur dimensionering av ackumulatorer 

fungerar användes ett program som är till för överslagsberäkning, (PMC Hydraulics AB 

2012). Där matades värden in för den arbetande volymen, högsta resp. lägsta arbetstryck samt 

förladdningstryck för ackumulatorn. När detta var gjort räknade programmet sedan ut vilken 

ackumulatorvolym som behövdes för det aktuella fallet. Fjädringsvägen som räknades ut i 

CAD-modellen räknades om till volym för att få den arbetande volymen för ackumulatorn. 

Sedan gjordes en tabell med olika värden för högsta och lägsta arbetstryck samt 

förladdningstryck för att se hur ackumulatorvolymen ändras.  
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3. Resultat 
 

Det som ganska snabbt blev införstått var att den genomgående lösningen för alla var en typ 

av ackumulatorsystem som skulle dämpa vibrationer vid körning.  

 

En ackumulator används i hydraulsystem när det finns ett behov av att lagra energi. Eftersom 

olja har relativt låg kompressibilitet utnyttjar man exempelvis en gasackumulator vid ökande 

vätsketryck/gastryck. Eftersom gas har högre kompressibilitet kan då ackumulatorn uppta 

vätskevolymer vid tryckhöjningar. Energilagringen sker därmed genom att gasen 

komprimeras,(Isaksson 1999). 

3.1 Research 
Det som även kom fram vid researcharbetet var att olika säkerhetskrav och CE-märkningar 

var olika beroende på vilken typ av entreprenadmaskiner man gjorde sökningar inom. 

Exempelvis så har hjulgrävmaskiner, som detta ex-jobb var inriktat mot, ett krav att deras 

kranar ska innehålla s.k. lasthållningsventiler eller även kallat slangbrottsventiler. Detta är för 

att om exempelvis en hydraulslang skulle gå sönder och man får ett läckage så får inte kranen 

på maskinen falla mot marken. Detta på grund av att det inom de arbetsområden som 

maskinen används även rör sig markarbetare, och för att öka säkerheten för dessa 

markarbetare har maskinen detta krav. Detta försvårade informationssökningen eftersom 

exempelvis hjullastare inte har detta kravet vilket gör att deras typer av dämpningssystem inte 

helt kunde användas för detta ändamål. 

 

Hultdins 

Hultdins är ett företag som har ett s.k. eftermarknadskitt som går att köpa. Deras produkt heter 

HDS vilket är förkortning för Hultdins Damping System och är lastdämpning för mobila 

lastmaskiner, (Hultdin System AB, 2012). Detta innefattar ett block som olika storlekar av 

membranackumulatorer fästs i beroende på vilken dämpfunktion man vill ha. Detta block 

monteras på kranens cylinder med anslutning till kolvsidan. Mellan blocket och cylindern 

sitter en elektronisk avstängningsventil så att man kan bestämma själv när man vill köra med 

dämpning eller inte, se figur 5. Detta system är till för maskiner utan lasthållningsventiler, 

vilket gör att man kan ansluta direkt till cylinderporten. 

 
Figur 5. Visar komponenter och hydraulschema för Huldins Damping System. 
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Lastarmsfjädringssystem för dämpning av lastarmsrörelse 

Detta är ett patent som Volvo Wheel Loaders AB äger, (Patent- och Registreringsverket-PRV 

2012). Detta är ett fjädringssystem som är framtaget för deras hjullastare som alltså inte har 

något krav på lasthållningsventiler. Systemet innefattar i första hand en ackumulator som är 

ansluten till kolvsidan på cylindern som skall dämpas, och stångsidan på cylindern är ansluten 

till tank. Sedan innehåller systemet två olika ventilorgan där det ena är anslutet mellan 

ackumulatorn och kolvsidan på cylindern, och det andra mellan tanken och stångsidan på 

cylindern, se figur 6. 

 

Gemensamt för de flesta fjädringssystem som är anpassat för bland annat hjullastare är att vid 

körning över ett gupp leds hydrauloljan från kolvsidan in i ackumulatorn som dämpar 

nedåtrörelsen på kranen och olja från tank sugs in i stångsidan. Vid körning i en grop sker 

motsatt rörelse då kranen vill gå uppåt, vilket gör att hydraulolja sugs från ackumulatorn in i 

kolvsidan och oljan på stångsidan går till tank. 

 

Det som Volvo har patent på är deras ventilorgan som ska motverka problemen med att 

bibehålla det inställda läget hos lastarmsaggregatet när fjädringssystemet är avaktiverat, samt 

bibehålla det inställda läget när fjädringssystemet aktiveras. Problemen är att när exempelvis 

hjullastaren med fjädringssystemet avaktiverat fyller skopan så blir trycket högre i cylindern 

än i ackumulatorn. Om fjädringssystemet då aktiveras kommer kranen att sjunka hastigt på 

grund av att överskottstrycket i cylindern åker in i ackumulatorn. För att detta inte ska ske 

fylls ackumulatorn med olja så fort trycket blir högre i cylindern så att trycket ska bli lika. 

Men om sedan hjullastaren tömmer skopan igen så är trycket högre i ackumulatorn än i 

cylindern vilket gör att när fjädringssystemet åter aktiveras så får kranen en uppåtgående 

kickrörelse på grund av det högre trycket i ackumulatorn. Med Volvos uppfinning motverkas 

dessa problem. 

 
Figur 6. Visar hydraulschema på Volvos Lastarmsfjädringssystem 
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H-Dämparen 

Är ett företag som bygger ihop kolvackumulator-lösningar till samtliga lastmaskiner. Dock ej 

till hjulgrävmaskiner på grund av lasthållningsventiler som försvårar. De bygger dämpsystem 

till lyft, sväng och vippfunktioner på lastmaskinerna. 

 

Hydac 

Hydac Fluidteknik AB är ett företag likt Hultdins och H-Dämparen som bygger ihop 

ackumulator-lösningar. Hydac har själva tagit fram dämpsystem för hjullastare och liknande 

maskiner, (Hydac Fluidteknik AB 2012).  

Deras dämpsystem fungerar så att en övertrycksventil jämför trycket i ackumulatorn och 

trycket i cylindern så att om trycket är större i ackumulatorn skickas överskottet från denna till 

tank. Om trycket är större i cylindern ökar trycket i ackumulatorn tills samma trycknivå 

uppnåtts. På detta sätt ändras trycket i ackumulatorn så fort någon skillnad på trycket sker i 

cylindern, exempelvis om man fyller skopan med sten eller liknande, även fast dämpsystemet 

inte är aktiverat.  

 

Ett möte med Anders Tågmark som arbetar på Hydac anordnades där Anders fick berätta lite 

om vad Hydac är för ett företag och vad de sysslar med. Han visade upp ett hydraulschema 

över deras framtagna lösning, se figur 7. Anders
1
 berättade att hans tyska kollegor i samarbete 

med Volvo utarbetat och provat fram ett dämpsystem för hjulgrävmaskinerna. Dock har denna 

lösning inte implementerats på någon seriemaskin ännu och inget system har blivit beställt av 

Hydac från Volvos sida, vilket gör att möjligheterna för detta exjobb ökar.  

 

Vid mötet beslutades att genomförandet av detta exjobb skulle göras i samarbete med Hydac. 

Vid en eventuell prototypframtagning skulle vi bestämma vilka komponenter som behövs och 

vilka dimensioner som behövs på dessa, så ska Anders förse oss med de komponenter vi 

behöver. 

 
Figur 7. Hydac dämpsystem 

                                                 
1
 Anders Tågmark Säljare Hydac, intervju den 6 mars 2012 
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Ackumulatortyper 

De olika typer av ackumulatorer som finns enligt (Isaksson 1999) är:  

 

Viktsackumulator, består av en cylinder som innehåller en viktsbelastad kolv som gör att 

trycket i cylindern är konstant oberoende av uttagen oljemängd. 

 

Fjäderackumulator, kolven i cylindern pressas här mot oljan med hjälp av en fjäder.  

 

Kolvackumulator, fungerar som en gasdämpare då olja och gas är separerade med hjälp av 

en kolv. 

 

Blåsackumulator, är till funktionen samma som kolvackumulatorn men separeringen av olja 

och gas sker m h a en gummiblåsa istället. Har dock en begränsad kapacitet jämförelsevis. 

 

Membranackumulator, är också gasfylld men separering sker här med ett membran.  

 

De vanligaste är av typerna blås- och kolv. För användande vid dämpning av rörelser är 

typerna blås-, membran- och kolvackumulatorer de som används. 

 

Studiebesök 

Ett studiebesök gjordes hos Swecon i Eskilstuna där jag och min handledare Martin Ekefalk 

hade möte med Marcus Strömberg och Peter Bäck på Swecon. Vid mötet ställde jag de frågor 

som jag förberett och fick svar på de flesta. Enligt Swecon verkar efterfrågan vara stor på 

fjädringssystem till Volvos maskiner, och många verkar intresserade av vad detta exjobb leder 

fram till. Marcus
2
 och Peter

3
 berättar att de maskinister de pratat med vill ha ett system som 

har liknande funktion som det system CAT har på sina maskiner. CAT har ett system där de 

dämpar rörelsen i bomcylindrarna. Marcus berättar att en maskinist i Luleå monterat ett 

dämpsystem på sin EW 160 där man använt en blåsackumulator som man monterat på 

tiltcylindern med anslutning utanför originalblocket med lasthållningsventilen. Detta system 

visade sig inte fungera särskilt bra då man hade problem med att kranen sjönk vid transport 

pga läckage över en ventil. Sedan hade man använt sig av en för liten ackumulator så denna 

hade gått sönder när trycket blivit för högt vid körning i gupp. Så deras spontana 

uppfattningar var att man ska använda sig av kolvackumulator då dessa är mer lämpliga för 

detta ändamål samt att man ska sätta ackumulatorerna på bomcylindrarna istället.  

 

Frågor och svar vid studiebesök 

En del frågor som uppkommit under researcharbetet ställdes till Marcus och Peter på Swecon. 

Dessa var: 

1. Vilket läge har man kranen i vid transportkörning? 

- Man vill ha kranen så långt bak som möjligt för att få fri sikt åt höger vid 

transportkörning. Kranen får heller inte sticka ut för långt framför maskinen. 

 

2. Vilka lastfall i cylindern bildas vid körning? 

- Måste beräknas. 

 

3. Vilka trycknivåer uppkommer vid körning? 

- Gör en mätning under körning med maskin. 

                                                 
2
 Marcus Strömberg Produktspecialist specialutrustningar Swecon, intervju den 30 mars 2012 

3
 Peter Bäck Produktspecialist grävmaskiner Swecon, intervju den 30 mars 2012 
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4. Hur stor fjädringsväg behövs? 

- Beräknas fram. 

 

5. Vilken/vilka cylindrar skall dämpas på kranen? 

- Lista fördelar och nackdelar med båda fallen. 

 

6. Skall dämpsystemet dimensioneras för endast tom skopa vid transport? 

- Skall dimensioneras för det tyngsta verktyget. Man får ej köra med saker i skopan 

vid transport enligt svensk lag. 

  

7. Vilken typ av ackumulator skall användas, kolv- eller membranackumulator? 

- Lista fördelar och nackdelar för båda. 

 

8. Vilken storlek på maskin skall det dimensioneras för, en modell eller flera? 

- Kommer dimensioneras för den vanligaste och mest säljande modellen EW160. 

 

9. Vad får det kosta Swecon att köpa in? 

- Om systemet skulle kosta runt 15000:- för kunderna skulle detta vara populärt. 

Smärtgränsen tros ligga mellan 20-25000:-.  

 

10. Hur ska systemet aktiveras? 

- Skall kunna aktiveras på ett sätt som gör att man exempelvis bara kan ha 

dämpning vid transportkörning.  

 

11. Ska förladdning av ackumulator finnas? 

- Om dropp vid aktivering av systemet visar sig bli för stor bör detta finnas.  

 

12. Hur stor är försäljningen av hjulgrävmaskiner? 

- Ca 150 stycken hjulgrävmaskiner/år.  

 

Vid slutet av mötet sammanställdes det man gått igenom under dagen och en prioriteringslista 

upprättades på de saker som Marcus och Peter tyckte var viktigt att ha i åtanke vid 

framtagning av koncept. Dessa saker var i fallande ordning: 

 

1. Dropp vid aktivering 
Kranen får ej tappa för stor höjd vid aktivering av dämpsystemet då detta bl. a  kan 

utgöra skaderisk för medarbetare som arbetar kring maskinen. 

 

2. Komponentkostnad 

Om totalt färdigt dämpsystem skulle kosta ca 15000 skulle detta vara populärt. 

Smärtgräns tror Swecon ligger runt 20-25000. 

 

3. Robust 

Systemet måste vara robust och klara av de krafter och laster som kan tänkas 

uppkomma vid transportkörning.  

 

4. Montagetid 4-8 h 

Peter Bäck tyckte att en montagetid på 4-8 timmar för färdigt dämpsystem vore bra. 
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5. Funktion vid olika laster 

Dämpsystemet ska dimensioneras så det fungerar för det tyngsta verktyget som kan 

monteras på kranen. Exempelvis rototilt 700 kg, + snabbfäste 200 kg, + skopa 700-800 

kg. 

 

6. Smart aktivering 

Innebär att man inte exempelvis ska kunna gräva med dämpningen aktiverad eller att 

man inte kan slå på dämpningen när man inte vill ha den. Man kanske bara ska kunna 

aktivera dämpningen när man har en växel i.  

 

Med hjälp av denna prioriteringslista kunde sedan en kravspecifikation göras för vad 

koncepten borde uppfylla, se bilaga 14. 
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3.2 Beräkning 
Beräkning ackumulatorvolym 

Vid beräkning av förladdningstryck med ackumulatorer är tumregeln att förladdningstrycket 

skall vara 80 % av systemtrycket, alltså det tryck som krävs för att hålla kranen i statiskt läge. 

Då inga tryckmätningar på maskin utförts fick indata till tabeller nedan antas. I första fallet 

med bomcylinderdämpning varieras det lägsta arbetstrycket från 50-100 bar och det högsta 

arbetstrycket från 100-150 bar. I det andra fallet med tiltcylinderdämpning varieras det lägsta 

arbetstrycket från 50-100 bar och det högsta från 200-250 bar. 

 

 
Tabell 1, Beräkning av ackumulatorvolym, bomcylinderdämpning 

Beräkning ackumulator        

Dämpning av bomcylindrar       

       

Lägsta arbetstryck (bar) 50 60 70 80 90 100 

Högsta arbetstryck (bar) 100 110 120 130 140 150 

Förladdningstryck (bar) 40 48 56 64 72 80 

Arbetande volym (l) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

       

Ackumulatorvolym (l) 1,35 1,5 1,66 1,81 1,96 2,11 

 

Vid dämpning av bomcylindrar antas att en ackumulatorvolym på 2 liter per cylinder är en 

rimlig storlek enligt utfallet i tabellen. 

 
Tabell 2, Beräkning av ackumulatorvolym, tiltcylinderdämpning 

Beräkning ackumulator       

Dämpning av tiltcylinder       

       

Lägsta arbetstryck (bar) 50 60 70 80 90 100 

Högsta arbetstryck (bar) 200 210 220 230 240 250 

Förladdningstryck (bar) 40 48 56 64 72 80 

Arbetande volym (l) 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

       

Ackumulatorvolym (l) 3,32 3,53 3,75 3,96 4,17 4,38 

 

Vid dämpning av tiltcylindern antas att en ackumulatorvolym på 4 liter är en rimlig storlek 

enligt tabellen. 
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Beräkning slaglängd och kranrörelse 

Beräkningen gjordes med hjälp av CAD där avståndsmätningar gjordes mellan olika plan som 

simulerade gupp respektive grop i vägen.  

 
Tabell 3. Beräkning slaglängd, Bomcylinderdämpning 

Fall 1, Gupp 100 mm, Dämpning av bomcylindrar  

    

Skopa-neutralplan = 260mm Skopa-gupplan = 260mm 

Kolv-ändläge = 27,08mm Kolv-ändläge = 45,8mm 

    

ΔL (bomcylinder) =  18,72mm   

    

Fall 2, Grop 100mm, Dämpning av bomcylindrar  

    

Skopa-neutralplan = 260mm Skopa-gropplan = 260mm 

Kolv -ändläge =  27,08mm Kolv-ändläge =  9,07mm 

    

ΔL (bomcylinder) = 18mm   

    

Amplitud för fall1 och fall2 =   40mm   

Arbetande volym i cylinder = 0,4 liter   

 

Slaglängden/fjädringsvägen som cylindrarna behöver göra för att skopan skall hållas på 

samma nivå över marken vid både gupp och grop är ca 20mm för båda fallen. Detta ger ett 

oljeflöde på ca 0,2 liter in i ackumulatorn, vilket ger en arbetande volym på 0,4 liter för 

ackumulatorn.  

 
Tabell 4, Beräkning kranrörelse, bomcylinderdämpning 

Dämpning av bomcylindrar 

  

Underlag Avstånd (skopa-neutralplan) 

Neutralt: 194mm 

Gupp: 13,6mm 

Grop: 378,mm 

  

Δ(Neutralt-Gupp) = 180mm 

Δ(Grop-Neutralt) = 184mm 

Amplitud = 360mm = 3,6dm 

 

Vid dämpning av bomcylindrarna är kranrörelsen,(amplituden) i höjdled som störst 3,6 dm. 

Detta inträffar då ett gupp är direkt följt av en grop eller tvärtom.  
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Tabell 5. Beräkning slaglängd, tiltcylinderdämpning 

Fall 3, Gupp 100mm, Dämpning av tiltcylinder  

    

Skopa-neutralplan = 330mm Skopa-gupplan = 330mm 

Kolv-ändläge = 751mm Kolv-ändläge = 792,2mm 

    

ΔL (tiltcylinder) = 41,2mm   

    

Fall 4, Grop 100mm, Dämpning av tiltcylinder  

    

Skopa-neutralplan = 330mm Skopa-gropplan = 330mm 

Kolv-ändläge = 751mm Kolv-ändläge = 708,5mm 

    

ΔL (tiltcylinder) = 42,5mm   

    

Amplitud för fall3 och fall4 =  85mm   

Arbetande volym i cylinder = 1,6 liter   

 

Slaglängden/fjädringsvägen som tiltcylindern behöver göra vid gupp och grop på 100mm är 

ca 40mm, vilket ger ett oljeflöde på ca 0,8 liter in i ackumulatorn. Detta ger en arbetande 

volym på 1,6 liter för ackumulatorn. 

 

 
Tabell 6, Beräkning kranrörelse, tiltcylinderdämpning 

Dämpning av tiltcylinder 

  

Underlag Avstånd (skopa-neutralplan) 

Neutralt: 330mm 

Gupp: 136mm 

Grop: 535mm 

  

Δ(Neutralt-Gupp) = 194mm 

Δ(Grop-Neutralt) = 205mm 

Amplitud = 400mm = 4dm 

 

Vid dämpning av tiltcylindern är nivåskillnaden i höjdled på kranen ca 4dm vid körning i 

gupp följt av grop eller tvärtom.  

 

Beräkning fjäderkonstant 

Detta gjordes för att se vilket K-värde som ackumulatorn bör motsvara för att få så optimal 

dämpning som möjligt. K-värdet för bomcylinderdämpning blev 18,8 *10
6
 [N/m], och K-

värdet för tiltcylinderdämpning blev 7,71 * 10
6
 [N/m], se bilaga 3. 
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3.3 Koncept 
 

Efter överläggning med min handledare Martin Ekefalk beslutades att vi skulle välja att 

placera systemet innanför lasthållningsventilen. Detta beslutades med tanke på att man oftast 

har problem med att ventiler läcker när man placerar blocket för ackumulatorn utanför 

lasthållningsventilen, på grund av att tätningarna i ventiler inte alltid håller tätt. Läckaget gör 

att kranen sjunker i höjdled vid transportkörning. Detta problem undviks genom att placera 

dämpsystemet innanför lasthållningsventilen eftersom denna garanterat är tät mot läckage.  

Då vi ville slippa problemet med en sjunkande kran valde vi att gå innanför 

slangbrottsventilen, dock måste anslutningen mellan block och ackumulator vara ett rör så att 

risken för ett eventuellt slangbrott elimineras. 

 

Dämpning av bomcylindrar 

Systemet består i huvudsak av två stycken 2-liters ackumulatorer av serien SK350-2 med 

125mm i ytterdiameter och 420mm lång, två stycken blockmonterade ventiler av typen 

WS16-ZR med block som är anpassade för maskinen och som har SAE flänsanslutning för rör 

till ackumulatorn, ett standardhus med en ON-OFF ventil som också är av typen WS16-ZR till 

stångsidan på cylindrarna, samt bockade rör för anslutning mellan ackumulator och 

ventilblock.  

Kolvackumulatorer fästs runt lyft-/bomcylindrarna med klämmor. Ackumulatorerna ansluts 

till ventilblocken som fästs emellan cylinderporten och originalblocket på respektive cylinder. 

Eftersom ackumulatorn sitter innanför blocket med lasthållningsventilen måste anslutningen 

mellan ackumulator och block vara med rör, se figur 8.  

Aktivering av systemet sker genom att elektriska signaler går till de två ventilerna som 

ansluter kolvsidan till ackumulatorerna samt ON-OFF ventilen som ansluter stångsidan till 

tank. 

 

 

 
Figur 8, Koncept bomcylinderdämpning 



 

 

 

 

- 21 - 

 

 

 

Eftersom bomcylindrarna är rörliga vid dämpning och resterande delar på kranen är stumma 

gör detta att kranen får en gungrörelse framåt och bakåt, se figur 9. 

  

 
Figur 9, Kranrörelse vid bomcylinderdämpning 

  

Dämpning av tiltcylinder 

Systemet består av en 4-liters ackumulator av serien SK400-4, en blockmonterad ventil av 

typen WS16-ZR med anpassat block för maskinen och som har SAE flänsanslutning för rör 

till ackumulatorn, ett standardhus med ON-OFF ventil av typen WS16-ZR samt ett bockat rör. 

En kolvackumulator fästs kring tiltcylindern med klämmor. Samma koncept som för 

bomcylindrarna där det anpassade ventilblocket monteras mellan blocket med 

lasthållningsventilen och cylinderporten, och ackumulatorn fästs i blocket med ett rör, se figur 

10 och 11. 

 



 

 

 

 

- 22 - 

 

 

 
Figur 10, Koncept tiltcylinderdämpning 

 
Figur 11, Koncept tiltcylinderdämpning 
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Eftersom tiltcylindern är rörlig i detta system och resterande delar är stumma ger detta en 

kranrörelse upp och ner i höjdled, se figur 12. 

 

 
Figur 12, Kranrörelse vid tiltcyl. Dämpning 

 

3.4 Konceptval 
Konceptval gjordes efter ett möte med Anders Tågmark på Hydac där de två koncepten 

presenterades. Anders gjorde då en kostnadskalkyl för de två koncepten som sedan var av stor 

betydelse vid konceptvalet, i och med att priset på lösningen hade hög prioritet enligt 

prioriteringslistan. 

 

Vid val av ackumulator blev kolvackumulatorn den som verkade mest lämplig, se Tabell 7 

och 8. Enligt Anders Tågmark på Hydac är just kolvackumulatorer bättre lämpade för det 

ändamål som projektet handlar om. Kolvackumulatorn är lite långsammare i reaktion än 

membranackumulatorn på grund av friktion mellan kolv och cylinder, men klarar stora 

tryckstötar bättre. Kolvackumulatorn kan heller inte gå sönder på samma sätt som membran-

ackumulatorn där membranet går sönder om det blir för höga tryckspikar, vilket lätt kan 

hända. I en kolvackumulator blir resultatet att den bottnar och blir stum om trycket blir för 

högt, men den går inte sönder.  

 

Membranackumulatorn har även ett förhållande för hur högt hydraultryck man kan köra in i 

ackumulatorn, vilket inte är bra då det lätt kan uppkomma tryckspikar som är högre än vad 

systemet är dimensionerat för. Detta förhållande är att högsta tillåtna tryck är ca 8 gånger 

förladdningstrycket. I en kolvackumulator kan man köra in så mycket som den är godkänd 

för.   
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Val av ackumulator 

De två alternativen som valet stog mellan var Membranackumulatorn, se figur 13, och 

Kolvackumulatorn, se figur 14. 

 
Figur 13, Membranackumulator 

 
Figur 14, Kolvackumulator 
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De två alternativen jämförs i +/- listorna nedan. Det alternativ som får flest (+) i förhållande 

till (-) av de två är bäst lämpad. 

 

 
Tabell 7. +/- Lista membranackumulator 

  Membranackumulator 

 + - 

 Billigare Slits fortare 

 Ingen friktion, kvickare Kan behövas flera stycken 

  Krävs fler komponenter vid installation 

  Större begränsning på vilka tryck som tillåts  

  Membranet går sönder om tryckspik är för hög 

    

Summa +2 -5 

 
Tabell 8. +/- Lista kolvackumulator 

  Kolvackumulator 

 + - 

 Robust Dyrare 

 Bra vid fjädring av stora krafter  Har friktion, lite långsammare 

 Enkel fastsättning med klammor runt cylindrarna  

 Tål stora tryckstötar bättre  

 Kan inte gå sönder på samma sätt som membran   

    

Summa +5 -2 

 

Enligt +/- listorna faller kolvackumulatorn ut som den mest lämpade för detta arbete. 
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Val av dämpsystem 

I tabellerna nedan jämförs de två koncepten med varandra. Det koncept som får flest (+) i 

förhållande till (-) faller ut som det bästa alternativet. 

 
Tabell 9. +/- lista för bomcylinderdämpning 

 Fjädring av bomcylinder 

 + - 

 Dubbla cylindrar som tar upp kraften Kan inte ha kranen fullt bakåtlutad för fri 
sikt åt höger 

 Inte så lång fjädringsväg som för tiltcyl. Kan bli dyrt med två ackumulatorer 

 Behöver inte lika stora ackumulatorer Mer slangdragning 

 Ackumulatorernas storlek skymmer inte 
sikten så mycket 

Fler komponenter 

 Lite mindre nivåskillnad på bommen Gungrörelse fram och tillbaka med kranen 

Summa +5 -5 

 

Fördelarna med systemet för bomcylindrarna är att kraften från kranen vid ett gupp tas upp 

av bägge bomcylindrarna, vilket gör att ackumulatorerna inte behöver vara så stora för att 

klara trycken som uppstår. Cylindrarna behöver heller inte lika stor fjädringsväg enligt 

uträkningen i CAD-modellen. Eftersom fjädringsvägen inte är lika stor blir också utslaget på 

kranen mindre vid dämpning, vilket inte ger ett lika svajigt intryck på föraren. Då 

ackumulatorerna är mindre skymmer inte dessa lika mycket sikt åt höger. 

 

Nackdelarna med detta system är att man inte kan ha kranen helt bakåtlutad eftersom 

bomcylindrarna måste ha slaglängd vid dämpningen. Detta gör att kranen istället skymmer 

sikten och att hävarmen mellan maskinens masscentrum och kranens masscentrum blir längre, 

vilket ger ett större vridmoment vid gupp/grop. 

Andra nackdelar är att systemet kräver dubbelt så många komponenter eftersom det är två 

cylindrar som skall dämpas. Detta gör att systemet blir dyrare och att mer slangdragning och 

kopplingar behöver göras på grund av att de båda cylindrarnas stångsidor måste 

sammankopplas för att kunna använda ON-OFF ventilen som leder till tank, se bilaga 1.  

Om man vill att magneterna på ventilhusen ska peka in mot centrum på kranen resulterar detta 

i ett vänster- och ett högerblock, eftersom o-ringstätningen hamnar olika. 

 

Tabell 10. +/- lista för tiltcylinderdämpning 

 Fjädring av tiltcylinder 

 + - 

 Kan ha kranen fullt bakåt lutad Längre fjädringsväg 

 Behöver bara en ackumulator Större ackumulator 

 Mindre slangdragning Ackumulatorn skymmer sikten mer åt höger pga. storlek 

 Mindre antal komponenter Kan kännas mer svajigt pga. större kranrörelse 

 Mer naturlig rörelse upp och ner  

Summa +5 -4 

 

Fördelen med systemet för tiltcylindern är att det bara krävs en ackumulator och att antalet 

komponenter blir hälften så många, vilket gör att systemet blir billigare. Eftersom man inte 
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använder bomcylindrarna kan kranen lutas så långt bakåt som möjligt vilket ger bättre sikt åt 

föraren åt höger. Genom att ha kranen fullt bakåtlutad gör också att kranen inte sticker ut så 

långt framför maskinen vilket minskar hävarmen och momentet som uppstår när framhjulen 

hamnar i en grop eller ett gupp, eftersom masscentrum för kranen inte hamnar lika långt ifrån 

masscentrum på maskinen. 

En annan fördel är att rörelsen för tiltcylindern blir mer naturlig då krandelen som blir rörlig 

rör sig upp och ner istället för gungrörelsen med bomcylindrarna, se figur 9 och 12. 

 

Nackdelen med systemet är att ackumulatorn måste vara större då fjädringsvägen blir större. I 

och med att ackumulatorn måste vara ca dubbelt så stor som för systemet med 

bomcylindrarna skymmer ackumulatorn sikten åt höger istället för kranen som vid 

bomcylinderdämpningen.  

Eftersom tiltcylindern måste ha större fjädringsväg än bomcylindrarna gör detta att kranen gör 

större utslag i höjdled ute vid skopan. Detta kan ge ett ”svajigt” intryck på föraren som ser att 

kranen rör sig mycket ute vid skopan, och tänker då inte på att komforten inne i maskinen är 

bättre än förut.  

Vad som kan komma att påverkas är det maximala grävdjupet på grund av att ackumulatorn 

förmodligen kommer att ta i maskinkroppen vid maximalt utfälld kran. Dock är det inte så 

vanligt att man använder sig av sådana grävdjup då man i stort sett gräver under sig själv. 

 

Vid konceptvalet för vilket dämpsystem man skulle använda mellan bomcylinderdämpning 

och tiltcylinderdämpning faller enligt +/- listorna konceptet för tiltcylindern ut som det bästa 

alternativet. 

 

3.5 Slutresultat 
Det slutliga resultatet blev att man ska utveckla konceptet för tiltcylinderdämpning. Systemet 

består alltså av en kolvackumulator som fästs på tiltcylindern med ventilblock innanför 

Volvos originalblock. Ackumulatorn fästs med klämmor runt cylinder och anslutningen 

mellan ackumulator och ventilblock är med ett bockat rör.  

 
Figur 15, Slutligt konceptval 
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Figur 16, Visar placering av komponenter 

 
Figur 17, Visar hydraulschema för konceptet med tiltcylinderdämpning, se även bilaga 2. 

Funktionen kan jämföras med en vanlig stötdämpare. Vid körning i ett gupp vill stötdämparen 

tryckas ihop vilket även tiltcylindern kommer att göra. När kolven på cylindern åker innåt 

flödar oljan på kolvsidan in i ackumulatorn där flödet dämpas genom att gasen i ackumulatorn 

komprimeras. När oljan på kolvsidan flödar in i ackumulatorn sugs samtidigt olja in i 

stångsidan på cylindern från tank. Detta gör att endast nedåtgående rörelse på kranen dämpas, 

vilket gör att vid körning i en grop så dras cylindern istället ut genom att kranen rör sig uppåt 

för att sedan dämpas när kranen är på väg ner igen. 

 

När systemet är avaktiverat är anslutningen mellan ackumulator och kolvsidan på cylindern 

stängd samt anslutningen mellan stångsidan på cylindern och tank. När systemet sedan 

aktiveras slår ventilerna om så att dessa anslutningar öppnas, se figur 17 eller bilaga 2. 
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4. Utvärdering 
 

Vid framtagningen av koncept togs hänsyn till vissa parametrar. 

Med tanke informationen om att Volvo redan utreder en lösning för deras maskiner, och att vi 

inte vill tillverka en lösning som blir konkurrerande med Volvo, blev valet att göra en så enkel 

och billig lösning som möjligt.  

 

Eftersom lösningen skulle vara enkel blev beslutet att inte bry sig om förladdning av 

ackumulatorn för att förhindra nivåskillnader på kranen. Eftersom det framkom vid intervjun 

på Swecon att man enligt svensk lag inte får frakta verktyg och andra saker i skopan vid färd 

på väg blev beslutet att systemet skulle dimensioneras för dämpning av kran med tom skopa. 

Genom att man då måste ha tömt skopan innan man aktiverar dämpsystemet och åker ut på 

väg uppkommer inga nivåskillnader på kranen vid aktivering.  

 

Vid beräkning av ackumulatorstorlekar fick de olika lastfallen antas då ingen mätning på 

maskin kunnat göras. Tanken var att mätningar skulle ske i samband med studiebesöket hos 

Swecon i Eskilstuna, men vid det tillfället fanns ingen maskin av modell EW160C som 

arbetet var inriktat mot tillgänglig. Istället fick iakttagelser och bilder tas på en maskin av 

modell EW180C.  

 

Uträkning gjordes på fjäderkonstanten för de två koncepten för att ge exempel på beräkningar 

som behövs göras i ett fortsatt arbete.  

När man åker över ett gupp med aktiverat dämpsystem kommer kranen i svängning i 

förhållande till maskinkroppen. Denna svängning är olika beroende på hur fort man åker samt 

hur själva guppet ser ut. Detta på grund av att kraften som påverkar kranen i höjdled är 

beroende av accelerationen. Är guppet exempelvis kantigt och tvärt resulterar detta i en 

kraftigare svängning till skillnad om guppet skulle vara runt med en mjuk övergång.  

Det man vill är att göra en mätning under körning för att se vilka tryckförändringar som 

uppkommer för att veta vilket högsta och lägsta tryck man skall dimensionera 

ackumulatorerna efter.  

 

Genom att aktivera dämpsystemet gör man kranen rörlig i förhållande till maskinkroppen 

vilket gör att den rörelseenergi som annars påverkar hela maskinen går ut i kranen och sätter 

denna i svängning. Denna svängning dämpas sedan ut av ackumulatorn. För att få ett så 

optimalt dämpsystem som möjligt vill man att ackumulatorn ska ha en fjäderkonstant som 

dämpar ut den svängning som uppkommer vid körning så bra som möjligt. Denna 

fjäderkonstant bör då motsvara den som beräknats fram med hjälp av tryckmätningarna. 

Observera då att de fjäderkonstanter som beräknats fram i bilaga 3 enbart är 

överslagsberäknat genom att anta att kraften som påverkar kranen vid körning i gupp 

motsvarar en tryckökning med 3G, alltså 3 gånger den normala gravitationskraften. Detta 

eftersom tryckmätningar som tidigare nämnts inte kunnat utföras under projektets gång.  

Parametrar man kan ändra på för att justera ackumulatorsystemets fjäderkonstant är 

förladdningstrycket och strypningen av flödet in i ur ackumulatorn. Detta får man då laborera 

med för att få systemet så optimalt som möjligt.  

 

Vad man då bör ha i åtanke vid inställning och dimensionering av ackumulatorer är för vilka 

förhållanden som är vanligast vid körning. Vilken typ av underlag och i vilka hastigheter som 

man har mest problem med att maskinen gungar. Om man anpassar systemet till lägre 
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hastigheter och mindre och mjukare gupp kan systemet ”bottna ut” om man åker fortare och 

guppen blir kraftigare, vilket kan förstöra systemet. Men om man istället dimensionerar 

systemet för högre hastigheter och kraftigare gupp kan detta göra att systemet blir stumt för 

mindre gupp och hastigheter. Det som då är intressant är inom vilka gränser som 

ackumulatorerna klarar av att arbeta inom.  

Vid överslagsberäkningen på ackumulatorvolym skrevs gränsvärdena, alltså max- och min-

arbetstryck in, samt vilken arbetande volym som motsvarar intervallet mellan max- och min-. 

Sedan är då frågan hur bra systemet dämpar inom detta intervall. Om ackumulatorn i sin tur 

har ett intervall där den har som bäst dämpningsförmåga, vill man anpassa denna efter det 

intervall som är mest förekommande vid körning. 

 

Då maxhastigheten för EW160C är 35 km/h (Swecon Anläggningsmaskiner AB, 2012) och 

den vanligaste hastigheten inom städer är 30km/h bör systemet vara anpassat för de 

trycknivåer som uppkommer vid körning i gupp och grop i just 30 km/h. 

En bedömning är att man oftast använder dessa maskiner i stadsmiljö vilket gör att 

transportsträckor för dessa är på just allmänna vägar vilket gör att hastigheter lätt kan uppnå 

30 km/h. 

 

Efter att ha fått kostnadskalkylen från Anders om hur mycket komponentkostnaden skulle bli 

för respektve koncept visade det sig att båda koncepten låg inom budgetramarna, dock 

tillkommer såklart kostnader sedan för färdigställande av lösningen med tillverknings, 

montage, inköp och reservdels-underlag. 

 

Ett förslag till aktivering av systemet är att man exempelvis har en knapp som man måste 

hålla in ett antal sekunder, detta för att man ej ska kunna aktivera systemet utan avsikt. Andra 

förslag är att man exempelvis måste ha lagt i en körväxel på maskinen för att systemet ska 

kunna aktiveras. Någon utredning på hur detta skulle kunna tillämpas i praktiken har inte 

gjorts i detta arbete. 
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5. Slutsatser 
 

Målet var att ta fram en enkel och billig lösning, vilket lyckades ganska bra. Meningen var 

inte att ta fram en komplett färdig lösning, utan meningen var att göra underlag för en 

prototypframtagning som sedan kan leda till vidare färdigställning av lösning. Slutsatsen är då 

att man i första hand ska inrikta sig på lösningen med tiltcylinderdämpning. Detta system är 

billigare och även lättare att montera på grund av mindre antal komponenter.   

Båda koncepten rymdes inom kostnadskraven som Swecon satt ut komponentmässigt, men 

systemet för tiltcylinderdämpningen var billigare än för bomcylinderdämpningen vilket gjorde 

denna mer aktuell.  

 

Vad som behövs göras för ett fortsatt arbete är främst att göra tryckmätningar på en maskin 

för att se vilka tryck som uppstår vid körning i ojämnt väglag. Med dessa mätningar kan man 

sedan fastställa vilken storlek som behövs på ackumulatorn, men även för att kunna räkna ut 

mer exakt vilken fjäderkonstant som systemet behöver. 

Vad som även måste göras i ett fortsatt arbete är att kolla närmare på hur aktivering av 

systemet ska gå till. 
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6. Tackord 
 

Stort tack till arbetsgivaren Camatec som varit en väldigt trevlig och bra arbetsplats under 
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support. Även tack till Mikael Åsberg för handledning på Karlstads Universitet. 
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Bilaga 1: Hydraulschema bomcylinderdämpning 
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Bilaga 2: Hydraulschema tiltcylinderdämpning 
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Bilaga 3: Beräkning av fjäderkonstant 
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Bilaga 4: Projektplan 

Projektplan 
Emil Johansson – Maskiningenjo rsprogrammet a k3 

Bakgrund 
Varför projektet har startats? 

Projektet har startats därför att en förfrågan gjorts gällande framtagning av 
bomfjädringssystem till en modell av Volvos hjulgrävmaskiner. Modellen idag saknar 
fjädring vilket gör att denna kan bli stötig vid transportsträckor efter väg. Tanken är 
därför att ta fram en typ av fjädring som ska kunna appliceras på grävmaskinens kran. 
Vad har hänt innan projektet? 

Lösningar för detta problem har bland annat konkurrenter applicerat på sina modeller. 
Volvo har ännu inte tagit fram någon lösning vilket är anledningen till detta exjobb. Det 
finns idag eftermarknadskitt som går att köpa. 

Mål 
Vilka specifika och mätbara mål har projektet? 

Målet är att ta fram en lösning till Volvo EW140 – EW180, i dialog med en 
hydraulikleverantör. Input till lösningen fås bland annat genom att sammanställa 
befintliga lösningar av fjädringssystem som dels är standardmonterade, men som även 
finns i form av eftermarknadskitt. Intressanta variabler som pris, prestanda, komplexitet 
och kundfördelar mm jämförs utifrån de lösningar som sammanställts. Om resultatet blir 
bra kan eventuell prototyp framtagning tillkomma.  
När ska projektet vara avslutat? 

Projektet ska vara avslutat den 31/5 då en slutredovisning skall presenteras. Ca 2 veckor 
innan slutredovisning skall en preliminär rapport vara skriven. 
 

 

Organisation 

Utförare av exjobb: 
 Emil Johansson 

Tel: 070-287 14 75 

Mail: berr_a@hotmail.com 

 

Kontaktpersoner/Uppdragsgivare Camatec: 
 Martin Ekefalk 

Roll: Konstruktör Hydraulik 
Tel:  054-13 25 00 

070-511 27 65 
Mail: Martin.ekefalk@camatec.se 
 

 Peter Wigarthsson 

Roll: VD 
Tel: 054-13 25 16 

mailto:berr_a@hotmail.com
mailto:Martin.ekefalk@camatec.se
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070-319 00 68 
Mail: peter.wigarthsson@camatec.se 

 

Handledare KAU: 
 Mikael Åsberg 

Roll: Universitetsadjunkt 
Tel: 054-700 21 14 
Mail: mikael.asberg@kau.se 

Examinator: 
 Nils Hallbäck 

Roll: Universitetslektor, docent 
Tel: 054-700 21 15 
Mail: nils.hallback@kau.se 

 
Projektmodell 

Arbetsgången i projektet kommer att gå enligt nedanstående punkter, där det först kommer 

göras en marknadsanalys för att få information och förståelse för vad problemet handlar 

om och vilka lösningar som finns och används idag. Därefter görs en kravspecifikation 

med hjälp av input från Swecon. 

Planering 
25/1 – 3/2 

Skriva projektplan med WBS, Gantt, tidsplan och andra nödvändiga dokument för en bra 

planering 

Uppstartsmöte 
7/2 

Redovisa exjobbet, med mål syfte och projektplan för handledaren, examinator och andra 

studenter där målet:” identifiera, formulera och avgränsa problem” bedöms. 

Research 
8/2 – 2/3 

Gör informationssökningar genom bl. a marknadsanalys, patentsökningar, studiebesök och 

intervjuer. 

Kravspecifikation 
22/2 – 9/3 
Görs med hjälp av input från Swecon. 

Idé/konceptgenerering 
7/3 – 23/3 

Innehåller bland annat brainstorming. 

mailto:peter.wigarthsson@camatec.se
mailto:mikael.asberg@kau.se
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Delredovisning 
27/3 

Redovisar arbetet som ska kommit ungefär halvvägs. Här redovisas speciellt projektplan 

och metodval för examinator och handledare. Målen som bedöms är: ”Planera sitt eget 

arbete och ställa upp delmål” och ”Tillämpa metodik inom det valda ämnesområdet”.  

Konceptval 
2/4 – 6/4 

Konceptvalet görs med hjälp av bl. a en relativ beslutsmatris (Pugh), där olika koncept 

ställs mot varandra genom jämförelser av för- och nackdelar. 

Konkretisering 
9/4 – 19/5 

Framtagning av det koncept som valts i konceptvalet. Layoutkonstruktion och 

konstruktion i CAD samt ritningar görs.  

Rapportskrivning 
21/5 – 30/5 

Slutlig sammanställning av allt arbete och finslipning I rapporten. 

Förberedelser för redovisning 
28/5 – 30/5 

Powerpoint färdigställs inför slutredovisningen innehållande resultaten från exjobbet. 

Slutredovisning 
31/5 

Redovisning av det färdiga exjobbet inför studenter, examinator samt handledare. Även 

opponering på annan students rapport. Mål som bedöms är: ”Utföra muntliga 

presentationer”, ”Granska och ge synpunkter på tekniskt arbete inom teknikområdet” och 

”Bedöma och bemöta andras synpunkter på eget arbete”. 

Inlämning av rapport 
8/6 

Inlämning av färdig rapport over exjobbet. 

 

Kommentarer till tidsplan och resursplan 
Förmodligen kommer tentan i kursen produktionssystem 2 vara någon gång under vecka 

13 vilket kommer påverka arbetet under vecka 12 pga. tentaplugg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

B10 

 

Riskbedömning 
Riskbedöminingen görs genom en riskanalys där man radar upp olika tänkbara risker 

inom projektet. Sedan graderar man sannolikhet och konsekvens för varje risk i en skala 

mellan 1-4. Därefter får man ett riskvärde som visar vilket tänkbart scenario som medför 

störst risk, (Riskvärde=Sannolikhet*Konsekvens). 

Riskanalys  
Nr Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

1 Tidsbrist / missade deadlines 2 4 8 

2 Sena svar från partner/leverantör 2 3 6 

3 Bristande kunskaper inom något 
ämnesområde 

3 2 6 

4 Uppdragsgivare ej tillgänglig 2 2 4 

5 Ej tillräcklig handledning 1 3 3 

6 Långvarig sjukdom 1 3 3 

7 Kortvarig sjukdom 3 1 3 

 

Riskåtgärder 
Nr Åtgärder 

1 Planera, avsätt tid, begränsa uppgiften 

2 Stå på och sälja in. Ha god kommunikation 

3 Prata med annan kunnig person 

4 Planera, ha god kommunikation 

5 Prata med annan kunnig person 

6 Ät nyttigt, sov ordentligt 

7 Ät nyttigt, sov ordentligt 

 

Dokumenthantering 
Dokumentering kommer ske på min egen dator och säkerhetskopiering kommer ske på 

Camatecs dator. CAD/ritningsdokument kommer namnges efter givet system av Camatecs 

handledare. 

Alla ritningar och handlingar som rör konstruktion och design tillhör Camatec och får ej 

kopieras eller spridas utan Camatecs godkänande. 
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Tidsplan 
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Gantt 
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Bilaga 5: Kravspecifikation 

 


