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EXAMENSARBETE

Optimering av kranarmar
Kahlman Produkter AB

Sammanfattning
Rapporten är  resultatet av ett examensarbete på C-nivå, utfört åt Kahlman Produkter
AB, i Vänersborg. Företaget tillverkar och säljer lyfthjälpmedel för industrin.
Huvudprodukten heter Quick-Lift och är en pelarsvängkran, där bommen är indelad i tre
ledade armar. Uppgiften var först och främst att optimera den överdimensionerade
Quick-Liftens mellandel, men även att konstruera en mindre variant av hela kranarmen,
till en så kallad Mini-Lift. På denna skulle alla tre armar konstrueras. Dessa skulle
utformas för att klara en belastning på 35 kilo. På Mini-Liften blev nedböjningen
dimensionerande då den inte fick överstiga 30 millimeter. Quick-Liftens mellandel
skulle optimeras för att klara en belastning på 125 kilo. Optimeringen gjordes främst ur
viktsynpunkt.

Arbetet har i huvudsak bestått av modellframtagning i CAD-programmet UniGraphics,
samt FEM-beräkningar med hjälp av Pro Mechanica. Brainstorming och omfattande
hållfasthetsberäkningar har haft stor betydelse för framtagning av de slutgiltiga
konstruktionerna.

Optimeringsarbetet av Quick-Liften resulterade i en mellandel med mer än 40 procent
viktminskning. Främsta anledningen till denna viktminskning var att den nya modellen
gjordes med tunnare väggar och bättre förstärkningar runt axelhålen.
De tre armarna på Mini-Liften är fortfarande överdimensionerade ur spänningssynpunkt.
Detta för att klara kravet på maximal nedböjning.

För övrigt har det gjorts en kort utredning om kompositer och dess egenskaper för
framtida utvecklingsarbete.
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DISSERTATION

Optimising cranebeams
Kahlman Produkter AB

Summary
The report is the result of a degree project at C-level, made for Kahlman Produkter AB
in Vänersborg. The company manufactures and sells lifting aids for the industry. The
main product is named Quick-Lift and it is a rotary crane where the bar is divided into
three turnable arms. The task was first and foremost to optimise the middle part of the
overdimensioned Quick-Lift, but also to design a smaller variant of the lift, a so called
Mini-Lift. On this one all three arms were to be designed. The arms should be shaped to
carry a load of 35 kg. On the Mini-Lift the displacement became the dimensioning
factor because it must not exceed 30 mm. The middle part of the Quick-Lift was to be
optimised to bear a stress of 125 kg. The optimisation was made mainly considering the
weight.

The work has mainly contained design of solid models in the CAD-program
UniGraphics, and also FEM-calculations with Pro Mechanica. Brainstorming and
extensive strength calculations have been important for the design of the final models.

The optimisation work of the Quick-Lift resulted in a middle part with over 40 % lower
weight. The main reason for this weight reduction was thinner walls and improved
reinforcement around the holes for the axles.

The three arms of the Mini-Lift are still overdimensioned considering the tension
because it has to fulfil the maximum requirement of displacement.

A short investigation into composites and their qualities has also been done for future
developing projects.

Keywords: Optimisation, Cranebeam, Composites, FE-analyses, Solid modelling,
Calculations.
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Förord

Detta examensarbete är utfört på Högskolan i Trollhättan/Uddevalla.
Examensarbetet är en obligatorisk del av utbildningen till
Maskiningenjör, 120 poäng. Omfattningen är 10 poäng och redovisas i
denna rapport men även med en muntlig presentation inför examinator,
handledare, opponenter och övriga studenter.

Arbetet är utfört åt Kahlman Produkter AB i Vänersborg. Den största
delen av tiden har tillbringats på Högskolan i Trollhättan.

Vi vill tacka de personer som hjälp oss med sin expertis vilken vi
behövt. Många tack till: K. Niklasson, K. Hurtig, A. Hegardt, M.
Eriksson, C. Fredriksson, N. Järvstråt, M. Högström, U. Hulling, M.
Bonander, T. Andersson, G. Börjeson, N. Nordén med flera.

Trollhättan 2002

------------------------------- --------------------------
Christian Rothschedl Tobias Netshagen
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 Symbolförteckning

Nedan förklaras facktermer och förkortningar som används i rapporten.

Loopar Ett sätt att ta sig genom ett konstruktions arbete genom att göra
omkonstruktioner efter att man fått ett resultat att rätta sig efter.

UG UniGraphics, modelleringsprogrammet som använts för att skapa
solidmodellerna.

Pro-M Pro-Mechanica, programmet som använts för att beräkna spänningar och
deformationer i solidmodellerna.

FEM Finite Element Method. Beräkningssättet som Pro-M arbetar med, enligt
von Mises principer.

CAD Computer Aided Design. Allmänt uttryck för 2D- och 3D-ritande i
datormiljö.

Sketch En 2D-skiss med parametriserade mått, vilka är lätta att ändra.

Extrudera Skapandet av en 3D-modell utifrån en plan geometri, till exempel en
sketch, yta eller kurva.

Stepformat Ett neutralfilformat vilket används vid filöverföringar mellan program
eller arbetsstationer.

Assembly Flera UG-modeller som relateras och länkas samman, med hjälp av olika
relationsmått, till en enda stor modell. Editeras en modell så ändras denna
automatiskt i assemblyn.
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1 Inledning
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som utförts åt Kahlman Produkter AB i
Vänersborg. Rapporten vänder sig i första hand till konstruktionsavdelningen på
företaget, men även till andra studenter vid utbildningen Högskoleingenjör i
Maskinteknik, 120 poäng, med inriktning mot konstruktion. En stor del av rapporten
består av bilagor vilka är nödvändiga för att få en förståelse av arbetet.

1.1 Bakgrund
Kahlman Produkter AB designar, utvecklar och producerar lyftar, som även inkluderar
gripdon. Lyftarna används som hjälpmedel vid tunga lyft vid flertalet industrier och
verksamheter. Idag är lyftarna överdimensionerade och har en onödigt hög vikt.
Kahlman Produkter AB är i stort behov av en optimering på dessa klumpiga lyftar, först
och främst ur viktsynpunkt. Anledningen att man vill reducera vikten är dels att vikt
kostar pengar och dels att det ska kännas naturligt att förflytta ett objekt. Det ska inte
behöva kännas som att man drar med sig en tung kran när man ska göra en snabb
förflyttning av sin detalj.

1.2 Företagspresentation
Kahlman Produkter AB startades som ett konsultföretag av Sture Kahlman i oktober
1979 under namnet Kahlman Innovation AB.
1984 inleddes utvecklingen av ett ergonomiskt och lättarbetat lyfthjälpmedel, Quick-
Lift�. Försäljningen av produkten började 1988.

Företaget har 31 anställda, uppdelade på säljare, montörer, konstruktörer,
verktygsmakare, styr- och reglertekniker och administrativ personal. Omsättning år
2000, ca 30 miljoner SEK.
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1.2.1 Produktinformation

Nedan följer information om de produkter som bearbetats i detta examensarbete.

Figur 1: Förklarande bild över Quick-Liftens delar.

1.2.1.1 Quick-Lift�

Lyftsystemen tillverkas av aluminium och är därför relativt lätta och stabila.
Ledarmsupphängningen medger en följsam sidoförflyttning med minimal risk för
översvängning. De tre armarna gör att arbetsytan blir flexibel. Mellandelen tillåter inner-
och ytterarm att ligga intill varandra. Detta ger 360 graders rotation.

Quick-Liften kan användas för hantering av de mest skilda slag av produkter, med vikt
upp till 300 kg. Gripdonen anpassas efter lastens egenskaper och hur den skall hanteras,
lyftas, flyttas, vridas eller vändas.

Lyftprincipen skiljer sig från andra lyfthjälpmedel. Det greppvänliga manöverhandtaget
känner av rörelser som ger direkt gensvar i drivmotorns lyftverkan. Oberoende av
lastens storlek krävs endast en obetydlig manöverkraft. När man släpper greppet om
manöverhandtaget blir lasten automatiskt utbalanserad.

En växelströmsmotor med fallbroms, som utlöses vid strömavbrott, driver systemet. En
lyftvajer förbinder motorn med gripdonet. De elektriska signalerna från
manöverhandtaget leds till en styrenhet som påverkar motorn att exakt följa handens
rörelser.

Gripdonen kan vara mekaniska, drivas pneumatiskt, elektriskt eller med vakuum
beroende på vad som är lämpligast. Manöverhandtaget är sammanbyggt med gripdonet

Ytterled

Mellandel

Innerled

Innerarm

Stolpled

Vajertrissa

Ytterarm
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och är lätt åtkomligt nära lasten. Reglagen är utformade och placerade med tanke på
smidigt handhavande och säkerhet - såsom förlängt manöverhandtag för lyftfunktionen
eller dubbelkommando för gripdonet.  Ledarmsupphängningen är uppbyggd av
aluminiumprofiler. Lyftmotorn är placerad vid inre svängcentrum för att öka
ledarmarnas rörlighet.

1.2.1.2 Mini-Lift

En Mini-Lift är en mindre variant av Quick-Lift. Den är mindre och smidigare och
används bara till vikter som inte överstiger 35 kilo. Dagens Mini-Lift är identisk med
Quick-Liften, vilket innebär att den är mycket överdimensionerad.

1.3 Uppgift
Uppdraget bestod av ett antal delberäkningar på fyra varianter av Quick-Liftar.
Delberäkningarna innefattade hållfasthetsberäkningar, både för hand och genom FE-
analyser. Det fanns tre olika belastningsfall som skulle tas i akt: 35-75 kg, 75-150 kg
och 150-300 kg. Mellandelen i de tre fallen skulle vara av en och samma typ. Det var
just denna mellandel som skulle optimeras och vara utformad för att klara dessa tre
belastningsfall, där den maximala kraften alltså uppgår till 3000 N. Mellandelen skulle
dock vara optimerad för att klara en belastning av endast 125 kg, då den var tänkt att
sättas i kombinationer för att uppfylla ovan redovisade belastningsfall. Mellandelen
belastades helt olika beroende på hur armarna var placerade i förhållande till varandra.
Det handlade om både vrid- och böjbelastningar i olika storlekar.
Kraften ansattes längst ut på ytterarmen. Max nedböjning vid ytterändan av ytterarmen
fick vara 30 mm. I samtliga tre fall skulle kranen ha en räckvidd på 4,2 meter.

En annan del i uppdraget var att ta fram ett helt nytt förslag på den så kallade Mini-
Liften. På denna lyft skulle det, förutom att tas fram en ny mellandel, även ges ett
konceptförslag på en optimerad konstruktion. Mini-Liften skulle vara optimerad för att
klara de spänningar som uppstod under 35 kilos belastning, med den angivna
säkerhetsmarginalen. Även här gällde 30 mm som maximal nedböjning. Det skulle
komma att bli dimensionerande.

På Mini-Liften skulle beräkningarna utföras på de tre delarna: ytterarm, innerarm och
mellandel. På Quick-Liften var det endast mellandelen som skulle behandlas.

Optimeringen, på de båda uppgifterna, innebar utformning och dimensionering med
hjälp av UG och ett antal FE-analyser, där man även skulle jämföra olika materialval.
Mellandelens optimering var det som prioriteras högst.
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1.4 Syfte
Gruppens syfte var att få möjlighet att tillämpa de kunskaper som införskaffats under
utbildningen. Med examensarbetet fick gruppen även möjlighet att driva ett verkligt
projekt. Detta kan anses som en länk, vilken ger en mjuk övergång, mellan utbildning
och arbetslivet.

Kahlman Produkter AB hade som syfte att, med hjälp av högskolans studenter och
teknik, få reda på hur mycket förbättringar som kan göras på en befintlig produkt.
Företaget hade ringa möjligheter att själva utföra arbetet och har därför stor hjälp av
resurserna på HTU. Förväntningarna var att vissa detaljer om möjligt skall bytas ut från
dagens aluminium till någon form av fibermaterial.

1.5 Mål
Målet med projektet var att optimera lyftarnas olika delar, framförallt med avseende på
vikt. Optimeringen innefattade även materialval och utformning. Säkerhetsfaktorn
skulle vara minst 5 gånger mot brottlast och 3 gånger mot plastisering. Dessutom fanns
kravet på att nedböjningen vid ytterändan inte fick överstiga 30 mm.

Ett delmål var att få fram en ny typ av mellandel som först och främst skulle vara
optimerad med avseende på vikt. Denna var i en förlängning tänkt att kunna sättas i
kombinationer så att flera varianter på lyftar ska kunna byggas. Detta för att klara de
olika belastningsfallen.

Ett annat delmål var att konstruera en helt ny typ av lyft för lite lättare arbeten. Även
denna skulle innehålla en optimerad mellandel. Dessutom skulle även de båda armarna
vara optimerade för att uppfylla ställda krav.

Vidare var målet med projektet att ta fram UG-modeller på alla delar som behandlades.
Delar som inte är de slutgiltiga modellerna, utan är sådana som kommit fram under
projektets gång, kommer att sparas och överlämnas till Kahlman Produkter AB när
rapporten överlämnas. Detta för att underlätta fortsatt utvecklingsarbete.

1.6 Avgränsningar
Arbetet koncentrerades på solidmodellframtagning och analys av dessa. Därmed
utelämnades bitar som detaljritningar, val av tillverkningsmetod, kostnadsberäkningar,
drivsystem m.m.

Gällande materialvalet, analyserades endast aluminium. Vid projektets start var det även
tänkt att göra delarna i kolfiber. Enligt överenskommelse med företaget ändrades
planerna. Endast en enkel E-modulsutredning på kolfiber skulle göras. Kahlman
Produkter AB vill ändå ha lite allmän information om kompositmaterial för framtida
arbete.
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2 Metod
Följande verktyg och metoder har använts under projektets gång:

� UG, användes för att göra modeller av både den befintliga mellandelen och alla
förbättringar

� Pro-M utnyttjades för FE-analyser. Det användes bland annat för att ta reda på var
spänningskoncentrationer uppstod.

� Ansys är ett mer avancerat program för FE-analyser. Detta har använts för de sista
analyserna, där mer komplicerade geometrier med radier och komplexa ytor
beräknades.

� Brainstorming har använts för att generera nya förslag på hur olika geometrier för
armarna kan se ut.

� Manuella beräkningar användes för att räkna ut storleken på krafterna som belastar
modellerna.

� Dagbok har förts kontinuerligt, detta underlättade arbetet med rapportskrivningen.

3 Material
Från början var det tänkt att olika typer av material skulle jämföras. Konstruktionen är
idag tillverkad i aluminium. Under arbetets gång diskuterades materialvalet med
handledaren på Kahlman Produkter AB. Man kom överens om att välja ett lämpligt
aluminiummaterial och sedan utgå från detta när man gjorde optimeringarna. Materialet
som valdes var SS 42 44 –07.

Sedan diskuterades även frågan kring kompositmaterial. Eftersom det är ett så komplext
område beslutades att gruppen endast ytligt skulle behandla detta och visa hur det skull
kunna tänkas bli med en komposit istället för aluminium. Det gjordes några uträkningar
för att se vilket E-modul kompositen får om man lägger fibrerna oregelbundet. Dessa
beräkningar ska endast ses som en fingervisning på möjligheterna. Det har gjorts ett
flertal antagande, som eventuellt inte helt säkert stämmer med verkligheten men det ger
en bra approximation. Se bilaga 14.

3.1 Kompositmaterial

3.1.1 Fiberkompositer

Med fiberkompositer menas vanligen polymerer armerade med någon form av fiber. Det
vanligaste fibermaterialet är glas, men även aramid och kol blir allt vanligare.
Användningen av de två senare ökar främst på grund av att kunskapen om
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fiberkompositernas möjligheter ökar. Även miljödebatten skapar efterfrågan på lättare
konstruktionsmaterial.

Tidigare har fiberkompositerna ofta betraktats som komplicerade material, som är svåra
att beräkna och processa. Många konstruktörer har sett fiberkompositerna som svåra just
därför att de har riktningsberoende egenskaper (anisotropi).

Användningen av material med kraftig anisotropi ställer stora krav på konstruktionen.
Fiberriktningen måste i princip alltid följa de riktningar som lasterna antas ta. Genom att
styra fiberriktningarna på ett kontrollerat sätt kan produkter med unika egenskaper
erhållas. Utveckling och tillverkning av denna typ av kompositprodukter har pågått
längst inom flyg- och försvarsindustrin. Sport- och fritidssektorn ligger dock inte långt
efter i sin utveckling av allt mer avancerade redskap.

En ytterligare avgörande skillnad mellan stålkonstruktioner och fiberkompositer är att
stålkonstruktionerna tillverkas genom bearbetning av ett redan existerande material,
medan kompositmaterialet tillverkas samtidigt och i den produkt som det skall forma.
Denna frihetsgrad ger möjlighet att tillverka produkter som är omöjliga i andra material
än fiberkompositer. Då kompositmaterialet tillverkas tillsammans med produkten får
man även oftast ett minimerat materialspill.

3.1.2 Matrismaterial

Matrismaterial för fiberarmerade plaster delas in i två grupper:

� Termoplaster – till exempel amid-, propen- och karbonatplast
� Härdplaster – exempelvis epoxi-, ester- och vinylesterplast

Termoplaster mjuknar och blir flytande vid förhöjd temperatur och återgår till fast form
vid kylning. Härdplaster levereras vanligen som förpolymerer i vätskeform. Härdning
sker genom aktivering med katalysator eller genom värme, och gör att plasten förblir
fast vid förnyad uppvärmning. I många sammanhang dominerar härdplasterna på grund
av sin höga värmebeständighet, goda kemikaliebeständighet och fördelaktiga mekaniska
egenskaper. Nackdelarna är framför allt en långsam härdning, vilket försvårar
framställning i stora serier. Även återvinning är svårare med härdplaster på grund av
deras oförmåga att smälta. På grund av detta har det under senare år skett en snabb
utveckling av fiberkompositer med termoplastiska matriser.

3.1.3 Kompositers egenskaper

Komposit material är mycket komplexa. Mycket mer komplexa än ett metalliskt
material. En metallkonstruktion medför generaliserat två variabler, materialval och
geometri. Det kan för visso förekomma anisotropi, men inte i lika stor utsträckning som
hos ett kompositmaterial. Med kompositer däremot räcker det inte med dessa två
variabler utan det måste tas hänsyn till hur kompositstrukturen byggs upp. Två lika
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konstruktioner med avseende på vikt, geometri och kompositmaterial kan deformeras på
totalt olika sätt beroende på hur man byggt upp fiberstrukturen.

Brottmekanismerna är också många. Det kan handla om fibrer som dras ur matrisen,
brott lager för lager, matrissprickor, delaminering, etc. Detta säger bara en del om hur
svårt det är att arbeta med en kompositkonstruktion.

Komplexiteten visar också på hur många möjligheter och nya vägar det öppnas, som
inte varit möjliga med metaller.

När det gäller hållfastheten hos en komposit är detta också en svår aspekt att förklara.
Det är svårt att jämföra denna med hållfastheten hos metalliska material som
aluminium, stål och titan, Detta på grund av riktningsberoendet.

Hållfastheten mäts genom ett dra ett prov tills det går av, ett så kallat dragprov. Om tex.
en bunt med kolfibrer dras i ett prov kommer dessa att uppvisa extremt goda
hållfasthetsegenskaper. Men om det däremot trycks kommer det att bete sig som
spagetti. För att få även bra tryckegenskaper krävs en matris, dvs. något som håller de
enskilda fibrerna på plats och hindrar dem från att böja sig. Matrisen, som vanligen är
någon polymer, kopplar samman denna röra av fibrer genom att fördela lasterna mellan
enskilda fibrer och även mellan lager (lameller) av fibrer. Matrisen och fibrerna skapar
alltså kompositen tillsammans, därför ska de betraktas tillsammans för att ge svar på en
komposits egenskaper.

3.1.4 Fiber- och matrismaterial

I ett kompositmaterial förenas två eller flera material ofta med helt olika egenskaper. I
polymerbaserade fiberkompositer förenas fibrer med en polymer matris. Vanligaste
fibermaterialet är glasfiber. Glasfibern har goda mekaniska egenskaper, som hållfasthet
och styvhet, viktreduktion och även ett lågt pris. Typiska produkter är fritidsbåtar,
tankar, karosser, rör, etc. För mer avancerade tillämpningar ersätts glasfibern vanligen
av dyrare kol- eller aramidfibrer. Därigenom erhålls ökad styvhet och styrka, och med
aramidfibrer även ökad slagseghet. Typiska produkter med dessa två fibertyperna är
tillämpningar inom försvars-, rymd- och flygindustri, men även inom sporten genom
kompositredskap.

Polymermatrisens uppgift är i korthet att binda samman fibrerna samt att utgöra ett stöd
och skydd för dem. Vanligaste typen av matrismaterial är härdplaster på grund av en
kombination av fördelaktiga egenskaper och ett lågt pris. Om kraven på kemikalie- eller
temperaturbeständighet används med fördel epoxiplast som matrismaterial (ofta ihop
med kolfibrer). Med imidplast som matrismaterial erhålls kompositer med extremt goda
högtemperaturegenskaper.

Det finns idag en strävan att ersätta de traditionella härdplasterna med termoplaster.
Fördelarna är främst en snabbare tillverkning, vilket är fördelaktigt om stora volymer
ska tillverkas. Dessutom är termoplasterna återvinningsbara eftersom de vid återvinning
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kan smältas och återformas till nya produkter. Bland nackdelarna kan nämnas
svårigheten att få god impregnering av fibrerna, samt i många fall något sämre
kemikalie- och temperaturtålighet.

3.1.5 En ljusnande framtid

De dagar då dåligt gjorda kompositprodukter tillverkades och såldes under beteckningen
”high tech” är snart förbi. Allt fler lyckade kompositkonstruktioner konkurrerar
framgångsrikt med motsvarande metallkonstruktioner, både när det gäller prestanda och
pris. Utvecklingen kommer att fortsätta accelerera när nya konstruktörer med
kompositutbildning kommer ut på företagen.

4 Genomförande
Arbetets struktur såg ut som följande: En inledande enkel brainstorming gjordes för att
generera förslag på tänkbara geometrier. En situationsanalys gjordes sedan för att få
fram vilka typer av belastningar som delarna utsätts för. Med hjälp av manuella
beräkningar erhölls storleken på krafter och moment. Utifrån kunskapen om hur
belastningsfallen såg ut, kunde nu grundmodeller skapas. För att sedan analysera hur
lasterna påverkar materialet i de olika delarna, sattes krafterna och momenten in som
randvillkor i FEM-beräkningarna. Resultaten gav hur spänningen fördelades, vilket
ledde till en mängd olika varianter och loopar för att komma den optimala
konstruktionen så nära som möjligt.

På Mini-Liften skulle samtliga armar konstrueras och optimeras. Någon befintlig Mini-
Lift fanns inte att jämföra med, vilket gav utrymme för nyskapande.

4.1 Brainstorming
En väldigt enkel och kort brainstorming gjordes tillsammans med utomstående personer.
På brainstormingen diskuterades tänkbara geometrier, framför allt på Quick-Liften.
Några av de förslag som uppkom kan ses som skisser. Vissa förslag kom att vara
användbara, framför allt i arbetet med inner- och ytterarmarna på Mini-Liften.
Se bilaga 1-2.

4.2 Situationsanalys

4.2.1 Quick-Liften

Eftersom armen är ledbar i 360 grader, belastas mellandelen olika beroende på vinklarna
mellan de tre armarna. Skisser drogs upp för att få klarhet i vilka vinklar som gav störst
påkänningar och vilka krafter och moment som kunde tänkas finnas. Det gav i princip
tre typer av belastningar på mellandelen. Ren böjning när ytterarmen står i linje med
mellandelen, alltså rakt ut. Då ytterarmen står vinkelrät mot mellandelen dominerar
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skjuvlasterna, men det finns alltid en liten böjpåkänning också. Det sista fallet är när
dessa två belastningsfall sammanfaller. Detta inträffar när den yttre armen står i 45
graders vinkel mot mellandelen. Det gjordes alltså tre typer av beräkningar, en på
böjning, en på vridning och en på den sammansatta hållfastheten. Detta gav oss
krafterna och momenten i mellandelens ändar, som senare användes i FEM-modellerna
för att få fram påkänningar och spänningar i materialet. Se bilaga 3.

4.2.2 Mini-Liften

Då Mini-Liften tänktes var uppbyggd i princip på samma sätt som Quick-Liften gällde
samma typ av påkänningar på mellandelen. Det visade sig att ytterarmen endast utsätts
för böjspänning, aldrig vridspänningar hur än armen är vinklad. Innerarmen däremot
påverkas av både vrid- och böjpåkänningar.

4.3 Manuella beräkningar
För att kunna sätta in rätt värden på de krafter och moment som påverkar modellen, i
Pro-M, gjordes ett flertal hållfasthetsberäkningar. Delarna frilades och påkänningarna
beräknades i alla de olika belastningsfallen. Det visade sig att det som påverkade
mellandelen mest var vridmomentet. Böjkraften var inte försumbar men betydligt
mindre. Inte heller de fall där sammansatt spänning uppkom, visade sig det ha större
påverkan än enbart vridningsmomentet.

Trots att det idag finns många fina FEM-program, är man ofta tvungen att för hand
räkna fram de så kallade randvillkoren. Med randvillkor menas de krafter och moment
som påverkar just den detalj man vill studera. Ofta låser man den ena ändan så att den är
helt fixerad, men många gånger stämmer inte denna approximation. Den ger dock en bra
indikation på hur detaljen påverkas. I fallen med de två krantyperna sitter armarna i följd
efter varandra, varför gruppen valde att låsa ena ändan på detaljen, och sätta krafter och
moment på den andra.

Efter att en situationsanalys gjorts var det dags att beräkna hur mycket delarna
belastades. Genom friläggning av innerarm, ytterarm och mellandel, kunde de krafter
och moment som verkar på just dessa erhållas. Delarna belastas alla olika. Meningen
med friläggningen var att ta reda på vilka typer av krafter och moment som fanns. Bara
genom att titta på kranens delar och dess rörelser insågs att det handlar om böj-, vrid-
och sammansatta belastningar. Det måste dock göras en analys för att bekräfta detta.

Det första som gjordes var att lägga snitt i alla leder. Detta gjorde att delarna frilades
individuellt för att det skulle vara lätt att räkna fram belastningarna. De enda kända
krafterna var randvillkoren på hela kranen. När det gäller Quick-Liften så var det 125 kg
som belastade kranen längst ut. Den andra änden av kranen ansågs vara låst i alla led
förutom rotation runt z-axeln. På Mini-Liften var det samma scenario, enda skillnaden
var att den kraft som belastade ytterarmen längst ut nu var 35 kg. Detta innebar alltså
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nästan en fjärdedel av den ursprungliga lasten, en sak att tänka på när man senare skull
modellera upp Mini-Liften. Se bilaga 4-14.

4.3.1 Quick-Liften

Beräkningarna på Quick-Liftens mellandel prioriterades. Det som gjordes först var att
bestämma vilka belastningsfall man skulle räkna på. Då armarna kan ställas i oändligt
många olika lägen begränsade man sig att räkna på tre av dessa olika lägen. En av dessa
tre situationer var ren böjning vilket inträffar när ytterarmen och mellandelen står i linje.
Den kan antingen stå i linje med innerarmen eller 90 grader mot den samma, det ger
samma effekter på mellandelen. Den andra, som valdes att räkna på, var näst intill ren
vridning. Detta inträffar när ytterarmen står vinkelrätt mot mellandelen. Hur de i sin tur
står i förhållande till innerarmen har ej heller här någon betydelse för kraftsituationen i
mellandelen. Den sista situationen, som valdes att räkna på, var när det blev en
kombination av de tidigare situationerna. Detta inträffar alltså mellan 0 och 90 grader.
Gruppen valde en situation när det blir lika stora böj- och vridkrafter, vilket alltså
inträffar vid 45 graders vinkel. Om detta är ett extremfall är svårt att avgöra men
gruppen ansåg detta som ett lämpligt val.

Det som först gjordes var att frilägga mellandelen från kranens övriga delar. Detta
gjordes med hjälp av ett snitt lades i den yttersta leden. Där fick man fram ett moment
och en kraft. Nästa steg var att snitta i nästa led, det vill säga mellan innerarmen och
mellandelen. Dessa moment ger oss alla krafter och moment som påverkar Quick-
Liftens mellandel.

4.3.2 Mini-Liften

Belastningarna på Mini-Liftens alla delar räknades fram på liknande sätt som Quick-
Liftens mellandel. Även här lades snitt i alla leder och på så sätt så löstes
jämnviktsekvationerna. Man kunde på så sätt beräkna krafter och moment.

Ren böjning och ren vridning ger individuellt större krafter och moment, men
sammansatta spänningar är generellt mer kritiska. Därför ansågs det viktigt att även
räkna på denna belastningssituation. Alla beräkningar gjordes alltså vid tre olika
situationer, ren böjning, ren vridning och sammansatt belastning. Detta borde ge en bra
indikation på vad kranen kan ha för påkänningar i alla tänkbara situationer och vinklar.

4.4 Konstruktion

4.4.1 Quick-Lift

Mellandelen på Quick-Liften var den som hade högst prioritet när det gällde
optimeringsordningen. Därför behövdes den befintliga modellen som referens, när
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spänningar och töjningar skulle utredas. Modellen skickades från Kahlman Produkter
AB till HTU för att där kontrolleras i FEM-programmet Pro-M. Eftersom modellen inte
gick att överföra, var gruppen tvungen att modellera upp originalmodellen från början.
Måtten togs från den fysiska modellen samt från måtten från de båda infästningarna.
Endast yttermåtten var identiska med dagens befintliga modell, då den var helt tom på
insidan. Förstärkningar infördes inte runt hålen och godstjockleken var samma i hela
modellen. Detta för att kunna testa fram olika möjligheter utifrån gruppens egna
kunskaper och tester, inför kommande optimering.

Mellandelen modellerades fram med hjälp av parametriserade sketcher för att på ett
enkelt sätt underlätta framtida ändringar. Den första sketchen var helt enkelt
ytterkonturen av den befintliga delen, vilken sedan extruderades upp till rätt storlek.
Efter det att grundmodellen var klar och analyserad testades en mängd olika varianter.
Se bilaga 15-31.

4.4.2 Mini-Lift

Då Quick-Liften var färdigkonstruerad startade arbetet med den helt nya Mini-Liften.
Eftersom det inte fanns någon befintlig modell att utgå ifrån valde gruppen att
konstruera en liknande mellandel som på Quick-Liften, fast med höjden 100 mm istället
för 150 mm. Denna gjordes på samma sätt som den stora mellandelen, med hjälp av
parametriserade sketcher. Då mellandelen ansågs klar började arbetet med inner- och
ytterarmen. Armarna byggdes även de upp med hjälp av sketcher, en i varje ände, för att
på ett smidigt sätt kunna passa in armarna med övriga delar. Då geometrierna och
avståndet mellan de båda sketcherna var bestämt, gjordes de till ett rör med hjälp av att
extrudera en kropp genom dessa kurvor. Ytterarmen, som enbart påverkas av böjning,
gjordes oval på höjden. Innerarmen som känner av både böjning och vridning gjordes
lite rundare, för att på bästa sätt fördela belastningen över hela materialet. Ett vertikalt
mittstag gjordes på de båda armarna. Anledningen till detta var främst för att
konstruktionen skulle ta upp böjning bättre. Se bilaga 32-43.

Då armarna ansågs färdigkonstruerade länkades delarna samman av de olika lederna.
Som grund för ledkonstruktionerna användes den befintliga Quick-Liftens leder. En ny
vajertrissa längst ut på ytterarmen konstruerades. Även här användes den befintliga
trissan som mall.

Med hjälp av assemblies i UG länkades de olika delarna samman. Här testades även
konstruktionen så att alla lederna medgav 360 graders vridning

4.5 FEM-beräkning
För att kunna utföra FEM-beräkningar på modellerna användes programmet Pro-M.
Detta program används för att på ett enkelt sätt visa hur spänningarna är fördelade över
konstruktionen. I programmet appliceras krafter och låsningar, som behövs för att utföra
en så kallad körning. Med körning menas alltså en beräkningsloop i FEM-programmet.
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På Quick-Lift-mellandelen, som analyserades först, applicerades krafterna olika
beroende på om den utsattes för böj- eller vridkraft. Även låsningarnas placering
varierade. I samtliga fall applicerades en böjkraft ovanifrån på 1227.5 N, vilket
motsvarar den maximala belastning som fästs i vajern. De fyra axelhålen delades in i
fyra delar för att kunna rikta krafterna och låsningarna i önskad riktning. Modellen låstes
i de bakre hålen på motstående sida till var krafterna anbringades.

Mellandelen på Mini-Liften analyserades på samma sätt. Eftersom den maximala
belastningen var lägre blev böjkraften istället 350 N. Låsningar och krafter ansattes på
samma sätt som tidigare, dock med andra värden.

Vissa radier på insidan av de båda mellandelarna var tvungna att tas bort för att de
skulle gå att köra i Pro-M. Resultatet blir inte riktigt exakt men då radierna sätts tillbaka
blir det bättre. Runda hörn leder påkänningarna bättre ut i materialet än kantiga.

För att kunna applicera krafterna på de båda armarna var ytorna i ändarna tvungna att
delas in i tre delar. En stor yta i mitten samt en tunn yta vid botten och taket. Detta
gjordes i UG innan de exporterades till Pro-M. Hela den bakre ytan låstes på de båda
armarna. På den yttre armen anbringades böjkraften från vajern och ett böjmoment.
Ytterarmen påverkas endast av böjning hur än armen är vriden, till skillnad från
innerarmen som påverkas av både vridning och böjning.

4.5.1 Kommentar till FEM bilagor

Tabellen på sidan av Pro-M bilagorna (bilaga 44-51, 62-66, 76-79, 84-89) visar vad de
olika färgerna på modellen betyder. Skalans enhet är N/mm2. Till höger kan avläsas den
maximala samt minimala spänning som uppkommer i modellen. Max värdet kan vara
missvisande då det ibland felaktigt uppkommer spänningskoncentrationer, exempelvis i
den punkt kraften anbringas. Alla spänningar är enligt Von Mises principer med
effektivspänningar.

För slutkonstruktionerna användes programmet Ansys, istället för Pro-M. Anledningen
till detta var att Ansys är ett mer avancerat FEM-program, som alltså klarar att köra alla
geometrier, även de mer avancerade, med till exempel små radier. Även här visar
färgskalan spänningen enligt Von Mises principer, med enheten N/mm2.
Se bilaga 52-61, 67-75, 80-83, 90-95.

5 Resultat
Den slutgiltiga konstruktionen av Quick-Liftens mellandel kan ses i bilaga 96-97. På
den nya modellen har vikten reducerats med 42 procent. På de slutgiltiga FEM-
beräkningarna som visas i bilaga 52-61, kan ses att spänningarna ej heller överstiger 50
N/mm2, vilket var ett krav då säkerhetsfaktorn mot brott var 5.
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Mini-Liften, som illustreras i bilaga 98-103, är dimensionerad för att klara kravet på
maximal nedböjning, 30 mm. I FE-analysen (bilaga 67-75, 80-83, 90-95) kan utläsas att
delarna är överdimensionerade ur spänningssynpunkt, men den totala nedböjningen
beräknades till 7,22 mm (bilaga 13), vilket alltså ligger under kravet.

6 Analys
Eftersom mellandelen på Quick-Liften var den som prioriterades högst bygger större
delen av denna analys på just denna del. Dessutom är problemställningarna på Mini-
Liften och Quick-Liften likartade. De enda som egentligen skiljer sig är princip i
storleken på belastningen.

Modelleringen inleddes med att några enkla modeller skapades utifrån de idéer och
skisser som framkommit på brainstormingen. Dessa var endast att betrakta som
testmodeller för att se hur dem kunde tänkas tåla böj- och vridkrafter. Det gjordes några
enkla körningar, som dock ej redovisas. Anledningen till testerna var framför allt för att
få en känsla för hur geometrierna skulle kunna se ut, men även för att se hur materialet
betedde sig vid de olika belastningsfallen. Se bilaga 16-17 för illustrationer.

Efter en del diskussioner och utredningar så kom gruppen fram till att det skulle vara
svårare att skapa en helt ny geometri än att behålla den gamla. De nya geometrierna
skulle ändå visa sig vara användbara då Mini-Lift-konceptet skulle tas fram, eftersom
gruppen där hade helt fria händer gällande utformningen. Anledningen till att behålla
den gamla geometrin var framför allt att den nya mellandelen hade väldigt begränsade
randvillkor, på grund av att den faktiskt skulle passa in mellan de övriga armarna på
Quick-Liften. Mellandelen skulle alltså ha samma höjd mellan de anliggande ytorna runt
hålen. Dessutom skulle ytterradierna vara sådana att de tillät fri rotation i horisontalled,
utan att ta i armarna eller att begränsa dess omfång.

Genom denna analys insågs att det skulle vara bäst att fortsätta arbeta med att optimera
den befintliga modellen. Dessutom ansågs den vara bra utformad redan från början, men
att det skulle gå att göra en hel del materialreduceringar utan att för den sakens skull
försämra hållfasthetsegenskaperna.

Den befintliga modellen skickades från Kahlman Produkter AB för att ha som referens
till det fortsatta arbetet. Det var tänkt att arbetet skulle starta med en FEM-beräkning på
denna modell för att, som tidigare nämnts, få en känsla för var problemet med för stark
konstruktion fanns. Det gick inte att överföra modellen till FEM-programmet, då den
inte var helt solid. När körningen skulle startas bestod modellen endast av ytor. Det
bestämdes då att en rekonstruktions skulle göras. Mått och dimensioner kunde mätas
dels på den fysiska detaljen samt från de överförda filerna. Detta gjorde det relativt
enkelt att återskapa en orginalmodell (bilaga 18-20). Rekonstruktionen var dock endast
jämförbar på ytter måtten. Insidan gjordes helt ren, utan förstärkningar runt hålen och
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med konstant väggtjocklek. Detta för att inte begränsa sig fullkomligt av hur dagens
modell var uppbyggd.

Efter att modellen återskapats var det dags att göra en första FEM-beräkning. För att
kunna applicera krafter och låsningar på ett korrekt sätt delades ytorna i axelhålen in i
delytor. Delningen som gjordes var att låta tjockleken vara den del av ytan som
belastades. Utsticket på insidan modellen tar inte upp speciellt mycket spänningar, de
sprider sig istället vidare in i modellen genom tjockleken.

Problemen uppstod ganska snabbt då Pro-M inte klarade av att köra hela modellen med
de inställningar som gjorts. Det var då tvunget att försöka dela modellen i dess
symmetriplan. Modellen delades in i både halvor och fjärdedelar (bilaga 20), men inget
av dessa fall fungerade att köra med både böj- och vridkrafter. Det gick inte att applicera
krafterna på ett korrekt sätt om inte hela modellen analyserades. Efter konsultation med
Kjell Niklasson på HTU ändrades inställningarna i Pro-M så att körningen skulle vara
möjlig på skolans datorer. Det ändrades från Multi- till Singelpasskörning vilket är en
vanlig åtgärd bland ingenjörer vid svårare beräkningsfall. Detta påverkar dock inte
resultat nämnvärt.

Då inställningarna i Pro-M var klara kunde optimeringsarbetet inledas. Dessa
inställningar skulle sedan gälla för alla varianter som beräknades i programmet.
En mängd konstruktioner och beräkningsloopar utfördes. Genom optimeringsarbetets
gång diskuterades och gjordes en hel del modifikationer för att nå en förbättrad
konstruktion. Genom både erfarenhetsbaserade antaganden och tester kunde modellen
optimeras bit för bit.

En fråga som dök upp ganska tidigt var om det stämde att man skulle låsa och belasta
bara den ytan i hålen, som har kontakt med tjockleken. Eftersom just utsticket och de
förstärkningar som gjordes runt dessa, var en betydelsefull faktor i hur bra modellen
blev, skulle kanske låsnings- och belastningsytorna ändras. Till slut låstes hela hålytan
på ena sidan av modellen. På den andra sidan, där krafterna verkade, användes bara
halva ytan.

Beroende på vilken typ av låsningar och vilka ytor som låses kan det dyka upp
spänningskoncentrationer. Detta är en missvisande effekt som återfinns på en del av de
framtagna FEM-beräkningarna. Dessa kan ofta bortses ifrån.

En analys på specifika lösningar, åtgärder och tankar ges i bilagorna på respektive
modell och FEM-beräkning.

Båda uppgifterna gick ut på att få ner vikten i delarna. Quick-Liftens mellandel är
optimerad utifrån en given spänning som inte fick överstiga 50 N/mm2. Målet som
strävas efter är att få hela mellandelen att ha just den spänningen. För att uppnå en total
optimering insågs att det krävdes betydligt mer tid än vad detta examensarbete tillät.
Men om man ser till den viktminskning som lyckades göras så ska man inte stirra sig
blind på att spänningen inte är 50 precis överallt. Detta betyder ju också att man har en
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viss marginal. Eftersom det handlar om tunga lyft är säkerheten väldigt viktig.
Nedböjningen på Quick-Liften analyserades inte eftersom det inte fanns uppgifter på hur
mycket de övriga armarna böjs ned. Med drygt 40 procents viktreducering anser sig
gruppen vara nöjd med arbetet på mellandelen.

På Mini-Liften däremot kunde det göras en nedböjningskalkyl och det insågs snabbt att
det var inte spänningen som var begränsande i detta fallet utan just nedböjningen. Detta
gjorde att det var svårt att ta bort en massa material utan att nedböjningen skulle bli stor.
Kravet som var satt på 30mm är ganska tufft. Om man kunde tillåta en större nedböjning
så ger detta med en gång reducerad vikt och även lite högre spänning. Så någon stor
viktreducering var det inte frågan om även om det säkert inte skulle vara svårt att
reducera ytterligare några kilo.

En annan fråga som dök upp i efterhand var om det verkligen var nödvändigt med dessa
mittstag på armarna, som gruppen konstruerat. Det är möjligt att man redan från början
kom in på fel bana gällande mittstagen, men gruppen anser dock att man nått en relativt
bra konstruktion. Mittstagen är ju en bra förstärkning när det gäller att reducera
nedböjning. Ur vridningssynpunkt är den inte lika intressant, då det bara är de yttre
väggarna som hjälper till. Gruppens tanke var att om man har ett mittstag kan man
reducera tjockleken på ytterväggarna och ändå ta upp både vrid- och böjkrafter bra.
Detta är dock inga fakta utan bara spekulationer.

Vad det gäller materialval har gruppen enligt överenskommelse med företaget valt att
arbeta endast med en aluminium sort. Anledningen till detta var att den fungerade bra att
applicera på modellerna och att den var relativt stark. Även ändringar angående analys
och beräkningar på kompositmaterial har gjorts. På grund av kunskaps- och tidsbrist
gjordes endast en mycket enkel beräkning. Vad som dock kan konstateras är att om
delarna senare beräknas och testas i kolfiber, blir vikten ännu mindre och med rätt
fiberriktning uppnås betydligt bättre materialegenskaper.
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7 Slutsats
Ett optimeringsarbete genomfördes av gruppen där man reducerade vikten på dagens
Quick-Lift-mellandel med hela 40 %. Gruppen har dessutom gjort en nykonstruktion på
en så kallad Mini-Lift.

Projektets resultat och de beskrivna koncepten kan utnyttjas vid fortsatt
utvecklingsarbete för framtida lösningar. Målet var att ge en tillfredsställande lösning på
belastningsproblemen. Det som eftersträvades var en konstruktion som var så lätt som
möjlig, men ändå skulle klara de höga påfrestningarna.

Det är svårt att bekräfta resultatet då inga av lösningarna än har provats i verkligheten.
Förhoppningen är att koncepten ska vara till god hjälp i kommande utvecklingsarbeten.

Den slutsats man kan dra är att framtiden talar för lätta, smidiga och starka
konstruktioner, framför allt då i kompositmaterial.
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