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This thesis describes the design of a tipping trailer, from a company’s demands and
requests to complete manufacturing documentation. The design is developed for the
company Abexor AB in Östersund that produces tipping trailers. The product is
supposed to be used by Abexors customer to transport cargos of different kinds,
such as gravel, stone, dirt, etc.
The work commenced with a meeting at the company where demands were set.
After that a pre-study was conducted to find out what traffic rules were required for
the trailer to be allowed to be driven on roads. Similar products were examined to
see how the trailer could be designed. The pre-study was followed by an idea and
concept generation. Nine different concepts were generated and the best were
chosen for continued work.
The concepts that were chosen resulted in a design in CAD were considerations
were taken for dimensions, traffic rules and function. Manufacturing documentation
and a list of components to be bought were generated.
In the section discussion and conclusions you can see what the thesis has resulted in.
It’s also described what could have been done different and guidelines for future
development have been made.
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Sammanfattning
Det här examensarbetet beskriver konstruktionen av en dumpervagn, från ett företags
krav och önskemål till fullständiga tillverkningsunderlag. Konstruktionen är framtagen
för Abexor AB i Östersund som tillverkar dumpervagnar. Produkten är tänkt att
användas av Abexors kunder till att frakta diverse laster såsom, grus, sten, jord, etc.
Arbetet inleddes med ett möte hos företaget där krav på vagnen togs fram. Sedan
inleddes en förstudie där trafikregler och liknande produkter på marknaden undersöktes.
Efter förstudien vidtog en idé- och konceptgenerering. Olika idéer för produktens två
huvudfunktioner togs fram och de mest lovande sammanställdes till nio olika koncept.
Tillsammans med Abexor AB utvärderades de olika koncepten och två koncept valdes
ut för fortsatt arbete.
Vidareutvecklingen av de valda koncepten resulterade i en konstruktion i CAD utav
dumpervagnen där hänsyn togs till dimensioner, trafikregler och funktion.
Tillverkningsunderlag och en lista på komponenter att köpas in sammanställdes också.
I avsnittet diskussion och slutsatser diskuteras vad examensarbetet har resulterat i, samt
vad som hade kunnat göras annorlunda. Riktlinjer för vidare utveckling på produkten
har också getts i detta avsnitt.

Nyckelord: CAD, konstruktion, produktutveckling, dumpervagn
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Förord
Den här rapporten är resultatet av mitt examensarbete som har gjorts i samarbete med
Abexor AB, Östersund under våren 2015. Examensarbetet är den avslutande delen av
min utbildning på maskiningenjörsprogrammet vid Uppsala Universitet.
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Daniel Eriksson på Abexor AB. Jag vill
också tacka Henrik Hermansson på institution för teknikvetenskaper vid Uppsala
universitet för hjälp med att lägga upp en projektplan och kommit med åsikter och tips
på min rapport.
Uppsala i Juni 2015
Victor Axelsson Paulsson
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Företaget Abexor AB tillverkar dumpervagnar, idag har de en modell som är avsedd att
användas till fyrhjulingar. De har för avsikt att expandera sitt nuvarande sortiment av
dumpervagnar och vill konstruera en större modell avsedd att användas för traktorer och
grävmaskiner.
1.1.1 Företaget
Abexor AB utvecklar och tillverkar dumpervagnar till olika fordon för både privat och
proffesionellt bruk. Företaget är ett enskilt företag som befinner sig i Östersund och bildades
2013 av ägaren Daniel Eriksson. Daniel är också delägare i företaget Dustech AB som
tillverkar vattenkanoner. De har nyligen konstruerat en mobil vattenkanon som har liknande
dimensioner som denna vagn är tänkt att ha. För närvarande finns det en mindre dumpervagn
i sortimentet som är avsedd att användas tillsammans med fyrhjulingar.
1.1.2 Företagets kunder
Abexors kunder finns över hela världen och består av privatpersoner och företag som behöver
frakta jord och grus. Idag finns det många olika företag som producerar dumpervagnar och
Abexor avser att bli ännu ett företag att räkna med på marknaden.

1.2 Problembeskrivning
Målet med examensarbetet är att framställa en konstruktion samt ritningsunderlag till en
dumpervagn. Den ska användas till att frakta diverse material såsom grus, jord, sten, etc.
Företaget som har beställt vagnen har vissa krav på utformning och egenskaper som ska
uppfyllas.
1.2.1 Krav från företaget
De krav som Abexor AB har satt upp är:
● Lastvikt på 8.5 ton med en egenvikt på ca 2.5 ton
● Dumpervagnen ska uppfylla regler och säkerhetskrav för att få framföras på allmän
väg (belysning,skyltning och storlek)
● Dumpervagnen ska vara av boggietyp (2 hjul på vardera sida)
● Dumpervagnen ska ha en hydraulik som låter den tippa flaket, detta ska styras från
dragfordonet
● Tillverkningskostnad får ej överstiga 50.000 SEK
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● Dumpervagnen ska förberedas för CE-märkning, med andra ord ska konstruktionen
utformas för att vara säker att använda

1.2.2 Krav från transportstyrelsen
För att dumpervagnen ska få framföras på allmän väg måste den uppfylla regler och
säkerhetskrav som transportstyrelsen har satt upp1. Detta innebär också att det finns vissa
begränsningar i hur vagnens dimensioner kan att utformas för att inte behöva använda sig av
extra skyltning. Det finns även regler på hur vagnen ska utmärkas med skyltar och vilken
belysning som måste sitta på vagnen för att vara godkänd.
1.2.3 Krav på hållfasthet
Vagnen måste klara av belastningar på upp till 11 ton2. Detta ställer krav på hur vagnen ska
konstrueras och vilka komponenter som ska köpas in, detta för att inte kollapsa eller gå
sönder vid full belastning. För att säkerställa kvaliteten och hållfastheten på vagnen kommer
därför vissa komponenter att överdimensioneras. Detta ser också till att vagnen klarar av mer
förslitning innan brott uppstår vilket i sin tur leder till färre servicearbeten.
1.2.4 Ekonomiska krav
Företaget har ställt vissa ekonomiska krav på hur mycket vagnen får kosta att tillverka. För
att dra ner på kostnaderna kommer standardkomponenter att användas i mesta möjliga mån.
Då ägaren tidigare har konstruerat en vagn med liknande dimensioner i sitt andra företag
kommer många inköpta komponenter att vara av samma typ, detta för att underlätta inköp
från återförsäljare som företaget redan samarbetar med.
1.2.5 CE- märkning
CE3 står för Conformité Européenne vilket i princip betyder ”överensstämmer med EU:s
lagstiftning”. Detta visar att produkten kan säljas fritt inom Europa eftersom den uppfyller
kraven som ställs inom EU-direktiven eller EU-förordningar. Det är tillverkaren som ska
anbringa CE-märkningen och som är ansvarig för den korrekta tillämpningen av EUdirektiven och EU-förordningarna. CE-märkning innebär följande förpliktelser:
 Att utföra en riskanalys av produkten
 Att leverera en bruksanvisning på användarens språk som skall tydliggöra den
avsedda ändamålet för produktens användning. Bruksanvisningen ska dessutom
innehålla förbud och varningar samt anvisningar för montage, manövrering och
underhåll
 Att upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse
 Att utarbeta den tekniska dokumentationen för produkten
1

Transportstyrelsen (2015)
Egenvikt (2,5 ton) plus last (8,5) ton
3
CE marking nordic (2015)
2

2

1.3 Metod
Ett möte kommer att hållas med företaget Abexor AB där krav på vagnen ses över. Sedan
kommer en förstudie inledas för att se hur vagnen ska utformas. Förstudien kommer bestå av
att se över regler och lagar som vagnen måste uppfylla för att få framföras på allmän väg.
Konkurrenters vagnar kommer att undersökas för att se vilka lösningar som har använts för
baklucka och tippning. Den avslutande delen i förstudien kommer att bestå av att se vilka
komponenter som ska köpas in. Efter förstudien kommer en idégenerering att genomföras
med hjälp av brainstorming för att ta fram olika lösningsförslag. Efter detta kommer en
konceptgenerering att genomföras där olika koncept ritas upp. Dessa kommer sedan att
utvärderas tillsammans med företaget där olika egenskaper hos koncepten poängsätts för att
slutligen välja ett slutgiltigt koncept. Efter att koncept har valts kommer konstruktionen att
ritas upp i CAD där de sedan kompletteras med ritningsunderlag.

1.4 Avgränsningar
För att uppgiften ska kunna slutföras med goda resultat under perioden för examensarbetet,
bestämdes följande avgränsningar:
● Konstruktion och planering av eldragning för dumpervagnen ingår ej
● Beräkningar för hållfasthet ingår ej, samtal förs aktivt med handledare som
bestämmer dimensionerna för tjockleken på plåtarna
● Dumpervagnen ska CE-märkas men detta ingår ej i examensarbetet, däremot ska den
förberedas för märkningen genom att konstrueras säkert
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2 Förstudie
Det finns många liknande produkter på marknaden idag. Förstudien består utav att undersöka
vilka produkter som finns idag samt se över regler och krav som gäller för släpfordon. Detta
för att se till att dumpervagnen får framföras på allmän väg. Något mer som kommer att
undersökas är hur konkurrenterna har fäst hydrauliken och hur bakluckan har utformats.
Detta kommer främst att ske genom informationssökning på internet samt samtal till
transportstyrelsen.

2.1 Trafikregler
För att dumpervagnen ska få framföras på allmän väg krävs det att vissa säkerhetsregler och
krav uppfylls. Detta har undersökts genom att leta information på transportstyrelsens hemsida
där denna information finns tillgänglig för allmänheten. Transportstyrelsen kontaktades via
telefon och svar erhölls på vad som krävs av belysning och skyltning samt namnet på EUbestämmelserna som har hand om detta.
Det framgick också att en dumpervagn som dras efter en traktor eller grävmaskin räknas som
ett släpfordon, dessa kräver en viss typ av belysning samt skyltning som redovisas nedanför.
2.1.1 Belysning
Belysning4 som krävs för att släpfordon ska få framföras på allmän väg är:
● Signalljus, dessa ljus är röda och signalerar att dumpervagnen är ett fordon som rör
sig
● Bromsljus, dessa ljus är röda och lyser upp när fordonet bromsar och detta för att
signalera att fordonet bromsar
● Blinkers, dessa ljus är orangea och används för att signalera när fordonet ska svänga
och detta visas genom att ljusen börjar blinka när fordonet ska svänga
● Backljus, dessa ljus är vita och används för att lysa upp terrängen bakom vagnen för
att få sikt bakåt.
2.1.2 Skyltning
Släpfordon efter traktorer och grävare kräver LGF-skyltning som visar att fordonet är ett
långsamtgående fordon. Se figur 1.

Figur 1 LGF-skylt

4

Trafikverket (2015)
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2.1.3 Storlek
För att det ska vara lättare att framföra ett stort släpfordon på en allmän väg är det viktigt att
den inte är för bred eller för lång. På transportstyrelsens5 hemsida finns mått angivna på hur
brett eller långt ett släpfordon får vara innan extra skyltning krävs. För att underlätta för de
som kommer att köra vagnen kommer vagnens dimensioner att utformas så att vagnen inte
behöver denna skyltning.
● Längd: Generella regler för släpfordon är att de måste vara kortare än 24m för att
slippa extra skyltning.
● Bredd: Bred transport måste märkas ut om släpfordonet överstiger 261cm.

2.2 Jämförelse med liknande produkter
Det finns många modeller på marknaden i dagsläget. Dessa har undersökts genom att titta på
konkurrenter som har liknande produkter. Olika lösningar har undersökts för att se hur
dumpervagnen kan utformas. De vagnar som listats nedan är de som har undersökts närmare.
2.2.1 Randex XD85e
Randex XD 85e6 har dimensioner som är eftertraktade för vagnen som ska konstrueras. För
att underlätta konstruktionen av vagnen ska dessa dimensioner användas i största möjliga
mån för att uppfylla flakets storlek samt lastförmåga. De egenskaper som eftertraktas är:
●
●
●
●
●
●

Lastförmåga på 8500 kg
Egenvikt på 2500 kg
Flakstorlek invändigt 400x225 cm
Flakets innerhöjd 50 cm
Hydraulisk schaktlucka
Boggie-modell

2.2.2 Orkel DX 130
Orkel DX 1307 har en baklucka med en gasfjäder som gör att flaket kan låsas i två olika
lägen, antingen öppet eller stängt. När flaket ska tippas viks bakluckan ner vilket gör att
lasten kan dumpas.
2.2.3 VBT 12000 (L. Rasmusson Maskin AB)
VBT 120008 använder sig av flaklås som ser till att bakluckan håller sig stängd. Bakluckan
öppnas på mitten och fästs med axlar på flakets topp och botten. När flaklåset öppnas och
flaket tippas hänger luckorna löst vilket gör att de öppnar sig när lasten trycker på bakluckan.
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Transportstyrelsen (2015)
Randex AB (2015)
7
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6

5

2.2.4 NMS DVG85
NMS DVG859 har ingen baklucka utan använder sig istället av en upphöjning på flakets
bakände. Det innebär att bakluckan försvinner från konstruktionen och material sparas in men
att tömma hela flaket kan vara svårt då det sista av lasten kan fastna i bakändan på flaket.
2.2.5 Möre Maskin Stendumper 9,11,13 ton
Möre stendumper10 har en mekanisk baklucka. Där bakluckan har utrustats med en axel som
går på sidan av flaket. Denna axel fästs på ovansidan av flaket och kopplas sedan ihop med
en stång till vagnens ram. När flaket sedan tippas håller stången bakluckans axel på plats
vilket gör att den öppnar sig. Detta innebär att den som kör vagnen inte behöver gå ut och
öppna bakluckan innan flaket ska tömmas det sker istället mekaniskt med hjälp av denna
lösning.
2.2.6 Kranman FL250V
Något som har varit gemensamt för de tidigare modellerna som har undersökts är att alla
använder sig av en hydraulcylinder för att tippa flaket. Det som skiljer Kranman FL 250V11
från de andra är att den använder sig av två cylindrar som sitter på sidan av flaket.
2.2.7 Etebra Maskin & Vagn TV-143
TV-14312 använder sig av flaklås men den skiljer sig från de övriga då flaket tippas åt sidan
vilket innebär att vagnen kan stå bredvid den plats där lasten ska dumpas. Det förenklar
avlastningen då det är lättare att placera vagnen intill avlastningsplatsen.
2.2.8 Nolima AB WS120 D2
WS120 D213 använder sig av hydraulcylindrar för att öppna flaket uppåt. När flaket tippas
kan bakluckan öppnas samtidigt vilket gör att föraren inte behöver lämna fordonet.

2.3 Komponenter att köpa in
Vissa komponenter är bättre att köpa in än att tillverka själv. Detta på grund av kostnadsskäl
och för att utrustning inte finns för att tillverka allt. Ägaren Daniel Eriksson är delägare i ett
företag som heter Dustech AB. Dustech tillverkar vattenkanoner och har nyligen konstruerat
en mobil vattenkanon med liknande dimensioner som denna dumpervagn är tänkt att ha.
Detta innebär att vissa komponenter kommer att vara av samma typ som används på Dustechs
vagn för att underlätta för Abexor då de redan har avtal med andra företag.
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2.3.1 Hjul
Hjulen som har valts är av samma märke som används på Dustechs vagn, modellen på dessa
är RIB-900 med storleken 400/60-15.5.
2.3.2 Axeltappar
Samma typ av hjul som sitter på Dustechs mobila vattenkanon används till denna vagn ,
axeltapparna är dock för små vilket innebär att större axeltappar behöver köpas in till denna
vagn. De axeltappar som valts är BBV80114 med artikelnummer 617952 från Broson wheels
AB.
2.3.3 Dragkrok
För att se till att dragkroken ska passa standardfästen på traktorer och grävare köps denna
komponent in, däremot kommer fästet att tillverkas. Dragkroken kommer att svetsas fast på
en fästplatta då vissa kunder vill ha möjligheten att modifiera detta för sitt eget fordon. Den
dragkrok som har valts är 189/66/70/I/B som köps in från Metallurgica.
2.3.4 Markställ
Istället för att tillverka ett markställ så kommer det att köpas in och svetsas fast på en
fästplatta. Anledningen till att markstället svetsas fast på en fästplatta är för att vissa kunder
vill använda ett egenutvecklat markställ, då finns det möjlighet att byta ut denna vid behov.
Modellen som köps in heter KRA 750.
2.3.5 Hydraulik
Det finns två olika typer av hydrauliker att välja mellan, dels dubbelverkande cylinder som är
en av de vanligaste samt teleskopiskt verkande cylinder. Båda cylindrarna är raka och jobbar
i två riktingar, skillnaden mellan dessa är att teleskopcylindern kan placeras i trängre
utrymmen då den består av flera cylindrar som kan vika ihop sig i sig själv. Hydrauliken som
kommer att köpas in bestämms i ett senare skede när koncept är valt.
2.3.6 Trafikljus
Trafikljusen15 måste vara godkända av transportstyrelsen. De ska innehålla signalljus,
bromsljus och blinkers. De används för att signalera vart vagnen är samt visa vart den färdas.
Ljusen måste vara tillräckligt stora för att synas på vagnen. De ljus som valts är av märket
Hella med artikelnummer 2SD 001 699 061. Dessa köps in från Autoexperten.
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Broson Wheels (2015)
Autoexperten AB (2015)
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2.3.7 Backljus
Backljusen används för att få sikt bakom vagnen, de lyser upp terrängen. Viktigt är att dessa
lampor är starka och stora nog för att lysa upp området bakom vagnen. De ljus som valts är
av märket Hella med artikelnummer 2ZR 343 130 387. Dessa köps in från Autoexperten.
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3. Idé och konceptgenerering
3.1 Idégenerering
Utifrån de krav som har ställts från företaget samt med vissa dimensioner att sträva efter har
en idégenerering genomförts för olika lösningar på bakluckan och hydraulikens utformning.
Dessa idéer redovisas nedan.
3.1.1 Idéer för backlucka
Efter granskning av andra vagnar identifierades fem olika typer av huvudlösningar för
bakluckan, dessa är:
● Flaklås
● Ingen baklucka
● Gasfjäder
● Hydraulcylinder
● Mekanisk
3.1.1.1 Flaklås
Ett flaklås består av två olika komponenter, dels låset som fästs på flaket samt en bockad
plåtbit som svetsas fast på bakluckan. Den har två lägen, öppet och stängt. Den fungerar
genom att låset låser sig runt den bockade plåtbiten. Detta gör att bakluckan kan låsas fast i
stängt läge. Se figur 2.

Figur 2 Flaklås

3.1.1.2 Ingen baklucka
Ingen baklucka innebär att flaket är öppet baktill och vinklat uppåt. När vagnen dras
förhindrar upphöjningen att lasten ramlar av och när flaket tippas är det ingen baklucka som
behöver öppnas. Se figur 3.
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Figur 3 Ingen baklucka

3.1.1.3 Gasfjäder
Gasfjädern fungerar som ett stelt gångjärn. Det kan låsa sig i två positioner, antingen öppet
eller stängt. Det monteras på vagnens ram och på baksidan av bakluckan. Det krävs en stor
kraft för att trycka ihop en gasfjäder. För att kunna få denna kraft monteras handtag på
bakluckan för att lättare överföra ett moment för att se till att luckan kan öppnas för tippning.
Se figur 4.

Figur 4 Gasfjäder

3.1.1.4 Hydraulcylinder
Två hydraulcylindrar som styrs från förarhytten används till att öppna och stänga bakluckan.
Bakluckan utrustas med två axlar som sträcker sig framåt på flakets yttersida där de fästs i
axelfästen som sitter på flaket. Cylindrarna sitter fastmonterade på vagnens ram samt på
bakluckans axlar. När cylindrarna sträcks ut trycks bakluckan uppåt vilket gör att den öppnar
sig sedan dras de ihop för att stänga bakluckan. Se figur 5.
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Figur 5 Hydraulcylinder

3.1.1.5 Mekanisk baklucka
Den mekaniska bakluckan påminner om principen med hydraulcylindrar med skillnaden att
luckan öppnas automatiskt när flaket tippas. Detta löses genom att förlänga bakluckans axlar
förbi flakets axelfästen. Sedan kopplas bakluckans främre axel ihop med en stel stång som
fästs i vagnens ram. Detta gör att bakluckan öppnas när flaket tippas och stängs när flaket
sänks. Se figur 6.

Figur 6 Mekanisk baklucka öppen och stängd

3.1.2 Idéer för tippning
För att tippa flaket används hydraulik, det finns främst två olika sätt att göra detta på och det
är att antingen använda sig av en hydraulcylinder eller två hydraulcylindrar.
3.1.2.1 En hydraulcylinder
Cylindern fästs på flakets undersida samt på ramen, detta kräver ett extra konstruktionsrör
som det kan fästas på samt en stark cylinder som orkar tippa flaket med full last.
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Figur 7 Teleskopcylinder

3.1.2.2 Två hydraulcylindrar
När två cylindrar används delar de på arbetet som krävs för att tippa flaket, detta gör att de
inte behöver vara lika starka som en ensam cylinder behöver vara. Det innebär också att ett
extra konstruktionsrör inte behövs då dessa fästs på sidan av ramen istället.

Figur 8 Två cylindrar

3.2 Konceptgenerering
Vid konceptgenereringen har idéer som tagits upp tidigare legat till grund för koncepten. Det
har genererats sju olika koncept för bakluckan samt två koncept för tippningen av bakluckan.
Alla koncepten anses genomförbara eftersom de har inspirerats från dumpervagnar som finns
tillgängliga på marknaden idag.
3.2.1. Koncept 1 baklucka
Detta koncept påminner om hur bakluckan på en släpvagn fungerar, med skillnaden att denna
modell är större och tyngre. Bakluckan låses fast med hjälp av flaklås på vardera sida och den
fästs med en axel på nersidan. När bakluckan öppnas vinklas den ner och blir en förlägning
av flaket bakåt som lasten kan glida på när det tippas. Se figur 7.
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Figur 9 Koncept 1 baklucka –stängd och öppen

Fördel
 Enkel Lösning
 Billig
 Driftsäker
Nackdel
 Föraren Behöver lämna fordonet för att öppna bakluckan
3.2.2 Koncept 2 baklucka
Detta koncept använder sig också av flaklås men bakluckan är tudelad och fästs med axel på
ovansidan och nersidan. När flaket ska tippas låses flaklåsen upp och bakluckorna öppnar sig
själv när lasten trycks mot bakluckan. Se figur 8.

Figur 10 Koncept 2 baklucka - stängd och öppen

Fördel
 Enkel lösning
 Billig
 Driftsäker
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Nackdel
 Föraren behöver lämna fordonet för att öppna bakluckan
 Begränsad lasthöjd
3.2.3 Koncept 3 baklucka
Detta koncept använder sig av en gasfjäder, för att hålla flaket i två olika positioner. Öppen
eller stängd. Bakluckan utrustas med handtag som sitter långt upp för att ett stort moment ska
kunna påtvingas när luckan ska öppnas eller stängas. Se figur 9.

Figur 11 Koncept 3 baklucka - stängd och öppen

Fördel
 Enkel konstruktion
 Driftsäker
 Behöver inte låsas upp för att öppnas
Nackdel
 Föraren behöver lämna fordonet för att öppna bakluckan
 Känsligare för slitage
3.2.4 Koncept 4 baklucka
Detta koncept har ingen baklucka, änden på flaket är uppvikt för att förhindra att lasten åker
av när vagnen transporteras. När vagnen tippas blir vinkeln så pass hög att änden på flaket
inte kan hålla kvar lasten längre. Se figur 10.
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Figur 12 Koncept 4 baklucka

Fördel
 Föraren behöver inte lämna fordonet när flaket tippas
 Billig konstruktion
 Mycket driftsäker
Nackdel
 Inget stoppar lasten från att ramla av vid lutande terräng
3.2.5 Koncept 5 baklucka
Detta koncept har två hydraulcylindrar som öppnar och stänger bakluckan genom att skjuta
den uppåt. Cylindrarna fästs på flakets sida samt på bakluckans axlar. När cylindrarna
sträcker ut sig öppnas bakluckan. Detta gör att föraren inte behöver lämna förarhytten för att
öppna bakluckan när flaket tippas. Se figur 11.

Figur 13 Koncept 5 baklucka – stängd och öppen

Fördel
 Föraren behöver inte lämna fordonet när flaket tippas
Nackdel
15

 Dyrare komponenter att köpa in
 Fler kontroller
 Begränsad lasthöjd
3.2.6 Koncept 6 baklucka
Detta koncept bygger på en mekanisk baklucka. Bakluckan är något bredare än flaket och
utrustas med axlar som sträcker sig framåt. På mitten av bakluckans axel finns det ett
axelfäste som fästs på flakets sida. Den främre delen på bakluckans axel kopplas ihop med en
stång som är fäst i vagnens ram. Detta gör att när flaket tippas så öppnas bakluckan
automatiskt. Se figur 12.

Figur 14 Koncept 6 baklucka – stängd och öppen

Fördel
 Föraren behöver inte lämna fordonet när flaket tippas
 Mekanisk lösning
 Driftsäker
Nackdel
 Går åt mer material för att tillverka bakluckan
 Begränsad lasthöjd
3.2.7 Koncept 7 baklucka
Detta koncept har ingen baklucka utan använder sig istället av sidoluckor. De sitter
monterade på axlar och hålls stängda med hjälp av flaklås liknande koncept 2. Flaket tippas
sedan åt höger eller vänster vilket innebär att det är lättare att placera vagnen vid platsen där
lasten ska dumpas. Se figur 13.

Figur 15 Koncept 7 baklucka – stängd och öppen
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Fördel
 Lättare att placera för avlastning
 Billig
Nackdel
 Föraren måste lämna fordonet för att öppna bakluckan
 Begränsad lasthöjd
3.2.8 Koncept 1 tippning
Första konceptet för att tippa flaket innebär att en cylinder används. Den fästs på ett
konstruktionsrör som är fäst i vagnens ram. Cylindern är av teleskoprörstyp som innebär att
cylindrarna kan dras in i varandra vilket gör att den kan få plats på ett mindre utrymme,
samtidigt som den kan sträckas ut längre. Se figur 14.

Figur 16 Koncept 1 tippning – sänkt och höjd

Fördel
 Billig lösning
 Bra driftsäkerhet
Nackdel
 Kräver mer material på grund av ett extra konstruktionsrör
3.2.9 Koncept 2 tippning
Det andra konceptet för att tippa flaket innebär att två cylindrar används. Dessa behöver inte
vara av teleskoprörstyp då de fästs på sidan av flaket eller ramen och kan vara längre i
ursprungsläge. För att se till att flaket tippas symmetriskt används en cylinder på varje sida
om flaket för att förhindra att det blir snedbelastat. Se figur 15.
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Figur 17 Koncept 2 tippning– sänkt och höjd

Fördel
 Standardhydraulik
Nackdel
 Går en cylinder sönder kan inte de andra cylindern tippa flaket själv
 Två hydraulcylindrar kostar mer än en teleskopcylinder
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4. Genomgång av koncept
Tillsammans med Daniel Eriksson från Abexor AB genomfördes en genomgång av
koncepten.

4.1 Genomförande
Genomgången med Daniel Eriksson genomfördes via mail och följande arbetsordning
användes:
 En kort summering av arbetet hittills
 Presentation av de olika koncepten
 Viktning av konceptets egenskaper
 Diskussion och kommentarer kring de olika konceptens för och nackdelar
 Beslut om konceptval och fortsatt arbete
4.1.1 Viktning av egenskaper för bakluckan
För att kunna utvärdera de olika koncepten har en utvärderingsmatris gjorts. De fyra
egenskaper som har fokuserats på är enkelhet för användaren, driftsäkerhet, hållbarhet och
ekonomi. Där alla egenskaper kan få max 10 poäng. Dessa summeras sedan för att se hur
många poäng ett koncept får sammanlagt.
Tabell 1 viktning av egenskaper och poängsättning. Maxpoäng för varje del anges inom parantes

Koncept

Enkelhet för
användaren
(max 10p)

Driftsäkerhet
(max 10p)

Hållbarhet
(max 10p)

Ekonomi
(max 10p)

Summa
poäng
(max 40p)
34

Koncept 1

5
Flaklås är lätt att
hantera, föraren
måste lämna
fordonet

10
Mycket bra
driftsäkerhet

9
Visst slitage
på flaklåsen

10
Flaklås är
billiga att köpa
in och montera

Koncept 2

5
Flaklåset är lätt att
hantera, föraren
måste lämna
fordonet

9
Bra
driftsäkerhet

8
Dubbla
flaklås ökar
slitaget

9
Flaklås är
billiga att köpa
in och montera

31

Koncept 3

7
Enkel att öppna,
föraren måste
lämna fordonet

7
Hög
driftsäkerhet

7
Gasfjädern
kan slitas ut
och bli lam

6
Gasfjädrar
kostar en del

27

19

Koncept 4

10
Behöver endast
tippa flaket

5
Vid lutande
terräng kan last
tappas

10
Mycket bra
hållbarhet

10
Billig
konstruktion

35

Koncept 5

9
Bakluckan kan
öppnas från
förarhytten, fler
kontroller

7
Driftsäker

7
Cylindrarn
akan slitas ut
och tappa
kraft

4
Två
hydraulcylindr
ar kostar
mycket pengar

27

Koncept 6

10
Bakluckan öppnas
när flaket tippas

38

7
Flaklåset är lätt att
hantera, föraren
måste lämna
fordonet

10
Visst slitage
på axelfästen
kan
förekomma
7
Flera flaklås
ökar risk för
slitage

8
Mycket
material går åt

Koncept 7

10
Mekanisk
konstruktion,
mycket hög
driftsäkerhet
9
Hög
driftsäkerhet

8
Flaklås är
billiga att köpa
in och montera

31

4.1.2 Utvärdering av bakluckornas koncept
En utvärdering av de olika konceptens egenskaper genomfördes, sedan diskuterades olika föroch nackdelar. Ett sammanfattande slutomdöme formulerades också.
Tabell 2 Utvärdering och slutomdöme av koncepten

Koncept
Koncept 1

Funktion
Enkel
konstruktion för
att låsa och öppna
luckan

Fördelar
Enkel
konstruktion
Billig

Nackdelar
Föraren måste
lämna fordonet

Slutomdöme
Går bort p g a
att användaren
måste lämna
fordonet

Koncept 2

Enkel
konstruktion för
att låsa och öppna
luckan

Enkel
konstruktion
Billig

Föraren måste
lämna fordonet

Går bort p g a
att användaren
måste lämna
fordonet

Koncept 3

Enkel
konstruktion för
att öppna
bakluckan

Enkel
konstruktion
Ganska billig

Föraren måste
lämna fordonet

Går bort p g a
att användaren
måste lämna
fordonet

Koncept 4

Enkel
konstruktion
Föraren behöver
inte lämna
fordonet
Smidig lösning
Extra knapptryckning för att

Enkel
konstruktion
Billig att tillverka

Last kan tappas
vid lutande
terräng

Går bort p g a
att säkerheten
inte är
tillräckligt hög

Smidig
konstruktion

Extra kostnad
med två
hydraulcylindrar

Går bort p g a
att det kommer
kosta för mycket

Koncept 5
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öppna bakluckan
Koncept 6

Mekansik lösning

Enkel
konstruktion
Mekanisk

Går åt mer
material för att
tillverka
bakluckan

Mest lovande.

Koncept 7

Enkel
konstruktion

Enkel
konstruktion
Lättare att placera
vid avlastning

Föraren måste
lämna fordonet

Går bort p g a
att användaren
måste lämna
fordonet

4.1.3 Viktning av egenskaper för tippningen
För att kunna utvärdera koncepten hos tippningen har tre huvudegenskaper viktats. Dessa är
driftsäkerhet, hållbarhet och ekonomi. De kan få max 10 poäng vardera på enskilda
egenskaper. Dessa summeras sedan för att se hur många poäng ett koncept får sammanlagt.
Tabell 3 Viktning av egenskaper och poängsättning. Maxpoäng för varje del anges inom parantes

Koncept

Driftsäkerhet
(max 10p)

Hållbarhet
(max 10p)

Ekonomi
(max 10p)

Koncept 1

8
En cylinder för att
tippa cylindern

8
En cylinder
minskar risken för
haveri

8
Endast en
cylinder behövs

Koncept 2

7
Två cylindrar
ökar risken för
haveri

7
Två cylindrar
ökar risken för
haveri

6
Två cylindrar
kostar mer än en
teleskopcylinder

Summa poäng
(max 30p)
24

20

4.1.4 Utvärdering av tippningens koncept
En utvärdering av de olika konceptens egenskaperna genomfördes, sedan diskuterades olika
för- och nackdelar. Ett sammanfattande slutomdöme formulerades också
Tabell 4 Utvärdering och slutomdöme av koncepten

Koncept
Koncept 1

Funktion
Tippar flaket
Smidig lösning

Fördelar
Billig
Tar lite plats

Nackdelar
Kan vara svår att
placera
Extra material
behövs för fäste

Slutomdöme
Mest lovande

Koncept 2

Tippar flaket
Smidig lösning

Lätt att placera

Dyrare än en
cylinder
Två cylindrar
ökar risken för
haveri

Går bort p g a
ekonomiska skäl
och
driftsäkerhet
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4.2 Val av koncept och fortsatt arbete
Efter utvärderingen togs beslut om att fortsätta med koncept 6 för bakluckan med en
mekanisk lösning och koncept 1 med teleskopcylinder för tippningen. Följande riktlinjer
sattes upp:
1. En helt mekanisk konstruktion är att föredra framför andra lösningar
2. Hydraulikens konstruktion är den viktigaste på hela produkten då flaket måste kunna
tippas
3. Bakluckans konstruktion är viktig att den blir mekanisk för att föraren inte ska behöva
lämna fordonet för att öppna bakluckan.
4. Inget extra moment ska behövas för att öppna bakluckan.
5. Flakets och bakluckans funktion bör simuleras i Alibres Design för att säkerställa att
alla mått blir korrekta när den sedan ska produceras.
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5 Vidareutveckling av valt koncept
5.1 Material
Material är valt i samråd med Abexor AB. För konstruktionsrör används KKR EN 10219
F355 på grund av dess goda svetsbarhet samt låga produktionskostnad. För plåt används
varmvalsad plåt Domex 355. Detta på grund av dess goda svetsbarhet och slagseghet. Det är
viktigt att ha bra slagseghet för flakets väggar då lasten inte ligger fastspänd på flaket.
Anledningen till att ett höghållfast stål inte väljs är på grund av priset, exempelvis weldoxstål skulle göra konstruktion robustare men det kostar dubbelt så mycket att köpa in.

5.2 Konstruktion
Efter att ha kommit fram till att koncept 6 av bakluckan och koncept 1 för tippningen valts
inleddes arbetet med cad.
5.1.1 Ramen
Det första som ritades upp var ramen för vagnen, tanken var att använda så mycket
standardkomponenter som möjligt för att hålla ner kostnaderna. Som grund valdes
rektangulära konstruktionsrör med dimensionerna 100x200mm. Dimensionerna på ramen
valdes till 3500x1680mm då de bestäms av flakets längd samt att bredden tillsammans med
hjulen ej ska överstiga 2610mm. Detta för att inte behöva en skylt för bred last vilket gör att
den blir lättare att framföras på en allmän väg. Se figur 16.

Figur 18 Grundram

Nästa steg är att lägga till två konstruktionsrör till med samma storlek men med längden
1680mm. Dessa används dels till förstärkning men också till att fästa andra delar på. En av
dem placeras liggande för extra stöd åt vagnens axlar medan den andra kommer att användas
för dragkroksröret samt hydrauliken. En plåt svetsas fast på det främre konstruktionsröret, där
ska ett kvadratiskt konstruktionsrör på 200x200mm svetsas fast. Det ska används till
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dragkroken och markstödet. För att se till att detta rör är rakt så svetsas också några stöd fast
under ramen för att hålla det på plats. På änden av detta rör svetsas en platta för dragkroken
fast samt ett fäste för markstödet. På baksidan av ramen skruvas en bockad plåt fast, denna
plåt används som fäste för trafikljusen som vagnen ska utrustas med. Till slut läggs några
stöd till för flaket. Dessa är några rektangulära konstruktionsrör som flaket ska vila på för
slippa rengöra ramen från smuts som hindrar flaket från att sänka sig till ursprungsläget. Samt
axelfästen för flaket svetsas fast på ramen. Se figur 17.

Figur 19 Ram

5.1.2 Axelfäste
För att fortsätta på grunden och bygga vagnen nedifrån och upp ritades fästen för axlarna. Det
första steget var att rita upp de delar som kommer att hålla upp axlarna, detta är två plåtar
som ska sitta mittemot varandra för att axeln ska passera igenom. De görs olika stora då den
större plåten kommer att sitta fastsvetsad utanpå ramen. Medans den andra delen kommer att
sitta på undersidan där den får stöd av konstruktionsröret som ”ligger” ner mellan ramen. Se
figur 18.
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Figur 20 Axelfäste grund

För att bygga vidare på denna konstruktion ska samma delar sitta på den andra sidan om
ramen samt att de kopplas ihop med två plåtar för att bli horisontella så att hjulen inte ska bli
sneda. Ännu en plåt läggs till för extra stöd samt att det ser till att avståndet är rätt mellan de
två första delarna som ritats upp. Se figur 19.

Figur 21 Axelfäste

5.1.3 Axlar
Grunden för axlarna görs i ett konstruktionsrör med dimensionerna 100x200mm och längden
900mm. I den borras ett hål där ett cirkulärt rör svetsas fast, genom detta röret kommer axeln
senare att föras in genom. Axlarna ,som är en inköpt komponent, läggs mot toppen av det
rektangulära konstruktionsröret. Se figur 20.
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Figur 22 Axlar grund

Nu är grunden är lagd för axeln. Den måste nu förstärkas för att kunna hålla upp tyngden från
vagnen. Detta görs genom att olika stöd som svetsas fast för att hålla axeln på plats, samt för
att förstärka den. Detta resulterar i två delar som håller axlarna på plats och två delar som
förstärker konstruktionen. Se figur 21 och 22.

Figur 23 Axlar bakifrån
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Figur 24 Axlar framifrån

5.1.4 Dragkrok
Dragkroken var nästa del att ritas upp. Grunden för den är en likadan platta som sitter längst
fram på ramen. Anledningen till att det sitter på en identiskt platta beror på att vissa kunder
kan ha önskemål på att göra en egen dragkrok. Då behövs det en fäsplatta som grund för
deras egen konstruktion och sedan passar den på samma plats. Konstruktionen består av en
grundplatta, en inköpt dragkrok samt olika plåtdetaljer som svetsas fast för att förstärka
konstruktionen och hålla dragkroken i rätt läge. Den sätts sedan på plats med hjälp av skruvar
och muttrar. Se figur 23.

Figur 25 Dragkrok
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5.1.5 Flakets axelfäste
För att göra klart den nedre delen av vagnen är nästa steg att rita flakets axelfäste. Den består
av ett rör som grund där sedan en solid cylinder, som har svarvats ner och fått gängor, svetsas
fast i röret. Detta är flakets axelfäste som flakets axel sedan kommer att fästas i. För att
förstärka upp det svetsas några stöd fast på röret för att se till att det inte viker sig när flaket
tippas. Se figur 24.

Figur 26 Flakets axelfäste

5.1.6 Vagnens nedre del
Viktigt är att allt som är konstruerat hitills passar ihop, därför görs en assembly av de delar
som har ritats. Axelfästet svetsas fast vid konstruktionsröret som ”ligger” ner där det får det
stöd som behövs, på ändarna av vagnens axelfäste svetsas flakets axelfäste fast. Axlarna sätts
på plats och sedan monteras hjulen, detta för att se till att de inte krockar med någon del som
redan finns. Även dragkroken och markstödet läggs till för att se till att de passar. Det är
viktigt att se hur de sitter för att flaket inte ska ta för mycket plats när det senare sätts på
plats. Se figur 25 och 26.
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Figur 27 Vagnens nedre del framifrån

Figur 28 Vagnens nedre del bakifrån

5.1.7 Flak
Grunden för flaket består av en ram som har samma dimensioner som vagnens ram med
skillnaden att den består av U-balkar istället för konstruktionsrör. Den har två mindre
förstärkningar mot fram och baksidan medans det i mitten sitter en kraftigare U-balk. I denna
fästs sedan hydraulikens andra ände, då den belastas med större krafter har den gjorts
kraftigare. Se figur 27 och 28.
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Figur 29 Flak grund ovanifrån

Figur 30 Flak grund underifrån

Efter flakets grund läggs en bottenplatta på plats, det är en 6mm tjock plåt med
dimensionerna 4000x2366mm. Den ska kunna lastas med upp till 8,5 ton vilket gör att den
behöver förstärkas med några stöd som hjälper till att fördela vikten och se till att den belastar
ramen istället för plåten. Dessa stöd ser också till att bottenplattan håller sig på plats. En
detalj till som lagts till är axelfästen för flaket och ramen. Se figur 29.
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Figur 31 Flak med stöd

För att det som lastas på flaket inte ska ramla av behövs det väggar som håller lasten på plats.
Väggarna på flaket består av bockade plåtar som är 4mm tjocka, de är inte lika tjocka som
bottenplattan på grund av de inte kommer utsättas för lika stora krafter. För att göra dem
styvare och tåligare så har de förstärkts med ribbor som ser till att väggen inte kollapsar om
trycket på mitten av väggen blir för stort. Väggarna består av två längre väggar för
långsidorna samt en kortare för kortsidan. Se figur 30 och 31.

Figur 32 Flakvägg
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Figur 33 Flakets väggar

Väggarna svetsas fast på bottenplattan och de längre väggarna får också axelfästen monterade
på ovansidan. Se figur 32.

Figur 34 Flak

5.1.8 Baklucka
Bakluckans grund består av en vägg som är någor bredare än flaket. Detta på grund av att
bakluckans axlar ska gå på utsidan av flaket. Bakluckans axlar består av två bockade plåtar
32

som svetsas ihop. Det är viktigt att de är raka på ovansidan då de måste hamna på rätt höjd
för att mekaniken för att luckan ska öppna sig när flaket tippas. Se figur 33 och 34.

Figur 35 Baklucka axlar

Figur 36 Baklucka axlar ihopsvetsade
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Axlarna raka yta ligger parallelt mot väggens ovansida och axelfästen svetsas fast på insidan
av axlarna. Sedan fästs en LGF-skylt på baksidan av bakluckan. Se figur 35.

Figur 37 Baklucka

5.1.9 Koppling
Kopplingen mellan flaket och ramen består av en en stålcylinder som böjs. Detta för att få rätt
dimensioner och se till att den passar mellan flakets axelfäste och bakluckans axel. På
ändarna svetsas korta rör fast så att de kan fästas på axelfästet samt på bakluckans axel. För
att den ska kunna röra sig fritt mellan bakluckans axeldelar slipas den övre delen ner för att
inte fastna när den rör sig. Se figur 36

Figur 38 Koppling
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5.1.10 Vagn
När alla delar och sub-assemblies är gjorda kan vagnen ta form for i sin helhet. Flaket sätts på
plats och kopplas ihop med axefästena på vagnens ram, nästa del att lägga till är bakluckan.
Dess övre axelfäste som sitter på de raka ytorna läggs mot flakets övre axelfäste. Kopplingen
läggs nu in i assemblyn, den fästs på flakets axelfäste som sitter mellan hjulen samt på
bakluckans axel. Nu öppnas bakluckan när flaket tippas. Se figur 37.

Figur 39 Vagn utan axlar

Nu läggs axlar till där det behövs, samt vissa muttrar och lås för att delarna ska sitta ihop
vagnen sedan tillverkas. Även hydrauliken läggs till. För att underlätta eventuella
servicearbeten på vagnen är det viktigt att kna monteras ner. Detta löses genom att tillverka
stora bultar. Detta gör att axlarna håller sig på plats med stora muttrar som ser till att de går
att ta av om de behöver monteras isär. Axlarna för hjulen får några skåror utfrästa mot
ändarna för att kunna låsa axlarna med muttrar. Resultatet blir en vagn som nu har den
önskade mekaniken då bakluckan öppnar sig när flaket tippas. Även trafikljusen och LGFskylten sitter nu på plats. Se figur 38, 39 och 40.
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Figur 40 Hydraulcylinder

Figur 41 Vagn sänkt bakifrån

Figur 42 Vagn i tippningsläge framifrån
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5.3 Detaljritningar
Detaljritingar för vagnen och dess komponenter ritades upp i Alibres design. Där måttsattes
de med toleranser och svetsbeteckningar infördes.

5.4 Tillverkningsekonomi
För obehandlat konstruktionsstål såsom balk, plåt, o.s.v är riktpriset ca 13kr/kg. Detta har
använts till att uppskatta priset på materialet där vikten på materialet har multiplicerats med
riktpriset. Vikten är också uppskattad genom verktyget mass properties i Alibres design,
därifrån erhölls resultatet 2787 kg.
Tabell 5 Komponenter pris

Komponent
Stål (plåt,balk)
Trafikljus (x2)
Backljus (x2)
Dragkrok
Markställ
Axeltapp
Hjul
Teleskopcylinder
Summa

Pris (SEK)
36231
1150
810
420
2500
1360 x 4
1400 x 4
8340
60491

Priset för material och komponenter har uppskattats till 60491 SEK. Förutom att köpa in
material kostar det att måla och svetsa vagnen. Detta tas upp i tabellen nedan.
Tabell 6 Behandling pris

Behandling
Svetsning
Målning
Summa

Pris
700016
700017
74491

Totala kostnaden för vagnen blir då 74491 SEK. Den totala vikten med alla komponenter
uppskattas till 3136 kg med hjälp av verktyget mass properties i Alibres design.

16
17

Uppskattad kostnad av Abexor AB
Uppskattad kostnad av Abexor AB
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6 Diskussion och slutsatser
Att utveckla dumpervagnen till Abexor AB har varit ett idealiskt produktutvecklingsarbete
med tydligt uppsatta mål och bra avgränsningar. Friheten har varit stor i utveckling av
koncept och formgivning på vagnen men samtidigt inom lämpliga avgränsningar. Från början
kändes utvecklingen av produkten väldigt enkel, men ju mer arbetet fortskred desto mer växte
det i omfattning.
Förberedningen av CE-märkningen för vagnen har funnits i åtanke under konstruktionens
gång. Detta innebär att den har konstruerasts för att vara säker att använda. Ett exempel på
detta är att tippningen styrs från förarhytten. Det innebär att personen som använder den inte
kan klämma sig när flaket tippas eller sänks. Arbetet som återstår för att få CE-märkningen är
att göra en riskbedömning av vagnen samt utarbeta en teknisk dokumentation för den. Även
en bruksanvisning ska skrivas men detta ingår inte i examensarbetet.
Målet med arbetet var att framställa en konstruktion och ett komplett tillverkningsunderlag
från en idé. Det var viktigt att ha den ekonomiska faktorn i åtanke då dumpervagnen inte får
kosta mer än 50.000 SEK. Detta överskreds dock med 24491 SEK. Resultatet från
tillverkningsekonomi kan vara lite missvisande då den består av mycket uppskattningar. För
att underlätta beräkningen på plåtar och balkar användes till exempel riktlinjen 13kr/kg, priset
multiplicerades med vikten på vagnens delar (de som var inköpta räknades ej med). Eftersom
uppskattningar har gjorts kan det innebära att materialen i själva verket blir dyrare eller
billigare att köpa in. Även målningen och svetsningen på vagnen uppskattades.
Det visade sig också att vikten blev högre än planerat, detta beror till vis del på grund av att
många delar överdimensionerades. Just nu ligger vagnen 636 kg över viktkravet med material
och inköpta komponenter. Om hållfasthetsberäkningar utförs skulle många komponenter
kunna göras tunnare och mindre, vilket skulle kunna spara mycket vikt. Ett annat sätt att
sänka vikten skulle kunna vara att använda sig av två hydraulcylindrar för att tippa flaket. Det
innebär en dyrare lösning men då kan konstruktionsröret som hydraulcylindern sitter på tas
bort.
Detaljritningarna gick bra att göra i CAD-programmet, det var något annorlunda jämfört med
det jag är van vid då inga mått fördes över från konstruktionen. Istället var jag tvungen att
måttsätta allting på ritningen själv. Detta försvårade detta moment något då det var svårt att
veta om alla nödvändiga mått blev införda. Jag fick dock hjälp av Abexor AB att granska
ritningarna för att se till att alla mått kom med.
För fortsatt arbete på detta rekommenderas att se över konstruktionen och utföra
hållfasthetsberäkningar. Hållfasthetsberäkningarna bör utföras för att se vilka delar som kan
göras tunnare för att få ner vikten. Vagnen är utrustad med många stöd för att förstärka
vagnen och dess olika delar. Med hjälp av resultaten från hållfasthetsberäkningarna kan det
vara möjligt att ta bort vissa av dessa för att spara både material och kostnader.
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Det visade sig vara svårare att hålla sig inom uppsatta ramar än förväntat. Det gick bra att
hitta informationen som behövdes samt att leta upp komponenter att köpa in. CADprogrammet som användes var jag inte van med men efter några veckor flöt det på utan större
problem. Jag är nöjd med det resultatet jag har kommit fram till. Hade det funnits tid över
hade hållfasthetsberäkningar genomförts för att se var mest belastning sker på
konstruktionen. Med dessa resultat hade vissa stöd kanske kunnat göras mindre eller tagits
bort för att få ner vikten och kostnaden.
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