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Sammanfattning 
Detta arbete är ett projekt som inriktat sig på att ta fram en lösning för ett problem med slakande 

kedjor i en av Komatsu Forests skogsmaskiner. Uppgiften var att konstruera en automatisk 

kedjespännare som skulle dra åt de slakande kedjorna när så behövdes. Krav och mål ställdes upp för 

projektet. Även avgränsningar sattes upp och sedan utformades en teori för problemet. Utifrån 

teorin kunde en metod tas fram för att kunna angripa och lösa problemet på ett så bra sätt som 

möjligt. Projektet genomfördes och resultatet blev fyra lösningar på problemet som presenterades i 

resultatdelen. De olika lösningarna angrep problemet på lite olika sätt men skulle på ett teoretiskt 

plan lösa problemet utifrån den givna teorin och avgränsningarna. Dock valdes en av lösningarna ut 

som den bästa och för den lösningen togs även tillverkningsunderlag fram. Om resultatet skulle tas 

vidare och en fysisk prototyp skulle tillverkas så skulle den eventuellt kunna lösa problemet med de 

slakande kedjorna.  

 

Abstract 
This work is a project aimed at developing a solution to a problem with loose chains in one of 

Komatsu Forest's forestry machines. The task was to construct an automatic chain tensioner that 

would tighten the loose chains when needed. Requirements and goals were set for the project. 

Limitations were established and then a theory was developed for the problem. Based on the theory, 

a method could be developed to address and solve the problem the best way possible. The project 

was followed through and the result was four solutions to the problem. The different solutions 

addressed the problem in different ways but would theoretically solve the problem based on the 

given theory and limitations. However, one of the solutions was chosen as the best and for that 

solution, a production base was also taken. If the result were to be continued and a physical 

prototype would be manufactured, then it could possibly solve the problem of the decaying chains. 
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1. Inledning 
 

1.1 Företagspresentation 
Komatsu Forest är ett företag som tillverkar skogsmaskiner som avverkar och transporterar timmer 
från skogen, så kallade skördare respektive skotare. Dessa skogsmaskiner är utrustade med 
hydrauliska kranarmar, med gripklor på, för att kunna ta tag i, såga ner och lyfta timmer. Skotare 
utrustad med s.k. kombiarm, en kranarm som kan teleskoperas ut i tre delar, använder sig av en 
hydraulcylinder för att skjuta ut den andra delen av teleskopsarmen, samt två kraftiga kedjor för att 
teleskopera den tredje armen, samtidigt. För en ryck-fri rörelse är det viktigt med korrekt spända 
kedjor. Om dessa kedjor inte är korrekt spända eller om kedjorna slakar så kan skador uppkomma. 
Idag är kontroller av kedjespänningen ofta eftersatt med skador på slangar, kranbommar och 
kolvstänger som följd.  
 

1.2 Bakgrund 
De tidigare arbeten som utförts på ämnet är få. Det har vart svårt att hitta liknande arbeten och de 
tidigare kända lösningarna som finns för automatiska kedjespännare har inte vart möjliga att 
applicera på detta problem då förutsättningarna är av annan natur.  
 
 

1.3 Syfte och problemställning 
Syftet med arbetet är att undersöka möjligheten att reducera eller helt eliminera de skador som en 
slak kedja orsakar genom att implementera en mekanisk och ingenjörsmässig lösning. Detta ska ske 
genom att förbehållslöst utreda tekniska lösningar för att automatiserat spänna kedjorna till en 
fördefinierad kraft. Lösningen ska vara dimensionerad för de krafter som kedjorna utsätts för. Om 
möjligt ska lösningen vara anpassad för befintlig krandesign. 
Arbetet skall resultera i framtagning av CAD-modell med tillhörande tillverkningsunderlag samt bör 
arbetet resultera i en eventuell prototyp som kommer att testas på Komatsus prototypverksamhet. 
 
 
Här nedan ställs de frågeställningar som använts för att angripa och lösa problemet och som använts 
som grund för göra de avgränsningar som sedan styrt arbetet.  
 

 Vilka krafter utsätts kedjorna för och vilka motsvarande krafter måste lösningen tåla för att 
lösningen ska vara duglig i bruk?  

 Vilka begränsningar finns? Fysiska, ekonomiska, resurser i form av tillhandahållna 
hjälpmedel, etc.? 
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1.4 Mål 

1.4.1 Övergripande mål 
Det övergripande målet är att hitta en lösning på en automatisk kedjespännare som är inom de 
ramar och krav som handledarna på Komatsu sätter. Här nedan listas delmål och de 
 

1.4.2 Delmål 

 Bena ut problemet 

 Ställa upp fysiska ramar och krav 

 Leta efter lösningar 

 Komma med lösningsförslag 

 Konstruera prototyper i CAD 

 Framtagning av fysisk prototyp utifrån CAD-lösning  

 

1.4.3 Krav på prototypen som ställs av Komatsu 

1.4.3.1 Moment 1: 

Utifrån givna förutsättningarna utreda de fysikaliska principerna bakom ursprungsproblemet och på 

så sätt göra en generell teoretisk beskrivning av problemet. 

1.4.3.2 Moment 2: 

Att utifrån den generella beskrivningen under moment 1 applicera denna i konstruktionselement. 

Det utfallande resultatet kan fortfarande vara av generell karaktär men vara tekniskt genomförbar. 

1.4.3.3 Moment 3: 

Anpassa konstruktionen efter den miljö den ska verka i. Hänsyn ska tas till befintliga omkringliggande 

konstruktioner, utrymme, miljö och belastning. 

1.4.3.4 Moment 4: 

Ta fram teknisk dokumentation som beskriver konstruktionen och tillverkningsunderlag. 
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1.5 Avgränsningar 
I detta arbete har tiden en avgörande roll för hur mycket av arbetet som hinner göras. Om en lösning 
tidigt kan utformas och designas så skall även en fysisk prototyp ses över och eventuellt tas fram men 
då tiden är knapp kan detta moment komma att utebli från projektet. Målen måste, oavsett, uppnås 
och framtagning av tillverkningsunderlag måste ske, förutsatt att en lösning på problemet är möjlig. 
 
Andra avgränsningar är de givna, fysiska ramar som måste tas hänsyn till. Det vill säga det utrymme 
som finns att jobba med i den befintliga konstruktionen av kranarmen.  
 
Även rapporten i sig har avgränsningar. Då Komatsu är ett företag och därför har sekretessbelagda 
delar som projektet kommer att beröra så kommer inte alla delar kunna vara med i rapporten. 
Däribland är ritningar, CAD-modeller och även en del information. För att rapporten ändå ska kunna 
beskriva projektet på ett meningsfullt sätt så kommer vissa delar redogöras för på ett mindre 
specifiket och mer generellt sätt. Läsaren kommer ändå förstå avsikter och principer i resultaten och 
diskussionerna utan att få veta exakta värden eller se ritningar etc. 
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2. Teori 
 

2.1 Kranarmen och teleskoperingsmekanismens principer 
 

2.1.1 Fastspänningen  
Fastspänningen av de befintliga kedjorna i Komatsus kranarm går till på följande vis. Monteringen 
börjar med att fästa ena änden av varje kedja på respektive fäste på den inre kranbommen. Därefter 
monteras/träs de tre bommarna i varandra. Sedan dras den undre kedjorna som nu går genom 
mellanbommen så att den når det lilla hjulet som sitter på mellanbommen. Därefter vänds den över 
hjulet och går till spännhuset. Samtidigt träs den andra kedjorna runt det stora, bakre hjulet på 
mellanbommen och dras sedan med snöre genom den yttre (liggandes ovanpå mellanbommen) fram 
till spännhuset. Det sista som görs är själva uppspänningen. Ändarna av de båda kedjorna fästs på 
respektive fäste i spännhuset. Sedan börjar man dra åt spännmuttrarna så att kedjorna sträcks. Det 
är viktigt att kedjorna är korrekt uppspända för att bommarna inte ska hamna i fel position mot 
varandra. Detta kontrolleras medan man drar åt kedjorna genom att mäta längs tapparna för att se 
så att spännmuttrarna sitter på rätt avstånd.  
 
 
 

2.1.2 Teleskoperingen  
Kranarmens teleskoperande del består av tre stycken länkar/bommar. Den stora ytterbommen är 
den första bommen. Den sitter fäst mot resten av maskinen. I den yttre bommen går 
mellanbommen, den andra delen av länkarmen. Mellan dom sitter en hydraulcylinder som används 
för att skjuta ut mellanbommen från den yttre bommen. Den tredje och sista bommen är 
innerbommen. För att den ska kunna skjutas ut från mellanbommen samtidigt som mellanbommen 
skjuts ut från ytterbommen så används dom kedjor som detta arbete behandlar samt en mekanism 
involverande två vändhjul. (Se Bild 1) 
 

 
Bild 1. Illustration över kranarmens komponenter. De två kedjorna är färgade blå respektive grön. De två vändhjulen visas i 

rött. Infästningarna för varje kedja är markerat med lila. 

 
Principen är följande. De två kedjornas varsina ändar är infästa vid två punkter och bildar därigenom 
tillsammans en loop. Den första infästningen är fäst mot den yttre/främre delen av ytterbommen. 
Därifrån går den ena kedjorna framåt till ett vändhjul som är fäst i mellanbommens främre del. 
Därifrån vänder kedjorna och går bakåt in igenom mellanbommen till den andra infästningen som 
sitter längst bak på innerbommen. Denna kedja används för att trycka ut innerbommen från 
mellanbommen. Genom att vändhjulet trycks fram (då mellanbommen trycks fram av 
hydraulcylindern mellan ytterbommen och mellanbommen) så kommer avståndet mellan den första 
infästningen och vändhjulet öka vilket resulterar i att avståndet mellan vändhjulet och den andra 
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infästningen (på innerbommen) minska och därigenom kommer innerbommen dras ut genom 
mellanbommen.  
 
Den andra kedjorna börjar även den vid första infästningspunkten på ytterbommen. Tillskillnad från 
den första kedjorna så börjar den inte med att gå framåt utan istället direkt bakåt in igenom 
ytterbommen där den kommer fram till det stora bakre vändhjulet. Den går runt vändhjulet och fram 
till den andra infästningen längst bak på innerbommen. Den här kedjorna används för att dra in 
innerbommen i mellanbommen på samma sätt som den första kedjorna drar ut innerbommen. När 
mellanbommen dras in av hydraulcylindern så ökar avståndet mellan den första infästningen och det 
bakre vändhjulet och avståndet mellan den andra infästningen på innerbommen och vändhjulet 
minskar vilket resulterar i att innerbommen dras in i mellanbommen.  
 
 
 

2.1.3 Kedjorna och varför de slakar 
När kedjorna till kranarmen monteras i Komatsus fabrik så spänns de upp så att kedjorna är sträckta. 
Som tidigare nämnt hålls de sträckta för att inte orsaka skador på kringliggande slangar och på 
kranbommen samt för att teleskoperingen ska fungera som den ska. Anledningen till att kedjorna 
börjar slaka är att när maskinen går i bruk och används under en längre tid så kommer de varierande 
krafter som kedjorna utsätts för göra att kedjelänkarna töjs med någon hundradels eller tusendels 
millimeter vilket resulterar i en kedja som är allt från någon enstaka millimeter till en hel centimeter 
längre än den var från början. Detta är ingen stor skillnad i längd då varje kedja är drygt 2 meter. Men 
den extra centimetern resulterar ändå i ca 100 mm häng på kedjan (se Uträkning 1)(se Bild 2), det 
hänget som slår i bommen, hydraulslangarna och hydraulcylindern.  
 
Pythagoras sats ger följande uträkning (se Ekvation 1) för hänget på kedjan. I uträkningen används 
halva kedjelängden och även halva kedjeförlängningen för att ge ett godtyckligt värde på hur långt 
kedjan kan nå som längst ifrån sitt sträckta ursprungsläge (se Bild 2). 
 
 

𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2 
 

1000 mm2 + 𝑏2 = 1005 mm2 
 

𝑏 = √1005 mm2 − 1000 mm2 
 

𝑏 ≈ 100,1 mm 
 

Ekvation 1. 
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Bild 2. En schematisk bild för att illustrera kedjan när den är töjd. 

2.2 Fysiska imiteringar 

2.2.1 Kranbommen 
Den befintliga kranbommen är resultatet av många års utveckling och nya ändringar är dyra att 
genomföra. Därför är det viktigt att den behålls som den är i största möjliga utsträckning och 
ändringar görs endast om det förbättrar konstruktionen. Detta gör att implementeringen av en 
automatisk kedjespännare bör göras på ett sådant sätt att den inte påverkar den befintliga 
konstruktionen av kranarmen. Om möjligt så ska inga nya infästningar göras eller andra onödiga 
förändringar. 
 

2.2.2 Teleskoperingen 
För att teleskoperingen ska fungera på ett korrekt sätt krävs först och främst att alla de tre 
kranlänkarna är av samma längd med relation mot varandra och mot vändhjulen. Sedan är det även 
viktigt att kedjorna är korrekt spända. Om vändjulen skulle flyttas så skulle avstånden ändras och 
länkarna skulle skjutas ut olika mycket gentemot varandra vilket skulle gör att kedjelängderna skulle 
behöva ändras.  
 

2.2.3 Kedjorna 
Kedjorna är de viktigaste komponenterna i denna mekanism då det är dom som får innerbommen att 
skjutas ut och dras in. Det är därför viktigt att kedjorna uppfyller de krav som ställs på dem. Vid lyft, 
slag/impulser och andra konstanta krafter måste varje kedja klara en maxkraft på 25kN. Trots att 
kedjan håller för dessa krafter så kommer den ändå töjas och börja slaka.  
 
Varje kedjelänk har ett mått cc på 19,05 mm vilket innebär att om man ska korta av eller förlänga 
kedjan så måste det göras med det dubbla, dvs. 38,1 mm. Detta p.g.a. att bara varannan kedjelänk 
passar i fästet som sitter i änden av kedjan då kedjelänkarna ligger ”omlott”.  
 
Eftersom att kedjan hänger ca 100 mm när den slakar så behöver den sträckas med ett avstånd på ca 
10mm för att hålla upp kedjan. Detta är något som måste tas hänsyn till när den automatiska 
kedjespännaren konstrueras. Detta gäller alltså för båda kedjorna. Så den totala längden som 
behöver sträckas är ca 20 mm. 
 

2.2.4 Fastspänningen  
I spännhuset finns ett spann på ca 50 mm för varje kedja för att det ska finnas marginal för de 
toleranser som är satta. Om t.ex. kedjan skulle råka vara lite längre eller kortare än vad den ska vara 
eller om infästningen för nått av hjulen eller fästena för kedjan skulle variera så kan det justeras vid 
uppspänningen. Denna marginal i uppspänningen måste även finnas kvar när prototypen 
implementeras.  
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2.2.5 Spännkraft 
För att kedjan ska kunna sträckas ut när kedjan börjar slaka så krävs det att en kraft av något slag 
tillkommer. Denna kraft kan komma från en förspänd fjäder eller någon mekanisk kraftöverföring 
från den dragkraft som läggs på den spända kedjan (och övergår till den slaka kedjan). Om denna 
kraft inte tillkommer så är en lösning inte möjlig. Detta måste finnas i åtanke när den automatiska 
spännaren konstrueras.  

 

2.2.6 Montering 
Designen och utformningen av kranarmen och alla dess delar är gjorda på ett sådant vis att det ska 
vara smidigt att montera allt. För att en prototyp ska vara möjlig att implementera krävs det att 
monteringen av prototypen tas i åtanke när den designas. Om prototypen blir för avancerad att 
montera kommer den inte gå att sättas i bruk som den är. För att få en sådan prototyp att verka kan 
fler ändringar behöva göras i kranbommen vilket resulterar i att den kan bli oerhört kostsam att 
implementera. 
 
 

2.3 Metodval 
Den metod som tagits fram är grundad på vad teoridelen kräver av prototypen. Metoden går 
systematiskt igenom de förutsättningar som krävs för att prototypen ska fungera och börjar med det 
mest grundläggande och viktigaste förutsättningarna för att sedan se över de sekundära 
förutsättningarna och för att slutligen jobba sig mot en färdig, fungerande lösning. [1] 
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3. Metod 
Arbetet utförs på Komatsu Forests konstruktions-avdelning för kranar. Följande hjälpmedel finns till 
förfogande; kontorsplats med dator och tillhörande CAD-program samt prototypverkstad för 
eventuell tillverkning av prototyp. Research görs för att se vad som tidigare är gjort inom området. 
Utifrån den information som samlas in tas idéer fram, utvärderas och testas. CAD-konstruktioner 
görs för att testa möjliga lösningar. [2] Fysisk prototyp kommer eventuellt tas fram.  
 

3.1 Projektplan  
För att projektet skulle genomföras på ett strukturerat sätt och för kartlägga bakgrund, syfte och mål 
med projektet så gjordes en projektplan. Även de krav som förväntas uppfyllas från Komatsus sida är 
involverade i projektplanen.  
 
En tidsplan i form av ett GANTT-schema gjordes (se Bild 3, för större och tydligare bild se Bilaga 1) för 
att arbetet skulle ske på ett strukturerat och smidigt sätt. Den var till hjälp för att kunna se hur 
mycket tid alla delmoment skulle ta och vilka avgränsningar som var tvungna att göras därefter.  

 
Bild 3. GANTT-Schema 

 
 

3.2 Faktainsamling 
Innan själva projektet påbörjas samlas fakta in om den befintliga konstruktionen och uppspänningen 
genom att studera ritningar och CAD-modeller. Utöver faktainsamling kring problemet så görs även 
research över vad som tidigare gjorts på området. 
 

3.3 Systematisk problemlösning 
För varje prototyp eller lösningsförslag som tas fram så kommer följande process (punkt 3.3.1 – 
3.3.5) upprepas systematiskt för att nå likvärdiga resultat som alla når upp till de krav som ställs för 
prototypen. Alla krav som är satta för prototypen och dess utformning är redan nämnda i teoridelen 
och kommer därför inte återupprepas i beskrivningen av metoden.  
 

3.3.1 Sökande av möjliga områden i kranen att implementera en lösning  
Först granskas hela den befintliga kranen i CAD för att se vart möjliga områden finns för att göra en 
implementering. Alla öppna ytor och lediga utrymmen kan vara potentiella områden att införa en 
lösning i. De områden som ser ut att kunna ha potential för en lösning ses över ytterligare. 
 

3.3.2 Implementering av lösning vid det valda området 
Det som sedan undersöks är hur en lösning skulle kunna utformas i just det valda området utifrån de 
förutsättningar som krävs. Vilka för och nackdelar den valda ytan har och vad som måste tas extra i 
hänsyn. En enkel skiss eller ide utformas i konversation och med penna och papper sinsemellan 
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utföraren och handledaren på Komatsu. Idén diskuteras tills man kommer fram till att den skulle vara 
möjlig att genomföra.  
 

3.3.3 Lösningsförslag i form av CAD-modell 
När en idé på en lösning finns så börjar den ritas upp i CAD. Här kommer eventuella nya imiteringar 
att upptäckas och ändringar på den ursprungliga iden kan uppstå. Lösningsförslaget färdigställs så 
långt det går med den tid som finns och efter de krav som ställts i den utsträckning det är möjligt.  
 

3.3.4 Val av slutgiltig lösning 
Slutligen väljs ett av lösningsförslagen ut som det mest lämpliga utifrån de krav som ställs på 
prototypen. Tillverkningsunderlag i from av ritningar görs på den färdiga CAD-prototypen. 
 

3.3.5 Tillverkning 
Det sista som görs, om tiden räcker till, är att tillverka en fysisk prototyp som ska sättas in i en kran 
för att testas och vidare utvärderas. Denna del är inte nödvändig för själva projektet och 
examensarbetet i sig men kommer att fullföljas om tiden för det finns.  
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4. Resultat 
Arbetet resulterade i fyra stycken förslag på lösningar som var för sig skulle gå att implementera i 
den befintliga kranarmens design. Alla lösningarna involverar någon typ av fjäder för att förspänna 
en kraft som sedan går i bruk när kedjan slakar. 
 
En av lösningarna valdes ut som den mest lämpliga och bästa av alternativen. Den bästa lösningen 
vidareutvecklades och fysikaliska beräkningar samt tillverkningsunderlag togs fram för den. (För- och 
nackdelar för varje design behandlas i diskussionen och även på vilka grunder man valde just den 
slutgiltiga lösningen.) 
 
 

4.1 Lösningsförslag Nr. 1  
Det första lösningsförslaget riktade sig mot att modifiera det redan befintliga uppspänningshuset för 
kedjorna. Det är även denna prototyp som valdes ut som den bästa lösningen och är därför lite mer 
genomförligt beskriven här i resultatet. Tanken med lösningen är att man förspänner tre stycken 
fjädrar på de befintliga uppspänningstapparna i uppspänningshuset som sedan går i bruk när 
kedjorna börjar slaka. Fjädrarna ska alltså dra kedjorna så pass mycket att kedjan blir sträckt och 
slutar slaka. För att inte fjädrarna hela tiden ska ligga och jobba så används en hylsa under varje 
fjäder för att fungera som ett stopp. På så vis används bara fjäderns yttre arbetsområde och 
fjädrarna får därmed även mycket längre livslängd. De befintliga tapparna var tvungna att förlängas 
för att fjädrarna skulle få plats. Ett nytt fäste (mellan den ena kedjan och de två tapparna) var 
tvunget att designas för att man ska kunna komma åt att dra åt muttern på den stora 
uppspänningstappen vid monteringen. Längst ut på den stora tappen sitter en glidkloss som ska 
hjälpa till att hålla upp fjädern så den inte tar emot underlaget.  
 
 

 
Bild 4. Överblick av kranen med markerat område (orange cirkel) för prototyp nr 1. 

 

 
Bild 5. Bilden visar schematiskt hur en fjäder används för att spänna kedjan vid infästningspunkten. 
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Fjädern(/fjädrarna) är den viktigaste komponenten i den här prototypen. Då fjädern var tvungen att 
vara av en viss längd för att kunna sträcka kedjan med de 10mm som behövs så blev den totala 
längden på fjädern styrande för utformningen av prototypen. Dock för att en fjäder av sådan sort ska 
kunna sträcka hela 10mm, och fortfarande vara inom sitt arbetsområde för lång livslängd krävs en 
mycket längre fjäder än vad som skulle få plats i den kringliggande miljön för lösningsförslaget. 
Därför har fjädrar som är kortare valts och innebär därmed att kedjan inte kan sträckas så mycket 
som det var önskat. Fjädrarna är dock tillräckligt långa för att sträcka kedjan så pass mycket att en 
förbättring sker jämfört mot om det inte skulle finnas någon automatisk sträckning. 
 
Fjädern har tre olika områden inom vilka olika livslängd gäller för. Eftersom denna konstruktion 
kommer vara i bruk hela tiden då maskinen används så har man valt att endast låta fjäderns yttre 
arbetsområde. I och med det finns det ingen risk för att fjäderns funktion ska försämras med tiden 
eller att den ska gå sönder.  
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4.2 Lösningsförslag Nr. 2 
Det andra förslaget på en lösning riktade in sig på kranens bakre del vid innerbommen där den 
undre/främre kedjan fästs (se Bild 6). Den består av en bumerangformad del som kedjan är tänkt att 
fästa mot (se Bild 7). Kedjan sträcks med hjälp av en fjäder som sitter fast mot den 
bumerangformade delen.  
 

 
Bild 6. Överblick av kranen med markerat område (orange cirkel) för prototyp nr 2. 

 
Bild 7. Fjädern trycker bumerangdelen så att kedja sträcks. 

 
Denna prototyp löser bara problemet för den ena kedjan och behöver kompletteras med en annan 
eller liknande lösning för den andra kedjan. Infästningar och utskärningar i innerbommen behöver 
göras som inte är redovisade på bilden (Bild 7) för att prototypen ska fungera.   
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4.3 Lösningsförslag Nr. 3 
I detta lösningsförslag gjordes ett försök att använda en del av kraften i den spända kedjan och 
överföra den för att spänna den slaka kedjan (se Bild 9). Lösningen fungerar för båda kedjorna då den 
ligger mellan och är ihopkopplad med de båda infästningarna för kedjorna i innerbommen (se Bild 8). 
Tanken är att den kedja som sträcks först ska dra en den slaka kedjan innan den når sitt läge där den 
börjar dra ut/in innerbommen. Fjädrar används för att göra övergången mellan in- och utdragning 
mjukare.  
 
Prototypen består av två bitar som liknar tårtbitar. Över den rundade delen av ”tårtbiten” skulle 
kedjan rulla då ”tårtbitana” vinklas. I dessa ”tårtbitar” fästs kedjorna och även en tapp som går 
mellan de två "tårtbitarna”. På tappen sitter två fjädrar som emellan sig har ett stöd som fjädrarna 
kan fjädra mot och på så sätt dämpa övergången mellan in- och utdragning.  
 

 
Bild 8. Överblick av kranen med markerat område (orange cirkel) för prototyp nr 3. 

 

 
Bild 9. Det röda sträcken i bilden ska markera var fjädrarna sitter. 

 
Nya infästningar samt utskärningar i innerbommen som inte är redovisade i bilden (se Bild 9) behöver 
göras för att denna prototyp ska fungera.  
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4.4 Lösningsförslag Nr. 4 
Denna lösning bygger på en idé om att kedjan i sig skulle gå att krympa/korta av för att på så sätt få 
den slaka kedjan att sträckas när det behövs (se Bild 11). Den bygger på samma princip som de 
tidigare lösningarna med fjädrar, som ligger över en hylsa, som trycker ut och sedan sträcker kedjan. 
Denna lösning passar in vid infästningen vid spännhuset för den övre/bakre kedjan och vid 
infästningen vid innerbommen för den undre/främre kedjan (se Bild 10). 
 
 

 
Bild 10. Överblick av kranen med markerat område (orange cirkel) för prototyp nr 4.  

 
 

 
Bild 11. En schematisk bild över lösningsförslag nr 4 och dess funktion. 
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5. Slutsatser 
 

5.1 Måluppföljning 
De ställda kraven för prototypen presenteras nedan, samt huruvida de uppfyllts eller ej: 
 

5.1.1 Moment 1: 
Utifrån givna förutsättningarna utreda de fysikaliska principerna bakom ursprungsproblemet och på 

så sätt göra en generell teoretisk beskrivning av problemet. 

 Uppfyllt.  Problemet grenades ur och teorin beskrev problemet med de faktorer som är 

relevanta för problemlösningen. Detta la grunden för att kunna utforma idéer kring en rimlig 

lösning.  

5.1.2 Moment 2: 
Att utifrån den generella beskrivningen under moment 1 applicera denna i konstruktionselement. Det 

utfallande resultatet kan fortfarande vara av generell karaktär men vara tekniskt genomförbar. 

 Uppfyllt. Idéer togs fram på en teoretisk nivå. Idéerna diskuterades mellan utförare och 

handledare till dess att de ansågs vara möjliga att genomföra. Dessa idéer var baserade på 

den teoretiska beskrivningen av problemet.  

5.1.3 Moment 3: 
Anpassa konstruktionen efter den miljö den ska verka i. Hänsyn ska tas till befintliga omkringliggande 

konstruktioner, utrymme, miljö och belastning. 

 Delvis uppfyllt. Idéerna applicerades i den befintliga kranen med hänsyn för den 

omkringliggande omgivningen. Ändringar på ursprungs idéer fick göras för att kunna uppfylla 

kraven i moment 3. Den prototyp som ansågs bäst kunna fungera går inte att helt 

implementera i en befintlig kran då den är lite för lång och skulle vara lite i vägen när 

länkarna skjuts ihop. Den skulle antingen behöva anpassas mer för att få plats eller så skulle 

kranens konstruktion behöva göras om för att den inte ska slå i prototypen för den 

automatiska kedjespännaren. 

5.1.4 Moment 4: 
Ta fram teknisk dokumentation som beskriver konstruktionen och tillverkningsunderlag. 

 Uppfyllt. Tillverkningsunderlag i form av ritningar gjordes över alla delar i den slutgiltiga 
konstruktionen för den slutgiltiga prototypen. Materialval samt enklare FEM-beräkningar 
gjordes över de mest kritiska delarna för att säkerställa att konstruktionens hållfasthet skulle 
tåla den miljö och de påfrestningar den ska utsättas för. [3] [4] 

  



16 
 

5.2 Diskussion 
 
Arbetet resulterade i fyra lösningsförslag som var för sig skulle kunna lösa problemet till olika grader 
utifrån de förutsättningar som teorin gav, var av en (Lösningsförslag nr. 1) valdes som den bästa 
lösningen. Anledningen till att den lämpar sig bäst som en potentiell lösning på problemet är för att 
den är den lösningen som kräver minst ändringar i den befintliga kranen för att fungera. Den skulle 
även vara den lättaste av alternativen att montera då den är placerad på ett öppet och lättillgängligt 
sätt, tillskillnad från de andra lösningarna som är placerade inne i bommarna till kranen. Den består 
av minst nya delar och det är mer en fråga av att uppdatera några av de redan befintliga delarna än 
om att lägga till nya. Alla dessa saker gör att den skulle vara mycket billigare att sätta i bruk än de 
andra lösningarna.  
 
Att resultatet skulle fungera i praktiken är omöjligt att säga då ingen fysisk prototyp har gjorts och 
testats. Men utifrån lösningsförslag nr. 1:s simpla design och hur lik den är den befintliga 
konstruktionen så kan slutsatsen dras att den förmodligen skulle fungera bättre som lösning än de 
övriga lösningsförslagen. Den har få nya obeprövade delar (då de delar den innehåller redan 
existerar) och den löser problemet för båda kedjorna. Enligt de beräkningar som gjorts av de kritiska 
delarna i lösningsförslag nr. 1 så ska konstruktionen hålla för de givna krafterna som verkar på 
prototypen. Även dessa uppgifter går inte att fastställa om de skulle gälla även i praktiken.  
 
Metoden som har använts var gjord för att vara så systematisk som möjligt för att lätt kunna följa ett 
strukturerat tillvägagångssätt för varje lösningsförslag. Detta gjordes för att alla lösningsförslagen 
skulle nå upp till de krav som ställdes på resultatet. Metoden kan anses som väl vald utifrån den teori 
som beskrevs.  
 
När teorin kring problemet formulerades så var målet att försöka bryta ner och förenkla problemet 
så att det senare skulle gå att utforma en metod för att lösa det. I processen att förklara och förenkla 
problemet kan felkällor ha uppstått då man kan ha missat att ta hänsyn till faktorer som har 
betydelse för problemet. Om det skulle vara fallet så kan den resulterande prototypen ha fel som gör 
att den inte fungerar som den ska, då resultatet är baserat på en metod som i sin tur är baserad på 
en felaktigt utformad teori.  
 
 
Metoden skulle ha varit utformat på ett annorlunda sätt och ändå kunnat täcka alla de delar av 
teorin och krav som behövdes för att nå ett acceptabelt resultat. Den hade tillexempel kunnat gå 
andra vägen och börjat med en lösning utan att se över kranen, utan bara se till att den uppfyllde 
kraven för att lösa grundproblemet, för att sedan försöka hitta en ledig yta i kranen att implementera 
lösningen i. Skillnaden mellan den metod som har använts och den som just är beskriven skulle vara 
att till skillnad från den metod som använts så skulle den alternativa metoden inte sett till de för och 
nackdelar de olika områdena i kranen har. Ett resultat från den alternativa metoden skulle inte 
kunnat dra nytta av ett visst områdes extra stora utrymme eller andra egenskaper, vilket resultaten i 
den metod som använts har gjort. Fördelen med en annan metod än den som använts skulle vara att 
man inte direkt skulle begränsa alternativen för en lösning och på så sätt fritt kunna reflektera över 
en så väl fungerande lösning för att sedan försöka anpassa den för att fungera i kranen.  
 
Hade tiden funnits så hade en fysisk prototyp tagits fram för att testa lösningen praktiskt. Den hade 
monterats på en maskin och sedan hade den testkörts. Där hade man kunnat se ifall den fyller sin 
funktion och eventuella problem med den. En erfaren skotar-förare hade kunnat ge sina 
kommentarer på hur maskinen känns att manövrera jämfört med en vanlig maskin och om hen 
uppskattar förändringen eller om den hindrar hen i sitt arbete.  
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Det resultat som nåtts har ännu en bit kvar av utveckling och testande innan den skulle kunna vara 
en del av de maskiner som kommer ut till kunderna. Men om den skulle i ett hypotetiskt scenario 
fungera felfritt och sitta i de maskiner som säljs så skulle den bidra till en bättre fungerande kranarm 
som skulle behöva färre reparationer. Då det kan vara väldigt problematiskt att spänna kedjan 
manuellt så skulle den underlätta vid förbyggande underhållning eller reparationer då man inte skulle 
behöva bry sig om att spänna kedjan.  
 
Självfallet så är de bilder som finns med i denna rapport förenklade skisser av det verkliga CAD-

modellerna och ritningarna. Anledningen till att de inte visas i denna rapport är på grund av att dessa 

ritningar och modeller är sekretessbelagda och ägs av Komatsu. Modellerna och ritningarna beskriver 

lösningarna för väl och för att de inte ska kunna kopieras så har man valt att utesluta dom från denna 

rapport. Projektet och idéerna kring lösningarna beskrivs ändå väl och ger en bra förståelse till hur 

man angripit problem och hur man löst dom. 

Jag är själv nöjd med de resultat som nåtts och känner att projektet var givande och av lagom 

omfattning. Jag hade bra hjälp och kommunikation med mina handledare på Komatsu men hade 

ändå samtidigt utrymme att själv lösa uppgiften på mitt sätt. Även om ingen fysisk prototyp 

tillverkades så är jag nöjd med arbetets omfattning och innehåll. 
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