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Sammanfattning
Norrborns Industri AB i Bollnäs tillverkar lastbilssläp som säljs under varumärket
Parator. Ett av deras släp är Parator LX 10-20 som är en lastväxlarvagn avsedd för att
transportera olika lastbärare, t ex grusflak och containrar, som behöver kunna tippas.
Lastbäraren sitter monterad på en tippram som i sin tur sitter på ett släpchassi. En
omkonstruktion av detta släp önskas för att minska vikten. Syftet med examensarbetet var
att ta fram förslag som gör tippramen lättare samt enklare att tillverka med bibehållen
säkerhet och vridstyvhet. Examensarbetet tar även upp faktorer att tänka på vid
konstruktion med höghållfast stål.

Optimeringen utgick från befintliga 2D-ritningar på ramen. Först skapades en 3D-modell
från ritningarna. Sedan analyserades ramen utifrån valda laster och randvillkor.
Analyserna av den nuvarande konstruktionen låg sedan till grund för optimeringen. Till
en början användes enklare modeller för att ta fram koncept. Därefter modellerades två
valda koncept varpå ett av dem har analyserats mer genomgående.

Arbetet resulterade i ett koncept som vägde 732 kg. Det är 179 kg lättare än den
nuvarande konstruktionen på 911 kg.

Abstract
Norrborns Industri AB in Bollnäs manufactures truck trailers with the brand Parator. One
of their trailers is Parator LX 10-20. The trailer is designed to transport hooklift
containers with the option to tip loose goods such as gravel, asphalt and seed. The
container is mounted on a frame which is placed on the chassis. To reduce weight a
redesign of the trailer is needed. The purpose of this study was to develop a concept that
makes the frame lighter and easier to manufacture while maintaining safety and rigidity.
The thesis also discusses factors to consider when designing with high-strength steel.

The optimization was based on existing 2D drawings of the frame. Analysis of the
structure served as a basis for the optimization. First, a 3D model was created from the
drawings. Then, the frame was analyzed with selected loads and boundary conditions.
Initially simple models were used to develop concepts. From these, two concepts were
selected and one of them was thoroughly analyzed.

The optimization resulted in a concept design weight of 732 kg, which is 179 kg less
compared to the current frame at 911 kg.
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Specifikation

1 Introduktion
Norrborns Industri AB är ett företag i Bollnäs som utvecklar och tillverkar lastbilssläp.
De får ofta anpassa sina släp utifrån kundens önskemål och användningsområde. De har
dock ett antal standardkonstruktioner de utgår ifrån när de gör anpassningar. Släpen som
Norrborns Industri AB tillverkar saluförs under varumärket Parator.

1.1

Parator LX10-20

En typ av släp som Norrborns Industri AB tillverkar är Parator LX10-20, se Figur 1. Det
är en lastväxlarvagn med tipp. Den är avsedd för transport av olika lastbärare som
behöver kunna tippas. Exempel på användningsområden kan vara vid körning av grus,
asfalt eller säd.

Figur 1 - Parator LX 10-20

1.1.1

Tippram

Den lastbärare som transporteras på släpet är fäst på en tippram. Vid tippning trycker en
teleskopcylinder upp hela tippramen med lastbäraren. Ramen syns tydligare i Figur 2,
tippramen är skarp medan den övriga delen av chassiet är ur fokus. I bakkant på ramen
sitter en lagring (närmast i bild), den i sin tur sitter på en tippbom. Det är runt denna
tippbom som ramen är ledad för att kunna tippas. Cylindern som används vid tippning
sitter på undersidan av främre delen på tippramen. I framkant finns en låsningsanordning
som krokar i lastbäraren, kallad rullflakslåsning.
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Figur 2 - Tippram

1.1.2

Bakgrund

I branschen strävar tillverkare efter att ta fram robusta konstruktioner med lång livslängd
och låg vikt. Viktreducering är viktigt eftersom att ett släp som väger mindre kan ta mer
last, förutsatt att släpet har tillräcklig hållfasthet. Det finns bestämmelser om maximal
vikt för de fordon som körs på vägarna, därför är ett sätt att öka lastkapaciteten att sänka
släpets tjänstevikt. Hög lastvikt och låg tjänstevikt är en stor konkurrensfördel.

1.2

Syfte

Syftet med arbetet var att analysera den nuvarande konstruktionen av tippramen till
lastväxlarvagnen Parator LX10-20 och hitta möjligheter till viktreducering samt en
förenklad tillverkning utan att ge avkall på säkerheten. Faktorer som påverkar när en
konstruktion ska optimeras, både gällande hållfasthet och tillverkning har undersökts.

1.3

Inledande frågeställningar

De inledande frågeställningarna till projektet var:
•
•
•
•

1.4

Vilken säkerhet har tippramen?
Vilken vrid- och böjstyvhet har konstruktionen?
Finns det möjligheter till viktreducering med bibehållen säkerhet?
Kan tippramen omkonstrueras för en effektivare tillverkning?

Projektmål

Produktmål: Att ta fram förslag på åtgärder som reducerar vikten och förenklar
tillverkningen av tippramen.
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Processmål: Att genom examensarbetet praktisera tidigare införskaffade kunskaper och
utvecklas inom dessa kunskapsområden.

1.5

Förutsättningar

För att nå målen med examensarbetet krävdes vissa förutsättningar. En av
förutsättningarna för att genomföra examensarbetet var de tillgängliga ritningarna på den
nuvarande tippramen. Den har varit referens vid optimeringen och de framtagna
koncepten har jämförts utifrån den. Det har funnits tillgänglig CAD-programvara för att
göra 3D-modeller av ramen. Analyser har kunnat göras med både handräkning och
datorberäkningar.

1.6

Avgränsningar

Ramen har analyserats separat, släpchassi och lastbärare har ersatts av laster och
randvillkor vid beräkningar. Analyserna och modelleringen har utförts med de program
som Högskolan i Gävle tillhandahåller. Inga svetsar har beräknats. Endast statiska
beräkningar har utförts och ramen har inte beräknats utifrån utmattning. Inget färdigt
resultat presenteras i rapporten utan endast förslag till optimeringsåtgärder. Därför har
inte heller några produktionsritningar tagits fram.

1.7

Riskanalys

Det finns alltid risker med ett projekt, risker som kan göra att resultatet eller arbetsgången
inte blir som det var tänkt. Det var därför viktigt att före projektets start att försöka
kartlägga de risker som kunde uppkomma för att bättre kunna hantera dem om de skulle
uppstå.

Vid planeringen av ett arbete är det ibland svårt att uppskatta tiden som krävs till de olika
momenten. Det är därför viktigt att tänka igenom arbetsgången innan planeringen och de
olika moment som kommer att utföras. Det måste lämnas utrymme för förändringar och
det är viktigt att inte låsa sig fast vid den ursprungliga planeringen för projektet. Sjukdom
och andra frånvaroorsaker kan påverka planeringen.

En stor del av arbetet har skett via dator. Det har gjort att otillräcklig datorkraft eller
krascher kunde vara stora riskfaktorer i arbetet. Regelbunden backup av allt material har
eliminerat risken för att all data försvunnit och har gjort förlusten mindre vid störningar.
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Viktiga parametrar vid beräkningarna som randvillkor och laster har spelat stor roll vid
beräkningarna och därför var det viktigt att rätt antaganden gjordes vid dessa. Därför har
det varit till stor fördel att diskutera dessa med handledare, både från företaget och från
högskolan.

Viss fakta var svår att få fram ur tillgänglig kurslitteratur och då krävdes andra
angreppssätt. Ett sätt att få fram information har varit genom vetenskapliga artiklar som
publicerats i tidsskrifter.

1.8

Metod

Till hjälp under arbetets gång har några metoder använts för att underlätta och förenkla
arbetet. Metoderna beskrivs nedan.

1.8.1

Tidplanering

Till förfogande för examensarbetet fanns 10 veckor heltidsstudier avsatta. För att planera
arbetet och se till att tiden utnyttjades väl och få fram en bra arbetsgång upprättades ett
Gantt-schema (Bergman & Klefsjö, 2008). Det har varit ett bra hjälpmedel för att planera
arbetet.

Planeringen i Bilaga 1 gjordes utifrån de faser som finns i projektspecifikationen i Bilaga
2. Nedan visas grovt hur planeringen var uppbyggd.

Förarbete: Skapa 3D-modell, finna randvillkor, litteraturstudier.
Analyser: Överslagsräkning, FEM-analyser.
Optimering: Viktreducering, förenklad tillverkning.

1.8.2

Pro/ENGINEER

Pro/ENGINEER var den programvara som uteslutande användes till den 3D-modellering
som behövts göras, här benämnt Pro/E. Utifrån 2D-ritningar skapades en 3D-modell för
att lättare visualisera problemet och få en modell att använda vid analyseringen.
Optimeringsförslagen modeleras i Pro/E.

1.8.3

Pro/MECHANICA

Pro/MECHANICA är ett program som använder sig av finita elementmetoden som
beskrivs närmare i avsnitt 1.9.1. Spänningsanalyserna ger en bild av hur
spänningsfördelningen ser ut i konstruktioner. Resultaten gav grunden för hur
konstruktionen kunde förbättras. Optimeringsförslagen har analyserats i
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Pro/MECHANICA för att kunna jämföra dem med den befintliga konstruktionen.
Modellen till analysen togs fram i Pro/E. Pro/MECHANICA benämns som Pro/M i
rapporten.

1.9

Teori

Innan optimeringen söktes vetenskapliga artiklar för att få en teoretisk bakgrund till
arbetet. Resultatet från artiklarna presenteras i teoridelen. Här förklaras även de begrepp
som tas upp i rapporten.

1.9.1

FEM

FEM är en förkortning av finita element-metoden och den används i Pro/M. Den används
när det är alltför svårt att beräkna spänningarna i en konstruktion för hand. Ett exempel
kan vara en konstruktion med avancerad geometri. FEM-programmet delar upp
konstruktionen i element och ansätter styvheter på dessa. Utifrån töjningarna i dessa
element kan sedan spännigarna tas fram genom Hookes lag.

1.9.2

Huvudspänningar

När en konstruktion belastas utsätts den för spänningar. Beroende på betraktningsvinkel
till spänningarna är de olika till riktning och storlek. I konstruktionen råder både tryckoch dragspänningar samt skjuvspänningar. Det finns alltid en vinkel som gör att det
endast finns tryck- och dragspänningar och inga skjuvspänningar. Det är i den riktningen
som konstruktionens huvudspänningar råder i. I den riktningen finns då tre spänningar, en
som är högst, en som är lägst och en som är i mitten och de är alltid vinkelräta mot
varandra. (Adams & Askenazi, 1999)

Huvudspänningarna kan sedan sammanvägas enligt vonMises vilket ger något som
benämns effektivspänningar. Det är en form av medelspänning. Spänningarna från FEManalyserna i Pro/M är visade som effektivspänningar i vonMises.

1.9.3

Vridstyvhet

Vid optimeringen önskades en liknande vridstyvhet erhållas som den nuvarande
konstruktionen har. För att få ett värde på vridstyvheten togs det fram med hjälp av
formel (1.9.1) (Björk, 2007).

φ=

Mv ⋅ L
G⋅K

(1.9.1)
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φ = Vridning i radianer
M v = Anlagt vridmoment
L = Längden
G ⋅ K = Vridstyvheten i konstruktionen

Vridningen kunde erhållas genom att ett moment ansattes på ramen i form av ett kraftpar.
Deformationen gav att vinkeln kunde tas fram. Då kunde ett värde tas fram på
vridstyvheten. Efter modifiering av (1.9.1) fås (1.9.2) och den användes för att beräkna
vridstyvheten i konstruktionen. Formel (1.9.2) förutsätter att längden anges i meter för att
få rätt sort.

G⋅K =

Mv ⋅ L

φ

Nm 2 / rad
(1.9.2)

Det spelade ingen större roll vilket moment som ansattes på ramen vid bestämning av
vridstyvheten då den angavs i ett värde per vinkel. Ett större moment gav större vinkel
men fortfarande samma värde på vridstyvheten.

1.9.4

Böjstyvhet

När en balk böjs avgör dess styvhet hur mycket den böjer ut. Böjstyvheten hos en balk
varierar inte enbart vid olika areor utan även vid olika tvärsnitt. En sak som styr
styvhetens hos en balk är dess tröghetsmoment.

Figur 3 - Böjstyvhet

Tröghetsmomentet för det rektangulära tvärsnittet i Figur 3 beräknas i (1.9.3).
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I=

b ⋅ h 3 3 ⋅ 33
=
= 6,75 cm 4
12
12

(1.9.3)

Tröghetsmomentet för I-profilen till höger i Figur 3 kräver lite mer beräkningar. För att
beräkna tröghetsmomentet måste Steiners sats användas. Den säger att alla
tröghetsmoment ska läggas samman samt att avståndet till delytornas tyngdpunkt från
böjningsaxeln kvadreras och sedan multipliceras med arean på delytan för att sedan
adderas med tröghetsmomenten. Tröghetsmomentet för det högra tvärsnittet beräknas i
(1.9.4).

I=

 3 ⋅13 
1 ⋅ 33
 + 2 ⋅ 2 2 ⋅ 3 = 26,75 cm 4
+ 2 ⋅ 
12
12



(

)

(1.9.4)

Tröghetsmomentet som påverkar böjstyvheten på en balk är alltså betydligt högre för det
högra tvärsnittet, trots lika area. Utformningen på ett tvärsnitt har alltså stor betydelse om
det utsätts för böjning.

1.9.5

Elasticitetsmodul

Elasticitetsmodulen är ett mått på styvheten i materialet. Den anger ett förhållande mellan
spänning och deformation. E = spänning/töjning. Det förhållandet är linjärt om
spänningen i materialet inte överstiger sträckgränsen. Vilket innebär att deformationen
endast är temporär vid belastningen och återgår till sin ursprungliga form när den inte
belastas längre. Elasticitetsmodulen är beroende av bindningen mellan atomerna i
materialet och därför är den konstant trots att materialet görs hårdare genom olika
metoder. (Smith, 1996)

Elasticitetsmodulen för stål ligger omkring 206 GPa och det är värdet som använts i
beräkningarna.

1.9.6

Höghållfast stål

Att viktreducera handlar inte enbart om att byta material, utan även om att byta design
och konstruera om. När en produkt ska viktreduceras finns det ett antal faktorer som
påverkar enligt Sonsino (2007). Bland de faktorerna finns lasterna som produkten utsätts
för, materialet som används, produktens utformning, de tillverkningsmetoder som kan
användas och kostnaden. Sonsino (2007) skriver vidare att två viktiga kriterier för
utformningen på en ram är styvhet och risken för buckling. Om samma styvhet ska
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uppnås i en konstruktion vid en övergång till höghållfast stål måste ofta de yttre
dimensionerna på tvärsnittet ökas (Sonsino, 2007) eller ändras (Sperle & Olsson, 1994).

Anledningen till att tvärsnittet måste ändras är att stål har i stort sett samma
elasticitetsmodul oberoende på hållfasthetsgrad. Elasticitetsmodulen påverkas inte av de
processer stålet genomgår för att få högre hållfasthet, se avsnitt 1.9.5.

I områden där det råder höga spänningskoncentrationer räcker det ibland inte att enbart
byta till ett material med högre hållfasthet om det utsätts för utmattning. För att kunna dra
nytta av det höghållfasta stålets egenskaper ska spänningskoncentrationer byggas bort.
Det i sin tur ökar utmattningshållfastheten i konstruktionen. (Sonsino, 2007)

Ett sätt att bygga bort spänningskoncentrationer är att flytta svetsar till områden där det
råder låga spänningar. Vid en omkonstruktion kan då konstruktören se till att inga eller få
svetsar hamnar på flänsar på balkar utan istället på livet där det generellt oftast råder lägre
spänningar. Det är ofta i svetsar som en konstruktion börjar spricka vid utmattning vilket
senare leder till ett haveri. (Sperle & Olsson, 1994)

I de fall det inte går att flytta svetsar från områden där det råder höga spänningar finns det
metoder för att undvika sprickbildning. Istället för att förstärka konstruktionen i dessa
områden och försöka göra spänningarna lägre går det istället bearbeta svetsarna för att få
en högre utmattningshållfasthet. (Kirkhope, Bell, Caron, Basu, & Ma, 1999)

Det finns i huvudsak två sätt att bearbeta svetsarna. Det ena är genom att ändra geometrin
på svetsen och det andra genom att ändra spänningarna i svetsen. Om svetsgeometrin till
en början är dålig och har många gropigheter kan den slipas, smältas om med TIG
(Tungsten Inert Gas) eller plasma. Även speciella svetsmetoder som ger en bra svets som
inte behöver bearbetas kan användas. Den förbättrade geometrin har en bättre yta vilket
minskar risken för sprickinitiering. (Kirkhope, Bell, Caron, Basu, & Ma, 1999)

TIG-dressing har vid försök visat sig förbättra utmattningshållfastheten i upp till 37 % om
amplituderna på spänningarna är konstanta. Dock om amplituderna var varierande blev
ökningen bara 34 %. Det innebär att om svetsen kunde utsättas för 100 MPa under 106
cykler tidigare kan den efter TIG-dressig utsättas för 134 MPa. Eftersom att spänningarna
inte höjs egentligen blir istället livslängden längre. (Huo, Wang, & Zhang, 2005)
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Vid svetsning blir materialet varmt och utvidgas, när det svalnar drar materialet ihop sig
och det uppstår dragspänningar vid svetsen. Om dessa kan reduceras och istället ersättas
av tryckspänningar ökar utmattningshållfastheten vid svetsen. Det kan göras med
peening, en kallformningsmetod som deformerar ytan och bygger in tryckspänningar. För
att deformera ytan kan en metod som liknar blästring användas. Små kulor slungas eller
blåses mot ytan som deformerar den och det bildas tryckspänningar, eller kan ett verktyg
likt en hammare som hamrar ytan användas. (Kirkhope, Bell, Caron, Basu, & Ma, 1999)

Om svetsar inte kan undvikas i områden där det råder höga spänningar är det viktigt att se
till att de placeras där de är åtkomliga för en eventuell efterbehandling (Sonsino, 2007).

Höghållfast stål och traditionellt konstruktionsstål har lika egenskaper förutom
hållfastheten. Därför kan höghållfast stål och konstruktionsstål svetsas i varandra utan att
det uppstår några konstigheter. Det gör att det höghållfasta stålet kan användas där det
behövs som mest och sedan för förstärkningar där det inte råder höga spänningar kan
billigare konstruktionsstål användas.

Om ett stål med högre hållfasthet ska ersätta ett vanligt konstruktionsstål kan tjockleken
på den nya balken reduceras. För att bestämma hur mycket tjockleken kan reduceras kan
formel (1.9.5) användas. Formeln tar hänsyn till att lika mängd energi ska absorberas i
den tunnare konstruktionen med höghållfast stål som ursprungskonstruktionen. En
korrektionsfaktor ska egentligen läggas till i formeln då teori och verklighet inte alltid
hänger ihop. Faktorn ligger dock nära ett och tas därför inte med. (Yuxuan, Zhongqin,
Aiqin, & Guanlong, 2003)

t 2 = t1 ⋅

Re1
Re 2

(1.9.5)

Index 2 står för höghållfast stål och 1 för nuvarande stål.

Formel (1.9.5) kan även användas som en tumregel för att se hur mycket tunnare gods
som kan användas vid höghållfast stål än med traditionellt konstruktionsstål förutsatt att
lika profil används. (DOMEX - Tools, 2010)

När ett tunnare gods används blir även svetsarna i konstruktionen tunnare, det gör att det
går åt mindre svetstråd och energi vid svetsningen. Konstruktionen och dess ingående
delar blir även de lättare och därför blir hanteringen enklare.
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En viktig fråga att ställa sig är hur mycket extrakostnad en viktreducering är värd.
(Sonsino, 2007)

1.9.7

Randvillkor

Laster och infästningar ersätts av randvillkor i Pro/M. De ska representera verkligheten i
största möjliga utsträckning. Ett sätt att kontrollera om randvillkoren är korrekta är att
deformationen i FEM-programmet motsvarar verkligheten. Ett randvillkor anger om en
punkt, yta eller kant ska vara helt låst eller fri i dess olika frihetsgrader. Vissa ytor kan då
tillåtas att rotera men vara låsta i vissa translationer och vice versa. Laster kan läggas som
utbredd last på ytor eller som punktlaster.

1.9.8

Elementtyper

Innan spänningarna i ramen kunde beräknas i Pro/M delades ramen in i element.
Elementindelningen skedde automatiskt i programmet och kunde till viss del styras
manuellt. Nedan beskrivs de olika elementtyper som förekom i analyserna.

Skalelement
Skalelement kan antingen vara trianglar eller fyrhörningar. På modellen finns endast ytor
och ingen solid geometri. Tjockleken ansätts och behandlas matematiskt. Elementen i sig
har alltså ingen höjd. Beräkningarna är oftast mindre krävande och har bättre
beräkningsnoggrannhet än solida element. (Adams & Askenazi, 1999)

Balkelement
Balken motsvaras av en linje i FEM-programmet. Linjen tilldelas sedan ett tvärsnitt.
Fysiska egenskaper finns då endast matematiskt, som styvhet och area, vilket programmet
själv räknar ut (Reddy, 1993). Hela balken blir ett enda element och därför går
beräkningarna snabbt att utföra. Lokal buckling kan dock inte upptäckas vid användande
av balkelement utan endast den globala bucklingen.

Det kan vara bra att använda balkelement i början av optimeringen. Geometrin är mycket
enklare att konstruera och det är lätt att byta tvärsnitt i konstruktionen. Analysen på
balkkonstruktionen ger en överblick på spänningarna som råder innan en mer detaljerad
modell konstrueras. (Adams & Askenazi, 1999)

Solida element
Ska solida element användas ritas detaljen som en solid. Alla tjocklekar på plåtar och
balkar ritas ut. Det gör att modellen kan ritas exakt som referensen med svetsar och faser.
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Dock kan dessa element kräva mer resurser vid beräkningarna än de ovanstående.
(Adams & Askenazi, 1999)

1.9.9

Beräkningsnoggrannhet

Spänningskoncentrationer och singulariteter kan ge en dålig beräkningsnoggrannhet trots
att beräkningen har väldigt låg felprocent. Spänningskoncentrationerna ger en hög
maxspänning som bidrar till dålig beräkningsnoggrannhet. Enligt Blacker (2004) kan en
lösning vara att ställa in en finare elementindelning i dessa områden där det råder höga
spänningar. Det fungerar eftersom att det globala felet påverkas av elementen nära
singulariteter. (Blacker, 2004) Om enbart beräkningsnoggrannheten i analysen ökas finns
det en risk att den maximala spänningen blir ännu högre då det i teorin råder oändliga
spänningar i singulära punkter. Ett annat sätt att få en bättre beräkningsnoggrannhet är att
element nära singulära punkter exkluderas vid beräkningen av beräkningsnoggrannheten.
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2 Förberedande arbete
Innan analyseringen av ramen påbörjades krävdes en modell att arbeta med samt att de
krafter och låsningar den utsätts för var kända.

2.1

Befintlig konstruktion

Utgångsläget till examensarbetet var den befintliga konstruktionen på tippramen. Utifrån
de befintliga 2D-ritningar som fanns på tippramens ingående delar skapades en solid 3Dmodell.

Rullflakslåsning
Här trycker cylindern,
cylinderinfästning

Huvudbalkar
Dubb
Tipplagring

Figur 4 - Solid 3D-modell

Tippramen består av ett antal olika delar, deras benämning och placering visas i Figur 4.
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Figur 5 - Dubb och tipplagring

Tipplagringen och dubbarna syns tydligare i Figur 5. Tipplagringen är den ledade delen
på tippramen och den sitter fäst på chassiet på en tippbom, den här delen kan inte ta upp
något moment kring dess axel. Dubbarnas spetsar sticker in i lastbäraren och håller den på
plats. De tar upp krafter bakåt, åt sidan och uppåt.

På tippramen monteras en anordning för att kunna öppna lämmarna på lastbäraren
pneumatiskt. Lämmarna är placerade längst bak på lastbäraren och öppnas vid tömning av
lasten. Under optimeringen har hänsyn tagits till att det ska finnas plats för denna
anordning på tippramen.

Figur 6 - Tipplagring till cylinder
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Under fackverket längst fram på ramen sitter en tipplagring till cylindern insvetsad, den
visas i Figur 6. Här trycker cylindern när släpet tippas. Eftersom att den är kulformad tar
den inte upp något moment. Cylindern stabiliserar inte konstruktionen i sidled vid
tippning utan den stöder endast längs cylinderns riktning.

Längst fram på tippramen sitter en låsning som sköts pneumatiskt. Den kallas
rullflakslåsning och låser lastbäraren. Krokarna gör att lastbäraren blir låst i sidled, uppåt,
bakåt samt framåt. Eftersom att dubbarna inte tar upp någon last framåt, förutom
friktionen, är det rullflakslåsningen som håller lasten framåt, vid t ex inbromsning.
Rullflakslåsningen monterad på ramen återfinns i Figur 7.

Figur 7 - Rullflakslåsning

2.1.1

Material

Den nuvarande tippramen är tillverkad i konstruktionsstål som motsvarar Domex 355
MC. För att ha data att jämföra mot vid analysering och optimering måste sträck- och
brottgräns för materialet vara känt. Data för sträck- och brottgräns hämtades från SSAB
(Domex 355 MC, 2005) och presenteras i Tabell 1.
Tabell 1 - Data för Domex 355 MC

Sträckgräns Brottgräns
σs [MPa]

σb [MPa]

355

430 - 550

2.1.2

Referenskriterium

Dagens konstruktion har varit i bruk i flera år och fungerar bra. Den har därför använts
som referens vid framtagning av optimeringsförslaget. En sak som var viktigt för
tippramen var vridstyvheten. Om lasten tippas när släpet står lite snett uppstår vridande
krafter på ramen och den vill då deformeras. Är inte ramen tillräckligt vridstyv finns det
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en risk att släpet välter eller havererar. Analyser på den nuvarande konstruktionen har
genomförts för att få fram spänningar, deformationer och vridstyvhet. Jämförelser mellan
analyser på nuvarande ram och föreslagna optimeringsåtgärder har genomförts.

2.2

Randvillkor

Lastväxlarvagnen kan lastas med olika lastbärare. Maximal last för Parator LX10-20 är
23 950 kg. Det kan dock förekomma att vissa överlastar sina släp. Därför beräknas att
släpet lastas med 25 ton.

Den vanligaste typen av lastbärare är ett grusflak. Ett vanligt grusflak har ungefär måtten
(LxBxH) 6000x2500x1200. Se Figur 8.

Figur 8 - Grusflak på tippram

En annan typ av lastbärare som fraktas är containrar. Det används vid transport av
material med en lägre densitet än grus och asfalt, t ex säd. En container har ungefär
måtten (LxBxH) 6000x2500x2800. Se Figur 9.

Figur 9 - Container på tippram

När släpet tippas och/eller lutar påverkar lastbäraren de krafter ramen utsätts för eftersom
att tyngdpunkten hamnar på olika ställen. I Figur 10 visas tippramen i den maximala
tippvinkeln som släpet kan tippas, 50°. I ett stabilitetsprov som utförs av vägverket tippas
släpet till max med stängda lämmar i en sidolutning på 5° grader (Stabilitetsprov vid
tippning). Tippramen ska hålla för de påfrestningar som uppstår i denna situation samt
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vara stabil. En högre placerad tyngdpunkt ger ett mer instabilt släp i det läget. Därför är
det viktigt att ramen bibehåller sin vridstyvhet, även efter optimering.

Figur 10 - Tippvinkel

2.2.1

Laster

Figur 11 - Friläggning av lastbärare
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För att få fram de krafter som lastbäraren påverkar tippramen med i tippat läge frilades
tippramen. Lastbäraren kan då ersättas av krafter i FEM-analysen. För att få fram
reaktionskraften i x-led, den kraft som verkar på rullflakslåsningen och dubben, togs även
hänsyn till friktionen mellan lastbärare och tippram. Tippramen kommer även utsättas för
en normalkraft riktad vinkelrätt från ramen. Krafterna togs fram genom
mekanikberäkningar.

Fy = cos (50°) ⋅ mg

(2.2.1)

Fx = sin (50°) ⋅ mg

(2.2.2)

Där massan antogs vara 25 ton och gravitationskonstanten, g, 10 N/kg. Med massan insatt
i ton blev svaret i kN. Insättning av värden i (2.2.1) och (2.2.2) gav:

Fy = cos (50°) ⋅ 25 ⋅ 10 = 161 kN

(2.2.3)

Fx = sin (50°) ⋅ 25 ⋅ 10 = 192 kN

(2.2.4)

Eftersom att lastbäraren inte är i rörelse på tippramen måste jämvikt råda. Det gör att
reaktionskraften i x-led som tas upp av dubben och rullflakslåsningen måste vara
densamma som Fx (2.2.4), under förutsättning att friktionens inverkan försummas.
Normalkraften N, blir med samma resonemang, kraften i y-led (2.2.3).

Fy = N = 161 kN

(2.2.5)

I verkligheten finns dock friktionen, behållaren kan röra sig lite p g a glapp i låsningar.
Detta togs i beaktning och friktionskoefficienten för rörelse användes vid beräkningarna.
Tippramen och lastbäraren har kontakt med varandra via plåt mot plåt. Det ger att
µrörelse=0,14 för plåt mot plåt (Björk, 2007). Utifrån det beräknades reaktionskraften i
(2.2.6).

Fr = Fx − µ ⋅ N = 192 − 0,14 ⋅ 161 = 170 kN

(2.2.6)

Vid vägverkets prov lutas även släpet 5°, detta lastfall måste även det kontrolleras.
Deformationerna i det läget vär avgörande för hur stabilt släpet är. Tyngdpunkten får inte
hamna utanför hjulen, då välter släpet. Lutningen kommer göra att kraften Fy även
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kommer verka åt sidan, Fz. Här är alltså släpet tippat 50° och lutar samtidigt 5°. Kraften i
x-led påverkas inte av denna lutning.

Figur 12 - Friläggning vid lutning

Utifrån (2.2.3) beräknades Fz och Fy2. Här togs hänsyn till friktionen direkt i
beräkningen.

Fy 2 = cos (5°) ⋅ Fy = cos (5°) ⋅ 161 = 160 kN
Fz = sin (5°) ⋅ Fy − µ ⋅ Fy 2 =

sin (5°) ⋅ 161 − 0,14 ⋅ 160 = −8,4 kN

(2.2.7)

(2.2.8)

Minustecknet i (2.2.8) visar att släpet kan lutas mer innan behållaren börjar glida, dubben
och rullflakslåsningen tar alltså inte upp någon last i sidled i detta läge. Därför behövdes
inte detta fall beräknas. Dock visade det på att det är viktigt att ramen är vridstyv i det här
läget. Är den inte det kan det uppstå deformationer som gör tippningen instabil.

Vid transport, d v s i nedfällt läge beräknades ramen att utsättas för G-krafter. Det uppstår
dynamiska tillskott vid ojämnheter på vägen, inbromsning, kurvtagning och acceleration.
Dessa presenteras i Tabell 2.
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Tabell 2 - G-krafter

Riktning

Antal G

Last [kN]

Nedåt

2

500 kN

Framåt

1

250 kN

Bakåt

0,5

125 kN

Sidan

0,5

125 kN

2.2.2

Cylinderkrafter

För att analysera området där cylindern trycker när den tippar lasten behövdes den kraft
cylindern trycker med tas fram. Det gjordes utifrån Figur 13.

Figur 13 - Cylinderkrafter

Tyngdpunkten på lastbäraren ska lyftas ca 2 meter på minst 30 sekunder. Cylindern
antogs att ha en konstant acceleration under lyftet. Överslagsberäkningar för hand visade
att det är som tyngst i början och att erforderlig cylinderkraft minskar vid större
tippvinkel. Därför beräknades endast kraften som behövdes vid början av tippningen.
Accelerationen beräknades enligt (2.2.9).

s=

a ⋅t2
s⋅2
⇒ a = 2 m / s2
2
t

(2.2.9)

Då sträcka och tid var kända kunde accelerationen beräknas.

a=

s⋅2 2⋅2
= 2 = 0,00444 m / s 2
t2
30

(2.2.10)
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Med acceleration enligt (2.2.10) kunde kraften bestämmas. Hela lastbäraren antogs bli
lyft rakt upp för att underlätta beräkningarna, vilket egentligen inte är fallet utan den vrids
kring tippbommen. Det gjorde dock endast att en extra säkerhet lades på kraften som
behövs för att tippa behållaren.

Om punkt A tas som momentpunkt är cylinderkraften det enda som är okänt. Den
beräknades i (2.2.11).

A : Fcyl ⋅ 4000 − mg ⋅ 3335 = m ⋅ a
⇒ Fcyl = m ⋅ a +
250 000 ⋅ 3335
4000

mg ⋅ 3335
= 25 000 ⋅ 0,00444 +
4000

(2.2.11)

= 208549 N ≈ 210 kN

Trögheten i konstruktionen gör att extra kraft behövs från cylindern. Den kan beräknas
med tiden för tippningen och masströghetsmomentet. Tiden för tippning av vagnen är
minst 30 sekunder. Masströghetsmomentet togs fram genom att en massa på 25 ton
monterades ihop med ramen i ett montage i Pro/E. Ett koordinatsystem placerades i
vridningspunkten och då kunde masströghetsmomentet i förhållande till vridningspunkten
tas fram.

Figur 14 - Masströghetsmoment

I Figur 14 motsvarar Iyy det masströghetsmoment som eftersöktes. Utifrån det kunde
momentet som krävs för att tippa lasten beräknas enligt (2.2.12).

M = I yy ⋅ α

(2.2.12)

För att beräkna momentet behövde vinkelaccelerationen, α, vara känd. Den beräknades
utifrån tippvinkel och tömningstiden. Tippvinkeln måste vara känd i radianer för att få
fram vinkelaccelerationen. Det gjordes med (2.2.13) där ϕ motsvarar vinkeln i radianer
och φ vinkeln i grader.
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ϕ=

φ ⋅π
180

rad

(2.2.13)

Vinkelaccelerationen beräknas enligt (2.2.14).

α=

2 ⋅ϕ 2 ⋅φ ⋅π
= 2
rad / s 2
t2
t ⋅ 180

(2.2.14)

Med alla värden kända löstes det numeriskt.

α=

2 ⋅ 50 ⋅ π
= 0,00194 rad / s 2
2
30 ⋅ 180

(2.2.14)

Värdet på α sattes in i (2.2.12) tillsammans med det kända masströghetsmomentet.

M = I yy ⋅ α = 9,71 ⋅ 10 4 ⋅ 0,00194 = 188 Nm

(2.2.15)

Det gav momentet som krävs att tippa lasten under förutsättning att ingen gravitation
inverkar och inte heller någon friktion mellan lager och tippbom. Momentet är väldigt
litet i sammanhanget och försummades.

Figur 15 - Tippade lastbärare
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Genom att studera Figur 15 går det att se att tyngpunkten hamnar olika i förhållande till
vridcentrum. I läget till vänster uppstod det störst krafter på cylindern, de översteg dock
inte det beräknade fallet vid begynnande tippning och redovisas därför inte i rapporten.

2.2.3

Sammanfattning av krafter

I Tabell 3 sammanfattas de krafter som ramen har testas för.
Tabell 3 - Sammanfattning av krafter

Transportläge
Riktning

Antal G

Last [kN]

Nedåt

2

500 kN

Framåt

1

250 kN

Bakåt

0,5

125 kN

Sidan

0,5

125 kN

Tippning
Max cylinderkraft

210 kN

Tippning

Nedåt

Bakåt

Max tippning

161 kN

170 kN

Begynnande tippning

250 kN
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2.2.4

Låsningar

Tippramen utsätts för olika spänningar beroende på var den är i kontakt med chassiet.
Infästningar och anläggningsytor ersattes av olika låsningar i Pro/M. Det var viktigt att
dessa blev korrekt satta för att efterlikna verkligheten i sådan stor omfattning som
möjligt. I Figur 16 är de använda randvillkoren redovisade.
Dessa ytor är låsta uppåt och
nedåt samt i rotation kring
stödet de ligger på. Ytorna är i
kontakt med chassiet vid
lastning och transport.

Tipplagringen tar inte upp något
moment kring dess axel och är
således fri i rotation kring sin
Denna lagring tar inte upp

axel. Den är låst i de andra

något moment alls och är fri i

frihetsgraderna. Alltid låst.

alla rotationer. Den låser endast
i riktning längsmed cylindern.
Tippramen är låst här när den
tippas.

Figur 16 - Randvillkor, ramen ses underifrån
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3 Analysering
Genom olika analyser av den nuvarande ramen gavs referensvärden att jämföra med vid
optimeringen. Det första steget var att få rätt deformationer när lasten lades på ramen.
Därför redovisas inte beräkningsnoggrannheter vid dessa då endast formen och ungefärlig
storlek på utböjningen var intressant.

3.1

Spänningsanalys

Olika analyser har utförts för att kontrollera spänningarna i ramen. Deformationer visas
överdrivna på samtliga bilder om inget annat anges. Deformationer visas i millimeter
(mm) och spänningar i MPa (N/mm2).

3.1.1

Begynnande tippning

Alldeles precis när ramen börjar tippas och den lämnar stöden som den ligger an mot i
transportläge stöds den upp av cylindern och tipplagringarna i bakkant. Med randvillkor
som motsvarar det läget lades en belastning på 250 kN riktad nedåt.

Figur 17 - Deformation tippstart

Deformationen i Figur 17 uppgår till 45 mm. En sådan stor deformation blir det inte i
verkligheten när ramen tippas. Det är p g a att lastbäraren i sig är väldigt styv. I Pro/M är
den utbredda lasten helt flexibel, vilket inte är fallet. Som följd av att deformationen inte
alls motsvarar deformationen i verkligheten blev inte heller spänningarna i ramen
korrekta.
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Då scenariot gav deformationer som var orimliga måste analysen justeras för att mer
efterlikna verkligheten. Eftersom att lastbäraren har en styvhet kommer den att göra att
deformationen i framkant blir mindre. När den deformerats tillräckligt mycket bär den
ingen mer last och lasten kommer istället att påverka områden med mindre deformationer
mer.

Problemet var alltså statiskt obestämt och för att bestämma det krävs även att lastbärare
modelleras och tas med i analysen. Mellan dem ska då en kontaktanalys göras för att se
hur krafter överförs mellan lastbärare och ram.

Det finns ett antal olika lastbärare som transporteras på dessa släp och det skulle bli ett
alltför mödosamt arbete att finna ritningar till olika lastbärare samt modellera dessa.
Därför testades ett annat angreppssätt för att behålla problemet som statiskt bestämt. Ett
förslag från Linda Petersson på SSAB testades. Två punkter ovanför punkterna som
simulerar kroken, se Figur 18, skapades. Mellan punkterna skapades fjäderelement. När
en lastbärare är på plats gör dess styvhet att deformationen i framkant på ramen
begränsas, det var vad fjädrarna gjorde i analysen.

Figur 18 - Fjädrar

Styvheten på fjädrarna valdes utifrån deformationen i analysen. När deformationen fram
är tillräckligt stor bär den ingen mer last där och lasten börjar istället påverka området
mellan stöden. Ramen är ändå ganska styv och utifrån det ansågs att deformationerna ska
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ligga ganska nära varandra, men ändå vara störst i framkant. Ett värde på
fjäderkonstanten som motsvarade det var 3500 N/mm per fjäder.

Maximal deformation blev då ca 4,9 mm, se Figur 19. Det var dock inte helt klart om det
är en deformation liknande denna som uppstår i verkligheten.

Figur 19 - Deformation med fjädrar

Efter att ha besökt Norrborns Industri AB och pratat med Andreas Larsson, konstruktör,
bestämdes att en analys med kraftiga balkar som ska styva upp konstruktionen likt en
lastbärare skulle genomföras. Lastbäraren som fraktas på lastväxlarvagnen är väldigt styv.
Om en styv konstruktion konstrueras i Pro/E och tas med i analysen av ramen borde det
då ge ett resultat som efterliknar verkligheten i större grad.

Figur 20 - Mått på lastbärare

Måtten på det område som lastbäraren ligger i kontakt med tippramen illustreras i Figur
20 (SIS, 1996). De måtten ligger till grund för den ram som ska motsvara en lastbärare i
analysen, den ramen kallas stödram i rapporten. Måtten gav att det bredaste måttet på
anläggningsytan mot tippramen fick vara maximalt 82,5 mm på lastbäraren. En balk som
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har en flänsbredd på 82 mm, I180, användes som huvudbalkar på stödramen. Balkarna
stöttades upp av VKR-rör mellan huvudbalkarna. Ramen finns monterad i Figur 21.

Figur 21 - Ram monterad på tippram

Lasten lades helt utbredd på den nya konstruktionen som ska motsvara en lastbärare. Det
som var av intresse var deformationen och den visas i millimeter. Randvillkor sattes lika
som vid tippstart ovan.

Figur 22 - Deformation med tilläggsram

Det blev inte helt oväntat mest nedböjning fram även vid denna analys eftersom att ramen
endast gjorde konstruktionen styvare. Deformationen blev istället maximalt 15 mm. I
verkligheten blir deformationen lägre, därför önskades en styvare ram att belasta vid
analyserna.

27

För att se vad som händer när lastbärare och tippram kommer i kontakt med varandra
utfördes en kontaktanalys. Det som var av intresse var formen på deformationen. Som
modell för lastbäraren gjordes en enkel modell av balkar och plåtar. Efter en
kontaktanalys som tog 55 timmar blev resultatet enligt Figur 23.

Figur 23 - Deformation kontaktanalys

Formen på deformationen i figuren kändes trolig. Balkarna som valdes hade
dimensionerna VKR82x250x15 och plåtarna har ritades som skal med en tjocklek på 10
mm. Ett flertal försök med vanliga statiska analyser gav dock inte denna deformation,
även om mycket styva balkar monterades in på tippramen. De icke-linjära analyserna var
väldigt tids- och resurskrävande och därför valdes inga ytterligare sådana att genomföras.

Figur 24 - Stödram monterad

Tillslut valdes VKR82x400x15 att användas som huvudbalkar på stödramen som ska
motsvara en lastbärare. Den har fem stycken tvärstag med rektangulära rör,
VKR200x300x10. I Figur 24 visas det montage som användes till analyserna av ramen.
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Samma stödram användes vid optimeringen av tippramen för att kunna jämföra
resultaten. Efter en analys av montaget ovan blev deformationen enligt Figur 25.

Figur 25 - Deformation med stödram

Deformationen låg nu ca 5,2 mm som mest. Observera det inringade området där
cylindern stöder upp ramen. Plåten på ovansidan av cylinderinfästningen deformerades
mycket.

Figur 26 - Spänningar i lyftplatta

Sträckgränsen för materialet i plåten var 355 MPa och analysen visade att denna
överstegs. För att lättare se vad som händer i det här området togs denna del ut ur
modellen och analyserades separat innan ytterligare analyser genomfördes på ramen.
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3.1.2

Cylinderinfästning

Det var i området där cylindern lyfter som det uppstod höga spänningar. En skalmodell
på området kring cylinderinfästningen skapades. Lastbäraren antogs vara mycket styvare
än balkarna den låg an mot, därför låstes ytorna helt som låg an mot lastbäraren. Lasten
som lades på infästningen var 210 kN, vilket beräknades i avsnitt 2.2.2.

Figur 27 - FEM av cylinderinfästning

Sett till Figur 27 var spänningarna långt över sträckgränsen. Till största del låg
spänningarna över 355 MPa i plåten som infästningen tryckte mot. Enligt analysen var
deformationen maximalt 3,3 mm. Beräkningsnoggrannheten i analysen låg på 2,4 % av
maximal huvudspänning vilket motsvarade ca 64 MPa.

Området vid cylinderinfästningen håller i verkligheten, därför måste analysen till viss del
vara missvisande. Dock visade den att området är utsatt för höga belastningar och att i
dagens konstruktion borde detta område ses över. Det kan nu uppstå spänningar som
ligger väldigt nära sträckgränsen i materialet. Här var inte heller svetsarna med i
analysen, de kan påverka resultatet.

För att se om svetsarna påverkade resultatet i någon större utsträckning skapades en
solidmodell av området med svetsarna inritade. Randvillkoren var lika som ovan.
Resultatet presenteras i Figur 28.
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Figur 28 - FEM av solid cylinderinfästning

Beräkningsnoggrannheten var 3,0 % av maximal huvudspänning vilket motsvarade 44,1
MPa. Spänningarna var nu lägre men de låg fortfarande över sträckgränsen i många
områden. Färgskalan till Figur 28 var lika som Figur 27. Alltså visade även denna analys
att området utsätts för höga spänningar. Eventuella singulariteter nära kanterna kan bidra
till den höga maxspänningen. För att undvika dessa höga spänningar i analyserna av
tippramen ersattes hela plåten av ett randvillkor.

3.1.3

FEM-analys vid tippning

Två lägen har kontrollerats vid tippningen, det första läget var när ramen precis har
lämnat stöden den vilar på vid transport. Det andra läget var när släpet är fullständigt
tippat. Ramen som analyserna har utförs på var ritad som solid förutom den större plåten
på ovansidan som var ett skal med en ansatt tjocklek.

Först kontrollerades ramen vid begynnande tippning. Lasten var då 250 kN riktad nedåt.
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Figur 29 - Deformation

Deformationen efter analysen visas i Figur 29. När cylinderinfästningen ersattes med ett
randvillkor blev deformationen 2,15 mm som mest i framkant. Beräkningsnoggrannheten
var 1,7 % av maximal huvudspänning vilket motsvarade ca 11 MPa.

Figur 30 - Spänningsanalys
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I huvudbalkarna, plåten och tvärbalkarna låg spänningarna under 30 MPa, det var endast
vid infästningen av tipplagringar och fackverket där cylindern trycker som det uppstod
högre spänningar. I fackverket låg de på över 100 MPa på vissa ställen. Vid tipplagringen
uppgick de till ca 70 MPa. Spänningarna uppstod vid en kant vilket tydde på att det kunde
vara spänningskoncentrationer som inte uppstår i verkligheten då det är svetsar i detta
område i vanliga fall och de jämnar ut spänningarna. Maximal spänning fanns i ett hörn
av stödramen, som var ritad som en skalmodell, där den mötte tippramen. Det var ett
tydligt tecken på en singularitet och därför bortsågs denna ifrån.

Vid maximal tippvinkel håller dubben och rullflakslåsningen tillsammans lasten. Kroken
i rullflakslåsningen är ganska glapp och beräknades därför inte ta upp någon last vid
tippning. En analys gav resultatet i Figur 31.

Figur 31 - Spänning vid maximal tippning

Beräkningsnoggrannheten låg på 0,4 % av maximal huvudspänning vilket motsvarade 20
MPa. Spänningarna vid tipplagring och fackverket vid cylinderinfästningen var ungefär
likadana som vid otippat läge. Vid dubben uppstod dock spänningskoncentrationer,
framförallt där skalelement och dubb möts, vilket tydde på en singularitet. För att
analysera det närmare togs en del med dubben ut på ramen och analyserades separat.

Huvudbalkarna kapades av och randvillkoret att de var helt låsta i alla riktningar och
rotationer sattes längst ut. Tipplagringen var låst i samtliga riktningar och fri i rotation
kring sin vridningsaxel. Lasten på dubben var 170 kN riktad bakåt.
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Figur 32 - FEM, dubb

Analysen i Figur 32 visade att spänningarna uppgick till ca 340 MPa, dock uppstod de i
ett område där det normalt finns svetsar. I modellen var där en skarp kant vilket gjorde att
spänningarna blev koncentrerade där och i teorin går de då mot oändligheten.
Beräkningsnoggrannheten låg på 7,1 MPa. Mätningar bör göras i dessa områden för att se
om resultatet konvergerar eller inte.

3.1.4

FEM-analys vid transportläge

Vid transport ska släpet tåla att utsättas för kraften 500 kN riktad nedåt. En analys av
ramen under dessa förutsättningar resulterade enligt Figur 33.

Figur 33 - Spänningar vid transportläge
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I ett hörn där stödramen mötte tippramen uppstod väldigt höga spänningar på nästan 3500
MPa. Vid en närmare granskning ligger dock spänningarna mycket lägre i
omkringliggande element vilket tydde på en singularitet. I programmet valdes alternativet
Exclude elements, det uteslöt elementen vid spänningskoncentrationer för att ta ut
beräkningsnoggrannheten. Den blev här ca 11 MPa. Vid tipplagringen uppgick
spänningarna till drygt 112 MPa. Deformationen uppgick till ca 0,3 mm enligt Figur 34.

Figur 34 - Deformation vid transportläge

Ett annat läge ramen skulle tåla var kraften 1G riktad framåt. Det enda som tog emot all
last då är krokarna på rullflakslåsningen. Varje krok var ersatt av en nod som var kopplad
med rigid link till de ytor de kommer i kontakt med vid belastning. Krafterna som
tippramen utsattes för i detta läge var 250 kN nedåt och 250 kN framåt.
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Figur 35 - Spänningar, 1G fram

Även här var spänningarna extra höga vid en kant vilket tydde på en singularitet. Det kan
dock inte helt bortses ifrån utan att se om töjningsenergin i området konvergerar. Den
analysen tar dock väldigt lång tid och eftersom att dessa analyser ska användas som
referens ansågs detta vara acceptabelt. Beräkningsnoggrannheten låg på ca 7,9 MPa.
Maximal deformation uppgick till ca 0,51 mm.

Figur 36 - Deformation, 1G fram
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När ramen utsattes för belastningar i sidled antogs att båda dubbarna tog belastningen
samt den ena kroken. Krokarna hakar i lastbäraren från insidan. Det gjorde att de endast
kunde ta upp last åt ett håll. Om lasten trycker åt vänster trycker då den endast på den
högra kroken, den i sin tur har ingen kontakt med tippramen utan överför, via cylindern i
rullflakslåsningen, kraften till den andra kroken på vänstra sidan (sett ovanifrån).

Figur 37 - Spänningar vid 0,5G åt sidan

Resultatet av den analysen visas i Figur 37. Störst spänningar uppstod vid tipplagringen.
De uppgick till ca 183 MPa. Här uppstod även höga spänningar i hörnet där stödramen
och lastbärare möttes. I elementen bredvid var spänningarna mycket lägre vilket
indikerade på en singularitet.
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Figur 38 - Deformation vid sidobelastning

Deformationen uppgick till 15,1 mm vilket ansågs vara mycket i förhållande till de övriga
deformationer vid tidigare analyser. Eftersom att tippramen ligger mellan två balkar i
släpchassiet stöder den upp tippramen i sidled. Hela den ena huvudbalken stöds då upp av
dessa balkar som vid denna belastning. Då blir inte deformationerna lika stora som ovan
och således blir då även spänningarna annorlunda i verkligheten.

Ramen ska även klara en belastning på 0,5G riktad bakåt. Vid denna analys användes
krafterna 125 kN riktad bakåt och 250 kN riktad nedåt. Resultatet av analysen visas i
Figur 39

Figur 39 - 0,5G bakåt
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Det uppstod höga spänningar i skarven mellan balk och dubb. I omkringliggande element
var spänningarna betydligt lägre vilket tydde på en singularitet. Spänningarna i området
omkring dubben låg annars runt 250 MPa. Deformationerna blev ca 0,22 mm. Eftersom
att analysen vid maximal tippning var mer noggrant utförd och lasten var 170 kN riktad
bakåt ansågs det inte vara nödvändigt att utreda detta lastfall vidare.

Figur 40 - Deformation vid 0,5G bakåt
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3.1.5

Vridstyvhet

Vridstyvheten kontrollerades enligt avsnitt 1.9.3. Ramen låstes helt i dess tipplagringar i
bakkant. Ett kraftpar på 1000 N lades an längst ut på balken för att åstadkomma ett
vridande moment.
Maximal deformation blev
0,975 mm. Från högsta till
lägsta punkt är det då 19,5 mm.

OBS! Deformationen
visas överdriven!

Figur 41 - Vridning

Resultatet från analysen visas i Figur 41. Avståndet mellan de anlagda krafterna var 960
mm, det gav att hävarmen till varje kraft var 480 mm. Med den kända deformationen
kunde vinkeln beräknas. Eftersom det var små deformationer och små vinklar blev det i
stort sett en vinkelrät triangel med en hypotenusa som var lika lång som dess ena katet,
det var utifrån detta antagande som vinkeln beräknades.

Figur 42 - Vridningsvinkel

Vinkeln i Figur 42 beräknades enligt (3.1.1).

 0,975 
tan −1 
 = 0,00203 rad
 480 

(3.1.1)

Det anlagda momentet bestod av kraften 1000 N och hävarmen 480 mm. Det gav ett
vridande moment enligt (3.1.2).
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M v = 1000 ⋅ 0,48 = 480 Nm

(3.1.2)

Längden på ramen var 7235 mm, vilket motsvarade 7,235 meter. Med all data känd kunde
vridstyvheten i ramen beräknas, se (3.1.3).

G⋅K =

Mv ⋅L

φ

=

480 ⋅ 7,235
≈ 1 709 000 Nm 2 / rad
0,00203
(3.1.3)

Vridstyvheten vid optimeringsförslagen bör då ligga runt 1710 kNm2/rad för att de ska
vara lika vridstyva som referensramen.

3.1.6

Konceptjämförelsemodell

För att göra optimeringen enklare gjordes en trådmodell av tippramen. Trådmodellen
bestod enbart av linjer och ytor som motsvarades av balkar respektive plåtar. Vid
analysen av modellen användes balk- och skalelement. Utifrån analysen jämfördes sedan
olika koncept, därefter gjordes djupare analyser på de förslag som ansågs bäst. Analyser
av denna typ gick mycket snabbt att utföra och var därför lämplig att använda när olika
idéer analyserades.

Vid analyseringen av den enklare modellen sattes randvillkoret inte i tipplagringen utan i
balken där tipplagringen sitter fast i ramen. Vid cylinderinfästningen sattes randvillkoret
mot de två korta längsgående balkarna. En last på 250 kN riktad nedåt lades på en sträcka
av 6 meter framför dubbens egentliga placering. Samma randvillkor och laster användes
vid alla analyser av denna karaktär.

Figur 43 - Konceptjämförelsemodell, deformation

Deformationen blev maximalt 21,32 mm enligt resultatet i Figur 43.

41

Figur 44 - Konceptjämförelsemodell, spänningar

Maximal spänning blev 147,6 MPa enligt Figur 44.

För att jämföra vridstyvheten mellan de olika förslagen sattes ett kraftpar på 1000 N
längst ut på ramen. Tipplagringen i bakkant låstes helt. Då kunde vridstyvheten enkelt
jämföras mellan den nuvarande tippramen och optimeringsförslagen utifrån
deformationen vid den här analysen.

Figur 45 - Konceptjämförelsemodell, vridning

Maximal deformation vid vridningen blev då 1,11 mm enligt Figur 45. Analyserna låg till
grunden vid framtagning av optimeringsförslagen. Vikten togs fram ur massberäkningen i
analysen. Resultatet av analyserna sammanfattas nedan.

Vikt:

908 kg

Maximal deformation:

21,32 mm

Maximal spänning:

147,6 MPa

Maximal vridning:

1,11 mm
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4 Optimering
Efter analyserna på den nuvarande konstruktionen på tippramen har förslag på
optimeringar tagits fram. Till en början har enklare balkanalyser gjorts för att ta fram
koncept. Koncepten har sedan analyserats mer ingående som solida modeller.

4.1

Balkanalyser

För att ta fram koncept gjordes balkanalyser, tre olika koncept presenteras här. Ett
koncept som bygger på mindre förändringar av ramen, samt två som innefattar ett
materialbyte till höghållfast stål.

4.1.1

Enklare förändringar

Det gick att få ramen nästan 100 kg lättare med några enklare åtgärder. Istället för den
stora plåten framför dubben användes ett krysstag med VKR100x50x3,6. En av de två
tvärbalkarna vid tipplagringen togs bort och endast en behölls och placerades mellan
tipplagringarna. Den tvärbalk som på dagens konstruktion sitter vid rullflakslåsningen
ersattes med en balk med samma profil som till krysstaget. Med de åtgärderna blev vikten
på ramen 810 kg.

Spänningarna uppgick till 147,6 MPa, vilket var lika som referensramen. Se Figur 46.

Figur 46 - Enklare förändringar, spänningar

Deformationen blev maximalt 21,32 mm enligt Figur 47, vilket var lika som
referensramen.
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Figur 47 - Enklare förändringar, deformation

Deformationen vid vridning blev 1,079 mm, vilket visas i Figur 48. Ramen blev lite
vridstyvare än den nuvarande konstruktionen enligt analysen.

Figur 48 - Enklare förändringar, vridning

Resultatet visas kort sammanfattat nedan, referensvärden anges inom parantes.

Vikt:

810 kg

(910 kg)

Maximal deformation:

21,32 mm

(21,32 mm)

Maximal spänning:

147,6 MPa

(147,6 MPa)

Maximal vridning:

1,08 mm

(1,11 mm)
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Liggande VKR som krysstag innebär att inga svetsar behöver slipas då de inte hamnar på
ovansidan av ramen. De hamnar i ett område där det råder lägre spänningar på
huvudbalkarna, vilket är bättre ur utmattningssynpunkt. Det blir enklare att sätta ett
tvärstag vid tipplagringen istället för två. Det är enklare att hantera och forma VKRprofiler än den stora plåten som sitter på dagens konstruktion. Detta förslag har både lägre
vikt samt förenklar tillverkningen.

4.1.2

Byte av huvudprofiler

Ett annat alternativ för att minska vikten var att byta huvudprofiler på ramen till några
med en lägre vikt per meter. Det fanns dock ett önskemål att behålla höjden och bredden
på huvudbalkarna. Därför valdes balkar som låg nära de mått som var på de nuvarande
huvudbalkarna. De balkar som valdes var då I-balkar med höjden 160 mm och bredden
150 mm. Livet var 5 mm tjockt och flänsen 8 mm. Fram där ramen har lägre balkar
valdes höjden på I-balkarna till 110 mm, övriga mått var lika som de längre balkarna.

Vid tipplagringen användes en tvärbalk VKR200x150x10. Till krysstaget användes
VKR100x60x5. Tvärstaget framför krysstaget var VKR150x150x10. De två tvärstagen
längst fram vid rullflakslåsningen var VKR100x150x10. Vikten blev då 710 kg enligt
analysen.

Spänningarna blev som mest ca 170 MPa mot de tidigare 147,6 MPa. Resultatet från
analysen syns i Figur 49.

Figur 49 - Byte av huvudprofiler, spänningar
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Högre spänningar gav större deformation och det visas i Figur 51. Deformationen blev
maximalt 23,6 mm.

Figur 50 - Byte av huvudprofiler, deformation

Figur 51 - Byte av huvudprofiler, vridning

Deformationen vid vridning blev större, trots många tvärstag. Eftersom att vridstyvheten
var viktig att behålla vid optimeringen lämnades idén att byta till profiler som inte var
slutna som huvudbalkar. Slutna profiler är väldigt vridstyva och därför var det svårt att
hitta andra balkar som hade lika hög vridstyvhet. Trots många tvärstag blev fortfarande
deformationerna större än med VKR som huvudbalkar vid vridning. Fler ingående
komponenter gör även att tillverkningen blir svårare. Om stål med högre hållfasthet
skulle användas till dessa I-balkar kommer inte vrid- och böjstyvheten att påverkas.
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Eftersom att vridstyvheten blev lägre med öppna profiler valdes det att se vad som hände
om huvudbalkarnas profil behölls fast med minskad tjocklek och högre hålfasthet. Det
verkade som att slutna profiler var det bästa alternativet för denna konstruktion där
vridstyvheten var viktig.

4.2

Byte till höghållfast stål

Ramens huvudbalkar består av VKR-rör med dimensionerna 150x150x10 mm och
150x100x10 mm. De har längden 6135 mm respektive 1100 mm.

Utifrån formel (1.9.5) i avsnitt 1.9.6 beräknades en ny tjocklek ut för att tillverka
tippramen i höghållfast plåt med bibehållen profil. Som höghållfast stål valdes Domex
700 MC (Domex 700 MC, 2008).

Nuvarande sträckgräns:

355 MPa

(Domex 355)

Höghållfast stål sträckgräns: 700 MPa

(Domex 700)

Från de olika sträckgränserna kunde då en ny tjocklek på balkarna tas fram utifrån
materialdata från en plåt med en högre hållfasthet.

t 2 = t1 ⋅

Re1
355
= 10 ⋅
≈ 7 mm
Re 2
700

(4.2.1)

Ur detta kunde en procentuell viktminskning beräknas för huvudbalkarna i tippramen.
Viktminskningen på huvudbalkarna blev då ca 40 % om tjockleken minskades med 3
mm.

Ämne
VKR
150x150x10
VKR 150x150x7

VKR 50x100x10
VKR 150x100x7

Böjtröghetsmoment Ix [cm4]

Böjtröghetsmoment Iy [cm4]

Längd
[mm]

Vikt [kg]

1839
1368

1839
1368

6135
6135
Skillnad:
%

268
192
76
-39,9

695
529

1348
1010

1100
1100
Skillnad:
%

39
28
11
-39,2
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För att se hur det tunnare materialet påverkade balkarnas böjstyvhet kontrollräknades
dessa med en utbredd last. Maximalt moment uppstår i mitten av en balk om den läggs
upp fritt på två stöd. Scenariot illustreras i Figur 52.

Figur 52 - Utbredd last

Enligt Björk (2007) beräknades det maximala momentet då enligt ekvation (4.2.2). Efter
omstuvningen av variablerna kunde den utbredda lasten tas fram.

M max =

8 ⋅ M max
Q⋅L
⇒Q=
8
L

(4.2.2)

Spänningen i balken kan beräknas av moment och böjtröghetsmotstånd, vilket visas i
ekvation (4.2.3). Utifrån det löstes momentet ut ur ekvationen.

σ=

M
⇒ M = σ ⋅ Wb
Wb

(4.2.3)

Kombinering av (4.2.2) och (4.2.3) resulterade i ekvation (4.2.4)

Q=

8 ⋅ σ ⋅ Wb
L

(4.2.4)

I ekvation (4.2.4) motsvarar spänningen den spänning som uppstår på randen av balken.
Lasten för begynnande flytning söktes och då sattes sträckgränsen in i ekvation (4.2.4)
som spänningen.

Böjtröghetsmotståndet Wb beräknades enligt ekvation (4.2.5).
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Wb =

b ⋅ h 2 (b − 2 ⋅ t )(h − 2 ⋅ t ) 2
−
6
6

(4.2.5)

Det gav:

Wb1 = 196 333 mm 3
Wb 2 = 143 257 mm 3

σ 1 = 355 MPa
σ 2 = 700 MPa
Index 1 står för nuvarande material och index 2 för höghållfast material.

Värdena ovan gav insatt i (4.2.4) lasten vid begynnande flytning. Lasten beräknades för
den längsta balken med längden 6 135 mm, både för det höghållfasta stålet samt det
nuvarande.

Q1 =

Q2 =

8 ⋅ 355 ⋅ 196 333
6 135

8 ⋅ 700 ⋅ 143 257
6 135

= 90 886 N
(4.2.6)

= 130 764 N
(4.2.7)

Ekvation (4.2.6) och (4.2.7) visade att trots den minskade materialtjockleken hos den nya
balken kunde den ta mer last. Den var alltså både lättare och hade en ökad säkerhet mot
flytning.

Det var viktigt att deformationerna i konstruktionen inte blev alltför stora. Nedböjningen
kontrollerades enligt Björk (2007) i ekvation (4.2.8). Där står f för nedböjning.

5 ⋅ Q ⋅ L3
f =
384 ⋅ E ⋅ I

(4.2.8)

Böjtröghetsmomentet, I, beräknades enligt ekvation (4.2.9).

I=

b ⋅ h 3 (b − 2 ⋅ t )(h − 2 ⋅ t ) 3
−
12
12

(4.2.9)
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Det gav följande värden på I:

I 1 = 18 386 667 mm 4
I 2 = 13 678 999 mm 4

Eftersom att den nya balken utsätts för samma last som den ursprungliga jämfördes
nedböjningen vid samma last. Den last som valdes var flytlasten för referensbalken. Med
värden insatta i (4.2.8) beräknades nedböjningen.

f1 =

f2 =

5 ⋅ 90 886 ⋅ 6135 3
384 ⋅ 210 000 ⋅ 18 386 667

5 ⋅ 90 886 ⋅ 6135 3
384 ⋅ 210 000 ⋅ 13 678 999

= 70,77 mm
(4.2.10)

= 95,13 mm
(4.2.11)

Det visade att nedböjningen blev ca 25 mm större om materialtjockleken minskades med
3 mm. Ytterligare hållfasthetsanalyser i Pro/M behövs för att avgöra om en större
nedböjning kan tillåtas i konstruktionen samt hur stor den blir. Som det tidigare tagits upp
i teoridelen går det inte att enbart minska tjockleken och fortfarande behålla samma
böjstyvhet, tvärsnittet måste antingen blir större eller ändras.

Eftersom att det är svårare att forma höghållfast stål kan Domex 500 MC användas
istället för 700 MC då det är lättare att forma till önskad profil p g a sin lägre sträckgräns.
Sträckgränsen hos Domex 500 MC ligger på 500 MPa vilket gör att det har ungefär 40 %
högre hållfasthet än 355 MC (Domex 500 MC, 2005). En materialtjocklek för det
materialet beräknades i (4.2.12).

t 2 = t1 ⋅

Re1
355
= 10 ⋅
≈ 8,4 mm
500
Re 2

(4.2.12)

Utifrån resultatet i (4.2.12) väldes att använda en plåt med en tjocklek på 8 mm till
balkarna. En jämförelse mellan balkar ur Björks balktabell visas nedan (Björk, 2007).
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150x150x10 väger 42,8 kg/meter
150x150x8 väger 34,9 kg/meter

Det gav att vikten blev 22,6 % mindre med 500 MC mot 355 MC på huvudprofilerna. En
fördel med en balk med 8 mm tjocklek var att den då fick mått som motsvarade en
standardbalk.

4.2.1

Balkteori

En trådmodell med balkelement där tvärsnittet motsvarade det som beräknades för
Domex 700 MC analyresades. Huvudbalkarna hade då en tjocklek på 7 mm, d v s en balk
som kan betecknas VKR150x150x7. Som tvärstag vid tipplagring och cylinderinfästning
valdes att använda liggande VKR150x100x10 för att få bort svetsar från
högspänningsområden och minska risken för utmattning. I krysstaget användes
VKR100x60x5, de användes även fram vid rullflakslåsningen.

Enligt analysen hamnade vikten på 651 kg med Domex 700 MC som material.
Spänningarna blev högre i denna konstruktion än i referensen, de uppgick till nästan 200
MPa, se Figur 53.

Figur 53 - 700 MC, spänningar

Det tunnare godset gjorde även att nedböjningen blev större, konstruktionen fick en
minskad böjstyvhet. Den blev nu 29,45 mm enligt Figur 54.
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Figur 54 - 700 MC, deformation

Det viktigaste kriteriet, vridstyvheten, blev lägre för det här konceptet. Maximal
deformation vid det ansatta kraftparet blev 1,16 mm.

Figur 55 - 700 MC, vridning

Resultatet presenteras sammanfattat nedan, referensvärden anges inom parantes.

Vikt:

651 kg

(910 kg)

Maximal deformation:

29,45 mm

(21,32 mm)

Maximal spänning:

199,2 MPa

(147,6 MPa)

Maximal vridning:

1,16 mm

(1,11 mm)
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På konceptet med Domex 500 MC som har en lägre hållfasthet än Domex 700 MC
användes lika balkar till huvudbalkar och tvärstag. På grund av att dessa balkar hade en
lägre hållfasthet än konceptet ovan var det inte lika känsligt för placeringen av svetsarna.
På konceptet med Domex 500 MC kunde utformningen vid cylinderinfästningen behållas
och plåten som cylindern trycker på kunde även den vara i Domex 500 MC. Eftersom det
uppstod höga spänningar var ett sätt för att öka säkerheten att byta till ett material med
högre hållfasthet.

De balkar som användes var då VKR150x150x8 i tvärstag och vid cylinderinfästningen.
Krysstagen var VKR100x50x3,6, de sattes även framme vid rullflakslåsningen. Det
genererade en vikt på 675 kg, vilket bara var 24 kg mer än konceptet ovan.

Spänningarna blev nu 175,4 MPa (se Figur 56) mot referensen som låg på 147,6. Vilket
var ca 20 % mer. Materialet var ca 40 % starkare vilket gav en ökad säkerhet.

Figur 56 - 500 MC, spänningar

Deformationen blev större i det här konceptet mot referensramen, den uppgick till 25,40
mm. Resultatet visas i Figur 57.
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Figur 57 - 500 MC, deformation

Konceptet blev något vridstyvare än referensramen. Enligt Figur 58 blev deformationen
vid vridning 1,054 mm.

Figur 58 - 500 MC, vridning

Resultatet sammanfattas nedan och referensvärden anges inom parantes.
Vikt:

675 kg

(910 kg)

Maximal deformation:

25,40 mm

(21,32 mm)

Maximal spänning:

175,4 MPa

(147,6 MPa)

Maximal vridning:

1,054 mm

(1,11 mm)
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4.3

Utförligare analyser

Från resultaten i avsnitt 4.2.1 valdes det att genomföra ytterligare analyser på den enklare
optimeringen och valet med 500 MC som material i balkarna istället för 355 MC. För att
kunna jämföra förslagen med referensramen ritades även dessa som solider.

4.3.1

Enklare förändringar

Ett optimeringsförslag som kunde göras utan större förändringar på den befintliga ramen
visas i Figur 59. Den största förändringen var att den stora plåten bak vid dubben ersattes
av ett krysstag med profil VKR100x50x3,6. Bak vid tipplagringen fanns nu endast ett
tvärstag i lika profil som huvudbalkarna. I det här förslaget uppstod dock till en början
högre spänningar bak vid tipplagringen. För att minska dessa sattes en 5 mm tjock plåt
mellan tipplagring och balk, det resulterade i lägre spänningar.

Vikten enligt analysen blev 833 kg, utan plåten vid cylinderinfästningen. Referensramen
vägde 911 kg utan cylinderinfästning. Den här ramen blev alltså 78 kg lättare än den
befintliga.

Figur 59 - Solid, enklare förändringar

I Figur 60 visas ramen med stödramen till analyserna monterad.
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Figur 60 - Enklare förändringar, solid med stödram

De första analyserna valdes att göras utifrån läget där stödramen precis börjat tippas. Då
vilar ramen på cylindern i framkant samt tipplagringen i bakkant och kraften som lades på
stödramen var 250 kN riktad nedåt.

Figur 61 - Spänningar vid enkla förändringar

Området vid cylinderinfästningen hade ungefär lika spänningar som tidigare (se Figur
61). Vid tipplagringen var även spänningarna ungefär likadana som tidigare efter att
plåten på 5 mm placerats där. Beräkningsnoggrannheten låg på 16 MPa.
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Figur 62 - Deformation vid enkla förändringar

I Figur 62 visas deformationen som uppgick till 2,71 mm, vilket var 0,56 mm mer än
referensramen.

Figur 63 - Vridstyvhet vid enkla förändringar

För att beräkna vridstyvheten behövdes deformationen vid ett kraftpar på 1000 N ansatt
längst ut på ramen. Ramen var då helt låst i dess tipplagringar. Vinkeln beräknades enligt
tidigare i (4.3.1) och deformationen togs utifrån Figur 63.

 0,968 
tan −1 
 = 0,00202 rad
 480 

(4.3.1)

Längden på ramen var 7,235 meter och vridmomentet 480 Nm. Utifrån det beräknades
vridstyvheten i ramen, se (4.3.2).
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G⋅K =

Mv ⋅L

φ

=

480 ⋅ 7,235
≈ 1 722 000 Nm 2 / rad
0,00203
(4.3.2)

Vridstyvheten på detta förslag var då 1722 kNm2/rad, vilket gjorde den lite vridstyvare än
referensramen som hade ett värde på 1710 kNm2/rad.

4.3.2

Domex 500 MC

Det andra alternativet för att reducera vikten på ramen var att istället för att använda
balkar med en sträckgräns på 355 MPa använda balkar med en sträckgräns på 500 MPa.
Om säkerheten skulle behållas kunde spänningarna tillåtas att öka med ca 40 %. Till
krysstaget användes VKR100x50x5 och till tvärstaget vid rullflakslåsningen användes
VKR120x60x5. Till huvudbalkar och övriga tvärstag användes VKR150x150x8. Enligt
analysen blev vikten 732 kg, vilket var 179 kg lättare än referensramens 911 kg.

Randvillkor och last enligt analysen av konceptet med enklare förändringar.
Beräkningsnoggrannheten låg på 27 MPa.

Figur 64 - Solid 500 MC tippstart

Fram vid cylinderinfästningen ökade spänningarna överlag med ca 20 %. De stag som
gick längsmed ramen i mitten av fackverket där byttes och då uppstod det högre
spänningar vid hörnen där profilerna möttes. Det var även där spänningarna ökade som
mest, det borde kontrolleras om spänningarna där konvergerar eller inte. Vid
tipplagringen ökade spänningarna med ca 40 %. Likt det andra konceptet behövdes även
här en extra plåt mellan tipplagring och ram för att få ner spänningarna.
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Figur 65 - Solid 500 MC vridstyvhet

Vid kraftparet på 1000 N anlagt blev deformationen 0,963 mm enligt analysen som
resulterade i Figur 65. Vridstyvheten kunde då beräknas utifrån vinkeln i (4.3.3).

 0,963 
tan −1 
 = 0,002006 rad
 480 

(4.3.3)

Vridstyvheten beräknades i (4.3.4).

G⋅K =

M v ⋅ L 480 ⋅ 7,235
=
≈ 1 731 000 Nm 2 / rad
φ
0,002006

(4.3.4)

Vridstyvheten på konceptet blev då 1731 kNm2/rad, vilket gjorde den lite mer vridstyv än
referensramen som hade ett värde på 1710 kNm2/rad. Det var en fördel då släpet blir mer
stabilt vid tippning. Efter diskussion med Andreas Larsson, konstruktör på Norrborns
Industri AB, blev valet att gå vidare med detta förslag för utförligare analyser.

Ett annat lastfall som behövdes kontrolleras var vid maximal tippvinkel. Tidigare
analyser visade att om endast lasten bakåt togs med i analysen och ramen kapades av, gav
ett bättre resultat. Vid avkapningen sattes då ett randvillkor istället för fortsättningen av
ramen. Därför gjordes endast den analysen vid kontroll av maximal tippvinkel. 170 kN
ansattes på dubben riktad bakåt.
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Figur 66 - 500 MC vid maximal tippning

Spänningarna låg under 200 MPa på de flesta ställen runt dubben enligt Figur 66.
Beräkningsnoggrannheten låg på 8,38 MPa. I hörnen på dubben uppstod dock
spänningskoncentrationer, för att se huruvida detta var singulariteter eller inte gjordes en
mätning för att se om töjningsenergin i området konvergerade, se Figur 67.

Figur 67 - 500 MC konvergensgraf

Grafen ovan visade tydligt att töjningsenergin i området inte konvergerade, trots ökad
polynomgrad. Det var ett tydligt tecken på att spänningarna som uppstod där var en
singularitet. Spänningarna kunde därför bortses ifrån. Om spänningarna hade konvergerat
hade kurvan blivit flackare vid ökad polynomgrad. Dubben klarade då spänningarna som
uppstod i detta läge om spänningskoncentrationerna bortsågs från. Eftersom att den
klarade av lasten 170 kN kontrollerades inte vad som hände vid 125 kN (vilket motsvarar
0,5G bakåt) eftersom att det var en lägre last.
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Det var även intressant att se vad som hände i transportläge med konceptet. Det första
fallet som kontrollerades var vid lasten 2G nedåt, vilket motsvarade 500 kN. Ramen var
låst i de ytor den kommer i kontakt med i transportläget. Spänningarna som uppstod
under de förutsättningarna visas i Figur 68.

Figur 68 - 500 MC 2G nedåt

Vid tipplagringen uppgick spänningarna till ca 114 MPa, vilket var det högsta vid alla
infästningar (Referensen hade 112 MPa) de var alltså i stort sett lika. Här har då
säkerheten i ramen ökat. Annars var spänningarna lägre än 100 MPa i ramen.
Beräkningsnoggrannheten var 9,28 MPa. OBS! I analysen var även stödramen med, den
var dock dold för att tydligare visa resultatet. Den höga maxspänningen uppstod i
området där stödramen och tippramen möts vilket tidigare tagits upp. Där mötte
skalelement solida element. Figur 69 nedan visar det området. Det var även i det området
som de tidigare analyserna med höga maxspänningar haft sina maximum. Här ritades
stödramen och tippramen separat för att tydligt visa dessa höga spänningar. I
omkringliggande element var spänningarna betydligt lägre vilket tydde på att detta var en
singularitet.
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Figur 69 - Spänningskoncentrationer mellan stödram och tippram

Deformationen blev ca 0,46 mm, vilket var mer än referensen som hade en deformation
på 0,3 mm. Nedböjningen var dock inte det mest kritiska kriteriet på ramen utan det var
att den skulle vara minst lika vridstyv, vilket den är. Därför kunde lite större nedböjning
tillåtas om spänningarna inte blev för stora. Deformationen visas i Figur 70.

Figur 70 - 500 MC, deformation vid 2G nedåt

Ett annat fall som tippramen skulle tåla var lasten 1G framåt. Här tog krokarna upp all
last, likt tidigare var krokarna ersatta av punkter och sedan var dessa punkter låsta med en
rigid link till ytorna kroken kommer i kontakt med vid lastfallet.
Beräkningsnoggrannheten låg på 7,68 MPa.
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Figur 71 - 500 MC, spänningar vid 1G framåt

Vid lasten 1G framåt uppstod, som vid referensanalysen, höga spänningar i ett hörn där
kroken ligger an mot tippramen. I elementen runtomkring var det lägre spänningar vilket
tydde på en singularitet. Annars låg spänningarna under 200 MPa i området och eftersom
att lasten 1G framåt var ett extremfall borde detta inte vara några problem.

Figur 72 - 500 MC, deformation vid 1G framåt

Deformationen uppgick till maximalt ca 0,59 mm mot referensens 0,51 mm. Båda två var
väldigt små deformationer och borde inte medföra några bekymmer.

Lasten 0,5G åt sidan kontrollerades inte eftersom att det uppstod deformationer i den
analysen som inte uppstår i verkligheten. Tippramen ligger mellan två balkar i nedfällt
läge och de stöder upp ramen vid sidobelastning och förhindrar stora deformationer.
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Felaktig deformation ger felaktiga spänningar i konstruktionen och därför analyserades
inte det lastfallet.

4.4

Balkjämförelse

En förfrågan från Norrborns Industri AB var att se skillnaden i vridstyvhet mellan slutna
och öppna profiler. Därför gjordes ett test för att se hur olika profiler påverkade vikt och
vridstyvhet på en enkel ramkonstruktion som var 2 meter lång och 1 meter bred.

Figur 73 - Balkjämförelse VKR150x150x10

I Figur 73 visas deformationen på en ram med måtten ovan och som balkar valdes
VKR150x150x10. Ramen låstes helt i bakkant och ett kraftpar på 10 000 N lades längst
ut på ramen. Vikten på den konstruktionen blev då 393 kg. Deformationen uppgick till ca
2,2 mm.

Figur 74 - Balkjämförelse I-balk

Här användes I-balk som huvudbalkar. De yttre dimensionerna på balkarna var 150x150
mm. Tjockleken på fläns och liv var 10 mm. VKR150x150x10 användes som tvärbalkar
för att se vad bytet av huvudbalkar gjorde för skillnad i vridstyvhet. Vikten blev 332 kg.
Här blev då deformationen 6,28 mm, vilket var betydligt mer än ramen med enbart VKRprofiler.

För att kunna använda I-balk och ändå få en hög vridstyvhet kan I-balkar med dubbla liv
användas. Därför valdes att se vad som händer om en I-balk med de yttre dimensionerna
150x150 mm användes, fast istället för ett liv på 10 mm användes två liv med tjockleken
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5 mm. Avstånden mellan liven sattes till 100 mm. Flänsen var 10 mm tjock. Det gjorde
att konstruktionen fick lika vikt som den i Figur 74.

Figur 75 - Balkjämförelse I-balk med dubbla liv

Vikten blev då 332 kg. VKR150x150x10 användes som tvärstag för att ge en rättvis
jämförelse med de andra ramarna. Trots lika vikt som ovan blev deformationen här
betydligt lägre, den blev 2,43 mm. Det borde alltså vara fullt möjligt att använda I-balkar
med dubbla liv om tvärbalkar och krysstag förbättras för att kompensera för den något
lägre vridstyvheten.
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5 Diskussion
Eftersom att den nuvarande ramen fungerat i många år kan det verka lite onödigt att ändra
på den. Det är dock viktigt att ständigt utveckla produkter för att få bättre
konkurrensfördelar. Att byta rakt av till höghållfast stål utan omkonstruktion är inte det
optimala. Det optimala är att göra om hela konstruktionen. Därför borde även chassiet
genomgå en omkonstruktion, det i sin tur kan göra att tippramen kan omkonstrueras och
optimeras ytterligare. Nu styr måtten på chassiet utformningen på tippramen. Det är
viktigt att göra större förstudier vid en total omkonstruktion och se vilka deformationer
som kan tillåtas och hur vridstyvt det behöver vara.

Det är viktigt att tänka efter hur mycket en viktreducering vid en optimering är värd i
pengar. Utvecklingsarbete och omställning av produktion är saker som kan medföra en
ökad kostnad. Även provning och utvärdering av den nya konstruktionen kostar pengar.
Det har inte tagits någon hänsyn till hur mycket materialkostnaderna ökar vid övergång
till ett mer höghållfast material.

5.1

Laster och randvillkor

Lasterna och randvillkoren ligger till grund för analyserna och det är viktigt att de
motsvarar verkligheten. I arbetet har tippramen frilagts och yttre påverkande
komponenter har ersatts av krafter. Laster och randvillkor påverkar även den största
felfaktorn i analyserna, korrektheten. Även om beräkningsnoggrannheten är bra kan
resultatet vara missvisande på grund av att problemet inte är uppställt korrekt. Därför har
mycket arbete lagts på att få problemet korrekt uppställt. Korrektheten påverkar oftast i
större grad resultaten än beräkningsnoggrannheten. Ett felaktigt uppställt problem kan ge
ett fel på flera tusen procent.

5.2

Analysering

Mycket arbete gick till att få rätt deformationer vid belastningarna. Lastbäraren som sitter
ovanpå tippramen är en självbärande konstruktion och det har varit svårt att uppskatta
dess styvhet. Det krävdes en stödram för att få deformationerna att efterlikna
verkligheten. Här råder osäkerheter som borde bekräftas med t ex töjningsmätning på en
verklig tippram för att se hur väl analyserna stämmer med verkligheten.

Ett område som borde mätas med töjningsgivare är där cylindern är infäst i tippramen.
Samtliga analyser visade på spänningar över sträckgränsen i materialet i detområdet. Det
kan vara att i nuläget plasticerar plåten till en viss del där i början av belastningen. När
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den sedan plasticerat ändras då geometrin till viss del och utjämnar de höga spänningarna.
Om cylinderinfästningen havererar finns det risk att lastbärare faller ner och orsakar
personskada eller dödsfall. En rund plåt mellan lagringen till cylindern och den nuvarande
plåten den ligger mot kan minska spänningarna i området. Eventuellt om chassiet ska
konstrueras om kan cylindern placeras lägre och trycka på balkar istället för på den
nuvarande plåten.

5.3

Optimering

Optimeringen har utgått från den nuvarande konstruktionen på ramen.
Spänningsanalyserna har övergripande jämförts för att få en likadan spänningsbild., vilket
gör att säkerheten i konstruktionen behållits eller blivit något större. Den nya
utformningen kan dock göra att en annorlunda spänningsbild kan tillåtas. Den nuvarande
konstruktionen kan vara överdimensionerad. Eftersom att osäkerheter råder kring
belastningarna och stödramen har spänningsbilderna hållits på samma nivå som
referensramen vid optimeringen. Större förstudier och töjningsmätning på befintliga släp
som är i bruk hade önskats göras, dock har ingen utrustning för töjningsmätning funnits
tillgänglig. Det har även varit osäkert över hur mycket mer ramen kan tillåtas att
deformeras vid övergång till höghållfast stål. Eftersom att lastbärarna är självbärande kan
förmodligen en viss ytterligare deformation tillåtas.

För att göra ramen enklare att tillverka togs den stora plåten bort och ersattes av ett
krysstag. Krysstaget är placerat i mitten av livet på huvudbalkarna, vilket gör att de
hamnar i ett område med lägre spänningar. Det ökar utmattningshållfastheten och
svetsarna behöver inte heller slipas eller behandlas. De tunnare profilerna är lättare än de
som sitter på den nuvarande ramen. Det gör att balkarna till det nya förslaget är mer
lätthanterliga på grund av sin lägre vikt. Minskad materialtjocklek gör även att svetsarna
kan göras med ett minskat a-mått. Då går det snabbare att svetsa konstruktionen och det
åtgår mindre svetstråd och gas. Från vissa tillverkare av svetstråd används lika tråd vid
svetsning av material med en sträckgräns på 355 MPa och 500 MPa. Det gör att lika
svetstråd kan användas till hela tippramen, t ex vid svetsning av krysstag som är i vanligt
konstruktionsstål.

Om hela släpet ska konstrueras om kan tvärsnittet bytas helt. Ett alternativ som
efterfrågades var att använda U-profiler. Det har fördelen mot VKR att det är enklare att
tillverka, det kan relativt enkelt bockas till dess form och kräver ingen svets. Det har
samma fördel mot I-profilen, som måste svetsas. Dock visade analyserna som gjordes på
ramen att om slutna profiler inte används får vridstyvheten ge vika. Annars kommer
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konstruktionen se ut som en stege för att kompensera för vridstyvheten och då reduceras
ingen vikt. En viktig slutsats i arbetet var att slutna profiler bör användas till tippramen
om släpet ska konstrueras i höghållfast stål. De senare balkanalyserna i avsnitt 4.4 visade
att en I-balk med dubbla liv kan vara en tänkbar typ av balk. Här skulle kostnaden för
VKR respektive I-balk kollas upp för att se vad som är mest ekonomiskt i förhållande till
vikt.

Dagens konstruktion är väldigt vridstyv och för att behålla denna vridstyvhet bör även
slutna profiler på huvudbalkarna användas vid utvecklingen av Parator LX10-20.

5.4

Fortsatt arbete

Innan ytterligare utveckling av släpet bör mätningar göras på området med
cylinderinfästningen för att se vilka spänningar som råder där i verkligheten. En analys av
släpet med töjningsmätare borde därför genomföras på det området.

Vid sidolutning uppstår det vridande krafter på ramen vilket gör den ena huvudbalken blir
mer belastad än den andra. Här har antagandet gjorts att om vridstyvheten bibehålls är
detta inte något problem. Det borde göras analyser även på detta lastfall.

Geometrin på stagen mellan huvudbalkarna kan ändras in i oändligheten. Ytterligare
förslag över förstyvningar kan göras för att se vad som ger högst vridstyvhet till lägst
vikt. Vridstyvheten ska vara minst lika hög som den nuvarande konstruktionen. Det vore
även intressant med utförligare analyser på en ram med I-balkar som har dubbla liv.
Analyserna på en sådan ram visade att de har en vridstyvhet som ligger nära VKR trots
att de har lägre vikt.

I många analyser blev det höga maxspänningar som antogs vara singulariteter på grund av
att närliggande element hade betydligt lägre spänningar. Ett sätt att verifiera detta är att
kontrollera om töjningsenergin i de områdena konvergerar. Dock måste mer krävande
analyser köras då vilket det inte har funnits tid till. Det borde genomföras
singularitetskontroller för att utesluta de höga maxspänningarna helt. Det finns även ett
oändligt antal olika belastningsfall ramen kan utsättas för. En fältstudie på ett släp i bruk
kan ge stora insikter över de belastningar den utsätts för.

Ett annat mycket viktigt kriterium som tagits upp i teoridelen är buckling. Då tunnare
gods används i optimeringsförslaget borde risken för buckling analyseras i
konstruktionen.
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Ett sätt att verifiera analyserna kan vara att tillverka en ram i mindre skala och göra
jämförande tester mellan den och en modell av den nuvarande. Då går det att se hur
deformationerna skiljer sig åt vid olika belastningar. Till det behövs även ritningar på
ramen.

En annan form av hållfasthet som inte har kontrollerats är utmattningen. Det är mycket
komplext att räkna utmattning och djupare studier borde därför göras i detta för att se hur
optimeringen har påverkat utmattningsegenskaperna i tippramen.

Det är viktigt att fråga sig hur mycket optimeringen av en produkt får kosta. Därför borde
kostnadskalkyler göras för de olika förslagen för att se vilka kostnader de medför.

5.5

Projekterfarenheter

Examensarbetet har givit författaren ett flertal kunskaper inom området maskinteknik.
Den främsta kunskapen var bekräftelsen på att analyserna i Pro/M inte alla gånger visar
verkligheten. Det går inte att fullt ut lita på FEM-programmen utan ibland är det kunskap
och erfarenhet som får styra ett konstruktionsarbete. Det kan vara svårt att idealisera ett
verkligt fall och sätta in det i datorn. Därför är det viktigt att inte bara köra på utan att
diskutera tveksamma resultat med erfarna personer.

Under arbetets gång har även nya dörrar öppnats för informationsinsamling. Det var
tidigare inte känt att relevant information fanns att tillgå från vetenskapliga artiklar.
Utifrån sökningar i databaser över vetenskapliga artiklar fanns information som inte
hittades i någon litteratur. Det var synd att inte detta introducerades tidigare i
utbildningen då det fick läggas ganska mycket tid på informationssökningen.

Insikten i höghållfasta material har utvecklats och ett annat tankesätt har erhållits för
konstruktion i höghållfast stål. Det är viktigt att ha kunskaper om höghållfast stålets
egenskaper, både dess för- och nackdelar, vid konstruktion med materialet för att utnyttja
dess egenskaper till fullo.
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Figurförteckning
Figur 1 - Parator LX 10-20
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Figur 2 - Tippram

2

Figur 3 - Böjstyvhet
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Figur 4 - Solid 3D-modell
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Figur 5 - Dubb och tipplagring
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Figur 6 - Tipplagring till cylinder
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Figur 7 - Rullflakslåsning
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Figur 8 - Grusflak på tippram
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Figur 9 - Container på tippram
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Figur 10 - Tippvinkel
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Figur 11 - Friläggning av lastbärare
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Figur 12 - Friläggning vid lutning
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Figur 13 - Cylinderkrafter
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Figur 14 - Masströghetsmoment
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Figur 15 - Tippade lastbärare
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Figur 16 - Randvillkor, ramen ses underifrån
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Figur 17 - Deformation tippstart
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Figur 18 - Fjädrar
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Figur 19 - Deformation med fjädrar
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Figur 20 - Mått på lastbärare
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Figur 21 - Ram monterad på tippram
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Figur 22 - Deformation med tilläggsram
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Figur 23 - Deformation kontaktanalys
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Figur 24 - Stödram monterad
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Figur 25 - Deformation med stödram

29

Figur 26 - Spänningar i lyftplatta
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Figur 27 - FEM av cylinderinfästning
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Figur 28 - FEM av solid cylinderinfästning
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Figur 29 - Deformation
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Figur 30 - Spänningsanalys
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Figur 31 - Spänning vid maximal tippning
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Figur 32 - FEM, dubb
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Figur 33 - Spänningar vid transportläge

34

Figur 34 - Deformation vid transportläge

35

Figur 35 - Spänningar, 1G fram

36
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Figur 36 - Deformation, 1G fram

36

Figur 37 - Spänningar vid 0,5G åt sidan
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Figur 38 - Deformation vid sidobelastning
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Figur 39 - 0,5G bakåt
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Figur 40 - Deformation vid 0,5G bakåt
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Figur 41 - Vridning
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Figur 42 - Vridningsvinkel
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Figur 43 - Konceptjämförelsemodell, deformation

41

Figur 44 - Konceptjämförelsemodell, spänningar
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Figur 45 - Konceptjämförelsemodell, vridning

42

Figur 46 - Enklare förändringar, spänningar
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Figur 47 - Enklare förändringar, deformation
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Figur 48 - Enklare förändringar, vridning

44

Figur 49 - Byte av huvudprofiler, spänningar
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Figur 50 - Byte av huvudprofiler, deformation
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Figur 51 - Byte av huvudprofiler, vridning
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Figur 52 - Utbredd last
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Figur 53 - 700 MC, spänningar
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Figur 54 - 700 MC, deformation
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Figur 55 - 700 MC, vridning
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Figur 56 - 500 MC, spänningar
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Figur 57 - 500 MC, deformation
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Figur 58 - 500 MC, vridning
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Figur 59 - Solid, enklare förändringar
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Figur 60 - Enklare förändringar, solid med stödram
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Figur 61 - Spänningar vid enkla förändringar
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Figur 62 - Deformation vid enkla förändringar
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Figur 63 - Vridstyvhet vid enkla förändringar
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Figur 64 - Solid 500 MC tippstart
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Figur 65 - Solid 500 MC vridstyvhet
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Figur 66 - 500 MC vid maximal tippning
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Figur 67 - 500 MC konvergensgraf
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Figur 68 - 500 MC 2G nedåt
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Figur 69 - Spänningskoncentrationer mellan stödram och tippram
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Figur 70 - 500 MC, deformation vid 2G nedåt
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Figur 71 - 500 MC, spänningar vid 1G framåt
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Figur 72 - 500 MC, deformation vid 1G framåt
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Figur 73 - Balkjämförelse VKR150x150x10
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Figur 74 - Balkjämförelse I-balk
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Figur 75 - Balkjämförelse I-balk med dubbla liv
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I

Bilaga 1

Planering

Bilaga 2

Specifikation

Norrborns Industri AB utvecklar och tillverkar kundanpassade släp till tunga fordon.
Släpen går under varumärket Parator och en av de olika modeller de tillverkar är LX1020. Det är en lastväxlarvagn som är försedd med tipp. På vagnen transporteras lastbärare
av olika slag. Vid tippning av lastbäraren lyfter en cylinder upp en tippram som
lastbäraren sitter monterad på. Tippramen sitter monterad på ett släpchassi.

Syfte
Syftet med examensarbetet är att analysera den nuvarande konstruktionen av tippramen
och hitta möjligheter till viktreducering samt förenklad tillverkning utan att ge avkall på
hållfasthet. Faktorer som påverkar när en konstruktion ska optimeras, både gällande
hållfasthet och tillverkning, kommer att undersökas.

Frågeställningar
•
•
•
•

Vilken säkerhet har tippramen i dagsläget?
Finns det möjlighet att reducera vikten på tippramen med bibehållen säkerhet?
Kan tippramen omkonstrueras för en effektivare tillverkning?
Vad påverkar när en konstruktion ska analyseras och optimeras?

Avgränsningar
•

Analysen av tippramen kommer att ske i Pro/MECHANICA genom 3D-modeller
som skapas i Pro/ENGINEER utifrån befintliga ritningar

•

Underlaget till modelleringen består av 2D-ritningar från Norrborns Industri AB
på tippramen till lastväxlarvagnen Parator LX10-20

•

Släpchassi och lastbärare kommer att ersättas av randvillkor

•

Svetsar kommer inte att behandlas i någon större utsträckning

•

Vid konstruktionsarbetet måste hänsyn tas till de standarder som råder gällande
tippramen då den ska passa flera olika typer av lastbärare

•

Kostnader som omfattar tillverkning kommer inte att behandlas ingående

•

Optimeringsförslag kommer att modelleras i Pro/ENGINEER

•

Ritningar ska vara sekretessbelagda

Faser
Examensarbetet delas upp i olika faser för att ge en överblick om vad det kommer att
omfatta. Arbetet kommer att utföras under vårterminen 2010 och examineras vid
terminens slut.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Skapa 3D-modell av tippramen i Pro/ENGINEER
Undersöka vilka laster och randvillkor som behövs vid analyserna
Analysera 3D-modellen i Pro/MECHANICA
Ta fram förslag som reducerar vikten och effektiviserar tillverkningen
Färdigställa rapport och eventuella ritningar
Muntlig redovisning samt examinering

II

