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Sammanfattning 

 

Rapporten handlar om framtagning av användarvänlig konstruktionslösning till en 

frekvensstyrd filterkärra och görs på uppdrag av Lars-Olof Larsson vid Filterteknik AB i 

Karlstad. Kursen är Examensarbete högskoleingenjörsexamen i maskinteknik, MSGC17 vid 

fakulteten för teknik- och naturvetenskap på Karlstads universitet under vårterminen 2014.  

I detta examensarbete tas en konstruktionslösning fram till en frekvensstyrd filterkärra som är 

en blivande produkt och ersättare till två tidigare filterkärror. Filterkärrans uppgift är att 

filtrera olika oljor från vatten och partiklar. En testkörningsprototyp fanns från början och 

huvudkomponenterna var utvalda. Genom produktutvecklingsprocessens metodik har ett antal 

prototyper tagits fram och utifrån det har den med bäst lösning valts och arbetats vidare med.   

Resultatet blev en kärra med samma ramstomme som tidigare liknade kärror. Det valda 

konceptet har två filter placerade bredvid varandra och ett frekvensskåp på framsidan över 

filtarna. På baksidan placeras motor och pump. Ritningar och stycklista har tagits fram för 

framtida CE-märkning och hållfasthetsberäkningar har utförts på ramkonstruktion. 

Slutsaten är att den slutliga konstruktionslösningen är en bra fungerande lösning som går att 

gå vidare med för att slutligen bli en ny produkt.  

  

  



 

 

Abstract  

 

The report deals with the development of user-friendly design solution to a frequency 

controlled filter cart and commissioned by Lars-Olov Larsson at Filterteknik Sverige AB in 

Karlstad. The course is Degree project of Bachelor of Science in Mechanical Engineering, 

MSGC17 at the Faculty of Technology and Science at Karlstad University during the spring 

of 2014. 

This thesis is a design solution to a frequency controlled filter cart that is a becoming product 

and replacement for two earlier steps resolve filter carts. The filter carts task is to filter 

various oils from water and particles. A test run prototype existed from the beginning and the 

main components were selected. Through product development process methodology, a 

number of prototypes have been developed and based on that, the best solution is selected and 

worked with. 

The result was a cart with the same retaining frame as on previously resembled carts. The 

selected concept has two filters placed next to each other and a frequency cabinet in front of 

the cart. On Engine and pump are placed on the backside. Drawings and bill of materials have 

been developed for future CE marking and some calculations have been made. 

The conclusion is that the final design is a good workable solution. 
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1 Inledning 

 

Arbetet har utförts av Martin Larsson vid Karlstads Universitet, fakulteten för hälsa teknik- 

och naturvetenskap. Kursen benämns Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i 

maskinteknik och omfattar 22,5hp. Examinator för kursen har varit Nils Hallbäck och 

handledare har varit Göran Karlsson vid Karlstads universitet. Lars-Olof Larsson vid 

Filterteknik har varit uppdragsgivare. 

 

1.1 Bakgrund 

Examensarbetet har tilldelats av företaget Filterteknik Sverige AB. Filterteknik samarbetar 

med en mängd leverantörer för att täcka behovet inom den svenska industrin. Filterteknik 

tillhandahåller produkter, tjänster och en viss produktion inom filtrering. Akitebolaget är en 

av de största filterleverantörerna i Sverige i sin bransch.  

Produkten är en blivande ny typ av filterkärra som ska användas för att filtrera och rena olika 

oljor inom industrier. Det som skiljer sig från de nuvarande kärrorna är att den ska vara 

frekvensstyrd. Genom styrning av flöde kan ett bredare spann med oljor renas. Filterkärran 

består av en ramkonstruktion med två hjul, trefasmotor, pump, frekvensomriktare, två 

filterhuvud med vattenfilter respektive partikelfilter och ett antal kopplingskomponenter.  

 

1.2 Problemformulering 

Uppgiften är att ta fram en användarvänlig konstruktionslösning till den nya filterkärran. 

Ordna och placera komponenter på ett sätt så att kundens användning av kärran blir så enkel 

som möjligt.   

 

1.3 Mål och syfte 

Målet är att med hjälp av färdigheter inom maskinteknik och metoder ta fram en 

konstruktionslösning med hjälp av utvalda komponenter. 

Syftet med projektet är att ta fram en användarvänlig konstruktion till en frekvensstyrd 

filterkärra för att tillfredsställa kundens behov genom ett ingenjörsmässigt arbetsätt. 
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1.4 Metodik 

Huvudmetoden som har används för att genomföra detta projekt är 

produktutvecklingsprocessen, detta eftersom det är en utvecklingsprodukt av tidigare 

filterkärror. Inför projektet skrevs en projektplan som innehåller mål, organisation, 

projektmodell, riskbedömning och dokumenthantering, se bilaga 1. Förstudie och 

konceptgenerering gav projektet en bra grund att stå på.  

Rapporten har strukturerats enligt PU-processen och är i en genomförandedel och en 

resultatdel. Resultatuppföljningen pressenteras i slutsats och diskussion. Dokumentation och 

rapportskrivning har utförts parallellt med projektets gång.    

De steg som arbetet har strukturerats enligt är följande: 

 Förstudie 

 Produktspecificering  

 Konceptgenerering  

 Konceptval 

 Konstruktion 

 Prototyp 

 Detaljkonstruktion 

 Prototypprovning 

 Slutkonstruktion 

 

1.5 Avgränsningar 

Arbetet har avgränsats inom materialval, där Rostfritt stål EN 1,4301 (SS2333) är de material 

som kommer att användas vid tillverkning av ram.   
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2 Genomförande 

 

Projektet genomfördes på ett ingenjörsmässigt arbetsätt. Projektmodellen som följs är 

produktutvecklingsprocessen som innehåller följande faser. Förstudie, produktspecificering, 

konceptgenerering, konceptval, layoutkonstruktion, prototyp, detaljkonstruktion, 

prototypprovning och slutligen slutkonstruktion (Johannesson et al. 2004).  

 

2.1 Projektplanering 

Projektet inleddes med en projektplan. Ett genomförande av en projektplan är nödvändig för 

att kunna definiera den uppgift som ska lösas, vilka resurser som finns och vilka risker som 

kan uppkomma under projektets gång (Eriksson och Lilliesköld 2004). Planeringen bygger på 

PU-processen och är strukturerad efter det.  

 

2.2 Förstudie 

Med hjälp av ritningar och mätningar gjordes en CAD-modell av provkörningsprototypen. De 

olika komponenterna skickades efter från leverantörerna men även många 

kopplingskomponenter fanns tillgängliga på Solid Components, som är en databas där man 

kan hämta hem standardkomponenter i olika typer av CAD-format. Modellen gjordes i syfte 

för att få bra kännedom om ramkonstruktionen och de olika komponenterna.   

Manualer och information om de olika komponenterna samlades in och studerades för att få 

mer kännedom om respektive komponent. Böcker och äldre examensarbeten studerades för att 

få en bra grund för att kunna genomföra och redovisa ett examensarbete. Hållfasthetsböcker 

som användes som stöd vid beräkningar. Litteratur som har använts finns i ”Referenslistan” 

på sidan 32. 
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2.3 Produktspecifikation 

En produktspecifikation genomförs för att upprätta en lista av vad som skall åstadkommas 

som ett resultat av produktframtagningsprocessen. Uppgiften är även att sätta sig in i 

konstruktionsuppdraget och samla in erforderlig kompletterande information som saknas i 

uppdragsbeskrivningen. Produktspecifikationen utvecklas och uppdateras under projektets 

gång (Johannesson et al. 2004). 

En kravspecifikation görs i form av en tabell där de genererade kriterierna får värdet krav eller 

önskemål. Om värdet är önskemål så viktas önskemålet med en skala ett till fem. 

Kravspecifikationen delades upp i tillverkning och konstruktion. Återkoppling sker med 

uppdragsgivare och medarbetare för godkännande.  

 

2.4 Konceptgenerering  

Med förstudie som grund och efter en bra förståelse över funktioner och användning så 

genererades koncept genom brainstorming. Även en diskussion med utvecklingsavdelningen 

hölls där olika förslag togs fram genom deras erfarenheter och inspiration av tidigare kärror.    

 

2.5 Konceptval 

Metoderna som har använts är Pahls & Beitz elimineringsmatris och Pughs relativa 

beslutsmatris. Elimineringsmatrisen eliminerade ut de orimliga koncepten och stämde även av 

om all information fanns till varje koncept. Beslutmatrisen rangordnade de olika koncepten 

genom att jämföra konceptens krav och önskemål. 

Ett möte hölls med teknikgruppen där de olika koncepten diskuterades och jämfördes med 

varandra genom dialog. Säljare och andra som hade erfarenhet av de tidigare kärrorna bjöds in 

för att höra deras åsikter. Slutligen med ett samtyckande, beslutades vilket koncept som skulle 

arbetas vidare med.  

 

2.6 Beräkningsteori 

De beräkningsfall som har valts var fall som ansågs vara mest intressanta. Formelsamling som 

användes till beräkningarna var Björk, k 2013.   

Beräkningar på slanghållaren var aktuellt för att undersöka vilken rördimension som var 

lämplig. Slangarnas vikt med olja användes för att veta vilken belastning som verkade på 

hållaren. Elementarfallet som användes var böjning av konstant tvärsnitt med jämnt utbredd 

last. Med andra ord så räknar man med att svetsarna håller och att hållaren kommer böjas vid 

belastning. Beräkningarna visas i resultatdelen. 
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Motorfästet har en högre belastning mot tidigare kärror. En undersökning om fästet håller den 

nya vikt gjordes. En förenkling av lastfallet gjordes vilket resulterades i två olika typer av 

balkar. Böjning av konstant tvärsnitt med punklast var elementarfallet som användes. I 

resultatdelen finns beräkningen.  

Tråghållarens bakre plåt får en belastning om någon skulle trycka kärran framåt. Genom 

beräkningar på ett förenklat lastfall kunde en max tillåtna kraften räknas ut (se 

beräkningsdelen). 

 

2.7 Prototypframtagning 

Efter konceptvalet byggdes testkörningsprototypen om till det vinnande konceptet. Lämpliga 

kopplingskomponenter kunde väljas ut och mått och förändringar på ramen gjordes.  

 

2.8 Tillverkningsritningar och komponentlistor 

När prototypens ramkonstruktion, komponenter och kopplingar var bestämda så skapades 

komponentlistor, sammanställningsritningar och detaljritningar. Ritningarna och listorna 

kommer att användas som monterings- och tillverkningsinstruktioner men kommer även 

användas vid CE-märkning och till kärrans manual.  
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3 Resultat 

 

3.1 Förstudie 

En förstudie gjordes genom att studera testkörningsprototypkärran(se Figur 1).  

 

   Figur 1 - Testkörningsprototyp. 
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3.1.1 Huvudkomponenter 

De huvudkomponeter som ska placeras på kärran är följande:  

 Motor 3-fas  

 Pump  

 Axelkoppling   

 Mellanstycke 

 Frekvensomriktare   

 Partikelfilter med filterhuvud.  

 Vattenfilter med filterhuvud    

 Ram  

 Kopplingskomponenter  

 

Figur 2 - Motor, pump(inklusive mellanstycke och axelkoppling) och frekvensomriktare. 
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3.1.2 Kopplingsschema 

Kopplingsschema över huvudkomponenterna visar hur man kan pumpa oljan på olika sätt, se 

figur 3 nedan. Systemet kan kopplas på tre olika sätt enligt följande:  

1. Pumpning av olja utan filter. 

2. Filtrering av partiklar. 

3. Filtrering av partiklar och vatten. 

 

Figur 3 - Kopplingsschema. 

 

3.1.3 Konstruktion 

CAD-modell av testkörningsprototypen, se figur 4. 

 

Figur 4 - Testkörningsprototypen.  
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3.2 Produktspecifikation  

En Kravspecifikation togs fram och diskuterades med teknikavdelningen. Specifikationen 

delades upp i Konstruktionskrav och Tillverkningskrav.   

 

Tabell 1 - Kravspecifikation. 

Kravspecifikation 
Nr Krav - Konstruktion Vikt (1-5) Ö/K 

1 Så lite komponenter som möjligt 3 Ö 

2 Mätare/Visare tryck och temp 1 Ö 

3 Testuttag (minimess) mellan pump och partikelfilter 2 Ö 

4 Fotstöd (behövs om kärran inte är balanserad) 3 Ö 

5 Slanghållare    K 

6 Minimera oljespill på komponenter   K 

7 Display på utsidan av frekvensomriktarens skåp 4 Ö 

8 Endast pump utan filter   K 

9 Partikelfilter för sig    K 

10 Vattenfilter för sig 1 Ö 

11 Bra synlighet för filterindikatorerna    K 

12 Kärra med bra balans (framtung)   K 

13 Klara alla typer av lastfall   K 

14 Rostfritt material (Rostfritt stål) EN 1,4301   K 

15 Tippskydd    Ö 

16 Luftventil för att minimera oljespill, före pump, tryckknapp 5 Ö 

17 Manual/CE-märkning   K 

18 Extrautrustning – kopplingsslang, extra kylning, modifikationer  4 Ö 

Nr Krav - Tillverkning Vikt (1-5) Ö/K 

1 Hålla befintlig moteringstid som existerande kärror 4 Ö 

2 Samma ramstomme som tidigare kärror 4 Ö 

3 Montering i befintlig verkstad   K 

4 Monteringssatser   K 

5 Monteringsanvisning   K 

6 Ritningsunderlag förr tillverkning   K 
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3.3 Konceptgenerering 

Genom brainstorming, gruppdiskussion med teknikgrupp och inbjudna säljare och andra med 

erfarenheter med tidigare filterkärror gavs förslag och lösningar. Lösningarna sammanställdes 

till fem olika koncept som presenterades genom CAD. 

3.3.1 Koncept 1A 

Koncept 1A är en inspiration av testkörningsprototypen. Filtren är placerade i vertikal 

riktning, vilket gör att vattenfiltret är placerat rakt över partikelfiltret. Ett extra tråg över 

partikelfiltret motverkar att det rinner olja på filtret. Tråget har en gummistropp runt 

indikatorn och ett hål till vänster där olja kan rinna ner i det stora tråget. Vattenfiltret har sin 

indikator på insidan med dålig synlighet.(Figur 5)  

 

Figur 5 - Koncept 1A. 
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3.3.2 Koncept 1B 

Koncept 1B är en spegelvänd kopia av koncept 1A. Fördelen med detta koncept är att 

vattenfiltrets indikator hamnar utåt och är mer synlig med jämförselse mot Koncept 1A. För 

att kunna genomföra detta krävs de att utloppet från pumpen är på höger sida.(Figur 6) 

 

Figur 6 - Koncept 1B. 
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3.3.3 Koncept 2 

Koncept 2 är en lösning på kärra utan ett extra oljetråg. Vattenfiltret är inte placerat rakt över 

partikelfiltret vilket gör att oljaspill undviks på det nedre filtret. Mellan de båda filtrena krävs 

en slang för att motverka att filtren sticker ut på kärrans sidor.(Figur 7)  

 

Figur 7 - Koncept 2. 
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3.3.4 Koncept 3A 

Koncept 3A är en lösning där båda filtren hänger parallellt och lågt, detta ger en låg 

tyngdpunkt även oljespill på filter och komponeter minimeras. För att inte filtren ska bygga 

för mycket på bredden så vrids vattenfiltret och partikelfiltret 90 grader. Filtren får in- och 

utlopp utåt och inåt på kärran.(Figur 8) 

 

Figur 8 - Koncept 3A. 
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3.3.5 Koncept 3B 

Koncept 3B bygger på Koncept 3A. Det som skiljer dem åt är att detta konceptet har sitt 

frekensskåp på kärrans framsïdan, vilket är en fördel då man placera kärran mot en 

vägg.(Figur 9)

 

Figur 9 - Koncept 3B. 
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3.4 Konceptval 

Under konceptvalsmötet så beslutades att vi skulle arbeta vidare med koncept 3B som också 

var de resultat som elimineringsmatrisen och beslutmatrisen gav. 

Elimineringsmatrisen(tabell 2) visade att de framtagna koncepten var lämpliga och inget 

koncept behövdes elimineras. Dock så var det bristande information för koncept 3A och 3B, 

se diskussion om informationen.  

Tabell 2 – Elimineringsmatris. 

Elimineringsmatris 
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kommentar beslut 

1A + + + + + + +   + 

1B + + + + + + +   + 

2 + + + + + + +   + 

3A + + + + + + ? Ta reda på information ? 

3B + + + + + + ? Ta reda på information ? 
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Enligt beslutmatrisen, se tabell 3 nedan, fick koncept 3B högst betyg.  Mer information om 

koncept 3A och 3B visade att de var genomförbara. 

Tabell 3 - Relativ Beslutmatris. 

Relativ Beslutmatris 

Kriterium 
Alternativ 

1A 1B 2 3A 3B 

Så lite komponenter som möjligt 0 0 0 - - 

Tippsäker 0 0 0 0 0 

Uppsamlare för olja, tråg 0 0 0 0 0 

Minimera oljespill på komponenter - - 0 + + 

Endast pump utan filter 0 0 0 0 0 

Partikelfilter för sig  0 0 0 0 0 

Vattenfilter för sig - - - - - 

Bra synlighet för filterindikatorerna - + + 0 0 

Kärra med bra balans (framtung) - - - 0 + 

Klara alla typer av lastfall 0 0 0 0 0 

Hålla befintlig moteringstid som existerande kärror 0 0 0 0 0 

Samma ramstomme som tidigare kärror 0 0 0 0 0 

Montering i befintlig verkstad 0 0 0 0 0 

Summa + 0 1 1 1 2 

Summa 0 8 8 9 9 8 

Summa - 4 3 2 2 2 

Nettovärde -4 -2 -1 -1 0 

Rangordning 4 3 2 2 1 

Vidareutveckling nej nej nej nej ja 
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3.5 Beräkning 

Beräkningarnas resultat blev att slanghållaren bör ha 8 mm eller tjockare diameter, 

motorfästet klarar av den nya belastningen och tråghållaren klarar av en kraft från 

ramstommen på 1400N.  

3.5.1 Slanghållare 

På slanghållaren ska två hydraulslangar vara upphängda. En svart och en blå på respektive tre 

meter. Slanghållaren består av en bockad stång med ett cirkulärt tvärsnitt. Slagarnas 

samanlagda vikt beräkna till ca sju kilo. Materialet är rostfritt stål med betäckningen EN 

1,4301. Hållaren bör ha en säkerhetsfaktor två. De två tvärsnittsdiameterna som undersöks är 

6 mm och 8mm. Materialets tillåtna spänning är 140 MPa. Lastfall finns i figur 10 nedan.  

Data: 

 E-modul: 200 GPa/Tillåten spänning: 140MPa. 

 Material: EN 1,4301 

 Säkerhetsfaktor: 2  

 Vikt slangar: ca 7kg 

 Tvärsnitt: Rundstång, diameter: 6mm eller 8mm  

 

Figur 10 - Lastfall Slanghållare. 

Beräknings av nedböjning och max tillåtna spänning, utbredd last, 6 mm i diameter 

(Säkerhetsfaktor 2): 

Tröghetsmoment:   
 

  
   

 

  
                   

Böjmotstånd:   
 

  
   

 

  
                  

Nedböjning:   
     

   
  

  (
 

 
     )      

                       
                    

Mmax:      
  

 
 

  (
 

 
     )     
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Beräknings av nedböjning och max tillåtna spänning, utbredd last, 8 mm i diameter 

(Säkerhetsfaktor 2): 

Tröghetsmoment:   
 

  
   

 

  
                   

Böjmotstånd:    
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3.5.2 Motorfäste 

Ett motorfäste ska bära upp motor, mellanstycke, pump och ett antal koplingskomponenter 

detta motsvarar en totalvikt på ca 16 kg. Motorfästet är svetsat på en plåt, se Figur 11. 

Materialet är rostfritt stål med betäckningen EN 1,4301. Fästet bör hålla en säkerhetsfaktor 

två. För att kunna göra en beräkning så krävs en förenkling av lastfallet, se Figur 12. 

Materialets tillåtna spänning är 140 MPa.  

Data: 

 E-modul: 200 GPa/Tillåten spänning: 140MPa. 

 Material: EN 1,4301 

 Säkerhetsfaktor: 2  

 Total vikt: ca 16kg 

 

 

Figur 11 – Motorfäste. 
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Figur 12 - Lastfall förenkling motorfäste. 

Beräkning totalvikt:  

Motor med extra kyl: 10kg 

Pump: 5 kg  

Mellanstycke:0,5 kg 

Komponenter: 0,5 kg 

___________________ 

Totalt: ca 16kg 

 

Beräkning nedböjning och max tillåtna spänning, balk på sidan: 

Tröghetsmoment:   
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Mmax:         
         

 
             

Mmax:      
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Beräkning nedböjning och max tillåtna spänning, balk i mitten: 

Tröghetsmoment:   
    

  
 

           

  
            

Nedböjning:   
     

   
 

                

                      
            

Böjmotstånd:   
    

 
 

           

 
           

Mmax:         
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3.5.3 Tråghållare 

Tråghållaren (figur 13) förhindrar kärran att välta framåt. Vid normalt läge så är det inga 

större belastningar. Men om kärran trycks framåt utsätts tråghållaren för betydligt större 

krafter. Hållaren är en svetsad konstruktion av 3 mm bockad plåt. Plåten är rostfritt stål med 

betäckningen EN 1,4301. Kärrans totalvikt ink. slang och filer innehållandes olja är ca 70kg.  

Data: 

 E-modul: 200 GPa 

 Material: EN 1,4301 

 Säkerhetsfaktor: 2  

 Total vikt: ca 70kg 

           Mpa 

 

                       Figur 13 - Tråghållare. 
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Figur 14 - Lastfall. 

Beräkning max tillåtna kraft, trågetbaksida: 

Böjmotstånd (L-profil):          

                                    

     
    

 
 

   

   
        

Ftill med säkerhetsfaktor 2: Ftill = 700N  

Alltså: maximal kraft från ramstomme till trågets baksida: 1400 N 
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3.6 Prototypframtagning 

Nedan visar en bild (Figur 15) som är slutgiltiga konstruktionen, koncept 3B. Prototypen är 

ombyggd från testkörningsprototypen. En del ändringar har gjorts på konceptet som inte var 

tänkt från början. 

 

 Trevägsventilen har fått 90-graders-kopplingar för att utloppet inte ska sticka ut 

utanför tråget, vilket inte var tänkt från början. 

 Det två QRT-kopplingarna som sitter på sidorna är genom 90-graderskopplingar 

riktade framåt för att få oljespill i tråget. 

 Slanghållaren har fått en grövre tjocklek, istället för 6 mm så har prototypen 10 mm(se 

figur 16). 

 Ny frekvensomriktare och ny motor (se figur 16) 

 Ett fotstöd som ger ökad användarvänlighet och hållfasthet(se bilaga 4).  

 

 

       Figur 15 – Slutliga prototyp av koncept 3B. 
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3.7 Tillverkningsritningar och komponentlista 

Komponentetlista finns i bilaga 3, listan innehåller alla komponenter med artikelnummer och 

leverantör. Tre sammanställningsritningar finns med i rapporten, en sprängskiss över 

ramkonstruktion, en sprängskiss över komponenter och kopplingar och en hel 

sammanställningsritning, i bilaga 4.  
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3.8 Egenskaper slutprototypen 

Kärrans totalvikt landande på 52,5 kg och det är utan filter och slangar. Jämfört med tidigare 

kärror som ligger runt 45 kg så blir denna något tyngre. Konstruktionen har en höjd på 1,25m, 

en bredd på 0,5m och längd/djup 0,65m (se figur 16). Kärran behåller samma ramstomme 

som tidigare kärror. QRT-kopplingar och filtren sitter över tråghållaren och är avskilda vilket 

minimerar oljespill. Frekvensomriktaren är placerad på framsidan vilket gör att du kan ställa 

kärran mot en vägg och arbeta från en sida. Komponenterna är placerade lågt vilket gör att 

kärran har en bra stabilitet och är välbalanserad.  Motorn har fritt rum över sig, vilket gör att 

en extra kylning går att montera vid behov. Systemet med den frekvensstyrda motorn gör att 

man kan filtrera ett bredare spann med oljor mot tidigare kärror.  

 

                 Figur 16 - Huvudmått. 

 

 

  

0,65m 0,5m 

1,25m 



29 

 

4 Diskussion  

 

Analys av resultat  

Eftersom ett av kraven var att behålla befintlig ramstomme, blev det inte mer än fem olika 

koncept. Koncept 3A och 3B hade bristande information i elimineringsmatris, genom 

mätningar visade det sig att filtren kunde placeras bredvid varandra utan att bredda ramen. 

När konceptvalet genomfördes användes Pughs relativa beslutsmatris, se Tabell 3. 

Poängskillnaden mellan de olika koncepten var inte speciellt stor. Men genom en diskussion 

med teknikgruppen så beslutades att det koncept 3B var det bästa konceptet.  

 

De beräkningarna som har gjorts har förenklats så att man ska kunna använda befintliga 

elementarfall.  

Resultatet av beräkningarna av slanghållaren visade att stången med 6 mm i diameter gav en 

högre nedböjning än stången med 8 mm. Kunder har påpekat att slanghållaren är för klen på 

tidigare kärror. Så att öka diameter till 8 mm eller till och med 10 mm är att föredra. 

Slanghållaren är även ett tippskydd om kärran skulle stjälpa. 

Motorfästets beräkningar visar att konstruktion håller, även med den tyngre vikt som blir med 

extrakylningen på. Beräkningarna är väldigt förenklade mot det verkliga lastfallet men 

eftersom det skulle vara möjligt att räkna på det så var det tvunget.    

Beräkningarna på tråghållare visar att de den klarar en viss kraft. Men en mer grundlig 

undersökning bör genomföras eftersom lastfallet inte stämmer helt överens med verkligheten. 

 

Ett byte av motor och frekvensomriktare gjordes för att det fanns både en lämpligare motor 

och en mer passande frekvensomriktare. Den nya motorn hade bl.a. överhettningsskydd och 

gick bättre på lägre varvtal. Den nya frekvensomriktaren hade display på framsidan och var 

mer passande för miljön. Detta gav inga följder på ramkonstruktionen utan det gick väldigt 

smidigt att byta ut, dock fick nya hål borras för att den nya frekvensomriktaren skulle kunna 

monteras.  

 

Analys av genomförande  

Projektet bidrog till ökade kunskaper och erfarenheter att genomföra en självständig 

konstruktionsuppgift. PU-processens var rätt metodval att arbeta efter men om man hade gjort 

om projektet så är det vissa delar man skulle gjort annorlunda. Något som har tagit väldigt 

stor del tidsmässigt är CAD och alla ritningar.  

Loggbok/schema har varit bra hjälpmedel för att hålla koll på vad som ska göras och vad man 

har gjort. Veckovisa möten med uppdraggivaren har varit till stor nytta då man har stämt av 

hur man ligger till och kunnat planera kommande veckas arbete.  

 

Det går att jobba vidare med den här kärran. Förutom att CE märka och marknadsföra kärran 

så är det bra om man låter en kund testa kärran under en viss period för att se hur kärran 

fungerar i de tuffa miljöerna. Man skulle kunna undersöka om det är lönsamt och bättre att 

konstruera egna kopplingar av rör. För idag har kärran väldigt mycket kopplingar. Mer 

hållfasthetsberäkningar för att dimensionera kärran så den blir så lätt som möjligt går också 

att jobba vidare med.  
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5 Slutsats 

 

Den slutliga konstruktionen som har tagits fram löser de befintliga problemen och uppfyller 

målsättningen. Lösningen klarar alla de ställda kraven och är tillverknings- och 

monteringsanpassad.  

Beräkningar visar att ramkonstruktion är hållbar och håller komponenterna på plats. 

Sammanställningsritningar, tillverkningsritningar och komponentlisor över alla komponenter 

är gjort. En prototyp är byggd och är klar för att testas av kund.   

Som slutord är den slutliga konstruktionslösningen en bra fungerande lösning som går att 

arbeta vidare med för att slutligen bli en ny produkt.  
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Bilaga 1: Projektplan ........................................................................................................... I 
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Bilaga 4: Ritningar  ............................................................................................................. X



 

I 

 

 

Bilaga 1: Projektplan 

 

Projektplan 

Project plan 

 

 

Framtagning av frekvensstyrd filterkärra 
Development of frequency controlled filter cart 

Martin Larsson 

Fakulteten för hälsa, natur & teknikvetenskap  

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik 

22,5hp 

Nils Hallbäck 

Göran Karlssson 

14-01-24 

 



 

II 

 

Bakgrund 

 

Filterteknik håller på med att ta fram en frekvensstyrd filterkärra. Filterkärran ska vara en 

ersättare till ett flertal filterkärror som används idag.  

En prototyp är framtagen där teknikavdelningen håller på och kommer att kör ett flertal olika 

tester. Man vill få fram data på hur bl.a. flödet påverkar rengöringen av oljan.  

Prototypen saknar en användarvänlig konstruktion och behöver ses över på olika områden.  

Slutligen ska en CE-märkning göras. 

 

 

1.1 Referensdokument 

Bilaga 1: Kurs – PM 

Bilaga 2: Ansökan 

Bilaga 3: Tidsplan (Gantt schema) 
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Mål 

Målet med projektet är att ta fram en användarvänlig konstruktion för en frekvensstyrd 

filterkärra. Testkörningar ska köras för att få fram bl.a. vilka flöden, tryck, temperaturer och 

viskositeter kärran klarar av. Slutligen ska kärran CE-märkas. 

Projektredovisingen kommer att äga rum på Karlstads Universitet den 3 juni 2014 och den 

skriftliga rapportens slutdatum är 13 juni 2014.   



 

IV 

 

 

Organisation 

Projekt utförs av 

Martin Larsson 

Mail: martin_larsson_90@hotmail.com  

Tele: 0709343991 

 

Plats 

Filterteknik Sverige AB 

Dagvinsgatan 2 , 65221 Karlstad 

Vxl: 054-69 09 00  

 

Kontakt på företaget  

Lars-Olof Larsson  

Mail: lol@filterteknik.se  

Tele: 054-690917 

 

Examination   

Nils Hallbäck  

Mail: nils.hallback@kau.se 

Tele: 054-700 21 15  

 

Handledare 

Göran Karlsson 

Mail: goran.karlsson@kau.se 

Tele: 054-700 18 52, 073-46 06 54 3  
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Projektmodell 

Tidsplan enligt bifogat Gantt-schema. 

Kommentarer till tidplan och resursplan. 

Första perioden kommer projektet gå på halvfart (50 % t.o.m. mars) därefter 100 % sista 

perioden.  

Riskbedömning 

Det finns en del risker med projektet som kan tänkas uppstå, se tabell 1 nedan.  

 

Tabell 1 - Riskanalys 

NR Risk S K S*K=R Åtgärd 

1 Sjukdom 1 3 3 Ät mycket frukt, hålla sig frisk 

2 Bristande kunskaper 4 2 8 Ta hjälp av företaget och handlera  

3 Projektet når inte målet 3 2 6 Planera väl och jobba på i början 

4 Tidsplanen hålls ej 4 2 8 Ha bra koll på planeringen. Lägg rätt tid på rätt saker 

5 Företaget har inte tid 3 2 6 Ta mer hjälp av skolan, jobba självständigt 

6 Byte av komponenter 3 3 9 Försök att lösa på smidigast möjliga sätt. 

 

Dokumenthantering 

Alla dokument och filer kommer att lagras på ett USB-minne.   

Cad-filer samt ritningar namnges enligt följande: 

”Filterteknik”_”delnamn”_”version”_”skaparensinitialer” 

T.ex. Filterteknik_ram_01_ML.prt 

 

Dokument namnges: 

”Filterteknik”_”filnamn””version” 

T.ex. Filterteknik_Projektplan_01 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Kursplan 

Kursplan 

Beslut om inrättande av kursen  

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2008-04-21 och 

gäller från höstterminen 2007 vid Karlstads universitet. 

Kurskod: MSGC17 

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik, 22.5 hp 

(Degree project of Bachelor of Science in Mechanical Engineering, 22.5 ECTS Credits) 

Utbildningsnivå: grundnivå 

Progression: C  

 

Undervisningsspråk 

Svenska 

 

Behörighetskrav 

Godkänd på minst 75% (112,5 hp) av programmets kurser. 

 

Huvudområde 

Maskinteknik 

Kursens mål 

Kursens syfte är att studenten skall 

- Tillämpa ett ingenjörsmässigt arbetssätt med urskiljning, formulering och lösning av ett tekniskt problem 

- Utföra ett självständigt arbete och presentera detta muntligt och skriftligt, samt genomföra en kritisk 

bedömning av andras arbeten. 

 

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna 

- identifiera, formulera och avgränsa problem och tillämpa metodik inom det valda ämnesområdet 

- tillämpa kunskaper och färdigheter som inhämtats under studietiden, på problem inom det valda ämnesområdet 

- planera sitt eget arbete och ställa upp delmål 

- presentera arbete i en skriftlig rapport med krav på innehåll, struktur och språk enligt tekniska normer 

- utföra muntliga presentationer med krav på tidhållning och tydlighet i språk, framförande och illustrationer 

- granska och ge synpunkter på tekniskt arbete inom teknikområdet samt kunna bedöma motsvarande 

synpunkter på eget arbete. 

Kursens huvudsakliga innehåll 

Kursen genomförs i projektform antingen individuellt eller i grupper om flera studenter och handleds av 

handledare inom universitetet. I det fall flera studenter samarbetar i ett större projekt skall den individuella 

arbetsinsatsen och ansvarsområdet tydligt framgå vid projektets början. Examensarbetet skall ge studenten 

tillfälle till fördjupning av kunskaperna inom det berörda ämnesområdet. 

Kurslitteraturlista och övriga läromedel 

Se separat dokument. 
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Examination 

Examinationen sker genom att arbetet dokumenteras i form av en skriftlig rapport. Normalt skrivs den på 

svenska med en sammanfattning på engelska. Det är tillåtet att skriva rapporten på engelska, eller, efter 

överenskommelse med examinator, på annat språk. Om rapporten är skriven på annat språk än svenska skall den 

ha svensk titel och en sammanfattning på svenska. 

 

Slutseminarium där examensarbetet presenteras ingår som ett obligatoriskt moment. Studenten skall förutom att 

själv redovisa sin rapport muntligt, även opponera på ett annat examensarbete. 

Betygsgrader 

Kursen bedöms enligt betygsskalan Underkänd (U) eller Godkänd (G). 

Kvalitetsuppföljning 

Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Dess 

främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av underlagen för 

granskningen, och inhämtas med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner. 

Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder. 

Kursbevis 

Kursbevis erhålls på begäran av studenten. 

Övrigt 

Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina 

studier enligt den kursplan respektive utbildningsplan de är antagna till. 

Om de vid studiernas slut, vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som träder 

i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning. 

Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet, Dnr C2007/368, reglerar 

studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter. 
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Bilaga 2: Ansökan 

 

Bakgrund  

Filterteknik Sverige AB är ett företag som sammarbetar med leverantörer för att ta fram och 

leverera filter inom fordon, fartyg och industrier samt filter för stoft och gas.   

En utveckling av en ny typ av filterkärra ska tas fram. Filterkärran används inom industrin för 

att rena olja från vatten och partiklar.  Modellen ska kunna täcka ett större område av olika 

typer av olja och skulle kunna ersätta två nuvarande filterkärror genom frekvensstyrning.  

Problemformulering  

Ta fram en ramkonstruktion av frekvensstyrd filterkärra där hanterbarhet och 

servicevänlighet speciellt skall beaktas. Vissa tester avseende begränsningar i flöde och 

viskositet kan komma att utföras. Examensarbetet skall ligga till grund och vara en del av en 

framtida CE märkning. 

Syfte 

Syftet med examensarbetet är att vara med och hjälpa Filterteknik att ta fram en frekvensstyrd 

filterkärra. 

Mål 

Mål med arbetet är att ta fram en användarvänlig konstruktionslösning och göra tester 

avseende begränsningar i flöde och viskositet.  

Tidsplan  

Första tiden kommer bestå av projektplanering, analyser och undersökningar av bland annat 

befintliga konstruktioner och studier inom filter och olja. Tester avseende begränsningar i 

flöde och viskositet kan komma att utföras. 

Därefter kommer konstruktionen att tas fram. Och även resultat från tester analyseras och 

sammanställas.  

Slutningen kommer ett resultat redovisas genom en rapport och en presentation.   
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Bilaga 3: Komponentlista 

Komponentlista 2014-05-20 

Nr. Antal(st.) Benämning Artikelnummer Leverantör 

FRQ_1 1 Ram   

 FRQ_2 2 Hjul 

 

- 

FRQ_3 1 Motor 3-fas  

 

- 

FRQ_4 1 Frekvensomriktare  

 

- 

FRQ_5 1 Pump R25/20 

 

- 

FRQ_6 1 Mellanstycke 

 

- 

FRQ_7 1 Axelkoppling 19-15 

 

- 

FRQ_8 1 Filterhuvud Partikel  

 

- 

FRQ_9 1 Filterhuvud Vatten 

 

- 

FRQ_10 1 Vattenfilter  

 

- 

FRQ_11 1 Partikelfilter  

 

- 

FRQ_12 3 QRT Hane IF 3/4" BSP 

 

- 

FRQ_13 3 QRT Skydd för hane 3/4" 

 

- 

FRQ_14 1 QRT hona m/eli IF 3/4" BSP  

 

- 

FRQ_15 1 QRT skydd för hona 3/4" 

 

- 

FRQ_16 4 Gummistålbricka R 3/4" 

 

- 

FRQ_17 3 Gummistålbricka R 1"  

 

- 

FRQ_18 1 R 3/4" UF X R 1" UF 

 

- 

FRQ_19 2 R 1" UF X R 1" UF 

 

- 

FRQ_20 3 R 3/4" UF X R 1" IR 

 

- 

FRQ_21 1 R 1" UF R 1" IR 

 

- 

FRQ_22 4 R 1" UF X R 1" IR 90 SMIDD 

 

- 

FRQ_23 3 R 1" UF X R 1" IR 90 STB 

 

- 

FRQ_24 1 R 1" UF X R 1" IR 90B 

 

- 

FRQ_25 1 R 1" UF KR 1" UF 90T  

 

- 

FRQ_26 1 R 1" UF/UF/IR T 

 

- 

FRQ_27 2 LÅSMUTTER SKOTT G 1" 

 

- 

FRQ_28 1 KULVENTIL 3/2L PN25 1" 

 

- 

FRQ_29 0,36 OLJESUGSLANG 1" 36cm 

 

- 

FRQ_30 2 HY R1 1"  

 

- 

FRQ_31 1 R 1" IR 1" stiftad mutter NV=38 

 

- 

FRQ_32 1 R 1" 90B 1" stiftad mutter 

 

- 

FRQ_33 1 Kopparbricka 

 

- 
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