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Sammanfattning 

Cargotec Sweden AB i Hudiksvall konstruerar och producerar lyftkranar för 

skogsindustrin samt styckegodshantering och specialbyggda kranar för olika ändamål. 

Konstruktionsavdelningen jobbar kontinuerligt med att vidareutveckla befintliga 

kranmodeller. Produktionsanläggningen är den största för lastbilskranar inom koncernen.  

 

Kranarna tillverkas till största del i stål av olika hållfasthet. Syftet med detta arbete har 

varit att undersöka vilka av de icke lyftande delarna hos Cargotecs styckegodskranar 

HIAB av modellerna 211 till 288 som kan tjäna mest på att konstrueras i ett alternativt 

material. Då andra material används måste alternativa tillverkningsmetoder och 

omkonstruering vara en del av arbetet, detta för att vara säker på att produkten går att 

förverkliga.   

 

För att ta reda på vilka detaljer som var lämpliga att vidareutveckla utfördes en 

förundersökning där olika detaljer som kunde vara lämpliga att konstruera i annat 

material utvärderades.  

 

Utifrån förundersökningen framkom två detaljer, ramen till elektronik- och 

hydraulikstyrning samt bussningar till utskjutskolvarna. Dessa två hade ett högt pris och 

möjligheter att omkonstruera i annat material. En undersökning av ramen och 

bussningarna utfördes.  

 

Olika lastfall som förekom studerades och den begränsade ytan där bussningarna 

monteras medförde svårigheter vid val av material. Den nya utformningen av 

bussningarna använder nästan hela den tillgängliga ytan för att minska påfrestningarna. 

På grund av de höga spänningarna valdes en liknande sorts tennbrons men 

tillverkningsmetoden byttes från svarvning och fräsning till sintring. Priset för 

bussningarna kunde då mer än halveras, från 24 kr till 10 kr.  

 

Ramen i plast konstruerades om för att ha samma styrka som den i stål. Att byta material 

för ramen medförde minskad vikt och pris, vikten reducerades från 4,55 kg till 1,5 kg och 

priset från 538 kr till cirka 300 kr. Även ergonomin kunde förbättras genom att göra 

bågen, där kranoperatören vilar sina armar, bredare.  



Abstract 

 

Cargotec Sweden AB in Hudiksvall designs and manufactures cranes for the timber 

industry,  general cargo handling and custom built cranes for various purposes. The 

construction division is continuously working to further develop the existing crane 

models. Cargotec in Hudiksvall has the lagest production plant for building truck cranes 

in the group. 

 

The cranes are made mostly of steel of various strength. The purpose of this work was to 

investigate which of the non lifting parts of Cargotec's Hiab cranes in the model range 

211-288, which can benefit most from beeing constructed in an alternative material. 

When other materials are used, alternative manufacturing methods and redesigning must 

be a part of the work, this in order to be sure that the product actually can be 

implemented. 

 

To find the details that were suitable for further development an investigation was carried 

out in which various details that could be suitable to construct in other materials was 

evaluated. 

 

The preliminary investigation revealed two parts, the framework for electronic and 

hydraulic control and bushings for the hydraulic pistons. These two had a high price and 

an opportunity to be redesigned in other material. An examination of the frame and the 

bushings were performed. 

 

Different load cases were studied and the limited area where the bushings mounted made 

it difficult to select materials. With the new configuration of the bushes, nearly all the 

available surface area where used to reduce stress. Because of high stress a similar kind 

of tin bronze where used, but the manufacturing method was changed from turning and 

milling to sintering. The price of the bushings was then more than halved, from 24 kr to 

10 kr. 

 

The frame of plastic was constructed to have the same strength as that of steel. Changing 

the material of the frame led to decreased weight and price, the weight was reduced from 

4.55 kg to 1.5 kg and the price from 538 kr to about 300 kr. Also the ergonomics could be 

improved by making the lower part, where the crane operator rests his arms, wider.  
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1 Inledning 

Examensarbetet är ett uppdrag ifrån Cargotec Sweden AB i Hudiksvall gällande deras 

medelstora lastbilskranar under varumärket HIAB.  

Cargotec Sweden AB i Hudiksvall konstruerar och producerar lyftkranar för 

skogsindustrin samt styckegodshantering och specialbyggda kranar för olika ändamål. 

Konstruktionsavdelningen jobbar kontinuerligt med att vidareutveckla befintliga 

kranmodeller. Det finns även avdelningar för mekanik, hydraulik och elektronik samt 

specialverkstad och utvecklingslaboratorium. Produktionsanläggningen är den största för 

lastbilskranar inom koncernen.  

  

Cargotec använder extra höghållfast plåt i de flesta krankomponenter. Det för att få ut så 

stor lyftförmåga som möjligt samtidigt som vikten hålls nere. Vikten är avgörande för 

installationen på lastbilen, både för bränsleförbrukning och för lastförmågan. Ofta blir 

detaljer som inte hör till den lyftande delen av kranen också utformade i plåt, med 

likartade tillverkningsmetoder, vilket inte är optimalt.  

 

 

 

Figur 1. De olika lyftande delarna hos en HIAB-kran. [Cargotec produktblad för HIAB 211 XS] 

Cargotecs styckegodskranar monteras på lastbilar och används vid många olika sorters 

arbeten, allt från grävning till enkel av- och pålastning. HIAB-kranarna finns i många 

olika storlekar, i figur 1 visas en HIAB 211 XS. Den minsta styckegodskranen lyfter 900 

kg en meter ifrån stommen och har en räckvidd på 3,8 meter. HIAB XS 1055 som är den 
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största modellen har en lyftkraft på 826 kNm vilket innebär att en last på 2,5 ton kan 

hanteras på 24 meters avstånd.
1
 

 

I figur 1 visas de huvudsakliga delarna för en styckegodskran. Längst ner sitter 

stödbenen, de går att dra ut i sidled och används för att stabilisera kranen ytterligare vid 

tunga lyft. På stödbensbalken är svänghuset monterat, kuggstången och tillhörande 

svängcylindrar gör det möjligt att rotera stommen och resten av kranen. De två 

cylindrarna som länkar samman stomme, lyftarm och vipparm är de som förmedlar den 

huvudsakliga lyftkraften. Utskjuten förs in och ut ur vipparmen med hjälp av 

utskjutscylindrarna och varierar i antal beroende på utförande och kranstorlek. 

 

Genom diskussion med personal vid monteringsavdelningen har en generell uppfattning 

av vilka delar som är möjliga att förbättras erhållits. För att minska antalet detaljer till de 

som är lämplig för vidareutveckling förs diskussioner med personal vid 

utvecklingsavdelningen hos Cargotec i Hudiksvall. 

 

Många av de detaljer som har möjlighet att utvecklas ingår i ett större utvecklingsarbete 

som innefattar vissa av de medelstora kranarna. För att undvika dessa har fokus lagts på 

kranarna i familjen 211-288. 

 

1.1 Syfte 

Syftet är att utreda på viket sätt alternativa konstruktionsmaterial och 

tillverkningsmetoder tillsammans med omkonstrueringar kan förbättra detaljer som inte 

hör till den lyftande delen av Cargotecs medelstora styckegods kranar. Därtill få en 

uppfattning av vilka material som kan vara lämpliga att använda vid liknande delar. 

Fokus ligger på att reducera vikten och/eller priset. 

  

                                                      
1
 Produktkataloger, http://www.hiab.se/Produkter/Lastbilskranar/, (25/5/12). 

http://www.hiab.se/Produkter/Lastbilskranar/
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1.1.1 Inledande frågeställningar 

För att lyckas med arbetet är det viktigt att svara på frågeställningarna. Det är nödvändigt 

att undersöka på vilket sätt arbetet kan ge förbättrade detaljer till kranarna och om det är 

möjligt genom alternativa material. 

 Vilka av de icke lyftande detaljerna är lämpliga att vidareutveckla? 

 Går vikten att reducera genom att använda alternativa material? 

 Blir de optimerade detaljerna billigare? 

 Vilka tillverkningsmetoder krävs för tillverkning av detaljer i alternativa 

material? 

 

1.2 Mål 

Målet är att hitta en eller flera detaljer som vid vidareutveckling har bra förutsättningar 

för reducering i vikt och/eller pris. Efter genomfört arbete ska ett konstruktionsunderlag 

för vald detalj/detaljer tagits fram. En reducering i vikt och/eller pris ska ha 

åstadkommits. Olika material som lämpar sig för detaljer hos kranar ska ha undersökts 

och utvärderas. 

 

1.3 Avgränsningar 

För att inte arbetet ska ta för lång tid och innefatta för många detaljer krävs 

avgränsningar. Dessa har valts utifrån vad som kan vara möjligt att åstadkomma inom 

den givna tidsramen. 

 

 Ett fåtal detaljer kommer att undersökas. 

 Endast Pro/ENGINEER och Pro/MECHANICA används för konstruktion och 

analyser. 

 Alla material kommer inte att undersökas, plast och höghållfast stål kommer att 

ligga i fokus. 

 Endast detaljer hos de medelstora styckegodskranarna kommer att undersökas, 

HIAB 211-288. 
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2 Metod och verktyg 

Här beskrivs de metoder och verktyg som har används i arbetet. 

 

2.1 Pro/ENGINEER 

Pro/ENGINEER
2
 är ett CAD-program (Computer Aidid Design) som används till att 

skapa modeller och ritningar. Programmet lämpar sig bra för att visualisera idéer och 

undersöka hur detaljer går att montera samman. Möjligheten att montera ihop detaljer 

innan de är tillverkade sparar tid då eventuell omkonstruering kan ske på designstadiet. 

 

2.2 Pro/MECHANICA 

Pro/MECHANICA
3
 är ett kompetent analysverktyg där olika belastningsfall kan 

undersökas. Analyserna ger en uppfattning av vilka spänningar och utböjningar som 

erhålls. Programmet används för att bestämma olika dimensioner hos detaljerna för att 

uppnå önskad säkerhet. 

 

2.3 Intervjuer och observationer 

För att få en insikt i hur styckegodskranar är uppbyggda och monteras samt fungerar 

besöktes monteringsavdelningen för kranar hos Cargotec i Hudiksvall. Vid 

rundvandringen utfördes intervjuer med montörerna där eventuella problem och förslag 

på förbättringar var i fokus. För att få en bättre uppfattning av kranarna i allmänhet 

undersöktes hela konstruktionen. 

 

2.4 Metod för produktutveckling 

För att hitta lämpliga detaljer undersöktes kranar för att hitta delar som uppenbart hade 

potential att förbättras. Några detaljer valdes då de verkade ha stora möjligheter till 

                                                      
2
 http://www.ptc.com 

3
 http://www.ptc.com 
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förbättringar. Med hjälp av pugh-metoden
4
 framkom ett par delar som var lämpliga att 

vidareutveckla. Vid produktutvecklingen studerades de ursprungliga detaljerna och 

användes som utgångspunkt för de fortsatta arbetet. Nydesignade detaljer  testades för 

passform och funktion samt hållfasthet för att sedan utvecklas, om inte kraven uppfyllts. 

Under hela arbetets gång har olika tillverkningsmetoder funnits i åtanke, detta för att 

underlätta tillverkningen av detaljerna. 

 

2.5 Finita element-metoden 

Finita element-metoden som ofta förkortas FEM är en numerisk metod för att bland annat 

lösa komplexa strukturanalysproblem . Den har sedan 1960-talet används för att 

undersöka deformationer, hållfasthet och egenfrekvenser hos konstruktioner.
 5
 Idag är 

metoden mer användarvänlig och förekommer ofta som tillägg i CAD-program. Kravet 

på användaren som utför analyser med hjälp av FEM är fortfarande högt. Att kunna tolka 

resultatet som erhållits utifrån de bestämda randvillkoren och jämföra det med 

verkligheten är användarens uppgift. Det är viktigt att jämföra noggrannheten med 

korrektheten. Noggrannheten bestäms av hur utförliga beräkningarna är och korrektheten 

är hur nära randvillkoren är verkligheten. 

 

För att beräkna hur en konstruktion beter sig under belastning används olika sorters 

element som representerar materialet egenskaper. För att på ett enkelt sätt beskriva hur 

beräkningarna går till kan elementen som används liknas med fjädrar som ska 

representera styvheten hos materialet. Då styvheten är känd kan spänningarna och 

deformationen beräknas.
6
 

 

2.5.1 Randvillkor 

Randvillkor är yttre krafter och låsningar som påverkar modellen för att t.ex. efterlikna 

den verkliga produktens vid användning. De ska simulera alla verkliga belastningar och 

infästningar, så det är oerhört viktigt att vara noga då randvillkoren bestäms. Lasterna kan 

uppträda i form av tryck, acceleration, punktlaster med mera. Verkligheten är svår att 

                                                      
4
 Daniel Forsman, Konstruera med Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 Del 2, (Studentlitteratur 2009 S. 10) 

5
 Ibid S. 67 

6
 Ibid S. 67-69. 
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återskapa med hjälp av randvillkoren i en FEM-beräkning. Men för att komma så nära 

verkligheten att en korrekt beräkning går att utföra måste förutsättningarna undersökas. 

Hur sitter den fast, vilka krafter påverkar? Går det att forma modellen på ett enklare sätt 

eller ersätta vissa delar med låsningar för att underlätta beräkningarna/randvillkoren?  

Görs beräkningen utan större hänsyn till randvillkoren kan noggrannheten för 

beräkningarna vara acceptabel. Det finns dock ingen garanti för att resultatet i sin tur är 

korrekt. En modell måste hindras från rörelse i alla riktningar. Detta med hjälp av 

randvillkoren. Låses och belastas en stång i en riktning kommer den även att vilja röra sig 

i andra riktningar. Detta är ett resultat av den numeriska uträkningen som görs när 

belastningsfallet analyseras. Randvillkoren stämmer oftast bäst i början av analysen då 

materialet inte har börjat deformerats. I verkligheten är randvillkoren mer dynamiska än i 

de som simuleras.
7
 

 

2.5.2 Elementtyper 

De enklaste sortens element skapas med hjälp av en linje eller två punkter. Egenskaperna 

definieras av elementets formfunktioner. Skalelement används oftast vid förenkling av 

beräkningarna vid analyser av tunna former med konstant tjocklek. Egenskaperna för 

elementet ges på samma sätt som för balkelementen. Formen på skalelementen varierar 

mellan trekantiga och fyrkantiga element. Fyrkantiga element är att föredra då de 

efterliknar verkligheten på bästa sätt. Spetsiga trekantiga element undviks då de har få 

noder och därför gärna överskattar styvheten, men är användbara då t.ex. runda 

geometriska former ska skapas. Vid en- och två-dimensionella element erhålls ingen 

information om infästningarna.
8
 

 

Då två olika kroppar kommer i kontakt med varandra används kontaktelement. Elementen 

hanterar kontakten mellan ytorna och de töjningarna och spänningar som uppstår. För att 

simulera en last utan att skapa en massa som består av en volym kan masselement 

användas. Elementet ersätter vikten av en geometrisk massa och kortar ner 

beräkningstiden.
9
 

 

                                                      
7
 Vince Adams m.fl. Building better products with the finite element analysis, (OnWord Press 

S.259-300). 
8
 Forsman. S. 82-83. 

9
 Ibid. S. 85. 
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När modellen inte går att förenkla med hjälp av balk- eller skalelement måste solida 

element användas för beräkningarna. Dessa element är mer komplexa och tar därför 

längre tid att beräkna. Det finns tre vanliga typer av element och en oändlig variation av 

mått, de tre vanliga elementtyperna visas i figur 2.
10

 

 

Kubformade (brick), kilformade (wedge) och trekantiga (tetra) är de elementtyper som 

normalt används, de finns att åskåda i figur 2. Antalet element i modellen beror på hur 

noggranna resultat som eftersträvas och modellens utseende. De olika elementen blandas 

även för att passa modellens utformning.
11

  

 

Brick-element är att föredra, speciellt vid användning av h-metoden då tetra-element 

överskattar styvheten. Används p-metoden, som i tillexempel Pro/MECHANICA, kan 

man med fördel använda alla sorters element. H-metoden är då elementindelningen 

förfinas automatiskt för att uppnå konvergens.
12

 P-metoden är då den matematiska 

beskrivningen av elementen förbättras.
13

 Att använda många små element ger ett bättre 

resultat, dock blir beräkningstiden mycket längre.
14

 

 

 

Figur 2. De vanliga elementtyperna som används vid FEM-beräkningar [Adams S.153]. 

Vissa nyare metoder använder väldigt små och enkla element. Detta genom att skapa sub-

domän som har väldigt fin elementindelning och mycket enklare elemnet. Dessa element 

skiljs från resten av modellen och resulterar i en detaljerad analys som går mycket fortare 

än vanliga analyser.
15

  

 

                                                      
10

 Forsman. S. 84. 
11

 Ibid. S. 84. 
12

 Ibid. S. 78. 
13

 Ibid. S. 80. 
14

 Ibid. S. 84,88. 
15

 Fotyga, G. m.fl. A New Type of Macro-Elements for Efficient, Two-Dimensional FEM 

Analysis, (2011). 

Trekantiga Kilformade Kubformade 
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Istället för att drastiskt öka elementantalet och använda enklare former på dessa går det 

att minska antalet element till ett fåtal. Dessa element är komplexa. Kurvorna/ytorna som 

beskriver elementens geometri är så kallade NURBS kurvor/ytor (Non-Uniform Rational 

B-Spline). Denna typ av kurva/yta binds samman av ett antal punkter och får jämna 

övergångar mellan punkterna.
16

 

 

2.6 Formsprutning 

Formsprutning är en tillverkningsmetod som möjliggör tillverkning av komplicerade 

detaljer till ett rimligt pris. Delar som tidigare tillverkats i andra material kan ofta ersättas 

av ett formsprutat alternativ i plast eller komposit till ett lägre pris.
17

 AD-Plast AB i 

Anderstorp arbetar just med detta och strävar efter att utveckla och byta ut materialet i 

detaljer för att minska miljöpåverkan genom lättare detaljer och mindre miljöpåverkan 

vid tillverkning samt att minska inköpspriset för deras kunder.
18

  

 

I sin enkelhet är formsprutning då plast smälts och sprutas in i en kall form för att stelna 

till sin slutgiltiga form. Detaljen stöts sedan ur formen och är då ofta en färdig produkt, 

tillverkningen beskrivs i olika steg i figur 3.
19

  

 

 

Figur 3. Formsprutningsprocessen i fyra steg. [http://www.magnusaase.no/images/sproytestoping-

granulat-pellets.gif] 

                                                      
16

 Hughes, T, Isogeometric analysis: CAD, finite elements, NURBS, 

exact geometry and mesh refinement. (2004). 
17

 K Berggren m.fl., Konstruera i plast. (Industrilitteratur 2002 S.192).  
18

 Metallersättning, http://www.ad-plast.se/doc.asp?D=600000193, (1/6/12). 
19

 Erik Ullman, Materiallära. (Liber 2003 S.410). 

Plastpellets 

Roterande skruv 

Smält plast 

Gjutform 

Utstötare 

http://www.ad-plast.se/doc.asp?D=600000193
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2.7 Sintring 

Utgångsmaterialet vid sintring är metall i pulverform. Olika sorters pulver kan blandas 

för att få speciella egenskaper. Pulverblandningen kallpressas sedan till en presskropp 

som har samma form som den slutgiltiga produkten men dimensionerna är avsiktligt 

något större.
20

 För att det porösa materialet ska fogas ihop och erhålla sin slutgiltiga form 

och hållfasthet värms det upp till en temperatur något under smältpunkten. Efter detta 

steg har detaljen krympt och är vanligtvis färdig, i vissa fall kan ytterligare bearbetning 

ske.
21

 

 

                                                      
20

 Ullman S.344. 
21

 Ullman S.344. 
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3 Teori 

Spänningar 

Mekaniska spänningar uppkommer då en kraft påverkar en area. Spänning betecknas med 

den grekiska bokstaven sigma och beräknas genom att dividera kraften med den 

påverkade arean: 

  
 

 
                                                                          

 

Vid beräkningar används enheten N för kraft och mm
2
 för arean. 

 

Effektivspänningen är oftast det som jämförs mot materialets sträck- och/eller brottgräns 

vid hållfasthetsproblem. Von Mises teori om hur effektivspänningen ska räknas ut 

används i stor utsträckning. Med hjälp av denna teori räknas spänningarna i olika 

riktningar ihop för att skapa en effektivspänning. Formel 2 tar med spänningarna i x, y 

och z riktning inklusive skjuvspänningarna i de tre planen. I formel 3 används 

huvudspänningarna   ,    och    för att beräkna effektivspänningen.
22

  

 

       
    

    
                     

      
      

                   

 

     
       

         
         

 

 
                                                  

 

  

                                                      
22

 Forsman S.60-62 
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Elasticitetsmodul 

Elasticitetsmodulen beskriver hur mycket 

materialet deformeras vid en viss spänning, eller 

tvärtom. Figur 4 visar ett 

spännings/töjningsdiagram för stål och 

elasticitetsmodulen för stål är cirka 200 GPa. Ju 

brantare den linjära delen kurvan i figur 4 är 

desto styvare är materialet. För att skapa ett 

spännings/töjningsdiagram görs dragprover med 

provstavar av ett visst material. Spänningen och 

töjningen mäts för att få en uppfattning av hur 

materialet beter sig. 

 

Första delen av kurvan i figur 4 är linjär och om kraften upphör att påverka materialet då 

det befinner sig i detta område återgår det till sin ursprungliga form. Där kurvan slutar 

vara linjär har materialet nått sin sträckgräns och kommer då inte att återgå till samma 

form som tidigare utan förblir något deformerad. Den högsta punkten i diagrammet 

representerar brottgränsen.
23

 

Böjstyvhet 

Böjstyvhet är ett mått som ger en indikation för hur profiler av olika 

material beter sig vi böjning. Böjstyvheten är en produkt av 

yttröghetsmomentet och elasticitetsmodulen. I figur 5 visas ett 

tvärsnitt för en balk, där finn de två axlarna y och z samt 

tyngdpunkten utmärkt. Yttröghetsmomentet beräknas enligt formel 4 

och 5 beroende på vilken axel profilen böjs runt.
24

 

 

 

                                                                                  

                                                                                  

                                                      
23

 Tore Dahlberg, Teknisk hållfasthetslära, (Studentlitteratur 2010 S.135). 
24

 Dahlberg S.40 

Figur 5. Tvärsnitt av 

en balk med 

koordinat axlarna y 

och z. 

Figur 4. Spännings/töjningsdiagram för 

stål. [Tore Dahlberg, Teknisk 

hållfasthetslära, S.39.] 
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4 Produktutveckling 

Här börjar arbetet med att hitta och ta fram nya lösningar för detaljer monterade på 

styckegodskranar. En del av uppgiften är att finna en eller flera lämpliga komponenter att 

utveckla. För att åstadkomma detta krävs noggranna undersökningar.  

 

Det som undersöks är Cargotecs egenkonstruerade detaljer som inte hör till den 

lastupptagande delen, det vill säga detaljer som inte utgör själva kranarmen och foten hos 

kranarna. Oftast har dessa delar inte undersökts med avseende på hållfasthet och är i 

många fall överdimensionerade 

 

Här redovisas detaljer som kan vara lämpliga att vidareutveckla. 

 

Handtaget till stödbenslåsningen används 

för att dra ut tappen som låser stödbenet i 

sitt övre/nedre läge. Utgångsmaterialet är 

12 mm tjock plåt och den slutgiltiga 

formen liknar en stämgaffel vilket 

illustreras i figur 6. Handtagets utformning 

medför att det lätt repar färgen vid 

användning då det har skarpa kanter längst 

ut på gaffeln. Styckkostnaden på 44 kr och 

en årskostnad på 107 033 kr samt 

svårigheter vid montering medför att den 

eventuellt är i behov av vidareutveckling.  

  

Figur 6. Handtag för stödbenslåsning som sitter 

monterat på övre delen av stödbenet. 
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Vid tunga lyft långt från lastbilen förekommer stora 

utböjningar på kranarmen och även för 

utskjutskolvarna. För att motverka denna oönskade 

utböjning hos cylindrarna används två sorters 

bussningar för varje utskjut, de olika sorterna visas i 

figur 7. Dessa sitter monterade längst ut på 

hydraulkolven och möjliggör rörelse i vertikal 

riktning. För att motverka vridning av kolvarna 

används en plåt som sitter monterad framför 

bussningarna. Även denna och delarna omkring 

kan undersökas i samband med bussningarna. 

Priset på bussningarna är högt, 24 kr för den 

tunnare och 27 kr för den som är större, detta 

bidrar till en sammanlagd årskostnad på 535 500 

kr. Den höga kostnaden beror på att bussningarna 

bearbetas med hjälp av svarvning och fräsning. 

Fastsättningen sker med hjälp av ett hål i 

hydraulkolven och bussningens tapp, för att säkerställa att det sitter ihop används lim.  

Tidigare utvecklingsförsök har utförts av Cargotec i Hudiksvall. Då låg fokus på att 

utveckla tappen för att slippa använda lim vid monteringen. 

 

På båda sidor av lastbilen sitter 

det spakar och/eller ett 

hydraulpaket med spakar för att 

styra kranens funktioner. Dessa 

är monterade på en fästplåt som 

i sin tur sitter skruvad i 

stödbensbalken, fästplåten syns 

i figur 8. Fästet består av två 

plåtar med många hål för att 

fästa ventilpaket, skyltar och 

andra delar som hör till 

hydrauliken. De två plåtarna 

svetsas ihop vilket bidrar till ökad stabilitet. Nackdelarna med dessa är vikten på 11 kg 

och att fästet kostar 403 kr. Möjligheten att utveckla är osäker då de måste fungera med 

en mängd andra detaljer. 

Figur 7. De två bussningarna som monteras 

längst ut på utskjutskolvarna. 

Figur 8. Fästplåt till hydraulpaket. 
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Figur 9. Ram till elektronik- och hydraulikstyrning. Till vänster visas enbart ramen och till höger visas 

ramen då den är monterad på en lyftkran. 

Ramen består av ett bockat rör och plåtdetaljer som totalt väger 4,55 kg. Det finns hål för 

att fästa det elektriska styrsystemet och hydrauliska komponenter. Över ramen sitter en 

kåpa som är av glasfiber, den syns till höger i figur 9. Ramen och kåpan sitter monterad 

på den största fästplåten för hydraulpaketet på ena sidan av stödbensbalken. Ramen kostar 

så mycket som 538 kr men har en ganska simpel konstruktion. Det höga priset i 

kombination med att hela 1855 stycken används per år bidrar till en årskostnad på nästan 

en miljon. Möjligheten att undersöka alternativa material är något begränsad då röret 

måste vara starkt och inte svikta allt för mycket. För att konstruera ramen i annat material 

krävs noggrannare undersökningar. 

 

För att kranarna ska avlastas och stå 

stabilt vid transport till kund krävs ett 

speciellt parkeringsstöd, detta visas i 

figur 10. Efter kranarna har monterats 

på lastbil tas detta bort och då 

används det vanliga parkeringsstödet 

istället. Det tillfälliga stödet väger 

cirka 3 kilo och kostar 198 kr. Det 

finns möjlighet att konstruera om 

stödet för att minska vikten och priset 

då det är en ganska enkel konstruktion. 

Figur 10. Parkeringsstöd för transport. 
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4.1 Val av detalj 

För att kunna utvärdera vilken detalj som har störst möjlighet till förbättring används en 

Pugh-matris som visas i tabell 1. Kriterierna som är viktiga vid förbättring redovisas i 

vänster kolumn. Vikten av de olika kriterierna undersöks separat i de enskilda fallen då de 

inte går att generalisera. Då en ruta markeras med, (S), betyder att möjligheten till 

förbättring är densamma som referensdetaljen. Vid (-) är utrymmet för optimering sämre 

och (+) betyder att detaljen har möjlighet till bättre resultat vid utveckling. Då (x) använts 

betyder det att en förbättring inte är relevant. Bussningarna har valts som referens då de 

har stora möjligheter att reduceras i pris och är enkla att införa. 

 

Tabell 1. Pugh-matris som används för att välja detaljer till det fortsatta arbetet. 

Förbättringar med 

avseende på: 

Bussning Handtag Fästplåt Ram P-stöd 

Pris/årsförbrukning R - S + - 

Vikt/kran E S + + x 

Funktion F S - - - 

Montering E S - - - 

Möjlighet att införa R S - - S 

 E     

 S     

Antal +  0 1 2 0 

Antal -  1 3 3 3 

Summa  -1 -2 -1 -3 

 

Utifrån Pugh-matrisen framkommer tre lämpliga alternativ, bussningarna, handtaget och 

ramen. Handtaget väljs bort då kostnaden är liten i jämförelse med de andra alternativen. 

Ramen till elektronik- och hydraulikstyrningen har en hög årskostnad och väger relativt 

mycket med tanke på funktionen. Möjligheten att ändra konstruktionen i samband med 

materialbyte är begränsad. Ska denna konstrueras om måste eventuellt delar som sitter 

monterade i/på ramen också konstrueras om. Bortses problemet med de anslutande 

delarna är ramen klart det mest lämpade att vidareutveckla. Därför undersöks 

möjligheterna att ändra på konstruktionen med bibehållen styrka utan att påverka de 

anslutande delarna. 
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Bussningarna är enkla och har en funktion, att införa dessa utan att ändra på 

omkringliggande detaljer är lättare än för ramen. De har inte samma möjligheter till 

reducering i vikt och pris men kan eventuellt utvecklas så långt att de går att tillverka och 

testas under arbetets gång. 

 

Möjligheten att undersöka en enklare detalj resulterar förhoppningsvis i produkt som i 

slutändan kan tillverkas. För att arbetet ska resultera i direkta besparingar krävs det att 

detaljen är fullt utvecklad och går att tillverka. Bussningarna har möjligheten att utvecklas 

så långt och är därför ett alternativ som kommer att behandlas.  

 

4.2 Analys av nuvarande bronsbussningar 

Här undersöks egenskaperna hos bussningarna för att få en större förståelse av hur de 

fungerar och vad de utsätts för. 

 
Bussningarna är till för att 

motverka utböjning av 

utskjutskolvarna. De tillåter den 

del som sitter längst ut på 

kolvarna att glida i vertikal 

riktning, vilket visas i figur 11.  

 
Materialet som används vid 

tillverkning av bussningarna är 

brons med 86 % koppar och 14 

% tenn, CuSn14 (SS 14 54 75)
25

 

enligt ritningen. Efter att ha 

kontaktat företaget som 

tillverkar bussningarna 

framkom det att materialet som 

används är CuSn12, det finns 

mer detaljerad information om 

materialet i bilaga 1. 

 

                                                      
25

 Ullman. s.325. 

Figur 11. Illustrativ bild för bussningarnas funktion. Röd pil 

visar riktningarna för kraften från cylindern, den blåa pilen 

illustrerar rörelsen som bussningarna möjliggör. 

Kraftriktning 
Tillåten 

rörelseriktning 
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Utgångsmaterialet vid tillverkning av bussningarna är rundstänger av brons. Eftersom de 

färdiga bussningarna inte är helt runda måste stängerna både svarvas och fräsas. Vid 

dessa bearbetningsmoment tas mer än hälften av ursprungsmaterialet bort. Tillverkningen 

sker hos Karlskoga automatsvarvning AB. 

 

Vid kontakt med reservdelsavdelningen framgick det att 614 stycken av den mindre 

varianten respektive 796 stycken av den större har sålts som reservdel sedan 2009-11-27. 

Vilket motsvarar 3,3 % av det totala antalet sålda bussningar. Endast ett tiotal bytts ut vid 

garantiärenden då hydraulcylindrarna har bytts ut. Anledningen till att de har sålts som 

reservdelar är oklar. Vid undersökning av en kran som utfört över 12000 lyft förekom 

inte något märkbart slitage. 

 

Hydraulkolvarna har en maximal kraft på 100 kN, detta medför en spänning på 170 MPa 

hos bussningarna om hela den tillgängliga ytan på 295 mm
2
 används. Dock utsätts inte 

bussningarna för denna spänning vid alla lyft men måste självklart klara av det.  

 

För den bussning som används idag blir spänningarna högre då hela ytan inte används 

utan bara 196 mm
2
. Beräknas spänningen med hjälp av ytan på undersidan minus tappens 

yta uppnår spänningen hela 255 MPa. 

 

Detta betyder att bussningarna vid maximal belastning utsätts för spänningar nära 

materialets dragbrottgräns på 270 MPa. Lastfallet som krävs för att uppnå denna spänning 

är väldigt ovanligt, men kan förekomma. 

 

Möjligheten att undersöka alternativa material är på grund av detta begränsat och den 

sorts brons som används idag är ett fullt dugligt alternativ om den anliggande ytan kan 

förstoras. Tillskillnad från materialvalet är det lättare att få ner priset genom en 

undersökning av alternativa tillverkningsmetoder. 

 

Vid tidigare utvecklingsförsök har sintring av bussningarna varit ett alternativ, detta efter 

att Cargotec haft kontakt med FJ Sintermetall. Metoden är väl lämpad för tillverkning av 

bussningarna. Lite eller inget materialspill och ingen efterbearbetning bidrar till ett lägre 

pris. 
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4.3 Analys av nuvarande ram till elektronik- och hydraulikstyrning 

Delarna som utgör ramen är tillverkade i enklare varianter av konstruktionsstål. Ramen 

består 14 delar där nästan allt svetsas samman. Röret som håller samman ramen är 

bockat. Plåtdetaljerna som fästs i röret är skurna till rätt form innehållande spår, hål och i 

de flesta fall även bockade. 

 

Kranar av större modell, förutom de som inte har någon elektronik, använder samma sorts 

ram. De som är utrustade med trådlöst manövrering utsätts inte för lika mycket slitage då 

spakarna som sitter monterade på kranen inte används i samma utsträckning. Det slitage 

som har noterats vid egna undersökningar av äldre kranar är färg som har nötts bort på 

ovansidan av ramens båge. Slitaget uppkommer då den som styr kranen med hjälp av 

spakarna vilar sina underarmar/händer på bågen. Denna form av slitage är nästintill 

ofarlig och kommer enbart påverka ytbehandlingen. 

 

Det höga priset på ramen beror till största del på antalet komplicerade detaljer och att de 

ska monteras samman med hjälp av svetsning. Tillverkas ramen i till exempel plast kan 

alla funktioner inkluderas i konstruktionen, då kan även vikten och förhoppningsvis priset 

reduceras. 

  

En konstruktör vid avdelningen för styrsystem samarbetar med företaget AD Plast för att 

tillverka lådorna som elektroniken monteras i. AD Plast kontaktades och hos dom var det 

möjligt att gjuta en ram med ungefär samma mått som den ursprungliga. Denna metod 

medför stor frihet vid utformningen och går att använda med många olika sorters plaster. 

 

4.4 Olika sorters material 

Eftersom de maximala spänningarna för bussningarna är högre än vad de flesta plaster 

klarar av kan det ursprungliga materialet vara lämpligt att använda även i fortsättningen.  

Tennbrons finns i många olika blandningar, bussningarna som används idag innehåller 88 

% koppar och 12 % tenn (JM3-15 i bilaga 1). FJ Sintermetall har liknande tennbrons som 

kan fungera som ersättning av de tidigare materialet. 

 

Ramen är ursprungligen tillverkad i stål vilket resulterar i många delar. För att reducera 

priset och vikten måste ett material som möjliggör större frihet vid formgivningen 



19 

 

användas. Att konstruera ramen i ett höghållfast stål eller någon annan sorts metall 

innebär att liknande sammanfogningsmetoder måste användas vilket resulterar i ett nästan 

oförändrat pris. Används plast eller ett kompositmaterial kan andra tillverkningsmetoder 

tillämpas som möjliggör att alla funktioner kan inkluderas i en eller ett fåtal detaljer. 

 

Plast eller kompositplast går att gjuta i komplicerade former genom formsprutning.
26

 

Denna metod gör det möjligt att inkludera många av de funktioner som fanns hos ramen 

en detalj. Det finns idag många olika sorters plast som armeras med glas- och kolfiber för 

att få förbättrad styrka. En av de plaster som ramen kan tillverkas av är armerad Polyamid 

(Nylon), nackdelarna med denna sorts plast är dess förmåga att ta upp fukt och dålig UV-

beständighet. Detta gäller för de flesta glasfiberarmerade plaster. Men kan motverkas med 

tillexempel målning. 

 

De armerade plaster som ramen kan tillverkas av hos AD Plast redovisas i tabell 2, även 

den sorts stål som används i den ursprungliga ramen finns med som jämförelse. 

 

 Tabell 2. Lämpliga material till den nya konstruktionen och det stål som används idag. 

Material E-modul 

[GPa] 

Brottgräns 

[MPa] 

Sträckgräns 

[MPa] 

Vikt 

[kg/m^3] 

Pris 

[kr/kg] 

Stål S355MC
27

 210 430-550 355 7,8*10
3
 4,6-5 

PA 66 GF 50%
28

 16 219-242 175-194 1,55*10
3
 28-31 

PPA GF 30-50%
29

 11-15 210-275 168-220 1,42-

1,58*10
3
 

55,8-69,2 

Grivory GVN-

35H
30

 
31

 

11,5 200 - 1,4*10
3
 - 

GF = Glasfiber  

 

Den sorts stål som används till ramen är starkare än de armerade plasterna. Vikten är 

dock mycket lägre för plast vilket gör det möjligt att använda grövre tvärsnitt för de delar 

som utsätts för böjning. 

                                                      
26

 Berggren, S.192. 
27

 Produktblad Domex 355MC, 
http://www.ssab.com/Global/DOMEX/Datasheets/sv/413_Domex%20355%20MC.pdf (25/05/12) 
28

 CES Edupack 2011, PA (type 66) 
29

 CES Edupack 2011, PPA GF 
30

 CES Edupack 2011, Grivory GVN-35H 
31

 Tekniskt datablad för Grivory GVN-35H, http://www.kphuaxun.com/cn/grivory_gv/GVN-
35H_E.pdf (25/05/12) 

http://www.ssab.com/Global/DOMEX/Datasheets/sv/413_Domex%20355%20MC.pdf
http://www.kphuaxun.com/cn/grivory_gv/GVN-35H_E.pdf
http://www.kphuaxun.com/cn/grivory_gv/GVN-35H_E.pdf
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Alla de plaster som tas upp i tabellen är lämpliga vid konstruktion av detaljer som utsätts 

för höga belastningar. Det som måste undersökas innan användning av dessa är hur de 

klarar av fukt, UV-ljus och utmattning. Armerad plast har inte samma egenskaper som 

stål vid utmattning, sprickor bildas lätt vid ändorna av de armerande fibrerna vilket ger 

upphov till brott. Den armerade plastens hållfasthet och styvhet beror till stor del på hur 

långa de armerande fibrerna är.
32

 Så ytterligare tester krävs för att säkerställa att 

detaljerna håller den tänkta livslängden, vilket är något som inte kommer att utredas i 

detta arbete.  

 

4.5 Omkonstruktion 

Bussningarna kommer att utvecklas för att vila på en större del av ytan som finns att 

tillgå. Den förändrade konstruktionen förutsätter att en annan tillverkningsmetod används 

då omkonstrueringen inte kommer att begränsas till vad som är lämpligt vid svarvning 

och fräsning. 

 

För att undvika allt för stora omkonstruktioner av redan befintliga hydraulkolvar måste 

vissa begränsningar finnas. Fastsättningen kommer att ske med hjälp av det ursprungliga 

hålet som finns längst ut hydraulkolven. Yttermåtten kommer att begränsas till den yta 

som finns runt monteringshålet. Materialet ska vara minst lika starkt som det 

ursprungliga. Följs detta kommer bussningarna att passa även om dom säljs som 

reservdel. 

 

Vid tidigare försök av vidareutveckling har tappen som förs in i hålet vid montering 

konstruerats om för att montera bussningen utan lim. Utformningen av tappen är ett 

samarbete mellan FJ Sintermetall och Cargotec i Hudiksvall. Tappen är räfflad (splines) 

och ska ha greppassning för att hålla kvar bussningen. Denna ändring är dock inte införd 

men förarbetet som finns kommer att undersökas vid omkonstrueringen. 

 

                                                      
32

 P.T Curtis, The stiffness and strength of a polyamide thermoplastic reinforced with glass and 

carbon fibers, Department of Metallurgy and Materials Technology, University of Surrey, 

Guildford, UK. 
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Då ytan som bussningarna monteras på är begränsad kan inga större formändringar 

utföras. Att använda hela ytan som finns att tillgå och undersöka en alternativ 

tillverkningsmetod som är mindre kostsam ger troligtvis bättre funktion och de största 

besparingarna. Arbetet måste alltså begränsas för att inte ändra på utformningen av 

monteringsytan hos de inköpta hydraulkolvarna. 

 

Bussningarnas form modifieras för att använda en större del av ytan som finns att tillgå. 

Detta för att öka slitstyrkan. Den sedan tidigare utvecklade tappen kan användas 

tillsammans med de nya bussningarna. Tappens mått måste då undersökas för att fungera 

som fastsättning. Eftersom omkonstrueringen är relativt enkel görs en variant som sedan 

kan vidareutvecklas, den första fullständiga konstruktionen syns i figur 12.  

 

Figur 12. En tidig variant av den tunnare bussningens utformning. 

Den fasade kanten som börjar där tappen möter bussningen och slutar en bit ner på 

bussningens yta används för att stöta ut bussningen ur formen vid tillverkning. 

 

Vid ytterligare kontakt med FJ Sintermetall togs en offert och förslag på mindre 

måttändringar för att underlätta tillverkningen fram, ritningen med ändringar och offerten 

finns i bilaga 2. De gav även förslag på ett material som måste undersökas ur 

hållfasthetssynpunkt för att uppnå de krav som ställs. Utifrån måttändringarna har 

ritningar på de två bussningarna tagits fram, de två ritningarna finns i bilaga 3. 
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Figur 13. Ramen som monteras på dagens lyftkranar, ytterligare detaljer som monteras på ramen är 

borttagna. 

Vid omkonstruering av ramen som visas i figur 13 kommer alla de funktioner som finns i 

den nuvarande konstruktionen att bevaras vilket möjliggör att den nya ramen även kan 

säljas som reservdel. Formmässigt kommer ramen att vara snarlik den ursprungliga för att 

säkerställa utrymmeskraven. På grund av att ramen kommer konstrueras i ett annat 

material måste dimensionerna ökas på vissa ställen för att uppnå önskad hållfasthet. 

 

För att undvika större förändringar och för att kunna sälja även ramen som reservdel 

måste vissa begränsningar fastställas. Ramen måste passa med de ursprungliga delarna 

runtomkring för att kunna användas som reservdel. Gjuts ramen i plast får inte 

yttermåtten vara större än 500x500x500 på grund av begränsningar hos gjuteriet 

Hållfasthet och styvhet hos den nya ramen ska vara lik den ursprungliga för att inte 

försämra konstruktionen. 
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Olika varianter av ramen konstrueras med hjälp av Pro/ENGINEER för att undersöka hur 

den begränsas av de omslutande detaljerna. Möjligheten att använda samma design för de 

kranar som har den mindre ramen undersöks även. Utrymmesbegränsningen tillåter inte 

gjutning av en fullstor ram i ett stycke. Detta resulterar i att ramen maximalt kan få 

dimensioner liknande den mindre. För att lösa problemet kommer anpassade plåt- eller 

plastdetaljer att monteras för att förlänga ramen så att den passar. Utbytbarheten av de 

påmonterade detaljerna kan medföra en enkel lösning för att anpassa ramen till de olika 

storlekarna.  

 

Den huvudsakliga utformningen som används i både koncept 1 och 2 är ett resultat av de 

studier som utförts kring hur gjutna detaljer i plast ska konstrueras. Litteratur från en stor 

tillverkare av syntetiska material och böcker om plastkonstruktion har studeras. Detta för 

att få större insikt i hur detaljer av plast måste utformas.
33
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 För att säkerställa att ramen 

får samma styrka som den i stål har utrymme för invändiga ribbor lämnats. Detta genom 

att ramen är öppen på undersidan och har ett tvärsnitt som liknar ett "U". Då kan det vid 

behov tillkomma ribbor för att öka böjstyvheten ytterligare. 

 

Den variant av ramen som är i fokus för vidareutveckling är den som visas i figur 13, men 

det finns även en lägre variant av ramen. Denna ram har samma utformning av bågen 

men är inte lika hög. Då det finns begränsningar vid formsprutningen kan det vara ett 

alternativ att försöka ersätta den lägre ramen med en liknande konstruktion. Eller att dela 

den större ramen i flera delar som är utbytbara för att passa bägge storlekarna.  

Koncept 1 

Ramen gjuts i plast och kan byggas om för att ersätta båda ramarna med hjälp av bockade 

plåtar som skruvas fast, detta illustreras i figur 14. Bågen har även fått ett till fäste för att 

kunna använda två stag istället för ett, ramen med monterade stag visas i figur 17. Stagen 

medför ökad styvhet och minskar belastningarna vid fästpunkterna. 

 

Figur 14 visar ena sidans påbyggnad som ska ersätta den större ramen. Det som är färgat 

grönt i figur 14 består av bockad plåt, den gråa detaljen är för att montera kåpan och fästs 

med hjälp av svetsning. 
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Figur 14. Här visas det första konceptet med en påbyggnad av bockad plåt på ena sidan, en närmare 

bild av påbyggnaden visas till höger. 

Koncept 2 

Det andra konceptet har en likadan utformning av den nedre delen av ramen. Skillnaden 

är att påbyggnaden, som illustreras av de gröna delarna i figur 15 och är tillverkade i plast 

istället för bockad plåt. Då plast används krävs ingen ytbehandling och ramen består av 

tre större delar som skruvas ihop.  

 

 

Figur 15. Det andra konceptet där även de påbyggda detaljerna är tillverkade i plast, till höger är en 

av de två påbyggnader som monteras på ramen. 
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Utvärdering av koncept 

I det första konceptet blir den bockade plåten svår att tillverka, komplicerad form för 

plåten och många bockningar, även viss svetsning krävs för att plåtdetaljen ska få korrekt 

form. Tanken var att på ett enkelt sätt med en bockad plåt få till ett fäste som liknade det 

som finns på den ursprungliga ramen. För att skapa ett sånt fäste i plåt vart tillverkningen 

för komplicerad. 

 

I det andra konceptet så används formsprutning som tillverkningsmetod för alla delar. Att 

tillverka de detaljer som gör ramen högre är inga problem då denna tillverkningsmetod 

används. Friheten vid formgivning och enkel tillverkning gör att koncept nr 2 kommer att 

vidareutvecklas. 

Konceptutveckling 

Konceptet visades upp för tillverkaren AD Plast och det var inga större problem att 

tillverka ramen som den såg ut. Ramen kommer att testas för att uppfylla samma 

hållfasthet som den i stål. Vissa mindre detaljer, hål, ribbor och förskruvningar måste 

tillkomma, detta måste göras i samråd med AD Plast. 

  

En ram bestående av tre delar i plast utvecklas för att ersätta den ursprungliga ramen. 

Efter att ha visat modellerna på ramen för AD Plast verkar inga större ändringar behövas 

för tillverkning. Dock är det många små delar så som hål för förskruvningar och ribbor 

som måste undersökas noggrannare. Detta måste göras i samråd med AD Plast. 

Hållfasthetsberäkning av 

bussningarna 

För att efterlikna verkliga 

förhållanden vid beräkningarna låses 

den yta som bussningen vilar på från 

rörelse i kraftriktningen och tappen 

låser rörelser i sidled. En kraft på 50 

kN belastar bussningarnas glidyta, alltså 

den övre plana ytan i figur 16. Detta är vad 

hydraulkolven belastar en bussning med.  

 

Figur 16. Spänningar som uppkommer vid 

belastning av bussningen. 
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Spänningarna som redovisas i figur 16 är höga vid hörnet av tappen, dock kommer 

belastningen i verkligheten fördela sig jämnare då sträckgränsen uppnås vid kanterna och 

kraften kommer att tas upp av andra delar av ytan istället. 

Utböjning och spänningar för ramen 

Eftersom armerad plast har en lägre elasticitetsmodul än stål krävs en större profil för att 

uppnå liknande styvhet. För att få liknande utböjning som hos den ursprungliga ramen 

används ett extra stag, i figur 17 visas bland annat de två stagen. I figur 17 visas även de 

plåtar som elektroniken monteras på och kraften på 700 N vilket ska motsvara en 

människa som lutar sig mot ramen. 

 

Figur 17. Ramen med monteringsplåtar för elektroniken och kraften som ska motsvara en person som 

lutar sig mot ramen. 

  

Stag för att 

motverka 

utböjning. 

700 N 
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För att undersöka hur de 

olika ramarna beter sig vid 

belastning analyseras de i 

Pro/MECHANICA. 

Ramarna belastas med 700 

N vilket ska motsvara en 

person som lutar sig med 

nästan hela sin vikt mot 

ramen, kraftens riktning är 

förtydligad i figur 17. 

Belastningen fördelar sig 

över ytan hos ramens nedre 

del, detta ska motsvara en 

persons båda händer. Båda 

ramarna sitter fast i den 

yta som anligger mot 

balken där de monteras. 

 

Infästningen av ramen vid 

beräkningarna skapar en 

skarp övergång mellan den 

del som inte sitter fast och 

den som är låst. Analysen 

ger dock en bra indikation 

på vilka spänningar som kan uppkomma i verkligheten. Skalan på 0-300 MPa i figur 18 

är vald då sträckgränsen för röret är 355 MPa vilket gör det lätt att se om spänningarna 

överstiger det som är tillåtet. Figur 18 visar resultatet av analysen för den ursprungliga 

ramen och spänningarna visar att den utan problem klarar av denna belastning. 

 

  

Figur 18. Spänningar hos röret för den ursprungliga ramen. 

Figur 19. Utböjning för den ursprungliga ramen. 
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Den nya ramen har en väldigt jämn 

spänningsbild som inte överstiger 

50 MPa på mer än ett par ställen. I 

figur 20 är skalan satt till 0-150 

MPa då sträckgränsen för 

materialet (PA 66 GF 50%) är 

något över 150 MPa.  

 

Spänningen vid analysen av den 

nya ramen i figur 20 har minst lika 

hög säkerhet som den 

ursprungliga ramen i figur 18. I 

analyserna används inte de 

stabiliseringsstag som är tänkt att 

ytterligare förstärka ramen detta 

medför att ramen blir starkare än 

vad som visas här. Det finns även 

en möjlighet att förstärka ramen 

ytterligare med invändiga ribbor. 

 

Vid undersökningen av 

deformationen syns större 

skillnad än då spänningarna undersöktes. Den lägre elasticitetsmodulen hos den nya 

ramen i figur 21 medför dubbelt så stor utböjning jämfört med ramen som är konstruerad 

i stål som redovisas i figur 19. Skillnaden blir dock inte lika stor om de tänkta 

stabiliseringsstagen används. 

Figur 20. Spänningar för den nya ramen. 

Figur 21. Utböjning för den nya ramen. 
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5 Diskussion och slutsatser 

Vilka av de icke lyftande detaljerna är lämpliga att vidareutveckla? 

Alla av de undersökta detaljerna hade varit lämpliga att vidareutveckla. Två detaljer 

valdes då de hade stora möjligheter till reducering i pris och för att det inte var möjligt att 

undersöka fler detaljer inom den begränsade tiden. 

Går vikten att reducera genom att använda alternativa material? 

Vikten går absolut att reducera, speciellt då plast ersätter metall. Ramens vikt reducerades 

till mindre än hälften och behöll samma hållfasthet.  

Blir de optimerade detaljerna billigare? 

För de två detaljer som undersöktes i detta arbete halverades priset för de båda detaljerna. 

Samma resultat går nog att uppnå med de flesta detaljer som inte hör till den lyftande 

delen av kranarna. 

Vilka tillverkningsmetoder krävs för tillverkning av detaljer i alternativa 

material? 

Att konstruera nya detaljer i plast öppnar upp för många olika nya tillverkningsmetoder, 

formsprutning var den som valdes för ramen. För tillverkning av bussningarna valdes 

sintring för att slippa materialspill och reducera priset.  

 

Här redovisas resultat i form av materialval, tillverkningsmetoder, utformning och 

besparingar. 

 

5.1 Bussningarna 

Någon större förändring av materialet för 

bussningarna har inte utförts då 

spänningarna innan och efter 

omkonstrueringen är relativt höga. Dock 

har ett lägre pris, mindre materialspill och 

en smartare fastsättning åstadkommits. 

Figur 22. En av de nya bussningarna. 



30 

 

 

Materialet som valts är tennbrons (CuSn10) som har liknande sammansättning som det 

ursprungliga materialet. Anledningen till att just denna sammansättning valdes är att den 

fanns tillgängligt hos tillverkaren FJ Sintermetall och klarar av belastningarna.  

 

Den tillverkningsmetod som har valts är sintring, detta medför ett reducerat pris och 

mindre materialspill. 

 

En av de nya bussningarna som syns i figur 22 använder nästan hela den tillgängliga 

monteringsytan vilket medför lägre spänning. Tappen som använts för att styra 

bussningen i rätt läge har konstruerats om för att underlätta monteringen. Med den nya 

utformningen pressas bussningarna fast istället för att limmas. 

 
Beställs de ursprungliga bussningarna enligt prognoserna blir priset per år 535 500 kr 

vilket beräknas i formel 6. De nya bussningarna har ett lägre pris vilket medför en 

årskostnad på 233 415 kr enligt formel 7.  

Detta medför en besparing på 302 085 kr per år enligt formel 8. 

 

                             
  

  
                                     

                                   
  

  
                                    

        
  

  
         

  

  
        

  

  
                                     

 

Ytterligare tester av bussningarna måste utföras med hjälp av provbitar som sintras för att 

sedan bearbetas till rätt form. Det som ska undersökas är dimensionerna på tappen för att 

den ska fungera bra som fastsättning. Även utmattningstester för att se om bussningarna 

klarar av samma förhållanden som de ursprungliga. 

 

En förfrågan om alternativt material för bussningarna har skickats till samma tillverkare 

som har kontaktas vid utformning av ramen. Dock var de osäkra på möjligheterna att 

använda plast till dessa då spänningarna var så pass höga.  
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5.2 Ramen 

Ramen är inte helt färdig, men den undersökning  som har utförts visar på att en ram i 

plast är fullt möjligt att införa, ramen kan ses monterad i figur 23. Det krävs dock en del 

arbete med de mindre detaljerna innan den kan tillverkas.  

 

 

Figur 23. Den nya ramen monterad med alla detaljer förutom elektroniken och spakarna. 

Alla de material som redovisas tidigare i tabell 2 är lämpliga vid tillverkning av ramen. 

Dock krävs närmare undersökning angående vilket material som klarar av fukt och UV-

ljus på ett bra sätt. För att åstadkomma den form som ramen har tillverkas den med fördel 

genom formsprutning. 

 

Den nya ramen är mer estetiskt tilltalande, lättare och mer ergonomisk än tidigare. Alla 

de ursprungliga monteringshålen och ytorna finns kvar. Istället för att många delar ska 

svetsas ihop så består den nya ramen av tre delar som skruvas ihop. 

 

Eftersom ramen inte är helt klar är det svårt att uppskatta ett exakt pris men det nya 

inköpspriset borde vara runt 300 kr. Den slutgiltiga vikten uppskattas till 1,5 kg vilket är 

3 kg lättare än den ursprungliga ramen.  

 

Alla mindre detaljer på ramen måste undersökas och konstrueras i samarbete med AD 

Plast, då de har stor kunskap inom området. Även olika material måste utmattningstestas  

under de omständigheter som en kran utsätts för. När en fullständig modell tagits fram 

kan en prototyp tillverkas och testas under verkliga förhållanden. 
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