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Sammanfattning 

Dendro Lift AB är ett företag som utvecklar och tillverkar lyftbockar för tunga lyft. 

Tillsammans med konstruktionsföretaget Mk3D tar Dendro Lift AB fram ett nytt koncept för 

en lyftbocksmodell till lyft av stödbenstruckar. Syftet med examensarbetet är att 

vidareutveckla lyftoket till lyftbocken LB2.5 genom att minska materialanvändningen och 

bereda plats för ett nytt damm- och petskydd. Målet med examensarbetet är att ta fram 

underlag för tillverkning av ett nytt lyftok som uppfyllde ställda krav. Vid genomförandet av 

examensarbetet gjordes en förstudie kring dimensioneringskraven, spänningar i skruvförband, 

utvärdering av spänningar i svetsar, finita elementmetoden och hållbar utveckling. Förstudien 

följdes av analyser och vidareutveckling av lyftoket med finita elementanalyser i mjukvaran 

ANSYS Workbench 17.2. Modeller togs fram i Autodesk Inventor Professional 2016. 

Resultatet visade att det nya lyftokets plåttjocklek kunde minskas från 15 mm till 10 mm och 

därmed reducerades materialanvändningen med cirka 66 kg. I det nya lyftoket bereddes även 

plats för en ny typ av damm- och petskydd. Slutsatsen blir att det gamla lyftoket är 

överdimensionerat och mindre material kan användas utan att funktionen i lyftoket försämras. 

 

 

 

  



 

 

Summary 

Dendro Lift AB is a company that develops and manufactures lifting jacks for heavy lifting. 

Along with the construction company Mk3D, Dendro Lift AB introduces a new concept for a 

lifting trestle designed to lift stackers. The aim of the thesis is to further develop the yoke 

fitted in the lifting jack LB2.5 by reducing its material use and make way for a new dust and 

finger protection. The goal of the thesis is to develop manufacturing plans for the production 

of a new lifting yoke that meets the applicable requirements. In the implementation of the 

thesis there was a preliminary study on the design requirements, tension in bolted joints, 

evaluation of stresses in welds, finite element method analysis and sustainable development. 

The pilot study was followed by analysis and further development of the yoke with finite 

element analysis in software ANSYS Workbench 17.2. Models were developed in Autodesk 

Inventor Professional 2016. The results showed that the plate thickness could be reduced from 

15 mm to 10 mm in the new yoke and thus reduced material usage by about 66 kg. The new 

yoke was also prepared for a new type of dust and finger protection. The conclusion was that 

the old yoke is oversized and less material can be used without compromising the operation of 

the lifting jack. 
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1 Introduktion 

Dendro Lift AB är ett företag som sedan 1970-talet utvecklar och tillverkar lyftbockar för 

tunga lyft. En lyftbocksmodell är under utveckling tillsammans med konstruktionsföretaget 

Mk3D. Lyftbocken, som går under benämningen LB2.5, är konstruerad för att lyfta 

stödbenstruckar med maxvikten 2,5 ton. LB2.5 kan användas för att vid servicearbeten erhålla 

en ergonomisk och säker arbetsplats. Vid användningen körs truckens stödben in och fixeras 

med ett mothåll. Lyftoket hålls på plats i ramen med fyra stycken stödrullar och lyfts med 

hjälp av en bromsmotor och en trapetsgängad skruv, se figur 1. De vanligaste servicearbetena 

som utförs på truckarna är byte av hjul i stödbenen samt truckens bakre drivhjul. Lyftoket 

svetsas samman i Dendro Lift ABs verkstad och består av laser-skurna och bockade plåtar 

som levereras av underleverantören PEPAB Produktionspartner AB. Plåtarna består främst av 

två olika stålkvalitéer, S355MCD och Weldox 700. Plåttjocklekarna på de olika detaljerna 

varierar med 4, 8 och 15 millimeter. Lyftokets höjd är 700 mm och dess totala vikt är cirka 

200 kg. I mellanrummet mellan lyftfickorna monteras plastskenor och gummidukar som 

kapslar in skruven och muttern och verkar som pet- och dammskydd. Lyftens totala höjd är 

2,6 m och dess lyfthöjd är cirka 1,5 m. 

 

Figur 1. LB2.5 med en upplyft stödbenstruck. 
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Den nuvarande konstruktionen av lyftbocken och lyftoket är inte fullständigt utvecklad. Detta 

visar sig genom att svårigheter uppstår vid det manuella servicearbetet då stödbenshjulen på 

truckar med korta stödben riskerar att hamna för nära lyftoket och det blir trångt att arbeta. 

Vidare är svetsningen av lyftoket en tidsödande aktivitet speciellt de gånger som plåtarna slår 

sig av värmen och behöver riktas. Lyftanordningens totalhöjd gör även att den skruv som 

används inte kan vara av standardlängd. Om lyftokets totalhöjd kan minskas med cirka 200 

mm kan standardskruv användas för att bibehålla lyfthöjden. Vidare är monteringsprocessen 

av plastskenor och gummiduken mellan lyftfickorna en tidsödande aktivitet. Om plats bereds 

mellan lyftfickorna kan dammskyddet ersättas med damasker vilket skulle kunna förkorta 

monteringstiden. Dessutom har det tidigare inte gjorts någon optimering av lyftoket och 

sannolikt är lyftoket överdimensionerat och har en onödigt hög vikt. Materialanvändningen 

skulle därmed kunna minskas.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att vidareutveckla lyftoket till lyftbocken LB2.5 genom att 

minska materialanvändningen och bereda plats för ett nytt damm- och petskydd. 

Målet är att tillhandahålla tillverkningsritningar till Dendro lift AB på ett lyftok som uppfyller 

nya dimensionskrav, kraven på hållfasthet och säkerhet enligt SS-EN 1493:2010 – 

Fordonslyftar och väger mindre än nuvarande version vilket indirekt minskar 

tillverkningskostnaderna. 

De frågor som måste besvaras innan målet kan uppfyllas är: 

 Vilka belastningsfall och förutsättningar måste lyftoket klara enligt SS-EN 1493:2010 – 

Fordonslyftar? 

 Hur kan vikten minskas utan att göra avkall hållfasthet och säkerhet? 

1.2 Avgränsningar, krav och önskemål 

Vidareutvecklingen av lyftoket innebär inte en total omkonstruktion, det huvudsakliga 

utseendet och utformningen ska så långt som möjligt behållas. Arbetet omfattas heller inte av 

någon undersökning kring alternativa stålsorter. Dendro Lift ABs krav och önskemål 

sammanfattas i tabell 1. 
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Tabell 1. Dendro Lift ABs önskemål och krav samt respektive mätbara mål. 

Beskrivning 
Krav / 

önskemål 
Mätbart mål 

Det nya lyftoket ska vara lättare än det 

nuvarande 
Krav Totalvikt < 200 kg 

Utrymmet mellan lyftfickorna ska vidgas 

från 90 mm till 120 mm 
Krav 120 mm mellanrum 

Det nya okets totalhöjd, h, ska minskas med 

upp till 200 mm 
Önskemål 515 ≤  h ≤ 715 mm 

Utöka utrymmet där stödbenens hjul hamnar 

under mothållet. 
Önskemål Odefinierbart 

Minska på svetsad längd Önskemål 
svetsad längd < xx 

mm 

 

1.3 Projektplan 

För att genomföra examensarbetet fastställdes en projektplan. Figur 2 visar strukturen och 

upplägget för examensarbetet. 

 

Figur 2. Strukturen för examensarbetet. 

  

Dokumentation i form av projektrapport 

   Planering                   Förstudie            Utveckling        Beräkningar               Presentation 

Datainsamling     Konceptutveckling        FEM 
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2 Verktyg och teorier 

I följande kapitel beskrivs förstudien samt använda verktyg och teorier. 

2.1 Dimensioneringskrav enligt SS-EN 1493:2010 – Fordonslyftar 

Under förstudien studerades Svensk standard SS-EN 1493:2010 – Fordonslyftar vilket 

utgjorde grunden för dimensioneringskraven. Svensk standard SS-EN 1493:2010 – 

Fordonslyftar, som är en harmoniserad standard framtagen av CEN (Comité Européen de 

Normalisation) och måste följas för att en maskin ämnad för lyft av fordon ska få CE-märkas. 

CE-märkning innebär, enligt konsumentverket, att maskinens ingående delar följer EUs 

lagstiftning och, bland andra krav, fritt får säljas inom EU [1]. I standarden framgår det att vid 

höjning och sänkning av lyften ska märklasten multipliceras med en dynamisk faktor enligt, 

 v 34,01,1 . (1) 

Där v är sänk- och höj-hastigheten i m/s, som enligt SS-EN 1493:2010 maximalt får vara 0,15 

m/s [2]. Det största värdet den dynamiska faktorn kan anta är således 151,1 . Vidare anger 

standarden att en operatörskraft på 1000 N ska appliceras i planet på den lastbärande 

kontaktpunkten mellan truck och lyftok. Riktningen på operatörskraften ska vara det värsta 

fallet. Operatörskraften ska dock inte kombineras med den dynamiska faktorn. Både den 

dynamiska lasten och operatörskraften i kombination med hängande last ska prövas både på 

plant underlag samt då maskinen är uppställd på ett lutande golv. Totalt nio olika lastfall 

summeras i tabell 2. 

Tabell 2. Beroende på lastfall multipliceras lasten eller egenvikten med 1 eller den dynamiska faktorn ɸ. 

  Lastmultiplikator: 

Typ av last 

Normal användning, 

höjning/sänkning utan 

påverkan av vind eller 

andra krafter 

Normal användning, 

service-/reparations-

arbete utan påverkan av 

vind eller andra krafter 

Strukturella statiska 

belastningar 
1 1 

Strukturella dynamiska 

belastningar 
ɸ 1 

Märklast ɸ 1 

Operatörskrafter - 1 

Effekt av lutning ɸ 1 
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Tillåtna spänningar i konstruktionen definieras av standarden. Den allmänt högsta tillåtna 

spänningen beräknas enligt, 

 
 MPa

s

ReH
a  , 

 

(2) 

där ReH är materialets övre sträckgräns och s är en säkerhetsfaktor. Eftersom maskinen är 

ämnad att användas utan påverkan av vind ska säkerhetsfaktorn 1,5 användas [2].  

Tillåten spänning i materialet samt stum- och kälsvetsar likställs med den allmänna högsta 

tillåtna spänningen a 0  MPa. Den högsta tillåtna skjuvspänningen i materialet och 

stumsvetsar beräknas enligt, 

 
 MPa

3

0

0


  . 

 

(3) 

Den högsta tillåtna skjuvspänningen i kälsvetsar [2] beräknas enligt, 

 
 MPa

2

0

0


  . 

 

(4) 

De högsta tillåtna spänningarna i de delar som består av respektive material (Weldox 700 och 

S355MCD) beräknades enligt ekvation (2), (3) och (4) och summeras i tabell 3. 

Tabell 3. De tillåtna spänningarna för respektive material. 

Material 
Sträckgräns (REH) 

[MPa] 

Tillåten spänning i 

svetsar och 

material (σ0) 

[MPa] 

Högsta tillåtna 

skjuvspänning i 

material och 

stumsvetsar (τ0) 

[MPa] 

Högsta tillåtna 

skjuvspänning i 

kälsvetsar (τ0) 

[MPa] 

Weldox 700 700 467 269 330 

S355MCD 355 237 137 167 

 

Skruvförband 

Enligt SS-EN 1493:2010 – Fordonslyftar, definieras den maximalt tillåtna spänningen i en 

skruv enligt, 

 
 MPa

s

fy
skruv _0 , 

 

(5) 

där fy är sträckgränsen i skruven och s är en säkerhetsfaktor. Säkerhetsfaktorn som används i 

det här fallet är 1,5. Den maximala tillåtna skjuvspänningen i en skruv beräknas enligt, 
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 MPa

skruv

skruv
2

_0

_0


  . 

 

(6) 

Det högsta tillåtna hålkanttryck bestäms enligt, 

  MPahålkant 03,1   , (7) 

där 0  beräknas enligt ekvation (2). Tillåtna effektivspänningar och skjuvspänningar för olika 

skruvklasser summeras i tabell 4. Tillåtet hålkanttryck för Weldox 700 samt S355MCD 

summeras i tabell 5. 

Tabell 4. Tillåten spänning och skjuvspänning för olika skruvklasser. 

Skruvklass 
Brottgräns 

[MPa] 

Sträckgräns, fy 

[MPa] 

Tillåten 

spänning, 

σ0_skruv [MPa] 

Tillåten 

skjuvspänning, 

τ0_skruv [MPa] 

5.8 500 400 267 189 

6.8 600 480 320 226 

8.8 800 640 427 302 

9.8 900 720 480 339 

10.9 1000 900 600 424 

12.9 1200 1080 720 509 
 

Tabell 5. Tillåtet hålkanttryck för lyftokets material. 

Material 
Sträckgräns, REH 

[MPa] 

Tillåten spänning, 

σ0 

[MPa] 

Tillåtet 

hålkanttryck, 

σhålkant 

[MPa] 

Weldox 700 700 467 607 

S355MCD 355 237 308 

 

2.2 Utmattning 

Då en konstruktion upprepat utsätts för belastning riskerar utmattning inträffa, vilket innebär 

ett brott i materialet. Belastningen som konstruktionen utsätts för behöver inte ge upphov till 

spänningar som överskrider materialets sträckgräns för att utmattning ska ske. Ett 

utmattningsförlopp kan delas in i tre stadier: initiering av en liten spricka, följt av tillväxt av 

sprickan och då sprickans storlek blivit kritisk inträffar brott [3]. Ett materials 

utmattningsegenskaper består till stor del hur lång tid det tar innan en spricka initieras. Genom 

prövning av ett material kan dess utmattningshållfasthet bestämmas, man utsätter provstavar 

för cykliska belastningar med en förutbestämd storlek på lasten och noterar antalet 
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belastningscykler innan brott inträffar [3]. Den belastning som provstaven utsätts för ger 

upphov till spänningar i materialet, denna spänning varierar cyklist med lasten och dess 

spänningsamplitud definieras som 
2

minmax 



a , och spänningsvidden som 

minmax  r  [4]. När tillräckligt många prover har genomförts kan det insamlade datat 

sammanställas i ett spännings-cykel-kurva (S-N-diagram) som beskriver antal 

belastningscykler innan brott sannolikt inträffar vid olika spänningsamplituder, figur 3. 

 

Figur 3. Typiskt utseende på en spännings-cykel-kurva där antalet belastningscykler innan förväntat brott 

begränsas av storleken på spänningsamplituden. 

Denna typ av S-N-diagram beskriver materialets utmattningshållfasthet under ideala 

omständigheter. Antalet cykler som förväntas innan brott sker reduceras av exempelvis 

geometriska faktorer, som ger upphov till spänningskoncentrationer, eller olika defekter i 

materialet. Ett svetsförband är ett exempel både på en geometrisk faktor och introduktionen 

av defekter i materialet som påverkar konstruktionens utmattningshållfasthet. Ett 

svetsförbands utmattningshållfasthet är alltså mer beroende på dess utformning snarare än det 

material som de sammansvetsade delarna består av då sprickor och porer oundvikligen 

uppstår vid svetsning [5]. 

2.3 Utvärdering av spänningar i svetsar 

SS-EN 1493:2010 – Fordonslyftar ger inga direktiv för hur spänning och skjuvning i 

svetsförbanden ska bestämmas. Istället undersöktes metoder som är vanliga inom 

utmattningsberäkningar. Allmänna metoder för att lokalt bestämma spänningar i en 

konstruktion och svetsfog började utvecklas i takt med att mjukvaruverktyg (FEM/FEA) blev 

103     104        105     106        107     108       109 

 

 

 

Antal cykler, N 

a  

[MPa] 

Utmattningsbrott 

sannolikt 

Utmattningsbrott 

osannolikt 
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allt mer tillgängliga [6]. Resultaten från analysverktygen tillsammans med data från praktiskt 

genomförda tester kan ge en uppskattning av hållfastheten för ett svetsförband. De praktiska 

testerna som utförts på en stor mängd svetsförband har resulterat i olika förbandsklasser 

(FAT) som bland andra International Institute of Welding (IIW) (http://www.iiwelding.org) 

sammanställt [5]. Förbandsklassen anger den spänningsvidd det aktuella svetsförbandet, vid 

testerna, visats vara opåverkat för utmattning vid 2∙106 cykler. Enligt [7] kan förbandsklassen 

användas för att skapa S-N-diagram för specifika svetsförband i stålkonstruktioner genom 

ekvationen, 

 k

r

FAT
N













6102 . 

 

(8) 

Exponenten k beskriver linjens lutning i diagrammet. Värdet på k varierar men Sonsino et. al 

[8] bekräftar det sedan tidigare vedertagna värdet k=3 för böjande eller axiella krafter och 

k=5 för vridande krafter, värdena avser stela och tjockväggiga konstruktioner ( mmt 5 ). För 

N≥107 cykler används k=22 [8]. Ett exempel på ett S-N-diagram där spänningsvidden 

normaliserats mot förbandsklassen ses i figur 4. 

 

Figur 4. Principiellt utseende på en utmattningskurva där utmattningsspänningen vid två miljoner cykler 

motsvarar FAT-värdet. 

Spänningsvidden kan bestämmas på olika sätt i FE-analyser till exempel med Nominell 

spänning-metoden eller Hot spot-metoden [5]. Beroende på vilken metod som används 

kommer den resulterande spänningsvidden att varieras, dock sker då i tillämpningen en 

anpassning av FAT-värdet.  

 

6102 

 

710  

Normaliserad 

spänningsvidd 










FAT

r  

Antal cykler 

vid brott, N 

FAT
 6102

  

0,1 
410  

4 

2 

1 

0,6 

0,4 

910  

http://www.iiwelding.org/
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Nominell spänningsmetod  

Metoden baseras på ur tabell tagna FAT-värden som bestämts genom praktiskt utförda tester 

vars resultat sammanställts i stora databaser [7]. Metoden är relativt enkel att applicera så till 

vida att det specifika fall av den svetskonfiguration som ska utmattningsuppskattas finns 

representerat i de tabeller som tillhandahålls [7, 9]. Den nominella spänningen tas ur FE-

analysen ofta med avståndet t1  eller t5,1  mm från svetsens tå eller rot [10] där t är 

plåttjockleken. Förutsättningen för att använda nominella spänningen i de punkterna är att den 

är linjär [5]. Den nominella spänningen tar alltså liten hänsyn till svetsens geometriska 

egenskaper och därmed spänningskoncentrationer vilket innebär att själva svetsen inte 

nödvändigtvis behöver inkluderas i FE-modellen. Olika typer av svetsförband innebär 

emellertid att de påverkar spänningskoncentrationer i olika utsträckning, därmed blir metoden 

hårt förbunden med de förbandsklasser som återfinns i handböckerna. Skulle inte det aktuella 

svetsförbandet som ska utvärderas inte finnas representerat i handböckerna kan till exempel 

Hot spot-metoden istället användas [5]. 

Hot spot-metoden 

Hot spot-metoden är inte lika beroende av tillgång på de tabeller över förbandsklasser som 

IIW tillhandahåller som metoden med Nominell spänning. En förbandsklass kan användas för 

till exempel svetsförband av kälsvetsar oavsett geometri [5]. Metoden går ut på att 

spänningsvidden bestäms genom extrapolering av strukturella spänningar [9]. Extrapoleringen 

ger en Hot spot-spänning som tar hänsyn till de geometriska spänningarna i anslutning till 

svetsen. Extrapoleringen kan göras på flera sätt men rekommendationerna är en linjär 

extrapolering av den maximala huvudspänningen vid avstånden t4,0  och t0,1  mm 

vinkelrätt från svetsens tå [7], se figur 5.  
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Figur 5. Extrapoleringen av hot spot-spänningen utifrån den uppmätta strukturella spänningen. 

Förutsättningen för att använda huvudspänningen är att dess riktning är vinkelrät mot svetsen 

och att FE-modellens elementindelning är tillräckligt fin [5]. Riktlinjen är att elementen ska 

vara så små att ytterligare en förfining inte ger någon spänningsskillnad i 

extrapolationspunkterna. Den linjära extrapoleringen genomförs förslagsvis enligt, 

  MPatths   0,14,0 67,067,1  . (9) 

Om inget S-N-diagram finns för det specifika fallet kan universella diagram användas som är 

anpassade för typ av svets, exempelvis stumsvets eller kälsvets [10]. Vid kälsvets som inte är 

efterbearbetad med till exempel slipning eller sträckning (peening) kan förbandsklassen 

FAT=100 användas [5]. 

2.4 Allmänt om finita element-metoden 

För att genomföra hållfasthetsanalyserna i examensarbetet användes verktyget finita 

elementmetoden. Finita elementmetoden (FEM), och finita elementanalyser (FEA), är 

beräkningsmetoder som används för att lösa matematisk fysik [11]. Det används ofta inom 

maskinteknikområdet för att numeriskt lösa randvärdesproblem i form av partiella 

differentialekvationer med givna randvillkor. FEM är användbar för att lösa problem med 

komplexa geometrier och belastningar där analytiska lösningar inte kan erhållas. Syftet med 

att använda FEM kan exempelvis vara att undersöka deformationer och spänningar. FEM 

växte fram ur flygindustrin efter andra världskrigets slut då det fanns ett behov av att utveckla 

lätta strukturer och konstruktioner [12]. I examensarbetet användes ANSYS Workbench 17.2 

vilket är en mjukvara för att definiera och lösa problem med finita elementmetoden [13]. 

t 

hs  1s  

[MPa] 

[mm] 

2s  

Spänningskurva från FE-

analys 

Hot spot 

0,4t 

1,0t 
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Enligt Rao [11] delas en analys med den finita elementmetoden upp i tre huvudsakliga steg: 

förbehandling, lösning och efterbehandling.  

Förbehandling 

I förbehandlingen avgränsas och definieras problemets geometrier, materialegenskaper, 

elementindelning, kontakt- och randvillkor. De elementtyper som delar upp och beskriver 

geometrin är till exempel tredimensionella solida element eller tvådimensionella skalelement 

[13]. De tredimensionella solida elementens utformning kan anta formen av till exempel en 

pyramidformad tetraeder eller en kubisk hexaeder med varierande antal noder, se figur 6. 

 

Figur 6. Tredimensionella solidelement i form av tetraedrar med fyra och nio noder till vänster samt hexaedrar 

med åtta och tjugo noder till höger.   

 

När modellen delas in i element eftersträvas en elementindelning som noga beskriver 

geometrin. Tyvärr kommer många element att anta en förvriden form för att passas in i 

geometrin, elementen blir skeva, se figur 7. 

 

Figur 7. Det idealiska hexaeder-elementet till vänster jämfört med ett skevt element till höger. 

Elementets skevhet beskriver hur nära idealformen elementet är på en skala från 0 till 1 där en 

lägre skevhet är önskvärd. I ANSYS Workbench 17.2 anges en skevhet på upp till 0,5 som 

bra. Om ett element är för skevt kan till exempel dess styvhet överskattas. Gemensamt för alla 

typer av element är att de kan betraktas som en fjäder vars styvhet beräknas enligt, 

Nod 
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 mmN

L

AE
k /


 , 

 

(10) 

där E är materialets elasticitetsmodul, A är elementets medeltvärsnittsarea och L är elementets 

längd [14]. Elementens noder beskriver kopplingspunkterna mellan varje element. Eftersom 

elementen betraktas som fjädrar kan nodernas interaktion ställas upp enligt Hookes samband, 

 
 N

L

AE
kF  


 , 

 

(11) 

där F är kraften som påverkar noden och δ är nodens förskjutning. Varje element som delar 

upp modellen bidrar med sin lokala styvhet till en global styvhet [14]. 

Kontaktvillkoren definierar hur vissa elements noder interagerar med varandra. Till exempel 

kan två elements noder som är i kontakt med varandra betraktas som en nod, elementen blir 

då bundna till varandra och kan inte separeras. Ett annat kontaktvillkor kan vara att noderna 

inte är bundna utan är fria att röra sig men med en friktionskoefficient [13]. Randvillkoren är 

de villkor som definieras av de yttre påverkande villkoren. Med randvillkor kan en yttre kraft 

läggas på geometrin eller låsningar av modellens ytor definieras. 

Lösning 

Under framtagandet av lösningen beräknas de okända deformationerna av elementen i ett stort 

ekvationssystem. De beräknade deformationerna utnyttjas sedan i en återsubstitution för att 

beräkna ytterligare härledda storheter sådana som till exempel reaktionskrafter och 

effektivspänningar [14]. Med finita elementmetoden löses ekvationssystemet numeriskt vilket 

innebär att det uppstår avrundningsfel i lösningen. Summan av dessa avrundningsfel kallas 

restkraft [13] och är summan stor kan det innebära att resultaten inte är tillförlitliga. Ett 

konvergensvillkor introduceras för icke-linjära analyser för att ge kontroll på lösningens 

noggrannhet. I förbehandlingen definierades de yttre påverkande krafterna (tillförd energi) 

och vid framtagandet av konvergensvillkoret multipliceras den tillförda energin med ett 

toleransvärde. Produkten av den tillförda energin och toleransvärdet är således 

konvergensvillkoret. Vid framtagningen av lösningen jämförs konvergensvillkoret med 

resultatets restenergi. Om restenergin eller kraften är högre än konvergensvillkoret förfinas 

ekvationssystemet och en ny lösning beräknas. En åtgärd för att reducera beräkningstiden är 

att använda förenklade modeller istället för väl detaljerade modeller. En förenklad modell kan 

i regel delas in i färre element och därmed generera färre ekvationer som måste lösas. Ett 

problem med förenklade modeller är dess skarpa hörn. Om en detaljerad modell med små 
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radier på en viss geometri istället förenklas till en modell med skarpa hörn riskerar det att 

bildas en spänningskoncentration, se figur 8. 

 

Figur 8. Modellen till vänster förenklas till figuren i mitten vilket leder till en punkt med förhöjd spänning i 

analysen till höger. 

Spänningskoncentrationen framstår som en punkt där spänningen är mycket högre än 

omkringliggande områden. Om elementen förfinas ytterligare i det området verkar det som att 

spänningen stiger ytterligare och kommer bete sig så i det oändliga. Dessa singulariteter kan 

normalt bortses ifrån och istället kan intilliggande spänningsnivåer avläsas för att uppskatta 

spänningen i detaljen. 

Efterbehandling 

I efterbehandlingen används programvarans rutiner för återsubstitutionen. Det möjliggör att 

grafiskt visa resultat från lösningen som till exempel effektivspänningar eller 

skjuvspänningar.  

2.5 Hållbarhetsperspektiv inom teknikområdet 

Under förstudien studerades olika förutsättningar och villkor för examensarbetet, däribland ett 

hållbarhetsperspektiv. Det som kom fram av denna undersökning var att medvetenheten och 

kraven kring hållbar utveckling ökat inom teknikområdet de senaste decennierna [15]. 

Tillverkningsindustrin som länge präglas av ett fokus på att producera produkter med hänsyn 

till prestanda, kostnadseffektivitet, ergonomi och estetik försöker numera även integrera ett 

hållbarhetsperspektiv. Inom design, konstruktion och produktion innebär det att ta hänsyn till 

såväl ekonomiska, sociala som miljömässiga aspekter. Ingenjörers expertkunskap kring 

hållbar design, tillverkningstekniker och produktion är ett av flera bidrag till den hållbara 

utvecklingen [16]. Ytterligare ett bidrag till hållbar utveckling är kunskapen om att hålla nere 

materialanvändning [17, 18]. Detta kallas för ”Material Efficiency” (materialeffektivitet) 

vilket har både ekonomiska och ekologiska fördelar [19, 20]. Minskad materialanvändning 

innebär ofta en minskad kostnad för produktion och transport samt minskning av 

energiförbrukning och miljöpåverkan i form av utsläpp.  Det är därför motiverat att även ha 

detta perspektiv i åtanke vid vidareutvecklingen av det nya lyftoket.  
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3 Metod och genomförande 

För att utveckla nya koncept genomfördes först FE-analyser av det ursprungliga lyftoket. 

Lyftokets symmetri utnyttjades och en symmetrimodell skapades. Truckens stödben 

förenklades och inkluderades i symmetrimodellen, se figur 9. Stödbenet, med bredden 120 

mm, utformades så att truckens tyngdpunkt, Flast, kunde anläggas 450 mm från lyftskruvens 

centrum. 

 

Figur 9. Till vänster den symmetrimodell som skapades av lyftoket och till höger det förenklade stödbenet som 

inkluderades i modellerna. 

Plåtytorna som var i kontakt i modellen svetsas samman i produktionen av lyftoket, dessa ytor 

tillskrevs kontaktvillkoret Bonded. Mellan mothållsbalken och lyftfickan modellerades ett 

svetsförband med ett a-mått enligt a = 0,7∙t = 0,7∙15 = 10,5 mm. Stödrullarna förenklades för 

att skapa bättre förutsättningar för elementindelningen och randvillkoren, se figur 10. 

 

Figur 10. Stödrullen till vänster förenklades till blocket till höger. 

 

                 y 

    z 

    x 

 

Flast 
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Ett hörn på vardera av de förenklade stödrullarna förhindrades från att röra sig i x-axelns 

riktning genom villkoret Displacement. Med villkoret Displacement kan punkter eller ytor 

göras fast inspända vilket förhindrar valda geometrier från rörelse. Muttersätet som bär upp 

lyftoket är inte ett momentupptagande förband, i FE-modellen efterliknades det genom att 

använda villkoret Remote displacement i en punkt i centrum på muttersätet. Till skillnad från 

villkoret Displacement kan fler frihetsgrader på villkoret Remote Displacement appliceras och 

således kan till exempel rotation tillåtas. Punkten i centrum på muttersätet förhindrades endast 

att röra sig i y-axelns riktning, de resterande rörelseriktningarna och rotationerna tilläts vara 

fria, se figur 11. 

 

Figur 11. Villkoret Displacement på de förenklade stödrullarna till vänster i figuren 

och villkoret Remote Displacement på muttersätet till höger i figuren. 

Elementindelningen av lyftfickan, topplåten och de förenklade stödhjulen gjordes med 

MultiZone och elementstorleken 5 mm. MultiZone-verktyget delar upp komplexa modeller till 

svepbara ytor och genererar en elementindelning som till största delen består av hexaedrar 

[21]. Elementindelningar som består av hexaedrar är att föredra då styvheten inte överskattas 

lika mycket som vid användningen av till exempel tetraedrar. Svetsarnas element skapades 

med metoden Sweep och tillskrevs elementstorleken 1 mm. Sweep används på enklare 

geometrier som kan svepas utan att använda MultiZone. Stödbenets elementstorlek var 20 

mm, se figur 12. 

Displacement: 

x = 0 mm 

y = fri 

z = fri 

Remote Displacement: 

x = fri 

y = 0 mm 

z = fri 

Fri rotation 

kring x, y, z 

         y 

 

    z          x 

         y 

x              z 
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Figur 12. Den genererade elementindelningen. 

Data som dokumenterades i analyserna var total deformation, effektivspänning, 

skjuvspänning samt maximal huvudspänning. I enlighet med standard SS-EN 1493:2010 – 

Fordonslyftar prövades lyftoket med följande lastfall. 

Lastfall 1 – Höjning och sänkning av last 

Märklasten, 2,5 ton, multiplicerades med den dynamiska faktorn ur formel (1). Den av 

märklasten påverkande kraften i ett stödben beräknades till Flast ≈ 14 kN. 

Lastfall 2 – Hängande last och operatörskraft 

I lastfall 2 beräknades den av märklasten påverkande kraften i ett stödben till Flast ≈ 12 kN. 

Operatörskraften, Foperatör, som verkade i horisontalplanet vid kontakten mellan stödbenet och 

plåten i botten på lyftfickan skulle vara 1 kN. Operatörskraften skulle verka i det hittills 

okända värsta fallet. Därför genomfördes fem separata analyser (se tabell 6) där riktningen på 

operatörskraften varierades i steg om 45°. Lyftoket orienterades i koordinatsystemet enligt 

figur 13. 

         y 
  z  

  x 

Elementstorlek 

stödben = 20 mm 

Sweep – Svetsar 

Elementstorlek 1 mm 

MultiZone: 

Lyftficka, topplåt och 

förenklade stödrullar 
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Figur 13. Lyftokets symmetrimodell med operatörskraft och tyngden av trucken. 

Storleken på operatörskraftens komposanter bestämdes genom sambandet, 

  NffF zxoperatör

2222 1000  , (12) 

där en vridning med 45° (fx=fz) gav lösningen, 

  Nff zx 1,7072500  . 
(13) 

Tabell 6. Operatörskraftsvektorn varierades i fem olika riktningar då det värsta fallet var okänt. 

  FOperatör (1 kN) fördelades i komposanterna: 

Simulering 

nummer 

x-axelns 

riktning, fx 

[N] 

y-axelns 

riktning, fy 

[N] 

z-axelns 

riktning, fz 

[N] 

1 1000 0 0 

2 707 0 707 

3 0 0 1000 

4 -707 0 707 

5 -1000 0 0 

 

           y  

 z 

x 

 

Flast 

Operatörskraft 
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Lastfall 3 – Höjning och sänkning av last på lutande golv 

Likt lastfall 1 skulle märklasten multipliceras med den dynamiska faktorn. Därtill lades 

påverkan av ett två grader lutande golv. Lutningen simulerades genom att dela upp 

lastvektorn, Flast, enligt     49,0
2

151,182,9105,2
2sin2sin

3




 
lastxz Fff  kN 

och     14
2

151,182,9105,2
2cos2cos

3




 
lasty Ff  kN. Lutningens riktning 

varierades i fyra olika simuleringar enligt tabell 7. 

Tabell 7. Lutningen på golvet varierades i fyra olika riktningar vilket gav de olika komposanterna. 

  Flast fördelades i komposanterna: 

Simulering 

nummer: 

x-axelns 

riktning, fx 

[N] 

y-axelns 

riktning, fy 

[N] 

z-axelns 

riktning, fz 

[N] 

1 493,1 -14120 0 

2 0 -14120 493,1 

3 -493,1 -14120 0 

4 0 -14120 -493,1 

Lastfall 4 – Hängande last och operatörskraft på lutande golv 

Till simuleringen av lastfall 4 skapades två modeller som roterats två grader kring z-axeln i 

positiv respektive negativ riktning samt två modeller som roterats kring x-axeln i positiv 

respektive negativ riktning, se figur 14. Modellerna utsattes sedan för Flast (12275 N) samt 

operatörskraften enligt tabell 6. 

 

Figur 14. Fyra modeller som roterats två grader positiv och negativ riktning kring x- och z-axeln. 

3.1 Konceptutveckling 

Efter de initiala analyserna av det nuvarande lyftoket skapades ett flertal nya versioner i 

mjukvaran Autodesk Inventor Professional 2016. Koncepten som skapades utgick ifrån det 

ursprungliga lyftoket men modifierades med olika plåttjocklekar på lyftfickan och anpassades 

efter Dendro Lift ABs önskemål. Alla koncept prövades med samma förutsättningar och 

analyser som det ursprungliga lyftoket. En av modellerna som skapades (modell 1) hade 

y 

    x 
    y 

z 
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plåttjockleken 10 mm på lyftfickan och i de ytor som de initiala analyserna indikerade låg 

spänning skars material bort. Modell 1 var den konceptmodell som i de olika lastfallen 

uppvisade godkända spänningar. Konceptmodeller med tunnare plåt än 10 mm på lyftfickan 

uppvisade alltför höga spänningar och utböjningar för att vidare testas och exkluderas därför 

ur rapporten. 

Utrymmet mellan lyftfickorna utökades från 90 mm till 120 mm. I området under mothållet 

frigjordes yta för stödbenens hjul, se figur 15. 

 

Figur 15. Jämförelse mellan det ursprungliga lyftoket till vänster och modell 1 till höger. Mellanrummet mellan 

lyftfickorna vidgades och plats för stödhjulen utökades 

En vidareutveckling av modell 1 var modell 2. För att tillgodose önskemålet med att minska 

på svetsad längd ersattes svetsförbandet mellan lyftfickan och topplåten med ett skruvförband 

genom att modifiera topplåten, se figur 16. 

 

Figur 16. Topplåten från det ursprungliga lyftoket till vänster modifierades så att ett skruvförband kunde 

användas i modell 2 till höger. 

De konceptmodeller som analyserades med godkända resultat och tas upp i rapporten var 

modell 1 och modell 2, se figur 17.  
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Figur 17. De konceptmodellerna som analyserades. 

3.1.1 Undersökning om lyftokets höjd 

Stödrullarnas reaktionskrafter antogs vara den dimensionerande faktorn för huruvida lyftokets 

höjd kunde minskas. Reaktionskrafterna studerades genom friläggningen i figur 18. 

Friläggningen är densamma för det ursprungliga lyftoket, modell 1 och modell 2. 

 

Figur 18. R1 och R2 är reaktionskrafterna på stödrullarna som verkar i punkterna C och B, Flast är truckens 

tyngd på ett stödben och punkten A är den pivot-punkt där muttersätet bär lyftoket. 

Då reaktionskraften i punkten A försummades bestämdes reaktionskrafterna, R1 och R2, 

genom momentjämviktsekvationerna, 

    NADFACABR last 01  , (14) 

och 

A 

C 

B 
d 

Flast 

R1 

R2 
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B
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    NADFACABR last 02  , (15) 

till 

 
 N

ACAB

ADF
RR last




 21 . 

 

(16) 

Avståndet AD (avståndet till truckens tyngdpunkt) var sedan tidigare bestämt till 450 mm. Om 

totalhöjden på lyftoket minskades med x mm kunde reaktionskrafterna R1 och R2, beräknas 

enligt, 

 
 N

xACAB

F
RR last






450
21 , 

 

(17) 

där avståndet AB mättes till 344 mm och avståndet AC mättes till 176 mm oavsett modell. 

Den största tillåtna radiella statiska kraft som fick anbringas på stödrullarna var 12900 N 

enligt bilaga 1 – Utdrag ur datablad för stödrulle. 

3.2 Uppskattning av svetsad längd 

Konceptmodellerna och det ursprungliga lyftokets svetslängd uppskattades genom att anta att 

alla plåtar som var i kontakt blir helsvetsade i produktionen. Längden på alla kontaktytornas 

kanter mättes i CAD-modellerna och summerades till en uppskattad svetsad längd. 
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4 Resultat 

Vidareutvecklingen av lyftoket resulterade i två stycken koncept som använder mindre 

material och där plats gjordes för det nya damm- och petskyddet. De totala volymerna samt de 

beräknade vikterna summeras i tabell 8. 

Tabell 8. Den totala volymen för de tre modellerna samt den beräknade vikten. 

Densitet, ρ: 7850 kg/m3   

Modell 
Volym, v 

[mm3] 

Vikt 

[ρ∙v=kg] 
Skillnad [kg] 

Nuvarande 26001984,0 204,1   

1 17497041,8 137,4 -66,76 

2 17510422,8 137,5 -66,66 

De uppskattade svetslängderna summeras i tabell 9. 

Tabell 9. Den uppskattade svetslängden för de tre modellerna. 

Modell 

Uppskattad 

svetsad längd 

[mm] 

Ursprunglig 9738 

1 9351 

2 7111 

 

4.1 Reaktionskrafter på stödrullar 

Ur ekvation (17) löstes längden x och om den högsta tillåtna reaktionskraften var 12900 N 

beräknades längden x till 27
12900

45014129
176344

450








R

F
ACABx last  mm. 

4.2 Lastfall 

Nedan presenteras endast resultaten från simuleringarna med de högsta uppmätta 

spänningarna och deformationerna. För mer detaljer från resultaten och de fyra lastfallen se 

bilaga 2 – Resultat lastfall 1, bilaga 3 – Resultat lastfall 2, bilaga 4 – Resultat lastfall 3 samt 

bilaga 5 – Resultat lastfall 4.  
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4.2.1 Deformation 

Den största totala deformationen på 2,31 mm uppmättes i lastfall 4 – simulering 1 vid 

truckens tyngdpunkt, se figur 19. 

 

Figur 19. Den totala deformationen från simulering 1 – lastfall 4. Deformationen är överdriven i figuren. 

4.2.2 Effektivspänningar 

I lastfall 3 – simulering 2 erhölls den största effektivspänningen (cirka 381 MPa) i lyftfickan, 

se figur 20. 

 

Figur 20. Effektivspänningens fördelning i simulering 2 – lastfall 3, till vänster. Till höger visas endast 

effektivspänningar över 200 MPa. 
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Den högsta effektivspänningen I plåtarna av S355MCD uppmättes till 423 MPa i lastfall 2 – 

simulering 1, se figur 21. 

 

Figur 21. Fördelningen av effektivspänningen i lastfall 2 – simulering 1 till vänster. Till höger visas endast 

områden med effektivspänning över 150 MPa. 

Mothållets högsta effektivspänning på 251 MPa uppmättes i lastfall 3 – simulering nummer 4, 

figur 22. 

 

Figur 22. Effektivspänningen i mothållet ur lastfall 3 – simulering 4, till vänster. Till höger visas endast 

effektivspänningar över 150 MPa. 
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4.2.3 Hot spot-spänningar 

I lastfall 3 simulering 2 uppmättes och extrapolerades den största hot spot-spänningen på cirka 

71,2 MPa, se figur 23 och 24. 

 

Figur 23. Hot spot spänningen i svetsen vid mothållet. 

I figur 24 visas graf över hur hot spot-spänningarna förändras utmed svetsens längd i de fyra 

simuleringarna i lastfall 3.  

 

Figur 24. Hot spot-spänningarnas förändring utmed svetsens längd från de fyra simuleringarna i lastfall 3. 
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4.2.4 Skjuvspänningar 

Den största skjuvspänningen i lyftfickan uppmättes till cirka 214 MPa i lastfall 4 – simulering 

16, se figur 25.  

 

Figur 25. Skjuvspänningen i lyftfickan var som störst i simulering 16, till vänster. Till höger visas endast 

skjuvspänningar över 150 MPa. 

I plåtarna av S355MCD låg de största skjuvspänningarna för varje simulering på samma 

ställe, i hörnet där lyftfickan är i kontakt med rygg-plåten. Mothållet utsattes i simulering 

nummer fyra för den största skjuvande spänningen 138 MPa, se figur 26. 

 

Figur 26. Skjuvspänningen var som störst i simulering fyra till vänster. Till höger visas endast skjuvspänningar 

över 80 MPa. 
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I kälsvetsarna var skjuvspänningen som störst cirka 135 MPa i lastfall 3 – simulering 2, se 

figur 27. 

 

Figur 27. Skjuvningen i svetsförbandet var som störst i simulering 2. 

4.2.5 Skruvförband 

Den största effektivspänningen i skruvarna som uppmättes i analyserna var cirka 219 MPa ur 

lastfall 3 – simulering 1. Den högsta uppmätta skjuvspänningen i skruvarna var cirka 118 

MPa enligt analysen från lastfall 1. I lyftfickans hålkanter var den största effektivspänningen 

cirka 81,6 MPa enligt lastfall 3 – simulering 1. Effektivspänningen i hålkanterna på topplåten 

var som störst cirka 133 MPa ur lastfall 1, tabell 10. 

Tabell 10. De största uppmätta spänningarna från analyserna av skruvförbandet. 

Lastfall Simulering Största 

effektivspännin

g skruvar 

[MPa] 

Maximal 

skjuvspänning 

skruvar [MPa] 

Största 

effektivspännin

g i hålkant 

lyftficka [MPa] 

Största 

effektivspännin

g i hålkant 

topplåt [MPa] 

1 1 216 118 78,9 133 

3 1 219 117 81,6 130 
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5 Diskussion 

Syftet med examensarbetet var att vidareutveckla lyftoket till lyftbocken LB2.5, minska 

materialanvändning och bereda plats för ett nytt damm- och petskydd. Examensarbetets 

resultat visade att det ursprungliga lyftoket var överdimensionerat. Att minska plåttjockleken 

från 15 mm till 10 mm i lyftfickan skapade ett lyftok med cirka 66 kg lägre vikt än det 

ursprungliga lyftoket. Vidare förenklar detta troligtvis även bockningen av lyftfickan. Den 

mindre plåttjockleken kräver endast 30-40 % av bockkraften jämfört med den grövre plåten. 

Det går dock inte att använda hur tunn plåt som helst. En modell av lyftoket som prövades 

hade plåttjockleken 8 mm i lyftfickan. Modellen uppvisade på ett mycket tidigt stadium alltför 

hög deformation vid truckens tyngdpunkt. Den höga deformationen gjorde att modellen 

förkastades och inga fler analyser gjordes. 

Den tillåtna effektivspänningen i lyftfickan på 467 MPa överskrids inte i någon av 

simuleringarna. En ständigt återkommande punkt i resultaten av analyserna är dock 

övergången mellan ryggplåten och lyftfickan. I den punkten uppmättes en för hög 

effektivspänning i ryggplåten (där maximalt tillåten effektivspänning var 237 MPa) i samtliga 

lastfall. I vissa fall var den avlästa effektivspänningen över sträckgränsen. Det finns dock 

ingen svets modellerad för det området i modellen vilket gör den kraftöverförande ytan 

mycket liten. Spänningskoncentrationen anses vara en singularitet som inte finns 

representerad i verkligheten och kommer från den skarpa övergången mellan lyftfickan och 

ryggplåten. Vidare överskrider effektivspänningen i mothållet den tillåtna spänningen 237 

MPa i lastfall 1, lastfall 3 och delvis i lastfall 4. Den förhöjda spänningen uppstår för att 

mothållet har modellerats i ett, mer eller mindre, oändligt styvt material. Detta innebär att den 

del av stödbenet som är i kontakt med mothållet inte deformeras. All deformation sker i 

mothållet där ytorna är låsta mot varandra med en förhöjd spänning som konsekvens. Dock 

överskrids inte materialets sträckgräns på 355 MPa i någon av analyserna. 

I analyserna inkluderades inte lastfallen där endast egenvikt utgjorde lasten för att de ansågs 

överflödiga. Om oket klarar att lyfta märklasten kommer det även att kunna lyfta egenvikten. 

Den uppskattade svetslängden för modell 2 var cirka 2240 mm kortare än modell 1. Dock 

ställs frågan huruvida det finns någon vinst i att byta ut svetsförbandet mot ett skruvförband. 

Ett skruvförband kräver att topplåten bockas med ytterligare två bockar och skärs ut med en 

mer komplicerad skärgeometri vilket skulle kunna leda till fler omställningar i 
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framställningen av plåten. Effektiv- och skjuvspänningarna är dock så pass låga att det inte 

finns något hinder att använda skruvförband finns enligt analyserna. 

Eftersom att inga direktiv gavs för hur svetsar skulle modelleras eller analyseras undersöktes 

alternativa metoder. Eftersom Hot Spot-metoden inte nödvändigtvis krävde tillgång till IIWs 

handböcker, som Nominell spänningsmetod gjorde, valdes den som utvärderingsmetod. Det 

uppskattade antal cykler innan utmattning förväntas ske indikerar på att svetsen mellan 

mothåll och lyftficka är tillförlitlig. 

Att minska höjden på lyftoket var ett önskemål från Dendro Lift AB. Dock visade 

beräkningarna att höjden endast kunde minskas med cirka 27 mm med nuvarande stödrullar. 

Den ringa höjdskillnaden och de resurskrävande simuleringarna gjorde att inget mer arbete 

lades på sänkning av lyftokets höjd.  

Avslutningsvis finns flera vinster med lyftokets minskade materialanvändning. Dels kan 

företagets krav om reducerad vikt på lyftoket uppfyllas. Detta bidrar till minskade 

tillverkningskostnader för lyftoket vilket är en övergripande målsättning för såväl Dendro Lift 

AB som tillverkningsindustrin generellt. Dels anses viktreduceringen ur en 

hållbarhetssynpunkt vara en miljömässig vinst. Om det går att minska materialanvändningen 

vid tillverkning av exempelvis maskiner, utan att funktionen i konstruktioner påverkas 

negativt, innebär det en mer effektiv användning av material. I dagens samhälle överutnyttjas 

ofta naturens resurser i olika hänseenden [15]. Detta kommer i framtiden leda till större och 

större problem om samhället inte hushåller bättre med de resurser som finns och anpassar 

teknikutvecklingen efter detta. Ingenjörer kan genom innovation och nytänkande bidra till att 

utveckla metoder och produkter som tar hänsyn till ekonomi, materialanvändning och 

miljöpåverkan [17]. En produktutveckling som leder till minskad materialanvändning, som 

den i examensarbetet, anses vara en del av vägen mot en hållbar utveckling diskuterar flera 

studier [15, 17, 18, 19]. Detta då minskad materialanvändning i det långa loppet anses leda till 

effektivare tillverkningsprocesser och en mindre energiintensiv tillverkningsindustri. Forskare 

som studerar ”Material Efficiency” menar att det ur såväl ett lokalt som globalt perspektiv 

finns möjlighet att förbättra sättet vi använder material och därmed den hållbara utvecklingen 

[20]. 
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6 Slutsats 

Det gamla lyftoket var överdimensionerat. Arbetet med vidareutvecklingen har resulterat i ett 

nytt lyftok med mindre massa och bredare mellanrum mellan lyftfickorna utan att funktionen i 

lyftoket har försämrats. Det vidareutvecklade lyftoket följer de direktiv och krav som ställs i 

SS-EN 1493:2010 – Fordonslyftar. Lyftoket uppfyller även de krav som beställaren hade samt 

önskemålet med ett utökat utrymme för stödhjulen. 
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7 Fortsatt arbete 

Om Dendro Lift AB önskar att fortsätta utreda möjligheten med att minska höjden på lyftoket 

kräver det att andra stödrullar behöver användas. En ny serie koncept och FE-analyser blir 

nödvändiga för att verifiera att spänningsnivåerna i lyftoket är godkända enligt standarden. 

Nya stödrullar innebär även att ramen behöver ändras eftersom de skenor som stödrullarna 

löper i blir av en annan typ. 

Till produktionen behövs fixturerna sannolikt uppdateras eller göras om helt om Dendro Lift 

AB bestämmer sig för att använda resultaten i examensarbetet. Modellerna som framställts i 

examensarbetet behöver också kompletteras med urskärningar för tappar som underlättar 

produktionen. Fästen för gränslägen och smörjpatronen samt hål för kabelvägar som inte 

inkluderats i examensarbetet måste även ses över. 
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Bilaga 1 – Utdrag ur datablad för stödrullar 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 – Resultat lastfall 1 

Den största totala deformationen på modell 1 var enligt analysen cirka 2,28 mm vid truckens 

tyngdpunkt, se figur 28. 

 

Figur 28. Den totala deformationen på modell 1, lastfall 1. Deformationen är överdriven i figuren. 

De högsta effektivspänningarna i lyftfickan uppmättes till cirka 376 MPa. Den högsta 

effektivspänningen återfanns vid kontakten mellan stödbenets skarpa kant och lyftfickans 

botten, se figur 29. 

 

Figur 29. Spänningsfördelningen på lyftfickan till vänster. 

Till höger visas endast de områden vars spänning var högre än 250 MPa. 

 

376 

101 

26,9 

7,20 

1,93 

0,52 

0,14 

Effektivspänning 

[MPa] 

      y 

x          z 

2,28 

1,90 

1,52 

1,14 

0,77 

0,39 

0,01 

Total deformation 

[mm] 

         y 

x 

max 



 

 

Den högsta effektivspänningen i plåtarna av S355MCD uppmättes till cirka 372 MPa. Den 

högsta spänningen uppstod i hörnet där lyftfickan är i kontakt med rygg-plåten, se figur 30. 

 

Figur 30. Effektivspänningens fördelning i plåtarna av S355MCD till vänster. 

Till höger visas endast de områden vars effektivspänning var högre än 100 MPa. 

Den högsta effektivspänningen i mothållsbalken uppmättes till cirka 247 MPa. Den högsta 

effektivspänningen återfanns i mothållbalkens hål där mothållet på stödbenet fixerats, se figur 

31. 

 

Figur 31. Effektivspänningens fördelning i mothållsbalken till vänster. 

Till höger visas endast effektivspänningen över 150 MPa 
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Den svets där den största huvudspänningen verkade vinkelrät mod svetsens läng 

extrapolerades hot spot-spänningen. I lastfall 1 var den största beräknade hot spot-spänningen 

cirka 68,6 MPa, se figur 32 och figur 33. 

 

Figur 32. I förbandet mot lyftfickans kant i modell 1 uppmättes de största hot spot-spänningarna. 

 

Figur 33. De extrapolerade hot spot-spänningarnas fördelning utmed svetsarnas längd. 
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Den största skjuvspänningen i lyftfickan var enligt analysen av modell 1 cirka 200 MPa. 

Området med den maximala skjuvspänningen återfanns i lyftfickans botten mot stödbenets 

kant, se figur 34.  

 

Figur 34. Fördelningen av skjuvspänningen i modell 1 till vänster. Till höger visas endast det område där 

skjuvspänningen översteg 130 MPa. 

Den högsta skjuvspänningen i plåtarna av S355MCD var enligt analysen cirka 196 MPa. Den 

högsta spänningen uppstod i hörnet där lyftfickan var i kontakt med rygg-plåten, se figur 35. 

 

Figur 35. Fördelningen av skjuvspänningen till vänster. Till höger visas endast det område där skjuvspänningen 

översteg 70 MPa. 
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Den högsta skjuvspänningen i mothållsbalken uppmättes till cirka 136 MPa. Den högsta 

skjuvspänningen återfanns vid mothållbalkens hål där mothållet på stödbenet fixerades, se 

figur 36. 

 

Figur 36. Fördelningen av skjuvspänningen till vänster. 

Till höger visas endast det område där skjuvspänningen överstiger 70 MPa. 

Den högsta skjuvspänningen i svetsförbandet mellan mothållsbalken och lyftfickan uppmättes 

till cirka 133 MPa, se figur 37. 

 

Figur 37. I svetsarna som förbinder mothållsbalken med lyftfickan uppmättes den högsta skjuvspänningen 137 

MPa. Avståndet mellan svetsarna är förkortat i figuren. 
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Den högsta effektivspänningen som uppmättes i skruvarna var cirka 216 MPa, se figur 38. 

 

Figur 38. Effektivspänningens fördelning i skruvförbandet, modell 2 lastfall 1. 

 Den högsta skjuvspänningen som uppmättes i skruvarna var cirka 118 MPa, se figur 39. 

 

Figur 39. Skjuvspänningens fördelning i skruvförbandet, lastfall 1. 
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Effektivspänningen i hålkanterna på lyftfickan uppmättes som störst till cirka 78,9 MPa, se 

figur 40. 

 

Figur 40. Trycket på lyftfickans hålkanter, modell 2 lastfall 1.  

Effektivspänningen i hålkanterna på topplåten var som störst cirka 133 MPa, se figur 41. 

 

Figur 41. Effektivspänningen i topplåtens hålkanter, lastfall 1. 
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Bilaga 3 – Resultat lastfall 2 

De fem simuleringarna resulterade i den största totala deformationen vid truckens tyngdpunkt 

enligt tabell 11. 

Tabell 11. De största totala deformationerna i de fem simuleringarna av modell 1 lastfall 2. 

Simulering 

nr. 

Operatörskraft 

(x , y, z) [N] 

Flast, 

(x, y, z) [N] 

Största uppmätta 

deformationen 

[mm] 

1 (1000, 0, 0) (0, -12275, 0) 2,25 

2 (707, 0 ,707) (0, -12275, 0) 1,99 

3 (0, 0, 1000) (0, -12275, 0) 1,97 

4 (-707, 0, 707) (0, -12275, 0) 1,95 

5 (-1000, 0, 0) (0, -12275, 0) 1,95 

 

De största effektivspänningarna uppmättes i de fem simuleringarna enligt tabell 12. 

Tabell 12. Den största effektivspänningen i de fem simuleringarna av modell 1 lastfall 2. 

Simulering 

nr. 

Operatörskraft, 

(x , y, z) [N] 

Flast, 

(x, y, z) [N] 

Största 

effektivspänning 

lyftficka [MPa] 

Största 

effektivspänning 

domex plåt 

[MPa] 

Största 

effektivspänning 

mothåll [MPa] 

1 (1000, 0, 0) (0, -12275, 0) 372 423 222 

2 (707, 0 ,707) (0, -12275, 0) 323 320 213 

3 (0, 0, 1000) (0, -12275, 0) 322 309 212 

4 (-707, 0, 707) (0, -12275, 0) 321 305 211 

5 (-1000, 0, 0) (0, -12275, 0) 321 311 213 

 

  



 

 

I simulering 1, lastfall 2, uppstod den största effektivspänningen (372 MPa) kring det nedre 

stödhjulet. I resterande simuleringar uppstod den största effektivspänningen i lyftfickans 

botten vid stödbenets skarpa kant, se figur 42.  

 

Figur 42. Effektivspänningens fördelning i lyftfickan på modell 1 till vänster. Till höger visas endast spänningar 

över 200 MPa samt max-punkter för de fem simuleringarna. 

I plåtarna av S355MCD låg de största effektivspänningarna för varje simulering på samma 

ställe, i hörnet där lyftfickan är i kontakt med rygg-plåten, se figur 43. 

 

Figur 43. Fördelningen av effektivspänningen i simulering nr. 1. 

Till höger visas endast områden med effektivspänning över 150 MPa. 
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Effektivspänningen i mothållet uppmättes som störst till cirka 222 MPa i simulering 1, se 

figur 44. 

 

Figur 44. Effektivspänningen från simulering 1 till vänster. Till höger visas endast effektivspänningar över 110 

MPa. 

Hot spot-spänningen som extrapolerades i lastfall 2 var som störst cirka 67,5 MPa enligt 

simulering 1, se figur 45 och 46. 

 

Figur 45. Hot spot-spänningen i lastfall 2 var som störst ungefär mitt på svetsen. 
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Figur 46. De extrapolerade hot spot-spänningarnas fördelning utmed svetsarnas längd. 

De största skjuvspänningarna i modell 1 för de fem simuleringarna i lastfall 2 summeras i 

tabell 13. 

Tabell 13. Den maximala skjuvspänningen i de fem simuleringarna av modell 1, lastfall 2. 

Simulering 

nr. 

Operatörskraft, 

(x , y, z) [N] 

Flast, 

(x, y, z) [N] 

Maximal 

skjuvspänning 

lyftficka 

[MPa] 

Maximal 

skjuvspänning 

domex-plåt 

[MPa] 

Maximal 

skjuvspänning 

mothållsbalk 

[MPa] 

1 (1000, 0, 0) (0, -12275, 0) 211 223 122 

2 (707, 0 ,707) (0, -12275, 0) 171 169 117 

3 (0, 0, 1000) (0, -12275, 0) 171 163 116 

4 (-707, 0, 707) (0, -12275, 0) 171 161 116 

5 (-1000, 0, 0) (0, -12275, 0) 171 164 117 

 

Enligt resultaten ur lyftfickans simulering nummer 1 var den största skjuvspänningen 211 

MPa i området vid det nedre stödhjulet. Enligt simuleringarna 2, 3, 4 och 5 var den största 

skjuvspänningen 171 MPa i området där stödbenets skarpa kant var i kontakt med lyftfickans 

botten, se figur 47. 
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Figur 47. Skjuvspänningens fördelning i simulering 1 till vänster. Till höger visas endast skjuvspänning över 150 

MPa samt maxvärdespunkternas placering i de fem simuleringarna. 

I plåtarna av S355MCD låg de största skjuvspänningarna för varje simulering på samma 

ställe, i hörnet där lyftfickan är i kontakt med rygg-plåten, se figur 48. 

 

Figur 48. Den största skjuvspänningen från simulering 1 till vänster. Till höger visas endast skjuvspänningar 

över 100 MPa. 
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Den högsta skjuvspänningen i mothållsbalken uppmättes till cirka 122 MPa. Den högsta 

skjuvspänningen återfanns vid mothållbalkens hål där mothållet på stödbenet fixerades, se 

figur 49. 

 

Figur 49. Till vänster visas fördelningen av skjuvspänningen i simulation 1, lastfall 2. Till höger visas endast 

skjuvspänningar över 70 MPa. 

 

I svetsförbandet mellan lyftfickan och mothållsbalken uppmättes den största skjuvande 

spänningen på cirka 97,6 MPa i simulering 4, se figur 50. 

 

Figur 50. I svetsarna som förbinder mothållsbalken med lyftfickan uppmättes den högsta skjuvspänningen 97,6 

MPa i simulering 4. Avståndet mellan svetsarna är förkortat i illustrationen. 
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De största effektivspänningarna och skjuvspänningarna i skruvförbandet summeras i tabell 14. 

Tabell 14. Största effektiv- och skjuvspänningarna i de fem simuleringarna av skruvförbandet, lastfall 2. 

Simu-

lering 

Operatörskraft 

(x , y, z) [N] 

Största 

effektivspänning 

skruvar [MPa] 

Maximal 

skjuvspänning 

skruvar [MPa] 

Största 

effektivspänning 

i hålkant lyftficka 

[MPa] 

Största 

effektivspänning 

i hålkant topplåt 

[MPa] 

1 (1000, 0, 0) 197 107 72,1 119 

2 (707, 0 ,707) 195 107 71,7 118 

3 (0, 0, 1000) 192 105 70,7 116 

4 (-707, 0, 707) 189 103 69,7 114 

5 (-1000, 0, 0) 188 103 69,2 114 

 

Den största effektivspänningen i skruvarna var 197 MPa enligt simulering 1, se figur 51. 

 

Figur 51. Effektivspänningen i skruvförbandet, lastfall 2 simulering 1. 
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Den största skjuvspänningen var cirka 107 MPa ur simulering 1, se figur 52. 

 

Figur 52. Skjuvspänningen i skruvförbandet, lastfall 2 simulering 1. 

 

I lyftfickans hålkanter var den största effektivspänningen cirka 72,1 MPa enligt simulering 1, 

se figur 53. 

 

Figur 53. Effektivspänningen i lyftfickans hålkanter, lastfall 2 simulering 1. 
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I topplåtens hålkanter var den största effektivspänningen cirka 119 MPa enligt simulering 1, 

se figur 54. 

 

Figur 54. Effektivspänningen i topplåtens hålkanter, lastfall 2 simulering 1. 
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Bilaga 4 – Resultat lastfall 3 

Den största deformationen som uppmättes i stödbenets ände mot truckens tyngdpunkt var 

cirka 2,28 mm i simulering nummer 2, se tabell 15. 

Tabell 15. De största deformationerna vid truckens tyngdpunkt för de fyra simuleringarna. 

Simulering 

nr. 

Flast, 

(x, y, z) [N] 

Största uppmätta 

deformationen 

[mm] 

1 (493,1, -14120, 0) 2,27 

2 (0, -14120, 493,1) 2,28 

3 (-493,1, -14120, 0) 2,27 

4 (0, -14120, -493,1) 2,27 

 

De största effektivspänningarna från de fyra simuleringarna summeras i tabell 16. 

Tabell 16. De största effektivspänningarna från de fyra simuleringarna av modell 1. 

Simulering 

nr. 

Flast, 

(x, y, z) [N] 

Största 

effektivspänning 

lyftficka [MPa] 

Största 

effektivspänning 

domex plåt 

[MPa] 

Största 

effektivspänning 

mothåll [MPa] 

1 (493,1, -14120, 0) 375 376 246 

2 (0, -14120, 493,1) 381 363 243 

3 (-493,1, -14120, 0) 376 369 248 

4 (0, -14120, -493,1) 370 381 251 

 

  



 

 

I simulering 2 erhölls den största effektivspänningen (381 MPa) i lyftfickan, se figur 55. 

 

Figur 55. Effektivspänningens fördelning i simulering 2, lastfall 3, till vänster. Till höger visas endast 

effektivspänningar över 200 MPa. 

Ur simulering 4 erhölls S355MCD-plåtarnas högsta effektivspänning på cirka 381 MPa, se 

figur 56. 

 

Figur 56. Effektivspänningen från simulering 4 av modell 1. Till höger visas endast effektivspänningar över 150 
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Mothållets högsta effektivspänning på 251 MPa uppmättes i simulering nummer 4, se figur 

57. 

 

Figur 57. Effektivspänningen i mothållet ut simulering 4, till vänster. Till höger visas endast effektivspänningar 

över 150 MPa. 

Enligt simulering 2 var hot spot-spänningen som störst cirka 71,2 MPa, se figur 58. 

 

Figur 58. I svetsförbandet mot lyftfickans kant i modell 1 uppmättes den största hot spot-spänningarna. 
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I figur 59 visas graf över hur hot spot-spänningarna förändras utmed svetsens längd i de fyra 

simuleringarna.  

 

Figur 59. Hot spot-spänningarnas förändring utmed svetsen längd från de fyra simuleringarna. 

De största skjuvspänningarna från de fyra simuleringarna av modell 1 i lastfall 3 summeras i 

tabell 17. 

Tabell 17. De största skjuvspänningarna uppmätta i de fyra simuleringarna av modell 1. 

Simulering 

nr. 

Flast, 

(x, y, z) [N] 

Maximal 

skjuvspänning 

lyftficka [MPa] 

Maximal 

skjuvspänning 

domex-plåt 

[MPa] 

Maximal 

skjuvspänning 

mothållsbalk 

[MPa] 

1 (493,1, -14120, 0) 199 198 135 

2 (0, -14120, 493,1) 202 191 134 

3 (-493,1, -14120, 0) 200 194 137 

4 (0, -14120, -493,1) 196 201 138 
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I lyftfickan uppmättes den största skjuvspänningen på cirka 202 MPa i simulering 2, se figur 

60. Området med den högsta skjuvningen var i alla fyra simuleringarna kontakten mellan 

stödbenets skarpa kant och lyftfickans botten. 

 

Figur 60. Skjuvspänningen i lyftfickan var som störst i simulering 2, till vänster. 

Till höger visas endast skjuvspänningar över 150 MPa. 

Ur simulering 4 erhölls den högsta skjuvspänningen i S355MCD-plåtarna. Området där 

skjuvspänningen var som störst var densamma för alla fyra simuleringarna, se figur 61. 

 

Figur 61. Simulering 4 gav den största skjuvspänningen i S355MCD-plåtarna till vänster. Till höger visas endast 

skjuvspänningar över 100 MPa. 
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Mothållet utsattes i simulering nummer fyra för den största skjuvande spänningen 138 MPa, 

se figur 62. 

 

Figur 62. Skjuvspänningen var som störst i simulering fyra till vänster. Till höger visas endast skjuvspänningar 

över 80 MPa.  

I kälsvetsarna var skjuvspänningen som störst cirka 135 MPa i simulering 2, se figur 63. 

 

Figur 63. Skjuvningen i svetsförbandet var som störst i simulering 2. 
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De största effektivspänningarna och skjuvspänningarna i skruvförbandet summeras i tabell 18. 

Tabell 18. Största effektiv- och skjuvspänningarna i de fem simuleringarna av skruvförbandet, lastfall 3. 

Simu-

lering 

Flast, 

(x, y, z) [N] 

Största 

effektivspänning 

skruvar [MPa] 

Maximal 

skjuvspänning 

skruvar [MPa] 

Största 

effektivspänning 

i hålkant lyftficka 

[MPa] 

Största 

effektivspänning 

i hålkant topplåt 

[MPa] 

1 (1231,4, -14075, 0) 219 117 81,6 130 

2 (0, -14075, 1231,4) 218 116 81,2 129 

3 (-1231,4, -14075, 0) 216 116 80,9 128 

4 (0, -14075, -1231,4) 218 116 81,4 129 

 

Ur simulering 1 erhölls den största effektivspänningen i skruvarna på cirka 219 MPa, se figur 

64. 

 

Figur 64. Effektivspänningen i skruvförbandet, lastfall 3 simulering 1. 
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Den största skjuvspänningen i skruvarna var cirka 117 MPa ur simulering 1, se figur 65. 

 

Figur 65. Skjuvspänningen i skruvförbandet, lastfall 3 simulering 1. 

I lyftfickans hålkanter var den största effektivspänningen cirka 81,6 MPa enligt simulering 1, 

se figur 66. 

 

Figur 66. Lyftfickans effektivspänning i hålkanterna, lastfall 3 simulering 1. 
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I topplåtens hålkanter var den största effektivspänningen cirka 130 MPa enligt simulering 1, 

se figur 67. 

 

Figur 67. Effektivspänningen i topplåtens hålkanter, lastfall 3 simulering 1. 
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Bilaga 5 – Resultat lastfall 4 

Den största deformationen som uppmättes i stödbenets ände mot truckens tyngdpunkt var 

cirka 2,31 mm i simulering nummer 1, se tabell 19. 

Tabell 19. Deformationen vid truckens tyngdpunkt för de 20 simuleringarna. 

Typ av lutning Simulering 
Operatörskraft 

(x , y, z) [N] 

Flast, 

(x, y, z) [N] 

Deformationen 

[mm] 

Roterad 2° kring x-

axelns negativa riktning 

1 (1000, 0, 0) (0, -12275, 0) 2,31 

2 (707, 0 ,707) (0, -12275, 0) 2,02 

3 (0, 0, 1000) (0, -12275, 0) 2,00 

4 (-707, 0, 707) (0, -12275, 0) 1,98 

5 (-1000, 0, 0) (0, -12275, 0) 1,98 

Roterad 2° kring x-

axelns positiva riktning 

6 (1000, 0, 0) (0, -12275, 0) 2,27 

7 (707, 0 ,707) (0, -12275, 0) 2,02 

8 (0, 0, 1000) (0, -12275, 0) 2,00 

9 (-707, 0, 707) (0, -12275, 0) 1,99 

10 (-1000, 0, 0) (0, -12275, 0) 1,99 

Roterad 2° kring z-

axelns negativa riktning 

11 (1000, 0, 0) (0, -12275, 0) 2,30 

12 (707, 0 ,707) (0, -12275, 0) 2,04 

13 (0, 0, 1000) (0, -12275, 0) 2,03 

14 (-707, 0, 707) (0, -12275, 0) 2,02 

15 (-1000, 0, 0) (0, -12275, 0) 2,02 

Roterad 2° kring z-

axelns positiva riktning 

16 (1000, 0, 0) (0, -12275, 0) 2,09 

17 (707, 0 ,707) (0, -12275, 0) 1,85 

18 (0, 0, 1000) (0, -12275, 0) 1,84 

19 (-707, 0, 707) (0, -12275, 0) 1,83 

20 (-1000, 0, 0) (0, -12275, 0) 1,82 

 

 

 

  



 

 

De största effektivspänningarna från de 20 simuleringarna summeras i tabell 20. 

Tabell 20. De största effektivspänningarna från de 20 simuleringarna av modell 1, lastfall 4. 

Simulering 
Operatörskraft 

(x, y, z) [N] 

Flast, 

(x, y, z) [N] 

Största 

effektiv-

spänning 

lyftficka 

[MPa] 

Största 

effektiv-

spänning 

domex plåt 

[MPa] 

Största 

effektiv-

spänning 

mothåll 

[MPa] 

Roterad 2° kring x-axelns negativa riktning 

1 (1000, 0, 0) (0, -12275, 0) 375 283 225 

2 (707, 0 ,707) (0, -12275, 0) 321 198 217 

3 (0, 0, 1000) (0, -12275, 0) 320 188 216 

4 (-707, 0, 707) (0, -12275, 0) 319 185 216 

5 (-1000, 0, 0) (0, -12275, 0) 319 189 217 

Roterad 2° kring x-axelns positiva riktning 

6 (1000, 0, 0) (0, -12275, 0) 374 278 220 

7 (707, 0 ,707) (0, -12275, 0) 330 191 210 

8 (0, 0, 1000) (0, -12275, 0) 329 181 208 

9 (-707, 0, 707) (0, -12275, 0) 328 178 208 

10 (-1000, 0, 0) (0, -12275, 0) 329 183 209 

Roterad 2° kring z-axelns negativa riktning 

11 (1000, 0, 0) (0, -12275, 0) 376 282 224 

12 (707, 0 ,707) (0, -12275, 0) 326 200 221 

13 (0, 0, 1000) (0, -12275, 0) 325 190 220 

14 (-707, 0, 707) (0, -12275, 0) 324 187 221 

15 (-1000, 0, 0) (0, -12275, 0) 324 192 222 

Roterad 2° kring z-axelns positiva riktning 

16 (1000, 0, 0) (0, -12275, 0) 378 252 252 

17 (707, 0 ,707) (0, -12275, 0) 283 172 243 

18 (0, 0, 1000) (0, -12275, 0) 284 164 241 

19 (-707, 0, 707) (0, -12275, 0) 284 160 241 

20 (-1000, 0, 0) (0, -12275, 0) 285 164 242 

 

 

  



 

 

I simulering 16 erhölls den största effektivspänningen på cirka 378 MPa i lyftfickan, se figur 

68. 

 

Figur 68. Effektivspänningens fördelning i simulering 16 till vänster. Till höger visas endast effektivspänningar 

över 200 MPa. 

Ur simulering 1 erhölls S355MCD-plåtarnas högsta effektivspänning på cirka 283 MPa, se 

figur 69. 

 

Figur 69. Effektivspänningen i S355MCD-plåtarna från lastfall 4, simulering 1. Till höger visas endast 

effektivspänningar över 150 MPa 
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Mothållets högsta effektivspänning på 252 MPa uppmättes i simulering nummer 16, se figur 

70. 

 

Figur 70. Effektivspänningen i mothållet ur simulering 16. Till vänster visas endast effektivspänningar över 140 

MPa. 
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De största skjuvspänningarna från de 20 simuleringarna av modell 1 i lastfall 4 summeras i 

tabell 21. 

Tabell 21. De största skjuvspänningarna uppmätta i de 20 simuleringarna av modell 1, lastfall 4. 

Simulering 
Operatörskraft 

(x, y, z) [N] 

Flast, 

(x, y, z) [N] 

Största 

skjuv-

spänning 

lyftficka 

[MPa] 

Största 

skjuv-

spänning 

domex plåt 

[MPa] 

Största 

skjuv-

spänning 

mothåll 

[MPa] 

Största 

skjuv-

spänning 

kälsvetsar 

[MPa] 

Roterad 2° kring x-axelns negativa riktning   

1 (1000, 0, 0) (0, -12275, 0) 212 156 123 69,0 

2 (707, 0 ,707) (0, -12275, 0) 170 109 119 79,5 

3 (0, 0, 1000) (0, -12275, 0) 170 104 119 80,7 

4 (-707, 0, 707) (0, -12275, 0) 170 101 119 81,3 

5 (-1000, 0, 0) (0, -12275, 0) 170 104 119 81,0 

Roterad 2° kring x-axelns positiva riktning   

6 (1000, 0, 0) (0, -12275, 0) 212 152 121 69,9 

7 (707, 0 ,707) (0, -12275, 0) 175 105 115 81,0 

8 (0, 0, 1000) (0, -12275, 0) 175 99 115 82,2 

9 (-707, 0, 707) (0, -12275, 0) 175 98 114 82,8 

10 (-1000, 0, 0) (0, -12275, 0) 175 100 115 82,6 

Roterad 2° kring z-axelns negativa riktning   

11 (1000, 0, 0) (0, -12275, 0) 214 155 124 64,5 

12 (707, 0 ,707) (0, -12275, 0) 173 110 123 74,8 

13 (0, 0, 1000) (0, -12275, 0) 172 105 123 76,0 

14 (-707, 0, 707) (0, -12275, 0) 173 103 123 76,6 

15 (-1000, 0, 0) (0, -12275, 0) 173 105 124 76,4 

Roterad 2° kring z-axelns positiva riktning   

16 (1000, 0, 0) (0, -12275, 0) 214 139 138 79,9 

17 (707, 0 ,707) (0, -12275, 0) 152 95 133 96,0 

18 (0, 0, 1000) (0, -12275, 0) 152 90 132 96,7 

19 (-707, 0, 707) (0, -12275, 0) 153 88 132 97,1 

20 (-1000, 0, 0) (0, -12275, 0) 153 90 133 96,9 

 

 

 

  



 

 

I lyftfickan uppmättes den största skjuvspänningen på cirka 214 MPa i simulering 16, se figur 

71.  

 

Figur 71. Skjuvspänningen i lyftfickan var som störst i simulering 16, till vänster. Till höger visas endast 

skjuvspänningar över 150 MPa. 

I S355MCD-plåtarna, simulering 1, erhölls den högsta skjuvspänningen, cirka 156 MPa, se 

figur 72. 

 

Figur 72. Simulering 1, lastfall 4, gav den största skjuvspänningen i S355MCD-plåtarna till vänster. Till höger 

visas endast skjuvspänningar över 100 MPa. 
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Mothållet utsattes i simulering nummer 16 för den största skjuvande spänningen 138 MPa, se 

figur 73. 

 

Figur 73. Skjuvspänningen var som störst i simulering 16 till vänster. Till höger visas endast skjuvspänningar 

över 90 MPa.  

I kälsvetsarna var skjuvspänningen som störst 97,1 MPa i simulering 19, se figur 74. 

 

Figur 74. Skjuvningen i svetsförbandet var som störst i simulering 19. Avståndet mellan svetsarna är förkortat i 

figuren. 
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De största effektivspänningarna, skjuvspänningarna samt effektivspänningarna i 

skruvförbandet summeras i tabell 22. 

Tabell 22. Största effektiv- och skjuvspänningarna i skruvförbandet från de 20 simuleringarna, lastfall 4. 

Simu-

lering 

Operatörskraft, 

(x, y, z) [N] 

Största 

effektiv-

spänning 

skruvar 

[MPa] 

Maximal 

skjuv-

spänning 

skruvar 

[MPa] 

Största 

effektiv-

spänning i 

hålkant 

lyftficka 

[MPa] 

Största 

effektiv-

spänning i 

hålkant 

topplåt 

[MPa] 

Roterad 2° kring x-axelns negativa riktning 

1 (1000, 0, 0) 165 83,3 56,6 104 

2 (707, 0 ,707) 164 82,9 56,4 104 

3 (0, 0, 1000) 161 81,6 55,7 102 

4 (-707, 0, 707) 159 80,4 54,9 100 

5 (-1000, 0, 0) 158 79,8 54,5 100 

Roterad 2° kring x-axelns positiva riktning 

6 (1000, 0, 0) 164 82,9 56,2 104 

7 (707, 0 ,707) 163 82,3 55,9 104 

8 (0, 0, 1000) 160 81,1 55,2 102 

9 (-707, 0, 707) 158 79,9 54,5 100 

10 (-1000, 0, 0) 157 79,4 54,1 100 

Roterad 2° kring z-axelns negativa riktning 

11 (1000, 0, 0) 163 83,1 60,8 102 

12 (707, 0 ,707) 163 82,6 60,5 102 

13 (0, 0, 1000) 160 81,4 59,8 100 

14 (-707, 0, 707) 158 80,2 59,0 98,7 

15 (-1000, 0, 0) 157 79,7 58,6 98,1 

Roterad 2° kring z-axelns positiva riktning 

16 (1000, 0, 0) 168 85,1 68,2 102 

17 (707, 0 ,707) 167 84,5 67,9 101 

18 (0, 0, 1000) 164 83,1 66,9 99,2 

19 (-707, 0, 707) 161 81,8 65,9 97,6 

20 (-1000, 0, 0) 160 81,2 65,4 96,9 

 

  



 

 

Ur simulering 16 erhölls den största effektivspänningen i skruvarna på cirka 168 MPa, se 

figur 75. 

 

Figur 75. Effektivspänningen i skruvförbandet, lastfall 4 simulering 16. 

Den största skjuvspänningen i skruvarna var cirka 85,1 MPa ur simulering 16, se figur 76. 

 

Figur 76. Skjuvspänningen i skruvförbandet, lastfall 4 simulering 16. 
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I lyftfickans hålkanter var den största effektivspänningen cirka 68,2 MPa enligt simulering 16, 

se figur 77. 

 

Figur 77. Lyftfickans effektivspänning i hålkanterna, lastfall 4 simulering 16. 

I topplåtens hålkanter var den största effektivspänningen cirka 104 MPa enligt simulering 1, 

se figur 78. 

 

Figur 78. Effektivspänningen i topplåtens hålkanter, lastfall 4 simulering 1. 
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