
GRÄVMASKINEN

Grävmaskinen fungerar som en hävstång, en grund
princip människan använde sig av redan under forn
tiden. Med hjälp av hävstångens längd kan man 
flytta saker enligt tre förutsättningar: Kraften i an
strängningen som läggs ner på arbetet som att lyfta 
och dra. Stödet, den fasta punkt mot vilken hävstång
en vrider sig samt lasten som ska lyftas eller flyttas.

Den mekaniserade grävmaskinens historia bör
jar på 1600-talet med hästdragna undervattensgrä- 
vare i Holland. En sådan importerades till Sverige 
1670 för att användas vid kanalbyggen i Göteborg. 
1837 byggde William Otis i USA den första ång
drivna grävmaskinen, en höggrävare som gick på 
spår. Med höggrävare menas att skopans öppning 
är riktad uppåt och är försedd med en lucka i bot
ten för tömning. 1894 köpte Statens Järnvägar en 
rälsbunden höggrävare för malmlastning i gruvan 
i Gällivare. Den hade kapacitet att lasta 50 kubik
meter i timmen.

När de första grävmaskinerna kom i början av 
1900-talet innebar det en revolution för väg- och 
husbyggnad. Det dröjde dock många år innan ma
skinerna tog över det manuella arbetet. De första 
maskinerna var stora, dyra och svåra att köra. En ti
dig typ av grävmaskin var lingrävaren, ett mekaniskt 
mästerverk, som var mycket avancerad att köra. 
Lingrävaren styrdes med spakar som fick linor fästa 
i skopan att samverka.

Att mekaniseringen av gräv- och schaktarbete gick 
långsamt i Sverige trots att maskinernas utveckling 
gick snabbt berodde bland annat på att det fanns ett 
motstånd till mekaniseringen på byggarbetsplat

serna. Arbetarna kallade grävmaskinen för »bröd
tjuv» eftersom en maskin kunde utföra samma jobb 
som flera arbetare. När AB Vägmaskiner försökte 
intressera svenska företag för amerikanska maskiner 
i början av 1930-talet var intresset svalt. Även myn
digheter motarbetade mekaniseringen. Under den 
ekonomiska depressionen på 1930-talet kunde man 
i programhandlingar för statliga vägbyggnadsentre- 
prenörer läsa att allt arbete skulle utföras för hand 
för att ge arbete åt fler människor. Först i slutet av 
1930-talet började Åkermans i Eslöv serietillverka 
svenska grävmaskiner.

1952 fick maskinreparatören George J. Bataille 
idén att använda sig av en hydraulik för att driva den 
rörliga delen på grävmaskinen. Hydraulvätska som 
är en tunn olja började användas för att smörja och 
driva de kolvar som förflyttar bommen, skoparmen 
och skopan. Nu blev maskinerna mer lättkörda och 
kunde finmanövreras på ett sätt som inte tidigare va
rit möjligt. Hydrauliken bidrog också till att maski
nerna blev lättare och fick ökad brytkraft.

Idag finns det grävmaskiner för många olika än
damål, från mindre grävmaskiner som kompakt- 
och minigrävare till gigantiska maskiner. Världens 
största grävmaskin heter Bagger 288, en skovelhjul- 
grävare som har ett flera hundra meter långt trans
portband. Den används för att bryta kol i Tyskland. 
Maskinen är 100 meter hög, 220 meter bred och 
har ett grävhuvud som är 21,6 meter i diameter. 
Den kan gräva 240 000 ton per dag, vilket ger ett 
30 meter djupt hål ungefär lika stort som en fot
bollsplan.
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