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Sammanfattning 
Denna rapport är ett examensarbete utfört av Per Jonsson, student vid Karlstads Universitet. 

Examensarbetet omfattar 22,5 högskolepoäng och är ett obligatoriskt moment inom 

högskoleingenjörsprogrammet i ämnet maskinteknik. 

   Företaget Trollspeed tillverkar högeffektiva racingmotorer för användning av racingteam på 

elitnivå. Stora turboaggregat samt tillhörande utrustning sätts samman med specialbyggda 

avgasgrenrör för att uppnå största möjliga effektuttag. Tillsammans bildar dessa sammansatta 

delar en hög vikt och måste därför stagas upp. 

   Detta arbete handlar om att ta fram en ny lösning för uppstagningen, då dagens lösning leder 

till oundviklig spänningspåverkan i grenröret som bidrar till att sprickbildningar uppstår. 

 

Projektet är indelat i två delar där första delen omfattar framtagning av ett mätverktyg för 

analysering av rörelse samt kraftpåverkan hos grenröret. Framtagningen av mätverktyget 

resulterade i en mätskala med visare för visualisering av rörelser och monterade lastceller för 

analysering av kraftpåverkan. Detta ligger som grund för projektets andra del där 

omfattningen innebär att hitta en lösning för en ny uppstagning av grenröret.  

   Valet av stag har baserats på mätresultaten från analyseringen av rörelser samt kraftpåverkan 

där staget resulterar i en M6 vantskruv. 

   Montering av detta stag är en viktig del för att öka kvaliteten hos grenröret. Motorn måste 

varmköras minst fem gånger före montering av staget samt att grenrörets egenvikt måste 

förspännas med hjälp av vantskruven motsvarande ¾ varvs vridning på denna.   
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Abstract 
This report is an examination conducted by Per Jonsson, a student at the University of 

Karlstad. The examination includes 22.5 credits and it’s a compulsory part in the Bachelor of 

Science in mechanical Engineering topic. 

The company Trollspeed, manufactures high-performance racing engines used by racing 

teams at the elite level. Big turbochargers and related equipment are assembled together with 

custom built exhaust manifolds to achieve maximum power output. Together, these parts 

contribute to a high mass and have to be braced up. 

    Today’s bracing solotion lead to inevitable tension effects within the manifold that makes 

cracking occur. This work is about developing a new bracing solution that can handle higher 

tensions.  

 

The project is divided into two parts. The first part covers the development of a measurement 

tool for analyzing motion and force effects within the manifold. The development of the 

gauge resulted in a measurement scale with pointers for the visualization of movements and 

mounted load cells for analyzing the impact force. This gauge is the basis for the project's 

second part that covers finding a solution for a new bracing of the manifold. 

    

 The selection of strut is based on the measurement results that shows analyzes of motion and 

force effects. The brace resulted in a M6 turnbuckle. 

    The installation of this strut is an important element to improve the quality of the manifold. 

The engine has to be warmed up at least five times before mounting the strut and the manifold 

weight must be pretensioned using a turnbuckle with ¾ turns turning at that. 
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1. Inledning 
 

1.1 Projektets organisation 
Organisationen består av tre projektdeltagare, varav två handledare och en projektledare. 

Projektledaren, Per Jonsson, läser Maskiningenjörsprogrammet på Karlstads Universitet och 

har som examensarbete 22,5 hp rollen att genomföra detta projekt tillsammans med den 

övriga organisationen. Företagshandledaren, Pelle Nilsson, kommer från företaget Trollspeed 

där examensarbetet utförs vars roll är att ge information och handledning om så behövs under 

projektets gång. Universitetshandledaren, Hans Johansson, kommer från Karlstads universitet 

där examensarbetet examineras vars roll är att ge handledning angående metodval och 

tillvägagångsätt samt att ge feedback under projektets gång.  

   Projektledaren ansvarar för arbete och kommunikation med handledarna, där handledarna 

har ett delansvar för att information och handledning ges. Beslut är gemensamma mellan 

projektledaren och företagshandleraren förutsatt att synpunkter och rekommendationer från 

universitetshandledaren har studerats. 

   Projektdeltagarna ska under projektets gång vara flexibla och kunna anpassa sig till 

eventuella förändringar i tidsplanering och avgränsningar om så uppstår. Om några 

förändringar bör vidtas besluts detta gemensamt. 

Projektet läggs under tidens gång upp på It´s learning1 för delning av filer och dokument. 

Detta fungerar också som en säker backup. Universitetshandleraren kommer att bjudas in till 

projektet på It´s hemsida. 

 

1.2 Bakgrund 
Företaget Trollspeed har sitta säte i Trollhättan och tillverkar racingmotorer som används på 

elitnivå där hög effekt och hög kvalitet är stora kundkrav. Då kunden ställer höga krav på 

kvalitet är det viktigt att konstruera och producera produkter som inte havererar och därmed 

uppfylla kundens krav och önskemål. 

   För att uppnå så höga effektuttag som möjligt ur motorerna använder sig företaget av stora 

turboaggregat förankrade i grenrör och tillhörande utrustning, se figur 1. Detta medför stora 

massor och grenröret måste därför stagas upp. 

 

 
Figur 1. Motor med turboaggregat förankrat med grenrör. 

                                                 
1 Webbaserad lärplattform. 
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1.3 Problemformulering 
Uppstagningen idag sker genom ett robust stag som är fast inspänd i bilens motorinfästning 

där vardera ända är ledade, vilket tillåter rörelser i sidled men inte längdled, se figur 2. Någon 

bakgrund till varför uppstagningen är utformad enligt detta återfinns inte. 

 
Figur 2. Uppstagning som används idag. 

 

På grund av den robusta infästningen och de otillåtna rörelserna i längdsled uppstår 

spänningar i grenröret. Dessa spänningar uppstår av två faktorer, där den ena faktorn är 

motorns vibrationer som påverkar grenröret i ena änden, samtidigt som andra änden är fast 

inspänd. Detta resulterar i att vibrationerna tas upp av grenröret och därmed uppstår 

vibrationsspänningar i materialet. 

   Den andra faktorn är värmepåverkan som uppstår då motorn körs under drift. Grenröret 

sitter stumt monterat i kallt tillstånd och när grenrörets temperatur ökar uppstår rörelser i 

materialet. Dessa rörelser försöker att flytta uppstagningspunkten och även här uppstår 

spänningar i grenröret. 

   Detta är två faktorer som under tiden påverkar grenröret i form av utmattning. 

Problemet med denna utmattning är att sprickbildning uppstår, speciellt i de svetsade 

områdena där materialet utsatts för försprödning, se figur 3. Då sprickbildning uppstår förlorar 

motorn effekt vilket inte får uppstå enligt kundkraven2! 

 

 
Figur 3. Gammalt grenrör där sprickbildning uppstått. 

                                                 
2 Krav som kunden ställer på produkten. 
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1.4 Syfte 
Examensarbetet utförs i samarbete med företaget Trollspeed vars syfte är att föreslå åtgärder 

för att öka kvaliteten på dagens grenrör. 

   Syftet är också att skaffa erfarenhet av en ingenjörs arbetsliv samt att få utökade kunskaper 

inom arbete i projektform. Planering, genomförande och presentationer är viktiga delar inom 

arbete i projektform.  

 

1.5 Avgränsningar 
Avgränsning har gjorts där själva uppstagningen av grenröret kommer att undersökas med 

fokus på faktor två, rörelser på grund av temperaturökning. Avgränsningen för att faktor två 

behandladlas tyder på tillräcklig omfattning för ett examensjobb, samt att företaget intresserar 

sig i högsta grad av denna faktor. 

   Dagens befintliga grenrör används vid undersökningen och inga ändringar av det befintliga 

grenröret kommer att vidtas. Ur problemformuleringen kommer projektet att delas in i två 

delar, där första delen handlar om framtagning av ett mätverktyg och andra delen handlar om 

framtagning av en uppstagning. 

 

1.6 Mål 
Att ta fram ett mätverktyg för fastställning av grenrörets rörelser och kraftpåverkan på grund 

av temperaturökning. Detta är grunden för vidare behandling, där framtagning av ett underlag 

för uppstagning av grenröret görs. I och med detta är målet att minimera grunden till haveri av 

grenröret på grund av just denna faktor.   
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2. Teori grenrör 
Avgassystem är något som återfinns i samtliga förbränningsmotorer där huvudgripande 

avsikten är att transportera bort förbrända avgaser, rena avgaserna samt att dämpa 

ljudutvecklingen av motorn. 

   Ett avgassystem består av ett flertal olika delar och skiljer sig mellan olika motortyper. En 

lastbilsmotor har ett ack så avancerat avgassystem med många detaljer såsom olika sorters 

spjäll avsedda för avgasbroms (Nationalencyklopedin., 2013), medan en gräsklipparmotors 

avgassystem består i princip av en enda liten ljuddämpare. 

 

Ett avgassystem är ofta uppbyggt av standardkomponenter när det gäller rör, katalysatorer, 

ljuddämpare, fästelement samt förgreningar. Dock skiljer sig grenröret mellan olika 

motortyper då det är anpassat efter motorn och dess avgasutlopps uppbyggnad. 

 

Grenröret är avgassystemets första del sett från motorn vars uppgift är att församla motorns 

avgaskanaler till en och samma öppning för nästkommande montering med avgassystemets 

övriga komponenter. 

   I fordonsindustrin, speciellt bilar monteras avgassystemen under bilarna. En så kallad 

downpipe, vilket är en sorts rörböj vinklar ner avgassystemet från motorn till bilens 

underrede.  

   En katalysator är ett element utformat för att rena förbränningsmotorns avgaser. Avgaserna 

består av kolmonoxid, kväveoxider och kolväten. Katalysatorn innehåller platina och 

palladium vilket startar en kemisk reaktion vid kontakt med motorns avgaser. Den kemiska 

reaktionen bildar koldioxid och vattenånga. 

  Motorljud består av rörliga frekvenser och buller från komponenters resonans. 

Ljuddämparens uppgift är att dämpa motorns ljudnivå med hjälp av inbyggda kammare där 

ljudfrekvenser avbryts. (Encyclopædia et al., 2013) 

 

 
Figur 4. Beskriver avgassystemets komponenter. (Encyclopædia et al., 2013) 



- 9 - 

 

3. Genomförande 
Projektets genomförande är att utifrån problemet sammanställa tidsplaner, arbetsfördelning 

och projektets uppbyggnad, utifrån detta skapa och presentera ett resultat.  

 

 

3.2 Projektplan 
Vid start av ett projekt ingår det att ta fram en projektplan. Projektplanen ”är som en vägkarta 

som definierar: 

 

1. Uppgiften som ska lösas 

2. Tidsramarna 

3. Resurserna 

4. De ansvariga medarbetarna.” (Jacobsson, 2012:1)  

 

Hur en projektplan bör utformas beskrivs ingående i (Johanesson et al., 2004), där stor del av 

projektplanens uppbyggnad har tilltagits. 

   För att underlätta arbetet med projektplanen har en enklare förstudie gjorts där flera 

studiebesök på företaget Trollspeed samt träffar med företagets kunder utförts. Utifrån detta 

har enklare delmål satts upp som stöd för tidsplanering. 

 

Projektets organisation beskrivs ingående i projektplanen där individernas roller och 

ansvarsområde tillsammans med kontaktinfrmation presenterades.  

   En WBS3 har satts upp i programmet Microsoft Exel för att underlätta identifiering av 

projektets alla aktiviteter, WBS’en hänger ihop med ett gantt-schema där förföljning av 

projektets flöde beskrivs. (Johanesson et al., 2004) En enklare riskbedömning över projektet 

har också utförts.  

 

 

3.3 Koncept (mätverktyg) 
I detta fall har kravspecifikation, konceptgenerering och konceptval sammansatts under en och 

samma rubrik, koncept. Denna del av rapporten inriktar sig mot första fasen av 

examensarbetet, nämligen ett mätverktyg. 

 

Utifrån krav och önskemål från företaget har en enklare kravspecifikations sammansatts i 

form av en tabell. 

 

För att generera koncept har brainstorming4 förekommit, där tänkbara idéer och lösningar har 

behandlats. Här varierar tankarna från enkla och billiga till avancerade och dyra lösningar som 

slutningen presenterats i en tabell med tillhörande förklaringslista. 

                                                 
 
3 Work breakdown structure. 
4 Hitta på ideér. 
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   Val av koncept har baserats på kravspecifikationen samt de brainstormade idéerna där 

matrismetod använts. Denna metod består av en relativ besultsmatris som eliminerar bort 

omöjliga lösningar från konceptvalet. Vid fortsättning med val av koncept användes en viktad 

besultsmatris, detta för att rangordna önskemålen för att hitta vilket önskemål som betyder 

mest. Slutligen, med hjälp av en jämförelsematris tar man fram den lösning som uppfyller 

önskningarna mest och kan därmed presentera val av ett slutligt koncept. (Johanesson et al., 

2004) 

 

3.4 Konstruktion (mätverktyg) 
CAD5-programmet Pro/ENGINEER ligger som grundverktyg under konstruktionen där 

ritningar och 3D modellering utförs. Huvuddelar i delsammanställningar har modellerats med 

skelletteknik för att lättare kunna utföra eventuella konstruktionsändringar under projektets 

arbetsgång. Slutliga sammanställningar har sammansatts med hederlig bottom-up teknik. Hur 

Pro/ENGINEER, skelletteknik och bottom up teknik fungerar finns att studera i kursmaterial 

från kurserna Konstruktionstekniks I, MSGC19 och Konstruktionstekniks II, MSGB25 på 

Karlstads Universitet. 

 

Layoutkonstruktion var den första delen av konstruktion som vidtogs där syftet var att 

underlätta visualisering av konstruktionsidén hos det valda konceptet. Till en början skissades 

idéer fram med papper och penna hur en konstruktion kunde utformas för att uppfylla de krav 

som ställts i kravspecifikationen. 3D modellering av de skissade idéerna utfördes och bilder 

renderades där den huvudgripande mekanism visualiserades.   

 

Utformningen av mätverktyget baseras först och främst på funktionen utifrån 

kravspecifikationen. Spillmaterial som finns att tillgå i företagets verkstad har används för 

mätverktyget. Standardkomponenter vid modelleringen hämtades från hemsidan 

http://www.solidcomponents.com/. Slutlig konstruktion presenterades i form av renderade 

bilder. 

 

3.4.2 Lastceller för kraftmätning 

Lastceller har en bred marknad när det gäller kraft- och viktmätning. Detta påverkar valet av 

lastceller och kräver mycket information och rådgivning från specialister inom ämnesområdet. 

   Företaget UNISYSTEM i Torsby är specialister på just detta område och har bidragit till 

stor del när det gäller information och rådgivning. Utifrån att mätningar av grenrörets 

kraftpåverkan vid temperaturändring skall göras har valet av lastceller baserats, d.v.s. att 

uppskattningar av kraftpåverkan och uppskattningar av rörelser har vidtagits för att fastställa 

ett beslut angående lastceller6.  

   Lastceller består av inbyggda trådtöjningsgivare i ett skal för enklare montering i en 

mätutrustning. Tråden i trådtöjningsgivaren är en elektrisk ledare med ett visst motstånd, när 

tråden utsätts för töjning förändras motståndet. (Vishay Precision Group., 2010) 

 

                                                 
5 Computer aided design. 
6 Öijeber T., tekniker för våg och kraftmätning vid UNI-SYSTEM, Torsby. Telefonsamtal (2013-03-20). 

http://www.solidcomponents.com/


- 11 - 

 

3.4.3 Beräkningar 

Hållfasthetsberäkningar är något som har behandlats under konstruktionen, detta för att 

lösningen inte underdimensioneras. Egna antaganden har gjorts angående de krafter som kan 

tyckas påverka grenröret och utifrån de har dimensionering gjorts. 

  Beräkningar har omfattat böjspänning hos visarna som använts i mätverktyget för att 

fastställa dimensionering, (Björk., K. 2012:17-47), beräkningar för utväxling av visarna, 

(Olsson., K-O. 2006:213) samt beräkningar för mätskalans gradering, (Björk., K. 2012:18). 

   Beräkningarna har utförs i Microsoft Exel och för hand. 

  

 

3.5 Tillverkning (mätverktyg) 
Tillverkningen av mätverktyget har utförts i företagets verkstad där en komplett maskinpark 

finns att tillgå. Företagets handledare har ansvarat för tillverkningen av mätverktyget där 

tillverkningens största del bestod av vattenskärning7 där tillverkningsberedningen bestod av 

metoden camning8. 

   Övriga standardkomponenter som använts i konstruktionen av mätverktyget har inhandlats 

hos närmaste återförsäljare. 

 

3.6 Mätning 
Mätningarna har skett med hjälp av en bromsbänk, där normalt motorers inställningar 

anpassas, testas och provkörs före leverans till kund. Bromsbänken var av typ Superflow SF-

902 med en inbyggd vattenbroms. Bromsningen användes för att motorn skall belastas och 

därmed anpassades motorstyrningen.  

   Vid mätningarna användes en Volkswagen rallycrossmotor där det omtalade grenröret 

monterades. Mätningar av grenrörets kraftpåverkan och rörelsepåverkan var de viktigaste 

parametrarna som studerades. Rörelsemätningar mäts både horisontellt och vertikalt vilket 

ställdes som krav från företaget. 

   Utöver dessa mätningar har även grenrörets temperatur mätts, detta för att dokumentera vid 

vilka temperaturer materialet i grenröret utvidgar sig mer eller mindre. 

   Ett flertal mätningar har gjorts efter att grenröret återgått till rumstemperatur, detta för att 

undersöka om grenröret återgår till sin startposition. 

   Till en början gjordes mätningar på grenrörets rörelser under 7 testförsök utan lastceller. 

Efter att röreslemätningarna slutförts utfördes ytterligare 7 testförsök, då med avseende på 

kraftpåverkan där lastcellerna monterades.  

   Mätningar angående förspänning av grenrörets egenvikt utfördes också. Totalvikten på 

grenröret plus tillhörande utrustning uppskattas till 21 kilogram och utifrån det uppmättes 

förspänningen. 

  

3.7 Koncept (stag) 
Kravspecifikation, konceptgenerering och konceptval har sammansatts under en och samma 

rubrik som valts till koncept. Utförandet liknar tidigare del av rapporten där genomförandet av 

                                                 
7 Nilsson P., Maskiningenjör och 1/3 VD på företaget Trollspeed, Trollhättan. Telefonsamtal (2013-04-10). 
8 Datorstödd tillverkningsberedning. 
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mätverktygets koncept beskriv. Här skiljer sig dock inriktningen då examensarbetets andra fas 

behandlas, nämligen ett stag för infästning av grenröret.  

 

Likt mätverktygets koncept har en enklare kravspecifikations utformas utifrån mätningarnas 

resultat av grenrörets rörelse samt kraftpåverkan. Kravspecifikationen presenteras i form av en 

tabell där brainstormade idéer också återfinns.  

   I detta fall har matrismetoder valts att inte användas då utbudet av brainstormade idéer har 

begränsats till ett fåtal eftersom hårda krav utifrån mätningarna har satts.  

   Valet av koncept har beslutats gemensamt mellan projektledaren och företagshandledaren 

med omtanke angående kravspecifikationen samt tillgänglighet och svårighetsgrad att 

införskaffa komponenten.  

 

3.8 Konstruktion (stag) 
CAD-programmet Pro/ENGINEER ligger även här som grundverktyg under konstruktionen 

där ritningar och 3D modellering utförts. Precis likt konstruktionen av mätverktyget har 

stagets huvuddelar modelleras med skelletteknik. De standardkomponenter som återfinns i 

staget har hämtats från hemsidan http://www.solidcomponents.com/.  

   Konstruktionen baserar sin helhet utifrån mätningarnas resultat.   

Visualisering av det valda konceptet presenterades genom en layoutkontraktion i 3D-modell 

där stagets huvudgripande mekanism åskådliggjordes. 

   Hållfasthetsberäkningar i form av drag/tryckspänningar har beräknas för rätt dimensionering 

och val av komponenter. (Björk., K. 2012:18-25) 

 

3.9 Montering av stag 
    En förklarande text om hur staget ska monteras har tagits fram. 

http://www.solidcomponents.com/
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4. Resultat 
 

4.1 Projektplan 
Förstudien, dvs. studiebesök samt träffar med företagets kunder som gjorts ligger som grund 

för delmål som satts upp i tidsplaneringen. Resultatet av delmålen som satts upp visas i 

nedanstående tabell, tabell 1. 

 
Tabell 1. Delmål som satts upp för projektet. 

 

WBS’en bygger på de övergripande delmålen som satts upp i ovanstående tabell med 

fördjupning av metodval i vardera delmål. WBS’en finns att tillgå i bilaga 1: WBS-schema.  

 

Gantt-schemat finns bifogat i bilaga 2: Gantt-schema. 

 

4.1.1 Riskbedömning 

Största risken med detta projekt är att om projektledaren skulle bli frånvarande under en 

längre tid. Projektledaren utgör det huvudgripande jobbet i detta projekt och om problemet 

uppstår är det högst troligt att tidsplanen inte håller. Konsekvenserna som kan uppstå är att 

examensarbetet inte färdigställs inom ordinarie tidsplan. 

 

  

Delmål Specifikation Deadline 

Projektplan Projektets uppbyggnad. 5-feb 

Förstudie Studiebesök. 13-feb 

Konceptgenerering 
(mätverktyg) 

Underlag för val av koncept. 20-feb 

Konstruktion (mätverktyg) Underlag för mätverktygets uppbyggnad. 25-mars 

Tillverkning (mätverktyg) Vattenskärning, montering och komponent inköp.  29-mars 

Mätning Kraftpåverkan av grenrör. 21-april 

Konceptgenerering (stag) Underlag för valt koncept. 25-april 

Konstruktion (stag) Underlag för stagets uppbyggnad. 13-maj 

Redovisning Delredovisning samt slutredovisning. 30-maj 
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4.2 Koncept (mätverktyg) 
I denna del av rapporten placerades kravspecifikation, konceptgenerering och konceptval som 

underrubriker till huvudrubriken, koncept.  

 

4.2.1 Kravspecifikation (mätverktyg) 

Vid studiebesök och möten har krav och önskemål uppgetts från både företaget och företagets 

kunder vilket har analyserats och sammanställts, se tabell 2. 

 
Tabell 2. Krav och önskemål som ingår i kravspecifikationen. 

 

 

4.2.2 Konceptgenerering (mätverktyg) 

Brainstormade idéer om kraftmätning och rörelsemätning har varierats från billiga och mindre 

avancerade till dyra och mer avancerade metoder.  

   Resultatet av de förstnämnda metoderna är exempelvis en form av mätskala för 

rörelsemätning med tillhörande fjäderutrustning med känd fjäderkonstant för kraftmätning. 

Exempel av de sistnämnda metoderna är en form av mätskala för rörelsemätning med 

tillhörande lastcellsutrustning för indikation av kraftpåverkan. Tankemässigt har dessa skilda 

metoder samma syfte där det slutliga resultatet dock skiljer sig till stor del då den sistnämnda 

metoden är mer noggrann än den första. De ytterligare brainstormade idéerna finns bifoga i 

bilaga 3: Konceptgenerering (mätverktyg). 

     

 

4.2.3 Konceptval (mätverktyg) 

Genom den relativa beslutsmatrisen där alternativen från brainstormingen jämfördes med 

kravspecifikationen eliminerades omöjliga lösningar bort. Se bilaga 4: Relativ besultsmatris + 

önskemål (mätverktyg). De kvarstående lösningarna blev mätskala med trådtöjningsgivare, 

mätskala med fjädrar och mätskala med lastcell.  

Kriteriebokstav Specifikation Krav/Ö.mål 

A CAD-ritningar samt prototyp ska göras på enklare delar.   K 

B Verktyget ska kunna visa grenrörets rörelse, horisontellt + 
vertikalt. 

K 

C Verktyget ska kunna visa grenrörets kraftpåverkan, 
horisontellt + vertikalt. 

K 

D Produkten ska vara korrosionsbeständig. Ö 

E Produkten ska klara av omgivningens temperaturer. K 

F Produkten måste vara godkänt av Trollspeed innan 
användning. 

K 

G Får ej vara farligt att hantera produkten. K 

H Det ska vara enkelt att separera komponenter från lösningen 
och slänga dem. 

Ö 

I Inga människor får skadas vid eliminering. K 

J Produkten måste klara omgivningens vibrationer. K 

K Största delen av verktygen ska kunna byggas i företagets 
verkstad. 

K 

L I första hand väljs det billigaste alternativet. Ö 



- 15 - 

 

   Viktningar av önskemål togs fram genom en viktad beslutsmatris, se bilaga 5: Viktad 

besultsmatris + önskemål (mätverktyg). 

   Kvarstående lösningar användes i en jämförelsematris där bästa alternativet blev mätskala 

med fjädrar. Se bilaga 6: Jämförelsematris + brainstorming (mätverktyg). Efter 

överenskommelse med företaget Trollspeed beslutades att mätskala med fjädrar bör tas bort 

då det finns risk för stor onoggrannhet vid mätningarna. Alternativet mätskala med lastcell 

väljs istället.  

 

4.3 Konstruktion (mätverktyg) 
För visualisering av konstruktionsidén har en layoutkonstruktion tagits fram. En mätskala 

visar grenrörets rörelseändring i millimeter samt lastceller visar grenrörörets kraftpåverkan i 

Newton. Se figur 5 och 6. 

   Visarna är ledade i mätskalans stomme som monteras fast i motorn. Vid rörelser av 

grenröret och dess infästningspunkt vid mätverktyget skapas en rörelse i visarnas första ände. 

Visarna är ledade vid en viss längd vilket utväxlar rörelsen. Rörelsen förstärks upp och 

felkällor i form av glapp minimeras. Visarnas andra ände visualiserar rörelsen emot en 

mätskala. 

   Vid mätningar av kraftpåverkan monteras lastceller mellan visarna och mätskalan vilket 

förhindrar visarna att röra sig. Detta utgör då en kraftpåverkan vilket indikeras av lastcellerna. 
 

 
Figur 5. Visuallisering av mekanism. 
 

 
Figur 6. Ytteligare visuallisering av mekanism. 
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4.3.1 Utformning 

Slutliga konstruktionen resulterade i komponenterna: 

 

 Basplatta. 

 Stomme + mätskala. 

 Visare. 

 Stödvisare. 

 Vantskruvar. 

 Fästelement.  

 Lastceller. 

 Förstärkarkort. 

 Voltkälla. 

 

En sammanställningsskiss syns i bilaga 7: Sammanställningsskiss (mätverktyg). Fästelementen 

beskrivs i nedanstående tabell, tabell 3. 

 

Tabell 3. Fästelement för mätverktyg, 

  

Basplatta, ram + mätskala, visare samt stödvisare kommer att tillverkas i materialet stål 

S355JR. 

   Basplattan utformades efter motorblockets infästningspunkter vars uppgift var att infästa 

mätverktyget med hjälp av skruvelement, se skiss i bilaga 8: Skiss basplatta. 

   Ram + mätskala svetsades fast i basplattan och har utformats med anpassning för utrymmet 

som finns att tillgå omkring grenrör och turbo. Mätskalan ingår i mätverktyget stomme i form 

av spetständer för varje millimeter. 

   Visarnas uppgift var att visualisera i vilken riktning grenröret rörde sig samt rörelsernas 

storlek, se skiss i bilaga 9: Skiss visare. Visarna monterades med hjälp av en M12 skruv vilket 

också hade syftet som den led visarna roterade runt. 

   Stödvisarnas uppgifter var att tillsammans med visarna hålla lastcellerna på plats samt att 

fördela ut krafterna på både stödvisarna och visarna, se skiss i bilaga 10: Skiss stödvisare. 

Fästelement Specifikation Antal 

Länkhuvud M8, vä. Används i vantskruv. 2 st.    

Länkhuvud M8, hö. Används i vantskruv. 2 st. 

Skruv M8, 55mm. Fästa visare i vantskruv. 2 st. 

Skruv M8, 40mm. Infästning av vantskruvar i grenrör + infästning av lastceller. 5 st. 

Mutter M8. Åtdragning av diverse M8 skruvar. 7 st. 

Brickor 8,2mm. Används vid skruvförband. 17 st. 

Skruv M12, 60mm. Montering av visare + stödvisare i ramen. 1 st. 

Mutter M12. Åtdragning av visare + stödvisare i ramen + infästning av lastceller. 5 st. 

Brickor 12,2mm. Används vid skruvförband. 2 st. 

Länkhuvud M12 Används vid infästning av lastceller. 4 st. 

Distans 10mm. Används för att distansera lastceller och visare. 4 st. 

Skruv M8, 30mm.  Används vid infästning av mätutrustning i motorblock. 3 st. 

Gänghylsa vantskruv. Hylsa i vantskruv mellan länkhuvud. 2 st. 
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Detta förbyggde att färre vridbelastningar förekom på visarna. För visualisering av slutlig 

konstruktion, se figur 7. 

 

 
Figur 7. Visualisering av mätverktygets slutliga konstruktion. 

    

4.3.2 Lastceller 

Att fastställa i vilken riktning och storlek rörelserna kommer att förekomma var omöjligt. Den 

uppskattade kraftpåverkan resulterade i ca 9,8 kN vilket motsvarade ca 1000 kg, likaså 

antagande användes vid beräkningarna. Utifrån detta bestämdes valet av lastceller till PA6110 

vilket genomför mätningar i både tyck och drag med en kraftpåverkan upp emot 11,7 kN. Se 

bilaga 11: Datablad lastcell. 

   Förutom lastcellerna krävdes också spänningskälla samt förstärkarkort för att utrustningen 

skall fungera. 

   Lastcellernas trådtöjningsgivare ger en signal i form av en spänning mellan 0-5 mV 

beroende på vilket motstånd som finns i tråden.  

   Förstärkarkortet förstärker denna spänning till ett område mellan 0-12 V vilket är samma 

spänningsområde som bromsbänkens input, därför kan kraftmätningen visas i bromsbänkens 

dataskärm tillsammans med övriga parametrar som mäts. Datablad för förstärkarkort finns i 

bilaga 12: Datablad förstärkarkort. 

   En spänningskälla förser förstärkarkorten samt lastcellerna med spänning.   

   Lastcellernas kalibrering har gjorts av företaget UNISYSTEM, där kända vikter har använts.  

  Placeringen utav lastcellerna bestämdes till 200 mm från visarnas rotationscentrum. Detta 

innebär en utväxling på 2. 
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Figur 8. Val av lastcell. 

 

4.3.3 Beräkningar 

 

Utväxling av visare, parametrar presenteras i tabell 4 och figur 9: 

 

 
 
Tabell 4. Parametrar för beräkning av utväxling i visare. 

Parametrar Värde Enhet 

b 300 mm 

a 100 mm 

U 3 - 
 

Utifrån formeln för utväxling beräknades utväxlingen u till 3. För handuträkningar, se bilaga 

13, Beräkningar utväxling + böjspänning. 

 

 

Böjspänning av visare, parametrar presenteras i tabell 5 och figur 10: 

     

 
 

 
 

Tabell 5. Parametrar för beräkning av böjspänning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametrar Värde Enhet 

B 10 mm 

H 40 mm 

Zmax 20 mm 

a 100 mm 

D 12 mm 

σ 355 Mpa 

F 9211 N 

Figur 9. Beskriver parametrar. 

Figur 10. Beskriver parametrar. 
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Genom beräkningarna anpassades visarna enligt kraftpåverkans eget antagande, 9,8 kN vilket 

motsvarar en last på ca 1000 kg. Den slutliga diemensioneringen resulterade i ett tvärsnitt på 

10x40 millimeter där en kraft på ca 9,2 kN tillåts. För handuträkningar, se bilaga 13, 

Beräkningar utväxling + böjspänning. 

 

 

Gradering av mätskala, parametrar presenteras i tabell 6: 

 

Mätskalans noggrannhet har bestämts till hela millimeter. När grenröret rör sig en millimeter 

visualiseras även en millimeter på mätskalan.   

 

 
 
Tabell 6. Parametrar för beräkning av gradering. 

 

 

 

 

 

 
 

Med hjälp av dessa formler har följande parametrar bestämts: 

Omkretsen O, 1884,96 mm.  

Omkretsen för gradering Og, 628,32 mm. 

Vinkeln för graderingsmärkerna v, 0,57 grader.  

För handuträkningar, se bilaga 14, Beräkingar gradering. 

 

 

4.4 Tillverkning (mätverktyg) 
Basplatta, stomme + mätskala, visare samt stödvisare har tillverkats av handledaren Pelle 

Nilsson med hjälp av vattenskärning med camning som bearbetningsunderlag.   

 

Parametrar Värde Enhet 

D 600 mm 

u 3 mm 

O 1884,96 mm 

Og 628,32 mm 

v 0,57 Grader 

Figur 11. Beskriver parametrar. 
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4.5 Mätning 
Grenrörets temperatur ökade från rumstemperatur till dryga 600 grader Celsius vid 

mätningarna. Tabell 7 visar resultat från rörelsemätningarna. 

 
Tabell 7. Resultaten över rörelsemätningarna. 

 Under drift (Hög temperatur) Efter drift (Rumstemperatur) 

Testförsök X (Horisontellt) Z (Vertikalt) X (Horisontellt) Z (Vertikalt) 

Test 1 1,5mm 1,5mm 0,5mm 0mm 

Test 2 2mm 2mm 1mm 0,25mm 

Test 3 3mm 3mm 0,25mm 1mm 

Test 4 2,5mm 1mm 0,25mm 0,25mm 

Test 5 2,5mm 0,5mm 0,25mm 0mm 

Test 6 0,25mm 0mm 0mm 0mm 

Test 7 0,25mm 0mm 0mm 0mm 

 

Största rörelserna uppstod i grenröret vid tredje testförsöket där tre millimeter uppmättes. 

Rörelserna omfattade både horisontell -och vertikalled. Rörelserna återgick inte till sitt 

ursprungliga läge efter avsvalning vilket innebär att grenröret sätter sig fast. Ju fler test som 

utfördes, desto mindre rörelser uppstod och redan vid test 6 hade rörelserna i vertikalled 

avtagit helt. Rörelserna i horisontell riktning avtog inte helt utan fortsätter även vid både 

testförsök sex och sju. 

   Tabell 8 visar resultat från kraftmätningarna. 

 

Tabell 8. Resultaten över kraftmätningar. 

 Under drift (Hög temperatur)  Efter drift (Rumstemperatur 

Testförsök X 
(Horisontellt) 

Z (Vertikalt)  X 
(Horisontellt) 

Z (Vertikalt) 

Test 1 4,7kN 0kN  0kN 0kN 

Test 2 4,68kN 0kN  0kN 0kN 

Test 3 4,68kN 0kN  0kN 0kN 

Test 4 4,5kN 0kN  0kN 0kN 

Test 5 4,65kN 0kN  0kN 0kN 

Test 6 4,65kN 0kN  0kN 0kN 

Test 7 4,6kN 0kN  0kN 0kN 

 

Grenrörets kraftpåverkan återfanns enbart i horisontell riktning där rörelser fortfarande 

uppstår. Efter sju testförsök skilde sig mätresultaten minimalt mellan varandra vilket tyder på 

att rörelser och kraftpåverkan kommer att fortsätta uppstå i horisontell riktning. Kraftpåverkan 

uppmättes till ca 4,65 kN. Bilder från mätningarna finns i bilaga 15: Bilder från mätningar. 

 

Mätningar angående förspänning av grenrörets egenvikt 206,2 N resulterades i en 

uppspänning av ¾ varv för en M6 vantskruv. 
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4.6 Koncept (stag) 
Kravspecifikation för staget finns att tillgå i bilaga 16: Kravspecifikation stag.  

   Uppstagningen hade bland annat som krav att tillåta rörelser i horisontell riktning där 

kraftpåverkan var ca 4,65 kN och att förspänna grenröret samt turbons egenvik, 21 kg 

motsvarande 206,2 N i vertikal riktning.  

   Beslutet angående uppstagningen resulterade i en sammansättning av fem 

standardkomponenter. Sammansättningen bestod bland annat av ledande infästningsändar 

vilket uppfyllde kravspecifikationen. Detta utgjorde att krafterna i horisontell riktning inte 

påverkar uppstagningen. Sammanställningen kallas vantskruv och finns att tillgå i de flesta 

butiker med skruvsortiment.   

 

4.7 Konstruktion (stag) 
Då besluten angående uppstagningen resulterade i en standardkomponent behövs inget 

avancerat konstruktionsunderlag. 

   En vantskruv är uppbyggd av 5 olika standardkomponenter: 

 

 Vänstergängad mutter. 

 Högergängad mutter. 

 Vänstergängat länkhuvud. 

 Högergängat länkhuvud. 

 Distanshylsa. 

 

4.7.1 Beräkningar 

Enklare beräkningar för dimensionering utav komponenterna resulterade enligt nedan. 

 

 Drag/tryck-spänning för distanshylsa: 

 

Materialklass distanshylsa, stål S235JR. (Sträckgräns 235 Mpa) 

 

   
 

Utifrån beräkningarna bör godstjockleken i distanshylsan dimensioneras till en tvärsnittsarea 

med minst 0,88 mm2. För handuträkning, se bilaga 17, Beräkningar drag/tryckspänning. 

 

 Drag/tryck-spänning för Länkhuvud: 

 

Materialklass länkhuvud, stål 8.8. (Sträckgräns 640 Mpa) 

 

  
 

Utifrån beräkningarna bör länkhuvudets spänningsarea inte väljas till mindre än 0,32 mm2. 

För handuträkningar, se bilaga 17, Beräkningar drag/tryckspänning stag. 

 

Uppstagningen kommer att utsättas för vibrationer, slag, stötar. Tillgängligheten av länkhuvud 

med en gänga mindre än M6 är invecklad och därför bestämdes att dimensionerna kommer att 
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ökas betydligt. Utifrån detta dimensionerades länkhuvudena till M6, vilket har en 

tvärsnittsarea på 19,6 mm2 och distanshylsan till en standardhylsa med 10 millimeter 

invändigt och 12 millimeter utvändigt vilket innebär en tvärsnittarea på 34,5 mm2. Dessa 

komponenter finns att tillgå i närmaste skruvbutik. För visualisering av komponenterna, se 

figur 12. 

 

 
Figur 12. Visar slutlig konstruktion av stag. 

 
4.8 Montering av stag 
Motorn måste varmköras minst 6 gånger före montering av stag. Genom varmkörning ett 

flertal gånger avtar horisontella rörelser i grenröret och bidrar till minimerad 

spänningspåverkan när uppstagningen monteras. 

   För att avlasta grenrörets egenvikt ska grenröret förspännas med hjälp av uppstagningen. 

Förspänning sker genom att vrida upp vantskruvens gänghylsa ¾ varv, vilket uppmättes vid 

mätningarna.  
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5. Utvärdering 
Enligt den planering som utgjordes före projektets start ansågs att en verifieringsdel av den 

nya uppstagningen borde utformas. Fallet efteråt resulterade i att ingen verifieringsdel 

behandlades då det oftast tar en tävlingssäsong innan problemet med sprickbildning i 

grenröret uppstår och projektets tidsplanering stäcker sig enbart över ca 4 månader.  

   Planeringen inriktade sig från början mot uppstagning av grenrör som en helhet. Redan 

under utförandet av förstudien beslutades omplanering om att projektet delas in i två delar då 

arbetet för framtagning av ett mätverktyg omfattar minst lika mycket som framtagning av ett 

stag.  

   Projektet fullföljde slutligen den omplanerade tidsplanen med förvåning då 

kommunikationsproblem uppstod mellan företagshandledaren och Trollspeeds övriga 

personal angående tidsbokning i motorbromsbänken. Väntelista bildades och tillgängligheten 

för motorbromsbänken blev allt mörkare.  

   Genom att arbeta kvällar och helger, vilket var en åtanke redan i projektplaneringen 

angående tidsbrist ökade tillgängligheten av motorbromsbänken och mätningar kunde utföras. 

 

Mätverktygets visare beräknades att klara en kraftpåverkan på 9,2 kN vilket är under den 

uppskattade kraftpåverkan som resulterade i 9,8 kN. Beslut angående denna underdimension 

valdes av projektledaren samt företagshandledaren då den uppskattade kraften enbart är en 

vägledare för dimensionering.  

   Ritningar/skisser angående mätverktygets alla detaljer gjordes inte då tidsbrist samt intresse 

från företaget inte fanns. Vid tillverkningen av detaljerna användes datorstödd 

tillverkningsberedning vilket inte kräver ritningsunderlag. Detta är tre olika orsaker om varför 

inte ritningsunderlag för alla detaljer skapades. 

 

Mätresultatet för kraftmätningar innehåller felkällor i form av friktion i ledaxlar och 

infästningspunkter. Felkällorna påverkar resultatet så pass minimalt att de valdes att ignoreras.     

   Felkällor angående resultatet för rörelsemätningar finns i form av glappspaltar i 

skruvförband och övriga infästningspunkter. Likt fiktionen i ledaxlar har även glappspaltarna 

försummats. 

   Grenrörets infästning i mätverktyget skiljer sig mot grenrörets infästning i en bils kaross. 

Med detta vill jag påpeka att hållfastheten i mätverktyget inte är den samma som i en bils 

kaross och därför kan felkällor i form av materialrörelser även där förekomma. 

 

Att mätresultatet för rörelseändring enligt resultattabellen avtar efter 6 testförsök finns inget 

klart beslut om varför. Några uppskattningar kan vara från tillverkningen av grenröret där 

restspänningar från sammanfogning av rörbitar eventuellt återfinns. Restspänningar från 

svetsade områden kan också vara en påverkande orsak för just detta fenomen.  

   Att rörelserna avtar är då troligtvis att restspänningarna avtar vid extremt höga temperaturer 

i form av värmebehandling.  
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I beslutet av stag och dess dimensionering har hänsyn tagits till den hårda miljö såsom slag 

och smällar som uppstagningen utsätts för vid rallycrosstävlingar. Enligt beräkningarna hade 

en mycket liten tvärsnittsarea varit tillräckligt men staget beslutades till att dimensioneras upp 

betydligt mycket med tanke på dess miljö. 
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6. Slutsatser  
Målsättningen var att: ”Projektets mål är att identifiera, formulera och avgränsa problem där 

tillämpning av metodik inom det valda ämnesområdet sker. Detta innebär att ta fram ett 

mätverktyg för fastställning av grenrörets rörelser och kraftpåverkan på grund av 

temperaturökning. Detta är grunden för vidare behandling, där framtagning av ett underlag för 

uppstagning av grenröret görs. I och med detta är målet att minimera grunden till haveri av 

grenröret. Utifrån denna problemlösning är också målet att utöka erfarenheter av en ingenjörs 

arbetsliv där korrekt utförda metoder använts.” 

 

Ett mätverktyg anpassat för kraftpåverkan upp emot 9,2 kN togs fram där visualisering av 

grenrörets rörelser samt kraftpåverkan uppmättes med hjälp av lastceller och en mätskala. 

Rörelserna i vertikalled avtogs helt efter 6 testförsök medan rörelser i horisontalled kvarstår 

med en vidd på 0,25 mm, vilket påverkade grenröret med en kraft på ca 4,65 kN.  

   Utifrån mätresultatet beslutades ett koncept för en uppstagning i form av en vantskruv 

bestående av 5 standardkomponenter, varav ändarna är ledade länkhuvud. Med ledade ändar 

tillåts de kvarstående rörelserna i vertikalled utan av att påverka grenröret. Vantskruvens 

dimensioneringen resulterades med M6 länkhuvud och en gänghylsa med en tvärsnittsarea på 

ca 34,5 mm2.  

   Vid uppstagningen måste motorn varmköras minst 6 gånger före montering av vantskruven. 

Vid monteringen krävs också en förspänning av vantskruven med ¾ varv för att avlasta 

grenrörets egenvikt. 

    

Med en korrekt uppstagning rätt monterad minimeras spänningspåverkan i grenröret. Detta 

ligger som grund till att utmattning av grenröret inte förekommer på grund av just denna 

faktor och därför uppstår inte sprickbildning. 

 

Förslag på aktiviteter för att förbättra och utveckla examensarbetet är att undersöka varför 

grenrörets rörelser på grund av temperaturökning avtar efter 6 testförsök. Utvecklingen bör 

behandla termiska och materialiska egenskaper av just grenröret. 

   Grenrörets tillverkningsprocess är utvecklingsbar, där valet av material, dimensionering och 

sammanfogning är något som påverkas av temperaturändring och är intressant att utveckla. 

Med detta finns en idé om att undersöka spänningspåverkan som påverkar just grenröret. 
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7. Tackord 
Ett stort tack till företagshandledaren Pelle Nilsson, Trollspeed som tog sig an rollen som 

handledare för examensjobbet. 

   Trollspeeds övriga personal, Henrik Warg, Niklas Sjöqvist och Frank Strömqvist har 

bidragit till stor del under tiden i Trollspeeds verkstad och förtjänar ett stort tack! 

Även ett tack till Hans Johansson som tog sig an rollen som universitetshandledare. 

   UNI-SYSTEM förtjänar också en stort tack för all rådgivning angående kraftmätning samt 

rabatt vid köp av lastceller och övrig utrustning.  
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Bilaga 1 – WBS-schema 
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Bilaga 2 – Gantt-schema 
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Bilaga 3 – Konceptgenerering (mätverktyg) 
För att göra konceptgenerering av mätverktyget behövs funktionsalternativ, dessa tas fram 

genom benchmarking på andra sorters mätutrustningar anpassade för rörliga detaljer. Efter att 

benchmarking har utförs används metoden brainstorming där alla tänkbara förslagsidéer läggs 

fram som skulle kunna vara en lösning för att mäta krafter och rörelser av. Sammanlagt togs 

sju stycken olika idéer fram, se tabell 1 nedan. 

 

 

 

1. En form av mätskala fast monterad i motorblocket där riktningsvisare monterade i 

grenröret används för att visar grenrörets rörelser i millimeter. Trådtöjningsgivare 

monterade på ett länkage mellan riktningsvisare och mätskalans fasta punkt används 

för att mäta grenrörets kraftpåverkan i Newton. 

2. En form av mätskala fast monterad i motorblocket där riktningsvisare monterade i 

grenröret används för att visar grenrörets rörelser i millimeter. Fjädrar med känd 

fjäderkonstant används för att mäta grenrörets kraftpåverkan. 

3. En form av mätskala fast monterad i motorblocket där riktningsvisare monterade i 

grenröret används för att visar grenrörets rörelser i millimeter. Ett slutet hydraulsystem 

som består av cylinder med känd data, tryckgivare, hydraulolja och tillhörande slangar 

används. Genom kolvarea och oljetrycket som uppstår i hydrauloljan kan grenrörets 

kraftpåverkan räknas fram. Detta monteras mellan mätskalans fasta punkt och 

riktningsvisaren. 

4. En form av mätskala fast monterad i motorblocket där riktningsvisare monterade i 

grenröret används för att visar grenrörets rörelser i millimeter. Lastcell används för att 

mäta grenrörets kraftpåverkan. Lastcellen monteras mellan mätskalans fasta punkt och 

riktningsvisaren. 

5. Utformning av ett saxverktyg för att utväxla kraftpåverkan. För att mäta grenrörets 

längdändring används skjutmått och för att mäta grenrörets kraftpåverkan används 

fjädrar med känd fjäderkonstant. Detta verktyg kan endast användas vid tryckkrafter. 

6. Omvänt saxverktyg för att utväxla kraftpåverkan. För att mäta grenrörets längdändring 

används skjutmått och för att mäta grenrörets kraftpåverkan används fjädrar med känd 

fjäderkonstant. Detta verktyg kan endast användas vid dragkrafter. 

7. Stag med trådtöjningsgivare monterade för att mäta grenrörets kraftpåverkan. För att 

mäta grenrörets rörelser används skjutmått. 

Funkt.Alt
. Nr. 

Alternativ: 

1. Mätskala med trådtöjningsgivare. 

2. Mätskala med fjädrar. 

3. Mätskala med hydraulsystem. 

4. Mätskala med lastcell. 

5. Saxverktyg med fjädrar. (Tryckkraft). 

6. Omvänt saxverktyg med fjädrar. (Dragkraft). 

7. Stag med trådtöjningsgivare. 

Tabell 1. Funktionsalternativ. 
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Bilaga 4 – Relativ beslutsmatris (mätverktyg) 
 
Tabell 1. Relativ beslutsmatris. 

 Alternativ: Referens 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Kriterier:  Längändring 
mäts med 
skjutmått. 
Kraftmätnin
g finns ej. 

       

A.  + + + + + + + 

B.  + + + + 0 0 0 

C.  + 0 + + 0 0 + 

D.  0 0 0 0 0 0 0 

E.  + + 0 + 0 0 - 

F.  + + + + + + + 

G.  0 0 0 0 0 0 - 

H.  0 0 - 0 0 0 - 

I.  0 0 0 0 0 0 0 

J.  0 0 0 0 0 0 0 

K.  - - - - - - - 

L.  - 0 - - 0 0 - 

Sum +   5 4 4 5 2 2 3 

Sum 0   5 6 5 5 8 8 4 

Sum -   2 1 3 2 1 1 5 

Nettovärd
e 

  3 3 1 3 1 1 -2 

Ranking   1 1 2 1 2 2 4 

Beslut   ok ok - ok - - - 
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Bilaga 5 -  Viktad besultsmatris + önskemål (mätverktyg) 

 
Tabell 1. Beskriver önskemålen från kravspecifikationen. 

 Önskemål: 

D Produkten ska vara korrosionsbeständig. 

H Det ska vara enkelt att separera komponenter från lösningen och slänga dem. 

L I första hand väljs det billigaste alternativet. 

 

 
Tabell 2. Viktad beslutsmatris. 

 

 

 

 

Önskemål D H L Summa Summa/tot Rang 

D - 1 1 2 0,5 1 

H 0 - 0 0 0,0 2 

L 1 1 - 2 0,5 1 

   

Tot: 4 1,00 
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Bilaga 6  - Jämförelsematris + brainstorming (mätverktyg) 
 
Tabell 1. Beskriver återstående brainstormade idéer. 

1. Form av mätskala som anger längdändring 
med innehåll av trådtöjningsgivare som 
mäter kraftpåverkan. 

2. Form av mätskala som anger längdändring 
med innehåll av fjädrar där fjäderkonstant 
är känd för att mäta kraftpåverkan. 

4. Form av mätskala som anger längdändring 
med innehåll av lastceller för att bestämma 
kraftpåverkan. 

 

 

 
Tabell 2. Jämförelsematris. 

Önskemål/Alternativ: Referens: 1. 2. 4. 

D. Längändring 
mäts med 
skjutmått. 
Kraftmätning 
finns ej. 

(2)0 (2)0 (2)0 

H. (0)+ (0)+ (0)+ 

L. (2)0 (2)+ (2)0 

Summa 0 2 0 

Ranking 0 1 0 
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Bilaga 7 -  Sammanställningsskiss (mätverktyg) 
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Bilaga 8 -  Skiss basplatta 
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Bilaga 9 – Skiss visare 
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Bilaga 10 – Skiss stödvisare 
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Bilaga 11 – Datablad lastcell 
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Bilaga 12 – Datablad förstärkarkort 
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Bilaga 13 – Beräkningar utväxling + böjspänning 
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Bilaga 14 – Beräkningar gradering 
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Bilaga 15 – Bilder från mätningar 
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Bilaga 16 – Kravspecifikation stag 
 

Kriteriebokstav Specifikation Krav/Ö.mål 

A Klara förspänning av grenrörets egenvikt. K 

B Kunna tillåta rörelser i horisontalled. K 

C Klara temperaturer upp emot 700 grader Celsius.  K 

D Produkten ska vara korrosionsbeständig. Ö 

E Produkten måste vara godkänt av Trollspeed innan 
användning. 

K 

F Det ska vara enkelt att separera komponeter från lösningen 
och slänga dem. 

Ö 

   

G I första hand väljs det billigaste alternativet. Ö 
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Bilaga 17 – Beräkningar drag/tryckspänning stag 


