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Sammanfattning
Företaget Bruks tillverkar bl.a. mobila flishuggar vilka används till flisning av grot (grenar
och kvistar), klenare rundved eller träddelar. En separat dieselmotor driver flishuggen som
monteras på t.ex. en skotare, varav benämningen mobil. Efter bearbetning samlas flisen i en
integrerad balja som är monterad på flishuggens ram med bygelstolpar. När bygelstolparna
konstruerades gjordes detta med enkla handberäkningar och därför eventuellt med tilltagna
materialdimensioner. Syftet med examensarbetet är därför att undersöka hållfastheten och, om
möjligt, ge förslag på åtgärder som kan minska totalvikten på bygelstolpar tillhörande Bruks
mobila hugg 805 CT.

CAD-programmet Pro/ENGINEER användes som verktyg i projektet för att skissera de 2Dritningar, som utdelats av konstruktörer på Bruks, till solida 3D-komponenter. Det
tredimensionella montage som ritats i Pro/ENGINEER överfördes sedan till programmet
Pro/MECHANICA. Då konstruktionen var komplicerad och innehöll många delar fick den
delas upp i två olika modeller, den yttre och den inre bygelstolpen.

Det visade sig att produkten generellt sett inte är överdimensionerad dock finns
optimeringsmöjligheter, främst på de yttre bygelstolparna.

Abstract
This report is the result of a thesis as been implemented during the spring term 2009 at
the University of Gävle.

The company Bruks produces mobile chippers which are used for chipping logging
slash, roundwood and parts of trees. The chipper is powered by a separate diesel engine
and the chipper can be assembled on trucks, trailers or some other carrier vehicles.
When the chip has passed the chipper drum, the chip is collected in an integrated bin
which is mounted on the vehicles frame with dumping yokes. When these dumping
yokes were designed they were probably created with large material dimensions. The
aim with the degree project is hence to study the strengths of materials and, if possible,
to suggest an arrangement that can decrease the total weight on the dumping yoke on
Bruks´ mobile chippers 805 CT.

The CAD-program Pro/ENGINEER was used during the project for outlining the 2Ddrawings, as distributed of constructors on Bruks, to solid 3D-parts. The three-dimensional
assembly from Pro/ENGINEER was transferred to Pro/MECHANICA. The construction is
complex and contains many components, and therefore the model has been divided into two
different parts, the external and the internal dumping yoke.

The conclusion of the degree project is that the product generally is not over dimensioned.
However there are many options for optimizing, mainly on the external dumping yokes.
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1 Introduktion
I slutet av 1950-talet grundade Bror Eriksson Bruks i Arbrå, beläget cirka 15 km norr om
Bollnäs. Brors ansenliga intresse för produktion av flis ledde till att Bruks började tillverka
flismaskiner, även kallade flishuggar, för den träarbetande skogsindustrin. Kvalitén på den
förädlade flisen var mycket hög vilket gjorde att Bruks kundkrets ökade och företaget
expanderades.
Idag har företaget cirka 106 anställda och är världsledande inom tillverkning av flismaskiner.
Företagets omsättning 2008 var cirka 324 miljoner kronor och dess kunder finns inom sågverk
men framförallt inom energi och massaindustrin över hela världen.1

1.1 Mobil flishugg 805 CT
Bruks tillverkar bl.a. mobila flishuggar2 som används
till flisning av grot (grenar och kvistar), klenare
rundved eller träddelar. Flishuggen drivs av en separat
dieselmotor och kan monteras på t.ex. en skotare3,
därav benämningen mobil. Flisen samlas efter
bearbetning i en integrerad balja, vilken är monterad på
flishuggens ram med bygelstolpar. Det sitter således en
bygelstolpe på vardera sida om baljan. Vid tömning av
baljan lyfter bygelstolparna baljan och tippar den så att
flisen hamnar på sidan av vägen eller i en container
(figur 1). Fördelen med att kunna placera ett flisaggregat
på en skotare är att flisen upptar mindre volym än vad
grot gör. Detta gör att transporter kan minimeras både i
skog och på väg där flisen kan transporteras vidare i
containrar.

Figur 1. När flisbaljan är full kan den
lyftas upp och tömmas på sidan av vägen
eller i en container med hjälp av
bygelstolparna (källa: www.bruks.com).

1

Bruks, [www.bruks.com], gå in på products och sedan mobil chippers
För information om modellen 805 CT gå in på: Bruks, [http://www.bruks.com/en/Products/Mobilechippers/805-CT/]
3
Skotare är en skogstraktor med integrerad kran som kan transportera timmer från hyggen till närmaste väg
2

1

Modellbeteckningen 805 CT betyder att produkten tillhör den femte generationens mobila
flishuggar samt att den har en flistrumma med en diameter på 80 cm.

Under själva flisprocessen matas grot in i flishuggen med hjälp av den befintliga kranen på
t.ex. en skotare (figur 2). Flisaggregatet är placerat mellan kranen och baljan. Dieselmotorn
som driver flisaggregatet sitter
under främre delen av baljan.
Baljan är därför osymmetrisk vilket
gör att den främre bygelstolpen
kommer att ta upp mindre krafter
än den bakre bygelstolpen
(förklaras vidare i kapitel 2.2.3).
Figur 2. Grenar och kvistar mals till flis och matas genom en
kanal ut till baljan (källa: www.bruks.com).

Matarbordet är den del av flishuggen som kranföraren placerar de träddelar som ska flisas. På
matarbordet, som finns med olika utföranden och kan väljas efter behov, sitter flera
inmatningsrullar som tvingar groten mot huggtrumman (figur 3). Flisutmatningen är placerad
efter huggtrumman och gör att flisen matas vidare ut genom flisröret och slutligen hamnar i
baljan.

Flisrör
Inmatningsrulle
Flisutmatning
Matarbord

Huggtrumma

Figur 3. Visar en schematisk bild över flismaskinen (källa: www.bruks.com).
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1.1.1 Bygelstolpar
Bygelstolparnas huvudfunktion, förutom att hålla baljan på plats vid transport och lastning, är
att lyfta upp och tippa baljan (figur 4). Bygelstolparna består av två huvuddelar, den inre och
den yttre bygelstolpen, som är rörbara mot varandra och deras lägen styrs av en cylinder, även
kallad lyftcylinder. Den inre bygelstolpen har en glidplast längs hela kontaktytan mot den
yttre bygelstolpen för att dessa delar lätt ska kunna glida mot varandra. Se bilaga 6 för
sammanställningsritningar.

Den enda skillnaden mellan den främre och den bakre bygelstolpen är att lyftcylindern, d.v.s.
den cylinder som lyfter baljan, har en mindre kolvarea på den främre bygelstolpen.
Anledningen till detta är att den bakre lyftcylinderns minussida är kopplad till den främre
lyftcylinderns plussida.

Främre bygelstolpe

Bakre bygelstolpe
Yttre bygelstolpe
Tippcylinder

Inre bygelstolpe
Lyftcylinder
Figur 4. De vänstra bilderna visar baljan och bygelstolpen vid transport och lastposition. Bilderna i
mitten visar positionen då lyftcylindern är helt utskjuten. De högra bilderna åskådliggör konstruktionen
vid tippning av baljan när tippcylindern har nått fullt utskjutet läge.

3

1.1.2 Projektets bakgrund
När bygelstolparna konstruerades gjordes detta med enkla handberäkningar och därför
eventuellt med tilltagna materialdimensioner. Dvs. bygelstolparna har tidigare aldrig
beräknats i ett FEM4-program. Detta är en av anledningarna till det här examensarbetet då en
undersökning om konstruktionen kan göras lättare är befogad. Detta är viktigt då större
mängd flis kan lastas när tomvikten minskar samt att materialåtgången kan minskas, vilket
påverkar produktens pris. En annan detalj som är av intresse att undersöka är huruvida
bygelstolpar och balja klarar av belastningen från hela ekipaget, inkluderat vikten från skotare
eller dumper, om ekipaget av någon anledning skulle välta.

1.2 Syfte
Syftet med examensarbetet var att undersöka hållfastheten och, om möjligt, ge förslag på
åtgärder som kan minska totalvikten på bygelstolpar tillhörande Bruks mobila hugg 805 CT.

1.2.1 Inledande frågeställningar


Hur fördelar sig spänningen i konstruktionen och hur stor är den i förhållande till
materialets sträckgräns



Är det möjligt att viktreducera någon av de ingående komponenterna?

1.2.2 Projektmål
Målsättningen med projektet delades in i två olika delmål för att tydligt visa vad
examensarbetet skulle ge, både i resultat och i erfarenheter. Det centrala målet som väger
tyngst och är avgörande för ett positivt omdöme av projektet är produktmålet, d.v.s. resultatet
av examensarbetet. Processmålet beskriver vad examensarbetet kan ha gett för personliga
erfarenheter i form av ökad kompetensnivå efter projektavslutningen.
Produktmål: Utföra FEM-analyser med de krafter som bygelstolparna utsätts för samt
hitta potentiella möjligheter till viktreducering.
Processmål: Erhålla ytterligare kunskaper inom hållfasthetsberäkningar men även skapa en
affärskontakt och erfarenheter som kan fungera meriterande vid en framtida anställning.

4

FEM står för Finita Element-Metoden och beskrivs vidare i kapitel 1.8.7
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1.3 Förutsättningar
För att syfte och produktmål ska kunna uppfyllas krävs tillämpning av kunskaper inom flera
områden där följande huvudverktyg kommer att tillämpas:
Modellering: CAD5-programmet Pro/ENGINEER (PRO/E) kommer att användas för att
modellera de befintliga 2D-ritningar som utdelats av konstruktörer på Bruks. Detta för att
skapa 3D-modeller.
Kraftanalys: För att kunna utföra beräkningsdelen kommer 3D-modellerna att överföras till
Pro/MECHANICA (PRO/M) där FEM-analyser kan utföras.
Hållfasthetslära: För att verifiera att FEM-analyserna stämmer med verkligheten kommer
resultatet från vissa av dessa jämföras med traditionell hållfasthetslära som görs genom
handberäkning.

1.4 Avgränsningar
Allmänt:


Egna ritningar kommer inte att utföras



Angående material- och geometrioptimeringen kommer endast förslag på tänkbara
åtgärder att ges, inte kompletta lösningar som är redo att tillverkas

Angående modellering och FEM i Pro/E:


2D-ritningar från Bruks används som underlag vid modellering



Namn på partfilerna anges efter komponentnamn följt av ritningsnummer. (Exempel:
axeltapp_412812)



Endast bygelstolpar modelleras och undersöks, d.v.s. baljan kommer inte att behandlas



Endast statiska analyser kommer att utföras



Cylindrar kommer inte att undersökas angående hållfasthet



Endast en av de mest utsatta svetsarna kommer att undersökas. De övriga svetsarna
kommer inte att behandlas

5

CAD står för Computer Aided Design, vilket kan översättas till datorstödd konstruktion.
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1.5 Riskanalys för projektet
Risken för att problem uppstår i ett projekt är stor. För att kunna minimera eller i så hög grad
som möjligt undvika problem kan orsakerna till dessa klarläggas och diskuteras. Nedan följer
ett antal tänkbara risker och hur vissa av dessa kan undvikas så att antalet tänkbara problem
minskar.

Vid avancerade modeller krävs mycket god prestanda av den dator som beräkningarna utförs
i, vilket kan vara ett problem om kapaciteten inte räcker till för de beräkningar som krävs.
Lösningen kan vara att dela upp modellen och analysera olika delar var för sig.

Det kan vara svårt att uppskatta tidsåtgången för varje moment i projektet vilket kan leda till
att resultatet inte blir vad som var tänkt från början. Även oförberedd frånvaro i form av
sjukdom kan vara en orsak till att tidsplaneringen inte kan följas. Det kan därför vara bra att
ha detta i åtanke.

Vid övergång mellan 2D och 3D brukar ritningarna oftast inte stämma vilket gör att de
modellerade delarna kanske inte passar ihop. Lösningen på detta är att ändra de mått som inte
stämmer så att de olika delarna passar ihop. Dessa förändringar gör att 3D modellen inte exakt
överensstämmer med de bifogade 2D ritningarna. Skillnaderna är oftast så marginella att
dessa inte påverkar resultatet.
Felantaganden om olika detaljer i beräkningarna kan undvikas via en metodisk arbetsgång
som förankras och bekräftas genom litteraturstudier. Det är även viktigt att upprätthålla en
regelbunden kontakt med uppdragsgivare och handledare så att projektet följer rätt spår. En
FMEA6 kommer att utföras så att felantaganden undviks om hur randvillkor utformas.

6

För mer information om FMEA se kapitel 1.7.5

6

1.6 Metod
För att uppfylla syftet har ett antal metoder används. Dessa har används som verktyg för att
underlätta vägen till det färdiga resultatet. Nedan beskrivs själva metoderna och hur de
använts.

1.6.1 Tidsplanering
Examensarbetet innefattar 400 timmars heltidsstudier och pågick under vårterminen 2009.
Inom ramen för dessa timmar ingår bl.a. faktaundersökningar, studiebesök, redovisningar
samt rapportskrivning. Vid stora projekt är en tidsplanering viktig för att alla delar ska kunna
genomarbetas med ett gott resultat. För att snabbt och enkelt få en bra översikt över projektet
kan exempelvis ett Gantt-schema skapas. Metoden skapades av Henry L. Gantt för att
underlätta skeppsbyggarprogram under andra världskriget.7 Schemat är uppbyggt som ett
koordinatsystem där den horisontella axeln motsvarar tiden och den vertikala axeln anger
vilka aktiviteter projektet innehåller. För att kunna avgränsa uppgiften och få en överskådlig
blick över projektets omfattning gjordes därmed en planering i form av ett Gantt-schema
(bilaga 1).

När planeringen för examensarbetet genomfördes gjordes en lista över de aktiviteter som
projektet skulle komma att innehålla. Därefter utfördes en tidsbedömning av varje fas/del. En
exakt tidsbedömning är dock svårt att formulera vid ett projekts början, vissa överträdelser har
därmed förekommit. Dock har tidsplaneringen varit ett bra hjälpmedel längs projektets gång.
Planeringen delades in i tre olika faser:
Fas 1

Modellera bygelstolpe i Pro/E (kapitel 2, Förberedelser)

Fas 2

Utföra FEM-analyser i Pro/M, beräkningsdel (kapitel 3, Beräkningsdel)

Fas 3

Undersöka möjlighet till viktreduktion (kapitel 4, Optimering)

7

Bergman, Bo och Klefsjö, Bengt, Kvalitet från behov till användning, sidan 577
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1.6.2 Pro/ENGINEER
CAD-programmet Pro/E användes som verktyg för att skissera de 2D-ritningar, som utdelats
av konstruktörer på Bruks, till solida 3D-komponenter. De olika komponenterna monterades
sedan samman i ett montage som slutligen visade hela produkten. Tillvägagångssättet inom
Pro/E är att en skiss ritas upp i två dimensioner. Därefter extruderas eller roteras skissen så att
den blir en solid part.8 Det färdiga montaget användes sedan som underlag för
beräkningsdelen samt för bilder till rapport och presentation, men även till att skapa
illustrerande filmer om hur bygelstolparna arbetar. Dessa filmer användes som
exemplifierande visualiseringsverktyg vid diskussion och presentation kring bygelstolparna.

1.6.3 Pro/MECHANICA
Mechanica är en tilläggsmodul till Pro/E. Modulen kan bl.a. användas för att kontrollera vilka
statiska spänningar och töjningar som uppstår i en konstruktion p.g.a. olika krafters
påverkan.9

Det tredimensionella montage som ritats i Pro/E överfördes till Mechanica. Eftersom
konstruktionen var komplicerad och innehöll många delar fick den delas upp i två olika
modeller, den yttre och den inre bygelstolpen. Modellerna gjordes sedan om till skalmodeller.
En skalmodell innebär att en solid konstruktion simuleras genom att ett skal med den solida
komponentens form tilldelas en tjocklek. Fördelen med detta var att de FEM-analyser som
utfördes inte krävde stor datorkapacitet. När modellerna var klara kunde randvillkor10, som
låsningar och kraftpåkänningar, simuleras på konstruktionen.

1.6.4 Produktanalys
För att få en uppfattning om spänningens storlek och hur den fördelas gjordes en
produktanalys för den befintliga konstruktionen. Första steget av produktanalysen var att
kartlägga de kraftpåkänningar som bygelstolpen utsätts för vid tippning av flisbaljan.
Information om dessa krafter insamlades genom diskussioner och samtal med de anställda på
Bruks. Det krävdes även en kontaktanalys för att reda ut de krafter som den yttre bygelstolpen
påverkar den inre bygelstolpen med. När krafterna var kända kunde sedan FEM-analyserna
utföras på skalmodeller i Mechanica för att visualisera spännings- och deformationsbilder
över konstruktionen. Produkten var därmed analyserad (kapitel 3, Beräkningsdel).
8

Dahlén, Finn, Skapa solidmodeller med Pro/ENGINEER, sidan 12
Forsman, Daniel, Avancerad konstruktion med pro/engineer och pro/mechanica, sidan 3-4
10
Randvillkor beskrivs vidare i kapitel 1.7.9
9
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1.6.5 FMEA
Failure Mode and Effect Analysis är en metod som bl.a. används för att systematiskt bedöma
risker med randvillkor och antaganden som antagits för FEM-beräkningarna. Jag valde att
använda metoden för att komma med förslag och hitta åtgärder som minskade risken för
felorsaker vid beräkningarna. Metoden användes på följande sätt:


Utgå från de tänkta analyserna och hitta så många fel som möjligt



Bedöm vad felen kan leda till



Skriv ner tänkbara orsaker varför fel uppstår



Fokusera på de värsta riskerna och åtgärda dessa först



Gör en ny bedömning11

1.6.6 CES Edupack
CES Edupack är ett datorprogram som används för att undersöka olika materialtyper. I
programmet kan olika gallringar genomföras för att få fram ett material som uppfyller vissa
krav angående sträckgräns, brottgräns, pris och densitet. Dessa olika krav kan även ritas upp i
en graf där x och y axlarna kan bestämmas utifrån önskade kriterier där de olika materialen
kan jämföras med varandra.

11

Forsman, Daniel, Konstruera med Pro/ENGINEER Wildfire 3.0, sidan 38
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1.7 Teori
Grundläggande begrepp som används i rapporten kommer här att definieras och förklaras.
Även FEM-metoden kommer att beskrivas lite närmre.

1.7.1 Kraft och moment
En kropp som innehar en massa får genom jordens tyngdacceleration en normalkraft riktad
mot dess underlag. Definitionen för kraft är F  m  g , där m är massan i kg och g är
tyngdaccelerationen och har en storlek på cirka 9,82 m / s 2eller N / kg . Enheten för kraft är
N  kg  m / s 2 .12

Ett moment definieras kraft gånger hävarm, M v  F  d , och har därigenom enheten Nm. Vid
en momentekvation väljs en punkt, gärna med okända krafter, som de övriga krafterna vill
vrida runt. Hävarmen anges vinkelrät mot kraftens riktning, vilket gör att okända krafter
därigenom kan räknas ut.

1.7.2 Spänning
När ett material utsätts för krafter eller moment uppkommer spänningar i materialet.
Spänning, betecknad med sigma (σ), har samma definition som tryck nämligen: kraft genom
area,   F / A , och har enheten N/mm2 eller MPa.
N
 MPa
mm 2

1.7.3 Huvudspänning
Spänningar kan uppstå i en konstruktion i godtyckliga riktningar, inte bara i x, y och zriktningar. Beroende på betraktningsvinkel jämtemot x, y och z-axlarna så finns det en viss
vridning för varje punkt där inga skjuvspänningar förekommer utan bara rena drag- och
tryckspänningar. Spänningarna som uppkommer med den orienteringen för respektive punkt
kallas för huvudspänningar. Huvudspänningarna rangordnas efter storlek och benämns σ1, σ2
och σ3.13

12
13

Ekstig, Börje och Boström, Lennart, Fysik A, sidan 100 och 111
Adams, Vince, Building Better Products with Finite Element Analysis, sidan 36-37
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1.7.4 Effektivspänning
Vid beräkning av tredimensionella modeller blir spänningsfallet komplicerat. För att få en
länk mellan det tredimensionella spänningstillståndet och materialdata, såsom sträckgräns,
kommer effektivspänning enligt von Mises teori att användas. Von Mises formel räknar ihop
ett medelvärde av huvudspänningarna enligt följande:14

 VM 

 1   2 2   2   3 2   3   1 2
2

Observera att effektivspänning alltid är positiv och därmed inte skiljer på tryck- och
dragspänningar.

1.7.5 Deformation
Varje kropp som utsätts för en last kommer att deformeras. Om t.ex. en stång utsätts för en
dragande kraft kommer den att deformeras och förlängas en viss sträcka. Många gånger
dimensioneras en konstruktion inte av effektivspänning utan av tillåten deformation.15

1.7.6 Elasticitetsmodul
Vid små deformationer kan ett material antas vara linjärt elastiskt, d.v.s. efter en deformation
så återfjädrar materialet till sin ursprungsform utan kvarstående formförändring. Om
spänningen i materialet vid deformation däremot uppnår sträckgränsen kommer detta inte att
ske. Materialet kommer då att flyta och vid återfjädring kommer en kvarstående formändring
att uppträda. Anta att deformationen är liten och spänningarna i materialet inte uppnår
sträckgränsen, då kommer elasticitetsmodulen att vara kvoten mellan spänning och töjning:

E

förlängning

där töjningen är  
ursprungsl ängd


Elasticitetsmodulen eller E-modulen är en materialparameter och innehar enheten N/mm2. För
vanliga stålsorter ligger denna runt 200 GPa.16

14

Adams, Vince, Building Better Products with Finite Element Analysis, sidan 59
Dahlberg Tore, Teknisk hållfasthet, sidan 30
16
Ibid, sidan 40-41
15
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1.7.7 Finita element-metoden (FEM)17
Vid komplexa former är det svårt att handräkna
hur spänning och deformation fördelar sig i ett
F

material. Ett exempel på en sådan form är om
delen som berörs har varierande area. Ta
exempelvis en stång som belastas med kraften F
och är fast inspänd i den andra änden (figur 5).

Figur 5. En stång med varierande
tvärsnittsarea belastas med en kraft.

Ett sätt att förenkla formen på stången är genom
att den approximeras till rektangulära former,
F

vilka är enklare att beräkna (figur 6). För
enkelhetens skull delas stången i detta exempel
bara in i två olika element. I FEM-programmet
blir det dock betydligt fler element än två, vilket
approximerar resultatet bättre.

De olika elementen ses sedan som fjädrar med

Figur 6. Stången delas in i två olika
delar för att enklare kunna hanteras.

k1
k2

olika styvheter och betecknas med index k1 och

F

k2 (figur 7). Mellan elementen införs noder som
kan ses som en sammanlänkning mellan de olika
elementen.

Figur 7. Delarna ses som element med
olika styvheter.

Om endast ett element betraktas (figur 8), och
förlängningen u samt kraften F införs vid varje

F1

nod, kan en jämviktsekvation tecknas. Enligt

F2
k1

Hooke´s lag betecknas fjäderkraft F  k  u ,
förutsatt att materialet är linjärt i förhållande till
Nod 1

kraften. Jämviktsekvationerna blir:

Nod 2

F1  k1 (u1  u2 )
u1

F2  k1 (u2  u1 )

17

u2

Figur 8. Ett element betraktas.

Forsman, Daniel, Avancerad konstruktion med Pro/ENGINEER och Pro/MECHANICA, sidan 27ff, och
Persson, Gert, FEM-modellering med Pro/MECHANICA, sidan 13-14
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Dessa ekvationssystem kan skrivas om i matris- och vektorform enligt följande:
 k1
 k
 1

 k1   u1   F1 


k1  u2   F2 

Genom att lösa denna matrisekvation kan förlängningen, d.v.s. deformationen, räknas ut i
varje element. Deformationen kan sedan räknas om till spänning genom att använda Hooke´s
lag i en annan form, som påverkas av E-modulen, nämligen:   E   . Eftersom   u / L
kan ekvationen skrivas om till:   E  u / L . Då förlängningen u redan är uträknad kan
spänningen lätt räknas ut. Det är därmed viktigt att verifiera att deformationerna blir som
tänkt, eftersom det är dessa som sedan räknas om till spänningar. Observera att detta endast
gäller för ett element.
F2

Genom att göra samma uppställning av jämviktsekvationer

F3
k2

för det andra elementet kan detta också medräknas. Antag att
nod tre införs där det andra elementet slutar (figur 9). Då
kommer kraften F3 och förlängningen u3 att tillkomma i

Nod 2

Nod 3

ytterligare ett matrissystem som blir:
 k2
 k
 2

 k 2  u2   F2 


k 2  u3   F3 

u2

u3

Figur 9. Det andra elementet.

Ovan har ett matrissystem för båda elementen redovisats. Dessa matrissystem kan sedan
sammanlänkas i följande assemblering, d.v.s. matriserna sätts ihop till en matris:
 k1
 k
 1
 0

 k1
k1  k 2
k2

0   u1   F1 
 k 2   u 2    F2 
k 2  u3   F3 

För att lösa detta ekvationssystem krävs randvillkor i form av krafter eller kända
förskjutningar. Styvheten k för varje element måste också vara känt. När dessa är kända kan
FEM-programmet räkna ut de okända storheterna vilket slutligen resulterar i deformationsoch spänningsbilder över den analyserade konstruktionen.

Det är nu lätt att förstå att det krävs stor datorkapacitet då antalet element kan vara många och
det kan bli upp mot en miljon ekvationer som ska lösas.
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1.7.8 Konvergens
Modulen Mechanica använder P-metoden som konvergensverktyg. Med detta menas att
noggrannheten hos formfunktionen på elementen ökar då polynomgraden ökar. D.v.s. om ett
element har en relativt komplicerad form så kan en hög polynomgrad beskriva detta element,
trots den avancerade geometrin, på ett bra sätt. Konvergensen, som ger ett mått på
beräkningens noggrannhet, beslutar vilken polynomgrad elementen måste ha för att tillräcklig
noggrannhet ska kunna ges.

Single-pass är det konvergensalternativ som används för analyserna. Funktionen är sådan att
programmet kör en analys med polynomgrad 3 och därefter analyseras feluppskattningen på
varje viktigt område i modellen. Desto högre feluppskattning ett område har, ju högre
polynomgrad tilldelas området. Därefter körs analysen igen med de nya formfunktionerna av
högre polynomgrad.18

1.7.9 Randvillkor
Randvillkoren beskriver övergången mellan modellens geometri och omgivningens geometri
eller förhållande. Dessa kan vara krafter eller låsningar som påverkar modellen. Modellen
som analyseras måste vara låst i samtliga riktningar.

1.7.10 Kontaktanalys
En kontaktanalys behövs för att se hur krafter överförs mellan olika komponenter, d.v.s. vad
som händer när två kroppar kommer i kontakt med varandra och överför krafter sinsemellan.
För att detta ska fungera krävs att laster, tvång och kontaktställen är definierade.

18

Forsman, Daniel, Avancerad konstruktion med Pro/ENGINEER och Pro/MECHANICA, sidan 57
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2 Förberedelser
Det första steget i examensarbetet var att skapa en tredimensionell CAD-modell. Underlaget
var 2D-ritningar från Bruks (se bilaga 6 för sammanställningsritningar). Komponenterna
ritades upp, kontrollmättes och färgsattes. Därefter monterades komponenterna samman i två
olika montage, den inre och den yttre bygelstolpen. De två montagen sammanställdes sedan i
en körbar modell (figur 10).

Figur 10. Bilden till vänster visar den inre bygelstolpen, mittenbilden den yttre och bilden till höger
produkten hopmonterad med cylindrar samt infästning mot baljan.

2.1 Fysik modell
En fysisk 3D-modell skrevs ut på Högskolan i Gävle. Modellen hade
rörliga cylindrar och den yttre bygelstopen kunde därigenom lätt
skjutas in och ut (figur 11). Detta gjorde att randvillkor som krafter
och låsningar lättare kunde undersökas. Modellen var även ett stort
hjälpmedel vid diskussion runt
vilka delar av produkten som
eventuellt kunde omkonstrueras
och göras lättare.

Figur 11. En rörlig fysisk modell skrevs ut för att tydligare se randvillkor
som krafter och låsningar (eget foto).
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2.2 Randvillkor
De olika påfrestningar, krafter och låsningar som bygelstolparna utsätts för kommer att
kartläggas. Beräkningen av bygelstolpen delades upp i två olika delar, inre och yttre
bygelstolpe. Detta gjordes för att det är svårt att utföra FEM-analyser med rörliga delar.
Uppdelningen påverkade dock inte resultatet. Genom kontakt med konstruktörer19 på Bruks
gavs följande information om hur randvillkoren ska utformas:

Låsning av den inre bygelstopen


I verkligheten monteras fotplattan fast
med skruvar. För att simulera detta i
analysen kommer modellen att låsas vid
fotplattan där skruvarna trycker mot
godset (figur 12).
Figur 12. Visar hur bottenplattan kommer att
låsas.

Allmänt


Baljans tomvikt: 1900 kg



Lastvolym: 21 m3



Densitet för flis: 300 kg/m3



Hydraultryck: 200 bar på plussidan och 80 bar på minussidan



Hydraulikflöde: 150 L/min



Lyfttid: cirka 4 sek



Tipptid: cirka 12,8 sek



Cylindrarna har ingen ändlägesdämpning, vilket betyder att kolven stannar med ett
slag

Fortsättningsvis kommer den inre och den yttre bygelstolpen att behandlas separat. Krafter
som påverkar den inre bygelstolpen kommer att utredas först.

2.2.1 FMEA
En FMEA gjordes över randvillkorens utformning (bilaga 3). Detta för att minska risken för
att felaktiga antaganden görs vid FEM-beräkningarna.

19

Lundh, Janne och Forsberg, Göran den 16 februari 2009
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2.2.2 Inre bygelstolpe
Då baljan lyfts skapas en kraft Flyftcyl som verkar mot axeltappen där cylindern är infäst (figur
13). Vinkel α är 64 grader, d.v.s. kraften är inte parallell med stolpen som har en vinkel på 61
grader mot horisontalplanet. Det maximala trycket på cylinderns plussida, som har en
kolvdiametern på 100 mm, är 200 bar. Detta ger den största kraft som cylinderfästet kan
Fmom
utsättas för:

p

FCyl
A

 Flyftcyl  p  A  20 

 100 2
 158 kN
4

Där:
p = 200 bar = 200 ∙ 105 Pa = 20 MPa = 20 N/mm2

A = kolvarean =

 d
4

Fmom

2

mm2
Flyftcyl

Den maximala kraften på infästningen till
lyftcylindern blir alltså cirka 158 kN. När

α

lyftcylindern har nått maximalt utskjut
kommer kolven att stanna med ett slag, då
cylindern inte har någon ändlägesdämpning.

Figur 13. Visar vilka krafter den inre
bygelstolpen kan utsättas för.

Hur detta påverkar bygelstolpen är svårt att

säga, men eftersom det nominella trycket ligger runt 120 bar kan det maximala trycket på 200
bar ses som en säkerhetsfaktor mot effekter i ändläget.

Den inre bygelstolpen kommer även att utsättas för ett kraftpar, Fmom, som skapar ett vridande
moment kring det lutande benröret. Detta kraftpar är i analysen placerat för att simulera den
yttre bygelstolpen när den nått sitt översta läge, d.v.s. när tippcylindern är helt utskjuten och
flisen inte har hunnit åka av. Detta eftersom det är vid denna position det största momentet på
bygelstolpens fot uppstår (bevisas i bilaga 7). Flisen kommer naturligtvis att börja glida av
tidigare men detta antagande måste göras eftersom flisen kan vara fastfrusen. Kraften Fmom
undersöks vidare i avsnitt 2.2.4.
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Fbalja

2.2.3 Yttre bygelstolpe
Kraften Flyftcyl är lika stor som kraften på den inre
bygelstolpen fast motriktad, nämligen 158 kN (figur
14). Även kraftparet Fmom är lika stort på den yttre som
den inre bygelstolpen och undersöks vidare i avsnitt
2.2.4. Storleken på kraften Ftippcyl är beroende av vilken
position baljan har. Den kommer dock inte att bli större
än vad det maximala trycket i cylindern ger upphov till.

Flyftcyl

Cylindern har en diameter på 125 mm och det
maximala trycket är 200 bar, detta ger att Ftippcyl är:

Fmom

2

Ftippcyl  p  A  20 

 125
 246 kN
4

Kraften Fbalja kommer att vara som störst då baljan
antas vara fullastad med blöt flis. Eftersom baljan

Ftippcyl

inte är symmetrisk kommer den bakre bygelstolpen

Fmom

att ta upp mer än hälften av baljans vikt (figur 15).
Därför räknades krafterna ut separat för den främre
och den bakre bygelstolpen, för att sedan användas

Figur 14. Visar vilka krafter den yttre
bygelstolpen kommer att utsättas för.

på respektive del vid FEM-analysen.

Tyngden på baljan räknades ut:


Baljans tomvikt: 1900 kg



Lastvolym: 21 m3



Densitet för flis: 300 kg/m3



Tyngdacceleration: 9,82 N/kg

Fbalja  9,82  (1 900  21  300)  80 524 N

Med en enkel momentekvation räknas Fbak ut:
F fram : Fbak  4 052  Fbehållare  2 309  0

Fbak 

2309 mm

Fbehållare = 80 524 N



80 524  2 309
 45 900 N
4 052

Ffram

Fbak
4052 mm

Figur 15. Genom en momentekvation kan kraften
på den främre och den bakre bygelstolpen räknas
ut.
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De mått som används i momentekvationen är uträknade i Pro/E. Detta gjordes genom att
ange densiteten 7850 kg/m3 på baljan och montera in en solid part, med densiteten 300
kg/m3, som har samma mått som lastutrymmet för att simulera flisen. Kraften Ffram och Fbak
verkar där centrumet av örat på bygelstolpen är infäst mot baljan (figur 15 föregående sida).

Kraften på den bakre bygelstolpen blir cirka 45,9 kN medan kraften på den främre
bygelstolpen endast blir 34,6 kN. Det skiljer därmed cirka 11,3 kN mellan bygelstolparna
vilket motsvarar en massa på cirka 1150 kg. Bygelstolparna tillverkas idag med samma
dimensioner vilket ställer en befogad fråga:

Hur mycket vikt skulle sparas i förhållande till kostnaden för att omkonstruera och tillverka
den främre bygelstolpen med tunnare dimensioner än den bakre?

Huruvida tillverkningskostnaden kan minskas eller ej kommer inte att behandlas i detta
examensarbete eftersom en undersökning av priset ligger utanför projektets avgränsningar,
dock kommer en separat FEM-analys att göras på den främre bygelstolpen. En analys som
leder till att spänningsbilderna mellan den främre och den bakre bygelstolpen kan jämföras.
Syftet med detta är att se om det är någon idé att konstruera den främre bygelstolpen
annorlunda än den bakre bygelstolpen.
Bearing load
Vid infästningarna till cylindrarna kommer Bearing load att användas för att simulera
kraftöverföringen från cylinder till axeltapp. Detta är ett randvillkor som delar upp kraften i en
cosinusfunktion, vilket stämmer bra med verkligheten eftersom kraften inte blir jämnt fördelat
över anläggningsytan (figur 16). Ett koordinatsystem placeras i centrum av axeltappen så att
x-axeln i koordinatsystemet har samma riktning som kraftvektorn från cylindern. Detta
underlättar då kraften ska appliceras på axeltappen eftersom koordinatsystemet då kan väljas
som referens.

Figur 16. Bearing load kommer att användas för att simulera kraften
som uppkommer på axeltappen från cylindern.
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2.2.4 Kraftparet Fmom
Kraftparet Fmom bestäms av baljans
tyngdpunktsläge då den är fullastad med flis (figur
17). Storleken på dessa krafter är mer komplexa att
räkna ut än de tidigare. Det är nämligen svårt att
veta med hur stort moment cylindrarna kommer att
vrida tillbaka den yttre bygelstolpen (den översta
delen i figuren). Figuren visar att kraften Mg som
utgörs av baljans tyngd vill vrida åt ett håll
samtidigt som krafterna i cylindrarna skapar ett

Mg = m ∙ g

moment som vill vrida åt det andra hållet. Det
kommer även att bli olika påfrestningar beroende
på vilket läge baljan befinner sig i. Det största
Figur 17. Tyngdpunkten på baljan.

momentet mot infästningen på fotplattan ges då
tippcylindern har fullt utskjutet läge (bilaga 7). För

1 287 mm

att avgöra vilket fall som ger det största värdet på
kraften Fmom, görs en kontaktanalys mellan den
yttre och den inre bygelstolpen.

För att kunna utföra kontaktanalysen
måste tyngdpunktsläget räknas ut (figur
18). Tyngdpunktsberäkningen är

257 mm

densamma som den i kapitel 2.2.3, dock
ses baljan nu från kortsidan. Måtten används för att
placera masselementet som simulerar baljans vikt i
kontaktanalysen. Observera att tyngdpunktsläget är
det värsta tänkbara eftersom detta normalt kommer
att flyttas närmare bygelstolpen om flisen börjar
glida av innan maximalt utskjut har uppnåtts.

Mg = m ∙ g
Figur 18. Tyngdpunkten sett från sidan när
baljan är fullastad med flis.

En förenklad utformning av bygelstolpen ritas som skalelement i Pro/E. Cylindrarna ersätts av
cirkulära balkar och ett masselement placeras vid behållarens tyngdpunkt. Masselementet
sammanbinds med de två axlarna där baljan är infäst i bygelstolpen med fasta/stela kopplingar
(figur 19, nästa sida). Fördelen med detta är att det är lätt att byta storlek på massan beroende
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på om det är den främre eller den bakre bygelstolpen som krafterna räknas ut till. Det är även
lätt att ändra tippläge på baljan för att undersöka vilken position tippcylindern ska ha när
krafterna blir som störst. Eftersom spänningen på fotplattan är ointressant i kontaktanalysen
låses bygelstolpen längs hela fotplattan. Genom att prova olika utskjutningslängder på
tippcylindern kan kontaktkrafterna mellan den inre och den yttre bygelstolpen kartläggas. Den
bakre bygelstolpen analyseras med ett masselement på 4,59 ton. Lyftcylindern är utskjuten till
max, massan av det yttre benröret försummas, vilket ger följande resultat (figur 20):

Masselement

Kontaktyta 1

Kontaktyta 3
Kontaktyta 2

Kontaktyta 4

Figur 19. Visar den förenklade kontaktanalysmodellen. Bilden till vänster är förstorad.

Tippcylinderns
längd

Kraft på
kontaktyta 1

Kraft på
kontaktyta 2

Kraft på
kontaktyta 3

Kraft på
kontaktyta 4

Moment på
infästningsplatta

3015 mm

84 kN

-

-

57 kN

104 kNm medurs

2993 mm

77 kN

-

-

50 kN

99 kNm medurs

2964 mm

68 kN

-

-

42 kN

90 kNm medurs

2929 mm

62 kN

-

-

35 kN

87 kNm medurs

2889 mm

54 kN

-

-

27 kN

81 kNm medurs

2843 mm

46 kN

-

-

19 kN

75 kNm medurs

2793 mm

38 kN

-

-

11 kN

69 kNm medurs

2737 mm

29 kN

-

-

3,4 kN

60 kNm medurs

2593 mm

-

-

-

-

-

2418 mm

-

26 kN

734 N

-

36 kNm medurs

2232 mm

-

38 kN

13 kN

-

26 kNm medurs

1700 mm

-

53 kN

28 kN

-

15 kNm medurs

Figur 20. Tabellen visar resultatet av kontaktanalysen med den bakre bygelstolpen.
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Kontaktanalysen verifierar antagandet att det största momentet på fotplattan blir då
tippcylindern är fullt utskjuten. När tippcylinderns längd är mellan 2418 och 2737 mm
kommer krafterna Fmom att byta kontaktytor, d.v.s. baljans tyngd vickar över gränsläget och
krafterna byter sida om benröret. En kontrollanalys kommer därmed att utföras då
tippcylindern är helt inskjuten och krafterna Fmom har bytt sida (kapitel 3.1.5).

En liknande analys gjordes för att kartlägga krafterna på den främre bygelstolpen (figur 21),
där den enda skillnaden är att masselementet är 3,46 ton.

Tippcylinderns
längd

Kraft på
kontaktyta 1

3015

63 kN

1700

-

Kraft på
kontaktyta 2

Kraft på
kontaktyta 3

Kraft på
kontaktyta 4

Moment på
infästningsplatta

-

-

41 kN

81 kNm medurs

37 kN

18 kN

-

14 kNm medurs

Figur 21. Resultatet av kontaktanalysen med krafterna på den främre bygelstolpen.

Momentet på fotplattan blev på den främre bygelstolpen som max 81 kNm. Hur mycket detta
påverkar spänningsbilden, jämfört med den bakre bygelstolpen, kan jämföras genom att titta
på bilderna. Resultatet kommer delvis att svara på den tidigare frågan, d.v.s. om det är någon
idé att tillverka den främre bygelstolpen separat.
Kontroll av kontaktanalysen genom handräkning
För att kontrollera resultatet av kontaktanalysen gjordes
en momentekvation kring infästningen för lyftcylindern

Mg

på den yttre bygelstolpen, punkt A (figur 22).
Anledningen till att punkt A väljs som
momentpunkt, är att kraften som lyftcylindern

479 mm

utgör på denna punkt är okänd. Eftersom kraften
från lyftcylindern går genom punkten, och

A

902 mm

FLyftcyl
F1 84 kN

därmed saknar hävarm, behöver kraften
inte medverka i momentekvationen.

1279 mm

F4 57 kN
Figur 22. Visar krafter och distanser till
momentekvationen.
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Kontrollen görs genom att räkna baklänges och stoppa in krafterna, F1 och F2, som
kontaktanalysen gav. Den obekanta i ekvationen blir då masselementet Mg. När ekvationen
löses kan resultatet verifieras genom att jämföra Mg med värdet på masselementet som
användes i kontaktanalysen (dessa bör således vara lika). Krafterna från tippcylinder och
infästning för baljan är okända men ses här inbakade i masselementet Mg. Fallet som
tillämpas i momentekvationen är när tippcylindern har nått maximalt utskjut vilket, enligt
kontaktanalysen, gav de största krafterna. Kontrollen görs genom att jämföra resultatet på Mg
med masselementet som användes i kontaktanalysen på 45,9 kN. Momentekvationen runt
punkt A blir:

A : Mg  902  F1  479  F4  1279  0

 Mg 

57  1279  84  479
 36, 2 kN
902

Kraften Mg blir i momentekvationen 10 kN för låg. En säkerhet på 1,27 läggs därför till på
krafterna som kontaktanalysen gav.

Mg 

F4  ns 1279  F1  ns  479 57 1,27 1279  84 1,27  479

 46 kN
902
902

Massan blir nu 4,6 ton vilket stämmer bättre med verkligheten. Krafterna Fmom kommer
sammanfattningsvis att vid exceptionellt lastfall bli:

F1 = 84  1,27 = 107 kN och F4 = 57 1,28 = 72 kN.

Normalt lastfall
Enligt uppgifter från konstruktörer20 på Bruks har det aldrig förekommit att all flis legat kvar
till fullt tippläge uppnåtts. De menar med andra ord att en del av flisen kommer att ha glidit av
innan full tippvinkel uppnåtts, även om lasten är fastfrusen. Ett exempel på detta är figur 1,
där flisen dock inte är fastfrusen, men rasar av redan då baljan har en liten tippvinkel.
Krafterna F1 och F2 som räknats ut ovan kommer ändå att användas vid FEM-analyserna
eftersom en konstruktion måste tåla värsta tänkbara fall. De kommer dock att ses som
exceptionellt lastfall som sällan inträffar och därmed inte påverkar till någon utmattning.

20

Bl.a. Lundh, Janne den 16 mars 2009
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En kontaktanalys gjordes då flisen under 45 grader ligger
kvar och antas vara fastfrusen, resten av lasten har åkt av
innan fullt utskjut uppnåtts (figur 23). Masselementet blir
nu reducerat till 2,86 ton för den bakre bygelstolpen och
1,80 ton för den främre, då kvarvarande volym flis är 9,2
m3.
massabalja  tomvikt  flis  1 900  9, 2  300  4 660 kg

Med hjälp av tidigare momentekvation räknas det bakre
masselementet ut:

massabak

Figur 23. Lasten inom den markerade
arean antas ha glidit av innan
tippcylindern nått fullt utskjut.

4 660  2 283

 2 856 kg  2,86 ton
4 052

När vi ser skillnaden på måtten i momentekvationen, kan vi nu observera att tyngdpunktsläget
har flyttats närmare den bakre bygelstolpen. Kontaktkrafterna blir nu:
Tippcylinderns
längd

Kraft på
kontaktyta 1

Kraft på
kontaktyta 2

Kraft på
kontaktyta 3

Kraft på
kontaktyta 4

Moment på
infästningsplatta

-

-

17 kN

55 kNm medurs

-

-

10 kN

39 kNm medurs

Bakre bygelstolpe
3015 mm

36 kN
Främre bygelstolpe

3015 mm

24 kN

Figur 24. Krafterna som uppstår då delar av lasten glidit av.

Jämfört med tidigare analys har nu momentet mot fotplattan nästan halverats. Detta beror
både på att baljans tyngdpunkt flyttats och att den totala massan minskat. Även för detta fall
görs en momentekvation för att verifiera resultatet, säkerhetsfaktorn 1,2 läggs på.
Kontaktkrafterna 2 och 3 kommer vara desamma som tidigare.
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2.2.5 Sammanfattning av krafter
Figur 25 sammanfattar de krafter som kommer att användas vid FEM-beräkningarna.
Exceptionellt lastfall innebär att lasten med flis är fastfrusen till dess fullt tippläge uppnåtts.
Normala lastfall innebär att 45 grader av lasten åkt av och resten antas vara fastfrusen vid fullt
tippläge.
Tippcylinderns
längd

Fmom (F1)

Fmom (F2)

Fmom (F3)

Fmom (F4)

Bakre bygelstolpe
Bakre bygelstolpe

3015 mm
1700 mm

43 kN
-

67 kN

36 kN

20 kN
-

Främre bygelstolpe
Främre bygelstolpe

3015 mm
1700 mm

29 kN
-

47 kN

23 kN

12 kN
-

Bakre bygelstolpe
Bakre bygelstolpe

3015 mm
1700 mm

107 kN
-

67 kN

36 kN

72 kN
-

Främre bygelstolpe
Främre bygelstolpe

3015 mm
1700 mm

80 kN
-

47 kN

23 kN

52 kN
-

Fall/del
Normalt lastfall

Exceptionellt lastfall

Figur 25. Summerar randvillkor i form av krafter.

2.3.6 Sammanfattning av säkerheter
Lasten med flis antas vara fastfrusen, dock kommer flisen börja glida av tidigare än maximal
tippvinkel, detta medför en säkerhet i form av ett högre masselement vid kontaktanalysen
samt att tyngdpunkten för baljan har ett mera kritiskt läge.

Vid verifiering av kontaktanalysen gavs en säkerhet på 1,27 gånger kontaktkraften för
exceptionellt lastfall och 1,2 gånger för normala lastfall. D.v.s. krafternas osäkerhet är
plusminus 27 procent respektive 20 procent. Detta kan ses som en säkerhet när tippcylindern
går i botten och stannar med ett slag eftersom baljans masströghet vill tvinga baljan att rotera
vidare.

Kolven antas belastas med 200 bar. Vid själva lyftmomentet kommer det överflödiga trycket
att leda till en acceleration av baljan. Men eftersom kolven inte har någon ändlägesdämpning
och därmed stannar med ett slag kan trycket på 200 bar ses som en befogad säkerhet mot slag.
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3 Beräkningsdel
I beräkningsdelen kommer produktens nuvarande hållfasthetsegenskaper kartläggas genom
att spänningsbilderna på den inre och den yttre bygelstolpen analyseras.
Materialdata
Samtliga komponenter som beräknas har getts en E-modul på 200 GPa. Figur 26 visar vilka
sträckgränser materialet på de olika komponenterna har. På nästföljande sidor är samtliga
spänningsskalor anpassade efter materialets sträckgräns.

Blå: ReL= 650 N/mm2
Grön: ReL= 355 N/mm2
Röd: ReL= 420 N/mm2

Figur 26. Visar vilka sträckgränser de olika komponenterna har.

3.1 Inre bygelstolpe
En uppsättning FEM-analyser gjordes på den
inre bygelstolpen för att kartlägga olika fall

Modellen är låst där
monteringsskruvarna
trycker.

som den kommer att utsättas för (figur 28 till

Kraftparet
Fmom.

33 på följande sidor). Elementindelning,
deformationsanalyser samt feluppskattning
Kraft från
lyftcylinder,
158 kN.

från beräkningarnas resultatfiler visas i bilaga
4. Modellens randvillkor visas i figur 27.

Figur 27. Randvillkoren på den inre bygelstolpen.
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3.1.1 Bakre bygelstolpe, normala lastfall
Generellt sett är
spänningarna under cirka
150 MPa längs hela benröret
(bortsett från hålen och där
kraftparet verkar).

Vid det nedersta
fästhålet för
glidplasten
uppkommer
spänningskoncentrationer upp
emot 455 MPa.

Effektivspänning
enligt von Mises:
[MPa]
650
575
500
425
350
275
200
125
50

Spänningar runt 300 MPa
vid infästning mot sidoplåt.
På fotplattan uppgår
spänningarna till cirka
260 MPa.

Spänningar upp emot cirka
300 MPa. Detta område är ett
av de klenare.

Vid dessa områden ligger
spänningarna under 40 MPa.

Figur 28. Resultatet av FEM-analysen vid normala lastfall på den bakre bygelstolpen.
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Cylinderinfästning och fotplatta

Effektivspänning
enligt von Mises:
[MPa]
355
317
279
241
202
164
126
88
50
Här blir det spänningar upp emot 160
MPa. I övrigt ligger spänningarna lågt för
cylinderinfästningen, under cirka 70 MPa.

Vid dessa fästskruvar blir spänningarna som högst (runt 260
MPa). Detta kan delvis bero på hur modellen är låst, dock ser
spänningsbilden relativt lika ut oberoende på låsning. I övriga
områden har fotplattan låga spänningar, under 40 MPa.

Figur 29. Resultatet av FEM-analysen vid normala lastfall. Observera att spänningsskalorna för samtliga
analyser är anpassade efter materialets sträckgräns.
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3.1.2 Bakre bygelstolpe, exceptionella lastfall
Vid det nedersta fästhålet för
glidplasten uppkommer nu
höga spänningskoncentrationer,
upp emot 980 MPa.
Det uppkommer även höga
spänningskoncentrationer vid
de andra fästhålen, dock inte
lika kritiska.

Generellt sett är spänningarna
fortfarande låga, under cirka
350 MPa, längs hela benröret
(bortsett från hålen och där
krafterna verkar).

Effektivspänning
enligt von Mises:
[MPa]
650
575
500
425
350
275
200
125
50

Det blir spänningar runt
500 MPa vid infästningen
mot sidoplåten (bortsett
från vissa singulariteter).

Här uppgår spänningarna nu
till cirka 380 MPa. Detta kan
delvis bero på att modellen är
låst runt hålet.

Spänningarna uppgår nu till cirka 400
MPa. Att de inte har ökat mer beror på att
kraften från lyftcylindern är lika stor som
vid förra analysen.

Vid dessa områden är
spänningarna fortfarande
låga, runt 70 MPa.

Figur 30. Analysen vid exceptionellt lastfall på den bakre bygelstolpen.
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Cylinderinfästning och fotplatta
Effektivspänning
enligt von Mises:
[MPa]

Spänningarna för
cylinderinfästningen är
oförändrade då samma
cylinderkraft råder.

355
317
279
241
202
164
126
88
50

Det blir spänningskoncentrationer vid dessa
skruvhål på cirka 250
MPa.

Inom detta område blir det högre
spänningar, upp emot 100 MPa.
Spänningarna kring dessa hål är
fortfarande störst på cirka 390 MPa.
Observera att dessa kan ses som
singulariteter då modellen är låst vid
skruvhålen.
Figur 31. Analysen vid exceptionellt lastfall.
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3.1.3 Främre bygelstolpe, normala lastfall

Det blir låga spänningar
på detta område, under 80
MPa.

Vid cylinderinfästningen är
spänningarna relativt lika
som vid föregående analyser.

Det kritiska stället vid hålet har
nu endast spänningar upp mot
318 MPa.

Det blir generellt
låga spänningar i
benröret, under
cirka 100 MPa.

Effektivspänning
enligt von Mises:
[MPa]
650
575
500
425
350
275
200
125
50

Figur 32. Den främre bygelstolpen analyseras med normala kraftfall. Spänningsbilden visar att den främre
bygelstolpen är överdimensionerad.
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3.1.4 Främre bygelstolpe, exceptionella lastfall

Spänningar inom markeringen
är som mest 200 MPa.

Generellt är spänningarna låga,
under cirka 250 MPa längs hela
benröret (bortsett från hålen och där
kraftparet verkar).

Spänningskoncentrationer vid
hålet är nu som max 740 MPa.
Är detta en singularitet?

Effektivspänning
enligt von Mises:
[MPa]
650
575
500
425
350
275
200
125
50

Figur 33. Den främre bygelstolpen analyseras vid exceptionella lastfall.
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3.1.5 Transportläge
En analys gjordes för att simulera krafter och spänningar vid transportläge när baljan är
fullastad med flis. Ett önskemål från Bruks var att även beräkna spänningarna som
uppkommer på sidoplåten och stödplåten då lyftcylindern trycker ner det yttre benröret mot
dessa plåtar. Därför summerades krafterna från
lyftcylindern, tyngden från den fullastade baljan och

F3 = 23 kN

egentyngden från det yttre benröret. Summan av dessa
krafter verkar vid kontaktytan mellan de inre och yttre

F2 = 47 kN

bygelstolparna (figur 34). Den tryckande kraften från
cylindern blir 40 kN, då minussidans area är mindre

Fcyl = 40 kN

och returtrycket endast är 80 bar. En slagsäkerhet på
2,3 lades till. Observera att kraftparet Fmom växlat sida
om benröret. Analysresultatet visas i figur 35.

Kontaktkraften:
2,3 (40 + 45,9 +
3) = 205 kN
Figur 34. Visar randvillkor för
transportanalys.

Effektivspänning
enligt von Mises:
[MPa]

Generellt blir det låga spänningar i
benröret och på bottendelen, under
60 MPa, förutom på de lokala
ställen där krafterna verkar.

650
575
500
425
350
275
200
125
50

Spänningarna vid kontaktytan blir låga
runt 50 Mpa. Där stödplåten är infäst
blir det lokala spänningskoncentrationer
upp emot 100 MPa. Observera att
anläggningsytorna är perfekt där hela
arean är i kontakt med varandra. I
verkligheten kommer detta inte att ske.

Figur 35. Den bakre bygelstolpen analyseras vid transportläge.
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3.1.6 Beräkning av svets
Konstruktionen har många komplicerade svetsar. Det är svårt
att simulera en svets i ett CAD-program eftersom


Svetsens geometri är variabel i verkligheten, inte
perfekt, som i FEM-programmet



Penetrerar svetsen helt? Hur ser det ut på baksidan?



Om svetsen utsätts för utmattning blir osäkerheterna
Figur 36. Svetsen som
analyseras.

ännu större21

För ett trovärdigt resultat solidmodellerades en utvald svets (figur 36). Svetsen innehar ett
a-mått på 4 mm och penetrerar med ett djup på 3 mm. Hur resultatet, som visas i figur 37,
stämmer med verkligheten är svårt att avgöra men det ger i alla fall riktvärden om
spänningens storlek.

Spänningarna i
svetsen ligger runt
200 MPa.

Effektivspänning
enligt von Mises:
[MPa]
355
317
279
241
202
164
126
88
50

Figur 37. Visar spänningen i en utvald svets på den inre bygelstolpen. Randvillkoren är desamma som
exceptionellt lastfall på den bakre bygelstolpen fast utan kraftparet Fmom.

21

Olsson, Claes, Dimensionering av svetsade konstruktioner, kapitel 9 och
Adams, Vince, Building Better Products with Finite Element Analysis, kapitel 13
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3.1.7 Optimeringsdiskussion, inre bygelstolpe
Vid det nedersta skruvhålet för glidplasten blir det höga spänningskoncentrationer, till och
med över sträckgränsen vid exceptionellt lastfall. Hur påverkas materialet runt dessa hål
gällande utmattning efter många tippcykler? Finns det någon risk för sprickbildning? En
analys kommer att göras för att se om spänningskoncentrationen minskar om hålet görs större
(kap 4.2.10).

Benröret skulle kunna optimeras genom att göras tunnare på
långsidorna med bibehållen tjocklek på kortsidorna. Eller att den
fyrkantiga profilen helt byts ut mot en I-balk (figur 38). En
vidare utredning krävs för att ta reda på om detta skulle vara
möjligt ur funktions- och tillverkningssynpunkt. Därtill måste
även materialet i I-balken uppfylla kravet gällande den höga
sträckgränsen på 650 N/mm2. Det är alltså först när I-balken är
dimensionerad som värdet på viktreduceringen skulle kunna ges.
Tillverkningskostnaden skulle antagligen bli billigare vid inköp
av färdiga I-profiler än nuvarande konstruktionslösning.

Eftersom spänningarna är låga på bygelstolpens fot har detta
område potential att viktreduceras, speciellt vissa delar av

Figur 38. Är det möjligt att
byta ut fyrkantsprofilen i
benröret mot en I-balk? Är
den tillräckligt vridstyv?

sidoplåten.

Axeltapparna för cylinderinfästningarna görs idag solida. Vad skulle viktreduceringen bli om
det vore möjligt att istället använda ihåliga rörprofiler?

För övrigt är den bakre bygelstolpen inte överdimensionerad, det finns dock många fler
optimeringsmöjligheter för den främre bygelstolpen som p.g.a. den osymmetriska baljan har
lägre spänningar i materialet.
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3.2 Yttre bygelstolpe
Den yttre bygelstolpen har tre olika infästningar: lyftcylinder, tippcylinder och infästning mot
baljan. De tre olika delarna har beräknats separat. En analys på hela modellen, d.v.s. samtliga
delar tillsammans, gjordes också för att se hur spänningarna blir i benröret. Deformation,
elementindelning och viktiga delar ur loggfilerna visas i bilaga 5. Randvillkoren för de olika
analyserna visas nedan (figur 39 till 41). Spänningsbilderna av dessa delar visas i figur 42 till
45 på kommande sidor.

Kraft från lyftcylinder på
158 kN.

Modellen är låst vid
svetsarna och på
undersidan av
bottenplattan.

Figur 39. Randvillkor som används på infästningen till lyftcylindern på den yttre bygelstolpen.

Modellen är låst vid de ytor
som avgränsar mot benröret.
Kraften från tippcylindern är
246 kN.

Figur 40. Visar randvillkor till infästning för tippcylinder. Den högra bilden är en förstoring.

Tyngden från baljan, 45,9 kN
(den bakre bygelstolpen
analyseras).

Låsning sker vid kantytan
på benröret.

Figur 41. På den övre delen av bygelstolpen sitter infästningen mot baljan. Här visas randvillkoren. Observera att
kraften som tippcylindern trycker med inte är medtagen i analysen. Kraften är dock med i analysen på hela
modellen.
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3.2.1 Infästning av lyftcylinder, yttre bygelstolpe
Spänningarna på bottenplattan uppgår till
cirka 200 MPa på vissa lokala områden. I
övrigt är spänningarna låga, under
50 MPa.

Effektivspänning
enligt von Mises:
[MPa]
355
317
279
241
202
164
126
88
50

Spänningar upp
mot 135 MPa på
axeltappen.

Skruvhålen för låsjärnet
ger lokala spänningar upp
mot 173 MPa.
På bortre delarna av de stående
plåtarna är spänningarna låga,
under 40 MPa.

Figur 42. Visar infästning för lyftcylinder på det yttre benröret.
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3.2.2 Infästning för tippcylinder
Effektivspänning
enligt von Mises:
[MPa]

Inom det markerade
området är spänningarna
relativt låga, under
200 MPa.

650
575
500
425
350
275
200
125
50

Figur 43. Visar infästning för tippcylinder med sidoplåtar.

Effektivspänning
enligt von Mises:
[MPa]
355
317
279
241
202
164
126
88
50

På infästningen till cylinderörat
blir det stora lokala påfrestningar.
Spänningar upp emot 500 MPa
förekommer vid kanten och vid
det ena skruvhålet för låsjärnet.

Figur 44. Infästning för tippcylinder. Den undre bilden visar infästning mot cylinderörat.
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3.2.3 Infästning mot balja
Observera randvillkoren (figur 41) då endast tyngden från baljan som vilar på öglan är
medtagen. Kraften som tippcylindern bidrar med är följaktligen inte medräknad.

Effektivspänning
enligt von Mises:
[MPa]
355
317
279
241
202
164
126
88
50
Figur 45. Spänningarna stiger successivt från vänster till höger på bottenplåten. Spänningarna ligger dock
under 50 MPa förutom vid öglans högra infästningspunkt, där det blir lokala spänningskoncentrationer upp
emot 230 MPa.

3.2.4 Beräkning av yttre benrör
En beräkning gjordes på hela modellen med alla krafter medtagna. Observera att kraften från
tippcylindern är medtagen vid det övre fästet för baljan (figur 46). Resultatet av analysen
visas i figur 47 på nästa sida.
Kraft från tippcylinder och
tyngd från behållare, 246 kN
respektive 45,9 kN.

Modellen är låst vid
kontaktytorna och vid
nederdelen.
Kraft från
tippcylinder,
246 kN.
Kraft från
lyftcylinder,
158 kN.

Figur 46. Visar randvillkoren i form av krafter som den yttre bygelstolpen kan utsättas för.
Eftersom modellen är låst vid kontaktytorna för kraftparet Fmom kommer ingen skillnad att göras
på främre respektive bakre bygelstolpe samt normalt- respektive exceptionellt lastfall. Fallet
som beräknas styrs istället av maximala cylinderkrafter.
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Effektivspänning
enligt von Mises:
[MPa]
650
575
500
425
350
275
200
125
50

En förstorad bild över
infästning av sidoplåten.
Spänningskoncentrationer
runt 200 MPa.

Generellt är spänningarna låga i det
yttre benröret, under cirka 140 MPa.
Vid infästningspunkterna till övriga
komponenter blir det
spänningskoncentrationer, dock inte
större än cirka 250 MPa.

Figur 47. Spänningsbilden från FEM-analysen på den yttre bygelstolpen. Den nedersta bilden visar
endast det yttre benröret.
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3.2.5 Optimeringsdiskussion, yttre bygelstolpe
Vid infästning till tippcylinder blir det höga spänningar, långt över sträckgränsen. Detta kan
bero på att den största kraft som cylindern kan ge upphov till är mycket större än den tippkraft
som krävs. En vidare undersökning skulle behöva utföras angående huruvida det skulle räcka
att tippa baljan med en mindre kolvarea i tippcylindern. Med reducerad cylinderarea skulle
kraften minska liksom även spänningarna, konstruktionen och cylindern skulle därefter kunna
göras lättare. Det finns redan planer på att genomföra ett cylinderbyte för den främre
bygelstolpen.

En FEM-analys kommer att göras för att undersöka om formen på sidoplåtarna, som
sammanlänkar benröret med infästningen, skulle kunna göras annorlunda med reducerad vikt
som följd.

Infästningen mot lyftcylindern har relativt låga spänningar. Här finns det möjligheter att
optimera och därmed reducera totalvikten.

Det yttre benröret innehar låga spänningar och skulle möjligtvis kunna göras med tunnare
plåttjocklek. Ur tillverkningssynpunkt skulle, om möjligt med tanke på den höga
sträckgränsen, en VKR-profil kombinerad med en I-profil (för det inre benröret) möjligtvis
bidra till lägre tillverkningskostnader. Detta skulle vara ett alternativ till att använda två VKRprofiler då det är svårt att hitta två standardstorlekar som passar till bygelstolparna.

Det finns fler optimeringsmöjligheter för den yttre bygelstolpen än för den inre. Samma
cylinderkrafter används på den främre respektive bakre bygelstolpen. Om krafterna på den
främre bygelstolpen kunde minskas, genom mindre cylinderareor, skulle den främre
bygelstolpen kunna optimeras ytterligare.
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4 Optimering
En viktoptimering kan göras på många olika sätt. I detta examensarbete kommer dock två
huvudalternativ att undersökas:



Kan alternativa material användas för konstruktionen?



Kan konstruktionen optimeras genom ändrad geometri eller plåttjocklek med minskad
materialåtgång som följd om det befintliga materialet bibehålls?

Inga färdiga lösningar kommer att ges utan bara förslag på tänkbara optimeringsåtgärder som
sedan kan utvecklas vidare eller ge idéer.

4.1 Alternativa material
En undersökning gjordes för att ta reda på vilka alternativa material som skulle kunna
användas för att minska konstruktionens vikt. De alternativ som tagits i beaktande är huruvida
det går att hitta ett lättare material med lägre densitet än det befintliga materialet, eller ett med
högre sträckgräns som därigenom gör att konstruktionen kan göras lättare då mindre material
krävs. Som verktyg för att hitta tänkbara material användes Granta Designs databas med 95
olika material. Databasen fungerar bl.a. som grovgallringsmetod för att ta fram materialtyper
med önskad prestanda.
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Det första steget var att gallra bort de material som har en lägre sträckgräns än 600 MPa.
Kvarvarande material visas till höger i figur 48 samt i figur 49.

Figur 48. De material som finns i Granta designs databas och har en högre sträckgräns än 600 MPa visas
till höger i bilden.

Namn
Nickel
Age-hardening wrought Al-alloys

Sträckgräns
(MPa)
70 - 900
95 - 610

Stainless steel
Cast iron, ductile
Nickel-based superalloys

Nickel
Åldringshärdade, smidbara
aluminiumlegeringar
Rostfirtt stål
Segjärn
Nickelebaserad superlegering

Medium carbon steel

Stål med medelhög kolhalt

305 - 900

High carbon steel
Silicon carbide
Low alloy steel
Zirconia
Tungsten alloys
CFRP, epoxy matrix (isotropic)
Silicon nitride
Titanium alloys

Stål med hög kolhalt
Kiselkarbid
Låglegerat stål
Zirkonium
Wolframlegering
Kolfiberarmerad epoxyplast
Kiselnitrid
Titanlegering

400 - 1160
400 - 610
400 - 1500
500 - 710
525 - 800
550 - 1050
600 - 720
750 - 1200

170 - 1000
250 - 680
300 - 1900

Figur 49. Visar sträckgräns och materialnamn på de material som enligt Granta designs databas har en
sträckgräns över 600 MPa.
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De material som angavs i figur 49 klarar kravet gällande sträckgränsen, men till vilken
kostnad? För att utesluta olämpligt dyra material gjordes ytterligare en sållning mellan pris
och densitet:

Figur 50. Förhållandet mellan densitet och pris.

Materialfamilj
Cast iron,
ductile (nodular)
Medium carbon steel
High carbon steel

Segjärn
Stål med
medelhög kolhalt
Stål med
hög kolhalt

Pris (Kr/kg)

Sträckgräns
(MPa)

Densitet
(kg/m³)

4.41 - 4.86

250 - 680

7050 - 7250

5.27 - 5.79

305 - 900

7800 - 7900

5.61 - 6.17

400 - 1160

7800 - 7900

Low alloy steel

Låglegerat stål

6.55 - 7.21

400 - 1500

7800 - 7900

Stainless steel

Rostfritt stål

48.8 - 53.7

170 - 1000

7600 - 8100

Figur 51. Priserna är ungefärliga och uppskattade ur Granta designs databas.
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En jämförelse gjordes mellan de i figur 51 angivna materialen och konstruktionens befintliga
material. Genom att dividera densitet med sträckgräns kan meritsiffror erhållas. Vad som
visas i figur 52 är att material till höger har bra sträckgräns i förhållande till vikt.

Befintligt material

Figur 52. Materialen till höger i figuren har den högsta sträckgränsen i förhållande till vikt. Det befintliga
materialet har en sträckgräns på 650 och en densitet på 7850 vilket ger en meritsiffra på 0,08.

Slutsats
Kontentan av figuren är att det kan vara värt att undersöka materialgrupper som rostfritt stål,
medium- och hög- kolstål samt låglegerat stål mera ingående eftersom dessa har ett högre
meritvärde än det befintliga materialet. Detta kommer dock inte att undersökas vidare i
examensarbetet då detta ej utgör projektets huvudsyfte.
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Material med sträckgräns 355 MPa
En liknande undersökning gjordes för material med en sträckgräns på 355 MPa där följande
sållning har genomförts:


Sträckgräns: minst 355 MPa



Densitet: högst 7850 kg/m3



Pris: cirka 20 kr/kg (förutom rostfritt stål på cirka 50 kr/kg)

Meritvärdet mellan densitet och sträckgräns (figur 53) jämfördes mellan de kvarvarande
materialen i Granta designs databas och det befintliga materialet.

Befintligt material

Figur 53. Material till höger i figuren har den högsta sträckgränsen i förhållande till vikt.

Slutsats
Det finns många materialfamiljer som har ett högre meritvärde än det befintliga vilket kan
göra dem intressanta att utvärdera vidare.
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4.2 Undersökning av geometri
Optimeringsförslag som i första hand inte behandlar materialet utan istället fokuserar på
konstruktionens geometri kommer här att presenteras. Dessa utfördes genom att undersöka
konstruktionens delar och se hur de kunde optimeras. Efter en tänkbar omkonstruktion gjordes
en FEM-analys där spänningsbilden för optimeringsförslaget sedan kan jämföras med den
befintliga konstruktionen. Bygelstolpens delar kommer att analyseras var för sig och
viktminskningen som optimeringsförslaget ger kommer att presenteras. Att tillägga är att
massan som redovisas endast är för godset i konstruktionen d.v.s. exklusive svetsar,
glidplaster och cylindrar.

Observera att optimeringsförslagen som ges endast utgår ifrån spänningsbilden i Pro/M. En
utförligare utredning bör göras innan förslagen godtas.
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4.2.1 Inre benrör
Det inre benröret är den fyrkantsprofil som återfinns på den
inre bygelstolpen (figur 54). Ett test gjordes för att undersöka
om den befintliga plåttjockleken på 6 mm kan minskas till 5
mm. Figur 55 visar spänningsbilderna för den befintliga
konstruktionen respektive det optimerade förslaget med
tunnare plåttjocklek. Randvillkoren som används är för den
bakre bygelstolpen med normala lastfall. Spänningsbilderna

Figur 54. Det inre benröret.

visar att det är möjligt att byta plåttjocklek till 5 mm om
hålen för glidplasten konstrueras om. Vid plåttjocklek 4 mm

Effektivspänning
enligt von Mises:
[MPa]

blir spänningarna dock för höga.
Befintlig konstruktion (6 mm).

Befintlig vikt

86 kg

Med 5 mm plåt 72 kg
Optimerat förslag (5 mm).
Spänningskoncentrationerna vid det
nedersta hålet blir nu upp emot 533
MPa jämfört med 455 MPa för den
befintliga konstruktionen.

650
575
500
425
350
275
200
125
50

Med 4 mm plåt 59 kg

Spänningarna ligger generellt
under 200 MPa med undantag för
vissa spänningskoncentrationer
upp emot 300 MPa.

Om plåttjockleken är 4 mm blir
spänningarna runt 400 MPa och
spänningskoncentrationerna vid det
kritiska hålet upp emot 650 MPa.
Deformationerna blir även höga.

Figur 55. Visar olika plåttjocklekar för det inre benröret och dess spänningsbilder. Randvillkoren som
använts är för normala lastfall och den bakre bygelstolpen.
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4.2.2 Sidoplåt
En separat undersökning gjordes på sidoplåten (figur 56).
Ett kritiskt ställe är under infästningen till lyftcylindern där
det är relativt höga spänningskoncentrationer. Två
alternativa geometrier testades för att undersöka hur
spänningarna kan reduceras
(figur 57).

Effektivspänning
enligt von Mises:
[MPa]
650
575
500
425
350
275
200
125
50

Figur 56. Sidoplåt.

Befintlig konstruktion
med lokala
spänningskoncentrationer
upp emot 300 MPa.

Om radien på sidoplåtens
ytterkontur ändras från 80 till
90 mm sjunker spänningarna
till 260 MPa.

Om den raka kanten görs med
en radie på 200 mm så sjunker
spänningarna ytterligare till
cirka 225 MPa.

Figur 57. Genom att ändra den raka kanten till en välvd form så minskas spänningskoncentrationerna mest och
sidoplåten blir därmed starkare. Randvillkoren som används är för normala lastfall och den bakre bygelstolpen.
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4.2.3 Fotplatta
En FEM-analys genomfördes för att undersöka hur
skillnaderna mellan spänningsbilderna blir om fotplattan
(figur 58) görs med plåttjockleken 20 mm jämfört med
den befintliga tjockleken på 25 mm. Spänningsbilderna
visas i figur 59.

Befintlig vikt med
25 mm plåt
39 kg
Optimerat förslag
med 20 mm plåt 31 kg

Figur 58. Med skruvar fixeras fotplattan
mot ramen på flishuggen.

Effektivspänning
enligt von Mises:
[MPa]
355
317
279
241
202
164
126
88
50

Figur 59. Den övre bilden visar den befintliga fotplattan med plåttjockleken 25 mm
och den undre ett optimeringsförslag med tjockleken 20 mm. Randvillkoren som
används är för den bakre bygelstolpen vid normala lastfall.

Spänningsbilderna är relativt svårtolkade p.g.a. de höga singulariteterna vid de vänstra hålen.
Dessa singulariteter beror på att modellen är låst i ”papprets” x och y-plan just vid dessa hål,
värt att notera är dock att dessa singulariteter ökar med cirka 120 MPa då plåten görs tunnare.
Om dessa singulariteter bortses är det möjligt att optimera fotplattan, det kräver dock en
vidare undersökning med olika låsningar och fall.
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4.2.4 Infästning av lyftcylinder
FEM-analyser gjordes för att undersöka hur spänningen i
konstruktionen varierar om plåten som fixerar axeltappen
(figur 60) innehar olika tjocklekar (figur 61 till 63). Den
befintliga konstruktionen har en tjocklek på 20 mm och en
sträckgräns på 355 MPa. Resultatet blev att alternativet
med tjockleken 10 mm skulle kunna användas om plåten
byttes ut mot en med högre sträckgräns, exempelvis 650
MPa.
Befintlig vikt

Figur 60. Plåtar som fixerar
axeltappen på den inre
bygelstolpen har markerats.

5,2 kg

Med 15 mm plåt

4 kg

Med 10 mm plåt

2,6 kg

Hålkanttrycket
genererar spänningar
upp emot 170 MPa.

Effektivspänning
enligt von Mises:
[MPa]

130 MPa i underkant av plåt.

355
317
279
241
202
164
126
88
50

Figur 61. Befintlig konstruktion 20 mm tjock plåt.

Spänningarna vid hålet blir upp emot
300 MPa och 290 vid underkanten.

Spänningarna blir nu 190 MPa i
underkanten.
Figur 62. Konstruktion med 15 mm tjock plåt.

Figur 63. Konstruktion med 10 mm tjock plåt.
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4.2.5 Rör för infästningsplåt
Infästningsplåtarna fixeras med hjälp av ett rör (figur 64).
Detta rör kommer att undersökas angående
optimeringsmöjligheter gällande plåttjocklek. En FEM-analys
gjordes för att spänningsbilden på ett förslag med en tunnare
dimension av röret ska kunna jämföras med den befintliga
dimensionen (figur 65). Spänningsbilderna visar att röret i
den befintliga konstruktionen inte är överdimensionerad och
en dimensionsminskning inte är aktuell då komponenten bör

Figur 64. Cylinderfästets rör
är markerat.

inneha en relativt hög säkerhet.

Effektivspänning
enligt von Mises:
[MPa]

Spänningarna blir störst mot
kanterna. På den befintliga
modellen blir dessa upp emot
160 MPa (vikt 6,8 kg).

På optimeringsförslaget blir
spänningarna upp emot 230
MPa (vikt 4,6 kg).
Figur 65. Den vänstra bilden är den befintliga konstruktionen med måtten
118/90 mm och den högra ett optimeringsförslag med storleken 118/100 mm
(ytterdiameter/innerdiameter).
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420
274
328
281
235
189
143
96
50

4.2.6 Yttre benrör
Med det yttre benröret avses endast fyrkantsprofilen som tillhör
den yttre bygelstolpen (figur 66). Plåttjockleken är i den
befintliga konstruktionen 6 mm. En FEM-analys gjordes på en
modell med plåttjocklek 5 mm. Spänningsbilderna till dessa
olika plåttjocklekar jämförs i figur 67.
Befintlig vikt
Med 5 mm plåt

83 kg
70 kg
Figur 66. Det yttre benröret
har markerats.
Befintlig konstruktion med 6 mm plåt. Spänningarna
ligger under 140 MPa med undantag för vissa
spänningskoncentrationer upp emot 250 MPa.

Effektivspänning
enligt von Mises:
[MPa]
650
575
500
425
350
275
200
125
50

Optimeringsförslag med
plåttjocklek 5 mm. Spänningarna
ligger under 200 MPa med
undantag för vissa
spänningskoncentrationer upp
mot 400 MPa.

Figur 67. Visar det yttre benrörets befintliga konstruktion samt ett optimeringsförslag.

Enligt spänningsanalysen skulle det vara möjligt att minska plåttjockleken till 5 mm, det är
dock flera faktorer som påverkar om detta skulle vara genomförbart. Exempelvis måste
leverantören kunna leverera plåttjockleken 5 mm samt måste övrig geometri, som gränsar till
benröret, också konstrueras om för att delarna ska passa ihop.
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4.2.7 Infästning för tippcylinder
Sidoplåten är den del av infästningen mot tippcylindern (figur
68) som väger mest och har de lägsta spänningarna. Därmed är
det av intresse att studera dess geometri och analysera huruvida
det är möjligt att optimera denna. Sidoplåtens lägsta spänningar
återfinns i dess övre regioner. Därmed har denna del kortats av
och gjorts 200 mm kortare i optimeringsförslaget (figur 69). På
nästkommande sida jämförs spänningsbilderna mellan den
befintliga och den optimerade konstruktionen (figur 70).
Figur 68. Infästning av
tippcylinder.

För att undvika
spänningskoncentrationer har
hörnets radie ökats från 20 till
250 mm. Stödplåten på
bottenplattan som plåten vilar
mot i inskjutet läge måste därför
följa samma radie.

Figur 69. Mittendelen av sidoplåten har tagits bort vilket
resulterar i att optimeringsförslaget nu är 200 mm kortare än
den befintliga konstruktionen. Bilderna är skalenliga
förhållande till varandra.
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Effektivspänning
enligt von Mises:
[MPa]

Befintlig konstruktion.

650
575
500
425
350
275
200
125
50

Befintlig vikt
Vikt efter optimering

87 kg
75,8 kg

Optimeringsförslag.

Spänningskoncentrationer upp
emot 250 MPa.

Detta förslag är ytterligare optimerat med en
kurvlinjeformning som spar ytterligare 2 kg. Dock
blir det lokala spänningshöjningar upp emot 450 MPa
längs kurvan, vilket gör att detta förslag får för låg
säkerhet.

Figur 70. Visar infästning för tippcylinder med sidoplåtar. Bilden i mitten är ett
alternativt optimeringsförslag.
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Infästningen mot tippcylindern har i den befintliga
konstruktionen stora lokala spänningskoncentrationer
upp emot 500 MPa. Dessa kan reduceras t.ex. genom
att ändra geometrin (figur 72). Vad som begränsar hur
rak ”krökningen” får vara är att tippcylindern måste få
plats ovanför axeltappen (figur 71).
Figur 71. Tippcylinder och dess infästning.

Befintlig konstruktion.

Optimeringsförslag med ökad radie på
den ”övre kurvan”.

Effektivspänning
enligt von Mises:
[MPa]

Optimeringsförslag
med en rak linje istället
för en ”kurva”.
Huruvida detta förslag
är tillämpningsbart
kräver en vidare
undersökning.

355
317
279
241
202
164
126
88
50

Figur 72. Tippcylinder och dess infästning. De olika bilderna visar att
spänningskoncentrationen längs kanten minskar om den krökta formen görs rakare.

Alternativa lösningar förutom att optimera geometrin skulle kunna vara att:


Byta material till ett med en sträckgräns på 650 N/mm2



Undersöka om kolvarean på cylindern är överdimensionerad för att tippa baljan. Den
maximala kraften på axeltappen skulle kunna minskas om cylindern byttes ut mot en
mindre och därigenom fick en mindre kolvarea



Använda tjockare gods på plåten
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4.2.8 Infästning av lyftcylinder, yttre bygelstolpe
Enligt tidigare FEM-analys utsätts den stående plåten och
bottenplattan, på infästningen mot lyftcylindern (figur 73), för låga
spänningar och har därför möjlighet att materialreduceras.

Genom optimering har den befintliga konstruktionens vikt minskats
med ungefär 4 kg. Åtgärderna som vidtagits visas i figur 74. På
nästa sida jämförs spänningsbilderna mellan den befintliga och den
optimerade konstruktionen (figur 75).
Figur 73. Infästning av
lyftcylinder.

Figur 74. Tjockleken på den stående plåten har halverats och även kortats. Eftersom bottenplattan ligger
mot benröret kan den tillverkas med ett hål i botten, t.ex. genom laserskärning. Bilderna ovan är skalenliga
förhållande till varandra.
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Effektivspänning
enligt von Mises:
[MPa]
355
317
279
241
202
164
126
88
50

Befintlig konstruktion.

Optimeringsförslag. Bottenplattan
innehar spänningar upp mot 100 MPa.

Befintlig vikt
Vikt efter optimering

11,4 kg
7,4 kg

På den stående plåten blir det
lokala spänningar upp emot 200
MPa p.g.a. att hålkantstrycket
ökat då arean minskat.

Figur 75. Den övre bilden är resultatet av FEM-analysen för den befintliga konstruktionen och den undre
bilden resultatet från ett optimeringsförslag.
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4.2.9 Axeltapp
En bygelstolpe har fem stycken axeltappar (figur 76). Det sitter
därmed totalt tio stycken axeltappar per ekipage. Det är därför idé att
undersöka om dessa kan göras lättare. Figur 77 till 80 visar den
befintliga konstruktionen samt olika FEM-analyser då ett hål med
olika dimensioner har gjorts i axeltappen. Av figurerna framgår att
den befintliga konstruktionen är bra dimensionerad, den bör därför
inte konstrueras om eftersom det blir en liten viktminskning
förhållande till de ökade spänningskoncentrationerna.
Spänningskoncentrationer upp mot 260
MPa vid infästningen mot plåten.

Figur 76. Axeltappar.

Effektivspänning
enligt von Mises:
[MPa]
Figur 77. Befintlig konstruktion med ytterdiameter 45 mm. Den
högra bilden visar axeltappen i genomskärning.

420
274
328
281
235
189
143
96
50

Figur 78. Ett hål på 10 mm har borrats genom axeltappen.
Spänningskoncentrationerna har nu ökat till 278 MPa.

Befintlig vikt

Figur 79. Ett hål på 20 mm har borrats genom axeltappen.
Spänningen ökade till 365 MPa vid denna håldiameter.

Vikt med
10 mm hål
Vikt med
20 mm hål
Vikt med
30 mm hål

1,4 kg
1,3 kg
1,1 kg
0,8 kg

Figur 80. En tänkbar lösning kan vara att använda en färdig rörprofil, här med en innerdiameter på 30 mm.
Spänningskoncentrationerna blir nu hela 450 MPa och är därmed över sträckgränsen på 420 MPa.
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4.2.10 Skruvhål för glidplast
Vid det nedersta skruvhålet för glidplasten (figur 81) är
spänningskoncentrationerna höga. Det uppkommer även
spänningskoncentrationer vid de övriga fästhålen för glidplasten men
de är dock inte lika kritiska som det understa hålet. En undersökning
gjordes för att se om spänningskoncentrationen blev annorlunda om
hålet gjordes större eller mindre (figur 82). FEM-analyserna visar att
spänningsbilderna blir relativt lika för de olika håldimensionerna. För
att få bort spänningskoncentrationerna måste därför fastsättningen av
glidplasten göras på annat sätt. Ett förslag är att fästskruvarna byts ut
mot gängstänger och muttrar eller någon form av styrklackar som

Figur 81. Skruvhål för
glidplast.

svetsas fast och fixerar glidplasten.
Om hålet görs mindre, 5 mm, så blir
det högre spänningskoncentrationer
upp emot 995 MPa.

Upp emot 980 MPa för det
befintliga hålet på 10 mm.

Effektivspänning
enligt von Mises:
[MPa]

Om hålet görs 15 mm blir
spänningskoncentrationerna
upp emot 974 MPa.

650
575
500
425
350
275
200
125
50

Upp emot 955 MPa om hålet
görs 20 mm.

Figur 82. Spänningsbilden runt hålet skiljer sig inte mycket åt beroende av storleken på hålets diameter.
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4.2.11 Sammanfattning av optimering
Om samtliga optimeringsförslag som angetts i kapitel 4.2 skulle tas i bruk blir
viktreduceringen för den bakre bygelstolpen cirka 50 kg (figur 83). Observera att det krävs
ytterligare undersökningar innan förslagen kan tas i bruk bl.a. gällande hållfasthet och
utmattning. Optimeringsförslagen har i detta kapitel behandlats separat i olika analyser. Detta
innebär att det krävs en vidare undersökning huruvida spänningsbilderna ser ut om samtliga
delar optimeras samtidigt.

Optimeringarna har gjorts med randvillkor gällande den bakre bygelstolpen och eftersom den
främre bygelstolpen inte belastas lika mycket kan denna optimeras ytterligare.

Kapitel Del

Viktminskning

4.2.1

Inre benrör med 5 mm plåt

4.2.3

Fotplatta

4.2.4

Infästning av lyftcylinder

2,6 kg

4.2.6

Yttre benrör med 5 mm plåt

13 kg

4.2.7

Infästning för tippcylinder

4.2.8

Infästning av lyftcylinder, yttre bygelstolpe

14 kg
8 kg

11,2 kg

Total viktminskning för den bakre bygelstolpen

4 kg
52,8 kg

Figur 83. Tabellen visar den totala viktreduceringen som skulle kunna göras om
samtliga optimeringsåtgärder i kapitel 4.2 togs i beaktande.
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5 Diskussion
En fråga som måste utredas är om bygelstolparna kommer att se lika robusta ut om de görs
tunnare. Ett första intryck är viktigt och om en produkt inte ser stabil ut så kan detta påverka
köparen negativt. En produkt som ser hållbar ut tenderar ofta att vara det. Det sägs även att
man inte ska ändra på ett koncept som fungerar. Den befintliga konstruktionen av
bygelstolpen har inte havererat sedan den fjärde generationen infördes år 2000. Är det då värt
att modifiera produkten? Samtidigt är det för att hänga med och konkurrera på dagens
arbetsmarknad viktigt att ständigt förbättra och optimera produkten. Att produkten inte har
havererat sedan den infördes är dock en bekräftelse på att den är överdimensionerad.

5.1 Resultatanalys
Det finns inga stora optimeringsmöjligheter på den bakre bygelstolpens inre bygelstolpe. Men
det finns dock många andra optimeringsmöjligheter att undersöka för bygelstolparna. De
största möjligheterna finns på den främre bygelstolpen som, p.g.a. den osymmetriska baljan,
upptar mindre krafter än den bakre.

De största optimeringsmöjligheterna finns på de yttre bygelstolparna både för den bakre och
främre bygelstolpen. Vad som begränsar optimeringen av den främre bygelstolpens yttre del
är att randvillkoren styrs av cylinderkrafterna. Om randvillkoren skulle reduceras, t.ex. genom
att cylinderareorna konstrueras efter behövlig kraft, kan den främre bygelstolpen dock
optimeras ytterligare än den bakre bygelstolpen.

En svaghet med analyserna är att de inte har bekräftats på något fysiskt sätt. Korrektheten på
de utförda spänningsanalyserna skulle kunna kontrolleras genom olika tester. T.ex. en
töjningsmätare kan bekräfta deformationen och handräkning kan i viss utsträckning bekräfta
spänningarna. Ett ytterligare test kan utföras genom att ta kort på bygelstolpen och sedan
utsätta den för en last för att sedan ta en ny bild och genom dessa bilder mäta deformationen.
Avståndet kan sedan bekräfta deformationerna och därigenom spänningsbilderna.

5.2 Projekterfarenheter
Examensarbetet har varit mycket givande då det gett mig en större inblick i FEM-analyser
liksom min förståelse för hur CAD-programmet Pro/E kan användas som ett verktyg för
optimeringsmöjligheter. Projektet har även gett mig en inblick i materialprogrammet CES
Edupack.
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5.3 Risker
Problem har i så hög grad som möjligt undvikits genom att en riskanalys gjordes vid
projektets begynnelse. I efterhand kan konstateras att:


Datorprestandan har varit tillräcklig bra då modellen kunde delas upp och de ingående
delarna kunde analyseras var för sig med skalelement. Vissa solida analyser har körts
när komplicerade geometrier har analyserats, de medförde dock inga problem. Datorn
som har används vid FEM-analyserna har en dubbelkärne-processor på 2,1 GHz och
ett ramminne på 3 Gb. Operativsystemet Windows Vista har dock gjort att
beräkningstiden har blivit längre, än vad det skulle ta med Windows XP, då detta
system tar upp mycket minne och processorkapacitet.



Angående tidsplaneringen har examensarbetet haft en studietakt på 50 procent vilket
har gjort att samtliga delar hunnits med. Om studietakten däremot varit 100 procent
hade ledtider som väntan på beslut/mail gjort tidsplaneringen svår att hålla.



De problem som antogs kunna uppträda då 2D ritningar skulle modelleras har varit
väldigt små, endast någon millimeter har lagts till eller tagits bort. Dessa förändringar
är små och påverkar inte resultatet. Dock har faserna där svetsen ska utföras tagits bort
och de fasade plåtarna har gjorts raka så att skalmodellerna kunde sammanbindas. Vad
detta innebär är att svetsen i analysen ses lika stark som materialet vilket inte är fallet i
verkligheten.

5.4 Vikten av viktreducering
Den viktminskning optimeringsförslagen ger kan tyckas vara liten jämfört med ekipagets
totalvikt och därmed inte medföra särskilt mycket. Men sett under en längre tidsperiod
innebär en viktreducering på 1 kg cirka 32 vändor färre under en tioårsperiod22. Om samtliga
optimeringsförslag skulle genomföras blir totalvikten cirka 100 kg lättare och motsvarar cirka
3200 vändor färre under en tioårsperiod. Observera att detta gäller främst då flishuggen är
monterad på en lastbil då krav på totalvikten är stor.

22

1 kg • 5 tippningar i timmen (detta är enligt konstruktörer på Bruks) • 16 timmar per dag (om två
skifteskörning antas) • 250 dar om året • 10 år = 200 000 kg, d.v.s. 667 m3 flis med densiteten 300 kg/m3. 667 m3
motsvarar 32 vändor i skogen med skotare.
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5.5 Fortsatta studier
Under arbetets gång har flera intressanta områden för fortsatta studier givit sig tillkänna:


På den inre bygelstolpen uppkommer höga spänningar vid fästhålen för glidplasten,
hur stor är risken att sprickbildning uppstår där. Detta kritiska ställe bör även
undersökas i utmattningssynpunkt



Kontrollräkna hur stora cylinderareor som egentligen behövs. Om dessa kan göras
mindre medför detta att kraften som verkar på infästningarna till cylindrarna kan göras
lättare



Bygelstolparnas svetsar bör undersökas mera ingående. Eftersom skalelement har
använts så överförs nominella krafter mellan de ingående komponenterna och
svetsarna har därför inte medtagits i beräkningarna



Spänningsbilderna som presenterades i kapitel 3 bör vidareutvecklas med fler olika
fall av randvillkor som låsningar och kraftpåkänningar



Undersöka om bygelstolparna kan bära upp hela ekipaget med skotare eller dumper
om det skulle välta

Förslag på vidare studier angående optimering:


Verifiera analyserna med handberäkning



Utvärdera hur den främre bygelstolpen kan optimeras jämfört med den bakre



Undersöka hur optimeringsförslagen påverkas av dynamiska krafter



Vad blir skillnaden ur utmattningssynpunkt om komponenterna modifieras?



De olika delarna har nu behandlats separat, hur blir det om alla optimeringsförslag
skulle användas samtidigt?



Deformationen måste undersökas så att bygelstolparna bibehåller sin stabilitet och
styvhet



Undersöka fler alternativa geometrier som sedan utvärderas och jämförs



Undersöka alternativa material mera ingående



Materialegenskaperna som antas i FEM-analysen gäller vid rumstemperatur. En
undersökning bör göras hur produkten påverkas om det är minus 30 grader Celsius
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Bilaga 2

Specifikation för examensarbete

Inledning
Bruks i Arbrå tillverkar bland annat mobila flishuggar som används till flisning av grot
(grenar och kvistar), klenare rundved eller träddelar. Flishuggen, modell 805 CT, drivs av en
separat dieselmotor och kan monteras på t.ex. en skotare. Flisen samlas efter bearbetning i en
integrerad balja vilken är monterad på ramen med bygelstolpar. Vid tömning av baljan lyfter
bygelstolparna baljan och tippar den så att flisen hamnar på sidan av vägen eller i en
container.

Syfte
Syftet med detta ex-jobb är att undersöka hållfastheten och, om möjligt, minska
materialdimensionen till bygelstolparna för en mobil hugg, modell 805 CT23. För att kunna
genomföra detta kommer bygelstolparna att modelleras i 3D-cad programmet
Pro/ENGINEER och därefter analyseras i Pro/MECHANICA.
Inledande frågeställningar
 Vilken säkerhet mot haveri har materialen i bygelstolparna idag?
 Vilken säkerhet måste de olika delarna inneha?
 Är det möjligt att viktreducera någon av de ingående komponenterna?
 Klarar bygelstolparna att bära upp ekipaget om det skulle välta?

Milstolpar i planeringen
Examensarbetet kommer att pågå under vårterminen 2009 med 50 procents studietakt och
examineras i maj.
1
2
3

Modellera bygelstolar i Pro/ENGINEER
Utföra FEM- analyser i Pro/MECHANICA, beräkningsdel
Undersöka möjlighet till viktreduktion

Avgränsningar
Modellbeteckning för bygelstolpar som ex-jobbet avser är: 805 CT (800 står för diameter på
flistrumma och 5 för vilken generation den tillhör).





Ritningar kommer ej att utföras (bortsett från de delar som görs med mindre material)
Endast bygelstolpar modelleras och undersöks, d.v.s. baljan kommer inte att behandlas
2-D ritningar från Bruks används som underlag för modellering
Namn på partfilerna anges efter komponentnamn följt av ritningsnummer. (Exempel:
axeltapp_412812)

Angående modellering i Pro/ENGINEER:
 Detaljer görs i partfiler (prt-format)
 De delar som rör sig i grupp monteras samman i delmontage (asm-format)
 Delmontagen monteras samman i en sammanställningsfil
 De olika delarna kommer att färgsättas i aktuell färg
23

För information om modellen 805 CT gå in på: Bruks, [http://www.bruks.com/en/Products/Mobilechippers/805-CT/]
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FMEA för randvillkor

En FMEA över randvillkorens utformning gjordes för att minimera felorsaker vid
FEM-beräkningarna (figur 2).
Antagande/
Feltyp
randvillkor
Den inre bygelstolpen fastlåses Lokala spänningar kommer i
under fotplattan.
verkligheten att uppträda där
skruvarna är monterade.

Åtgärd
Bottenplattan låses på den övre sidan på
den area som motsvarar där skruvarna
trycker mot godset.

Flisen antas vara fastfrusen och Ger för stor säkerhet då flisen
ligger kvar i baljan tills fullt
kommer att börja glida ur
tippläge uppnåtts.
baljan, även om den är
fastfrusen, innan fullt tippläge
nås.

Enligt konstruktörer på Bruks kommer
cirka 45 grader av lasten, se figur 23, att
åka av innan fullt tippläge nås. Därför
bör krafter då material har åkt ut
kartläggas.

Kontaktytan där Fmom verkar
är liten.

Kan ge lokala singulariteter.

Areorna på kontaktytan ökas, alternativt
att singulariteter förbises i dessa
områden.

Solida modeller analyseras i
Mechanica.

Datorkapaciteten räcker inte
till.

Modellen delas upp och görs om till
skalmodeller. Detta medför även att
svetsarna inte behöver
solidmodellereras då skalmodellerna
överför nominella krafter mellan de
olika delarna.

Cylinderns nominella
Ger detta för höga krafter från Ingen åtgärd görs eftersom cylindrarna
arbetstryck ligger runt 120 bar cylindrarna.
saknar ändlägesdämpning och stannar
och maxtrycket på 200 bar.
med ett slag. Trycket på 200 bar kan
därmed ses med en inbakad säkerhet.
Den yttre bygelstolpen låses vid Kan ge ett fall som inte
kontaktytorna till den inre
stämmer överens med
bygelstolpen.
verkligheten.

Deformationen som uppkommer i FEManalyserna, med angivna randvillkor,
studeras så att resultatet verkar rimligt.
Olika låsningar undersöks och testas så
att rätt deformation ges.

Krafterna som gavs av
kontaktanalysen används vid
FEM-analyserna.

En verifiering genom handräkning
utförs för att kontrollera resultatet,
eventuellt tillsätts en säkerhet.

Osäkerhet om hur krafterna
stämmer överens med
verkligheten.

Figur 2. En FMEA analys gjordes för randvillkoren.
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Analys av den inre bygelstolpen

Elementindelning för analyserna visas i figur 3 nedan.

Runt hålen har en
noggrannare
elementindelning
gjorts.

Vid kritiska områden har högre
krav ställts på elementen som
därmed gjorts mindre.

Figur 3. Elementindelning för analyser med normala, exceptionella krafter och för bygelstolparna fram och bak.

4

Deformation för normala lastfall (bakre bygelstolpe) visas i figur 4.

Figur 4. Deformation i mm som blir vid
normala lastfall för den bakre bygelstolpen.

Deformation som blir vid exceptionella lastfall
(bakre bygelstolpen) visas i figur 5.

Figur 5. Deformationen för den bakre bygelstolpen som
uppkommer vid exceptionellt lastfall visas i mm.
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Loggfiler
Normala fall, bakre bygelstolpe
-----------------------------------------------------------Antal element
Points:
Edges:
Faces:

5483
13659
9727

Springs:
Masses:
Beams:
Shells:
Solids:

0
0
0
6465
1615

Elements:

8080

Links:

26

Antal element
Visar hur många element
FEM-modellen består av.

----------------------------------------------------------->> Pass 1 <<
Calculating Element Equations
Total Number of Equations: 204801
Maximum Edge Order:
3
----------------------------------------------------------->> Pass 2 <<
Calculating Element Equations
Total Number of Equations: 572775
Maximum Edge Order:
9
-----------------------------------------------------------RMS Stress Error Estimates:
Load Set
Stress Error % of Max Prin Str
---------------- ------------ ----------------LoadSet1
5.39e+00
1.2% of 4.61e+02
bearing
1.29e+01
2.2% of 5.99e+02

6

Antal ekvationer
Visar antalet
ekvationer och dess
högsta polynomgrad
vid första och andra
passet.

Feluppskattning
Felmarginalen uppskattas
här till 1.2 % av den
maximal huvudspänningen
för kraftparet Fmom.

Exceptionella lastfall, bakre bygelstolpe
-----------------------------------------------------------Antal element
Points:
Edges:
Faces:

5701
14108
9960

Springs:
Masses:
Beams:
Shells:
Solids:

0
0
0
6694
1617

Elements:

8311

Links:

26

----------------------------------------------------------->> Pass 1 <<
Calculating Element Equations
Total Number of Equations: 211867
Maximum Edge Order:
3
----------------------------------------------------------->> Pass 2 <<
Calculating Element Equations
Total Number of Equations: 578114
Maximum Edge Order:
9

-----------------------------------------------------------RMS Stress Error Estimates:
Load Set
Stress Error % of Max Prin Str
---------------- ------------ ----------------LoadSet1
1.21e+01
1.2% of 1.02e+03
bearing
1.26e+01
2.1% of 5.99e+02

7

Beräkning vid transportläge
Antal element
Points:
Edges:
Faces:

5929
14834
10665

Springs:
Masses:
Beams:
Shells:
Solids:

0
0
0
7035
1824

Elements:

8859

Links:

26

Figur 6. En ny elementindelning gjordes eftersom de
två stödplåtarna, som den yttre bygelstolpen kommer att
vila mot, nu också är med i analysen.

---------------------------------------------->> Pass 1 <<
Calculating Element Equations
Total Number of Equations: 211616
Maximum Edge Order:
3
----------------------------------------------------------->> Pass 2 <<
Calculating Element Equations
Total Number of Equations: 524356
-----------------------------------------------------------RMS Stress Error Estimates:
Load Set
Stress Error % of Max Prin Str
---------------- ------------ ----------------LoadSet1
6.73e+00
1.0% of 6.96e+02
bearing
5.59e+00
2.3% of 2.41e+02
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Beräkning av svets

Loggfil
Antalet element
Points:
Edges:
Faces:

4298
15724
18058

Springs:
Masses:
Beams:
Shells:
Solids:

0
0
0
3609
6515

Elements:

10124

Links:

178

Figur 7. Elementindelningen har gjorts noggrant med små element i
svetsen.

----------------------------------------------------------->> Pass 1 <<
Calculating Element Equations
Total Number of Equations: 186619
Maximum Edge Order:
3
----------------------------------------------------------->> Pass 2 <<
Calculating Element Equations
Total Number of Equations: 390918
Maximum Edge Order:
9
-----------------------------------------------------------RMS Stress Error Estimates:
Load Set
Stress Error % of Max Prin Str
---------------- ------------ ----------------LoadSet1
2.70e+01
3.7% of 7.40e+02
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Analys av den yttre bygelstolpen

Beräkning av fästet för lyftcylinder
Elementindelningen visas i figur 8.

Figur 8. Elementindelningen för lyftcylinderns infästning mot den yttre bygelstolpen.

Deformation
Deformationen som uppstod på fästet visas nedan i mm.

Figur 9. Deformationen för cylinderinfästningen visas. Observera att deformationen som bilden visar är
överdriven.
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Loggfil
Antal element
Points:
Edges:
Faces:

852
1982
1364

Springs:
Masses:
Beams:
Shells:
Solids:

0
0
0
815
237

Elements:

1052

Links:

16

----------------------------------------------------------->> Pass 1 <<
Calculating Element Equations
Total Number of Equations: 26708
Maximum Edge Order:
3
----------------------------------------------------------->> Pass 2 <<
Calculating Element Equations
Total Number of Equations: 42720
Maximum Edge Order:
9
-----------------------------------------------------------RMS Stress Error Estimates:
Load Set
Stress Error % of Max Prin Str
---------------- ------------ ----------------LoadSet1
1.07e+01
4.2% of 2.55e+02
------------------------------------------------------------
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Beräkning av tippcylinderinfästning
Elementindelning visas nedan.

Figur 10. Elementindelning med förstorad bild över infästning mot tippcylinder.

Deformation
Deformationen visas nedan.

Figur 11. Deformationen för tippcylinderinfästningen på det yttre benröret visas i mm.
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Loggfil
Antal element
Points:
Edges:
Faces:

7379
20083
17790

Springs:
Masses:
Beams:
Shells:
Solids:

0
0
0
7004
5116

Elements:

12120

Links:

45

----------------------------------------------------------->> Pass 1 <<
Calculating Element Equations
Total Number of Equations: 272977
Maximum Edge Order:
3
----------------------------------------------------------->> Pass 2 <<
Calculating Element Equations
Total Number of Equations: 348770
Maximum Edge Order:
9
-----------------------------------------------------------RMS Stress Error Estimates:
Load Set
Stress Error % of Max Prin Str
---------------- ------------ ----------------LoadSet1
2.72e+01
1.7% of 1.59e+03
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Beräkning av infästning mot balja
Elementindelning visualiseras nedan.

Figur 12. Elementindelning för infästning av balja.

Deformation
Nedan visas den deformation som uppkommer.

Figur 13. Deformationen som uppkommer vid kraftpåkänningen från baljan i mm.
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Loggfil
Antal element
Points:
Edges:
Faces:

1840
4797
3934

Springs:
Masses:
Beams:
Shells:
Solids:

0
0
0
1823
979

Elements:

2802

Links:

24

----------------------------------------------------------->> Pass 1 <<
Calculating Element Equations
Total Number of Equations: 67920
Maximum Edge Order:
3
----------------------------------------------------------->> Pass 2 <<
Calculating Element Equations
Total Number of Equations: 81552
Maximum Edge Order:
9

RMS Stress Error Estimates:
Load Set
Stress Error % of Max Prin Str
---------------- ------------ ----------------LoadSet1
1.06e+01
3.9% of 2.74e+02
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Beräkning av hela modellen
Elementindelning visas nedan.

Figur 14. Elementindelning för den yttre bygelstolpen.
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Deformation
Aktuell deformation visas i figur 15.

Figur 15. Här ser vi den deformation som uppkommer vid kraftpåkänning från baljan och cylindrar i mm.
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Loggfil
Antal element
-----------------------------------------------------------Points:
8456
Edges:
22803
Faces:
18308
Springs:
Masses:
Beams:
Shells:
Solids:

0
0
0
10691
3992

Elements:

14683

Links:

56

------------------------------------------------------------

>> Pass 1 <<
Calculating Element Equations
Total Number of Equations: 333758
Maximum Edge Order:
3
----------------------------------------------------------->> Pass 2 <<
Calculating Element Equations
Total Number of Equations: 445427
Maximum Edge Order:
9
-----------------------------------------------------------RMS Stress Error Estimates:
Load Set
Stress Error % of Max Prin Str
---------------- ------------ ----------------LoadSet1
3.17e+01
2.8% of 1.13e+03
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Sammanställningsritningar

19

20
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Bilaga 7

Maxmoment på fotplatta

Med hjälp av en momentekvation vid punkt A ( figur 19 och 20) kan vi räkna ut vilket läge
lyftcylindern ska ha för att ge det maximala momentet på foten.

Mg = m ∙ g
Mg = m ∙ g
1520 mm

1990 mm

A

A
Figur 20. Tyngdpunkten på baljan då lyftcylindern
är fullt utskjuten.

Figur 19. Tyngdpunkten på baljan då lyftcylindern
inte är utskjuten.

Momentet då lyftcylindern inte är utskjuten är (figur 19):
M A  1520  M g

Momentet som blir då lyftcylindern är fullt utskjuten blir (figur 20):
M A  1990  M g

Det största momentet ges då lyftcylindern är fullt utskjuten.
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