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Förord 

Detta arbete är den avslutande delen för våra fyraåriga studier på 

maskiningenjörsprogrammet med Co-op vid Högskolan i Gävle. Vårt uppdrag från Hiab 

i Hudiksvall gällande utformning av nya glidklackar till styckegodskranar har varit ett 

intressant och utvecklande arbete och därför vill vi tacka våra kontaktpersoner Johan 

Åkerlund, Jon Skagersten och Svante Widehammar. Vi tackar även vår akademiska 

handledare Kourosh Tatar som gett oss vägledning angående rapportens utformning. 
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Abstract 

This work is examining slide pads and their significance in the arm of a crane. Hiab in 

Hudiksvall is a leading manufacturer of loader cranes. The cranes are generally built 

alike but with minor differences depending on their function and capacity. The arm of 

the crane consists of hexagonal bended profiles that are mounted inside each other like a 

telescope. Slide pads are mounted in between the profiles to reduce both friction and 

deflection while loading. The main purpose of this work was to examine if a different 

geometry of the slide pads could improve the extensions resistance against deflection. 

Further investigations will conclude if the number of variations of slide pads can be 

reduced, as the number of variations is six at the present and there are four different 

ways of mounting them on to the extensions. 

 

A literature review is concluded to increase the writer’s knowledge about slide pads to 

prepare for the upcoming design process. The existing slide pads are analyzed in 

ANSYS Workbench, a program regularly used to determine the strength of a design. 

The program bases its formula on the finite element method. Two different load cases 

are applied in the analysis to simulate when the crane is lifting a load and also when the 

crane is used for digging.  

 

A morphological matrix is created to generate new concepts by dividing the problem 

into smaller subproblems that later can be combined into a possible solution. The best 

concepts are then modelled and analyzed in the same manner as the existing slide pads 

to determine if the new shape is improving the extensions resistance against deflection. 

One of the concepts is then chosen for further development. The type of mounting is 

also evaluated based on environmental aspects and maintenance issues. 

  

The analysis determines that the new concept improves the extensions resistance against 

deflection. A further investigation indicates that the range of the arm could be increased 

with 2% per two extensions when the new slide pads are being used. Furthermore, the 

number of variations has been reduced from six to four with an additional reduced 

number of mounting types, from four to two.  
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Sammanfattning 

Detta arbete avhandlar glidklackar och deras betydelse i en kranarm som utgörs av 

teleskopiska utskjut. Hiab i Hudiksvall tillverkar styckegodskranar. Dessa kranar har 

generellt liknande utseende oberoende av vad de används till och vilken kapacitet som 

krävs av kranen. Själva kranarmen utgörs av flertalet sexkantade plåtprofiler som 

placeras inuti varandra likt ett teleskop. Dessa kallas för utskjut. Mellan utskjuten 

monteras glidklackar som reducerar friktion samtidigt som de stabiliserar kranens arm 

mot utböjning. Arbetets främsta syfte är att undersöka om kranarmens motstånd mot 

utböjning kan förbättras med en ny utformning av glidklackar. Dessutom undersöks 

möjligheten att minska antalet varianter, då det i dagsläget används sex stycken 

glidklackar som kräver fyra olika sorters montering. 

 

Arbetet inleds med en litteraturstudie för att ge en stadig grund inför kommande 

konstruktionsarbete. En nulägesanalys utförs dessutom på de befintliga glidklackarna i 

programmet ANSYS Workbench som baseras på finita elementmetoden. Två lastfall 

analyseras, då kranen används för att lyfta gods samt då kranen används för grävning.  

För att ta fram nya koncept skapas en morfologisk matris där konstruktionsuppgiften 

delas upp i mindre delproblem som sedan kombineras till en helhetslösning. De bästa 

koncepten som genereras ifrån den morfologiska matrisen modelleras och analyseras 

tillsammans med utskjuten. Samma lastfall används som vid nulägesanalysen. De nya 

koncepten jämförs mot de befintliga glidklackarna med avseende på utböjning och 

effektivspänningar. Det bästa konceptet väljs för vidareutveckling, där val av montering 

utvärderas med avseende på miljövänlighet och underhåll.  

 

Enligt analyser med finita elementmetoden kan kranarmens motstånd mot utböjning 

förbättras med det valda konceptet. Efter vidare undersökningar konstateras att 

räckvidden av kranarmen kan förlängas med 2 % per utskjutspar med hjälp av de nya 

glidklackarna. Dessutom har antalet varianter reducerats från sex till fyra, samt att 

endast två monteringstyper används med det nya konceptet.   

 

Delar av resultatet bedöms som konfidentiellt material av Hiab och har därför 

censurerats i rapporten. 
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1 Inledning 

Dagens krantillverkare vill alltid optimera sina produkter för att få ut maximal kapacitet 

med så låg vikt och kostnad som möjligt [1]. Det sker därför ett ständigt 

förbättringsarbete av kranar och dess ingående delar för att kunna konkurrera på 

marknaden. Hiab i Hudiksvall tillverkar och säljer skogs-, återvinnings- och 

styckegodskranar. Kranarna är oftast uppbyggda på liknande sätt med vissa skillnader 

beroende på funktion och dimension. Kranens arm utgörs av sexkantade svetsade 

plåtprofiler som monteras inuti varandra likt ett teleskop, se figur 1. Med hjälp av 

teleskopmekanismen kan armens räckvidd maximeras utan att kranen blir otymplig och 

svår att transportera.  Mellan de sexkantade profilerna monteras glidklackar vars främsta 

uppgift är att minska friktionen mellan utskjuten men också att stabilisera kranens arm 

mot utböjning. I dagsläget används sammanlagt sex olika utformningar av glidklackar. 

 

 

Figur 1. Illustration av en styckegodskran med beskrivning av ingående delar. Utskjuten i figuren har en 
teleskopfunktion för att öka räckvidden vid hantering av gods. Mellan utskjuten monteras glidklackar.  

Detta arbete baseras på företagets önskemål om att närmare undersöka glidklackarnas 

utformning för att se om de har möjlighet att stabilisera kranens arm ytterligare med 

avseende på utböjning. Detta kan medföra att ytterligare optimeringsmöjligheter för 

kranmodellen uppstår. Med en stabilare kranarm kan eventuellt räckvidden ökas och 

därmed öka kranens kapacitet alternativt kan utskjutens plåttjocklek minskas. Dessutom 

vill företaget undersöka om antalet varianter av glidklackar kan minskas för att sänka 

produktionskostnaderna.  

1.1 Syfte och mål 

Syftet är att konstruera en ny utformning av glidklackar som har möjlighet att ytterligare 

stabilisera kranens arm samt reducera produktionskostnaderna. 
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Målet med arbetet är att konstruera nya glidklackar som ska stabilisera kranens utskjut 

mot utböjning under drift samtidigt som antalet varianter reduceras. De nya 

glidklackarna ska även vara lätta att montera och demontera för att förenkla 

underhållsarbete av kranen. 

1.2 Inledande frågeställningar 

1. Hur kan glidklackarna utformas för att minska kranarmens utböjning jämfört 

med tidigare glidklackar? 

2. Hur kan glidklackarna utformas så att antalet varianter minskas och på så sätt 

minska produktionskostnaderna? 

3. Hur kan glidklackarna utformas för att på ett så enkelt sätt som möjligt monteras 

och demonteras? 

1.3 Avgränsningar 

Detta arbete tar ingen hänsyn till val av material i glidklackarna. 

Ingen kostnadskalkyl kommer att utföras, produktionskostnaderna förväntas sjunka då 

antalet varianter av glidklackar minskas.  

Vid analys med finita elementmetoden kommer krafterna vid det maximala statiska 

belastningsfallet samt belastningsfallet för grävning att appliceras. Uppgifter om dessa 

krafter erhålls av företaget.  

En av de befintliga glidklackarna kommer inte att utvecklas. Den monteras på plats med 

tunna plåtar som distanser vid monteringssvårigheter och kommer därför inte att 

undersökas vidare. 
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2 Metod 

I första steget av arbetet genomförs en nulägesanalys där de befintliga glidklackarna 

studeras med avseende på form och funktion. Därefter utförs en litteraturstudie för att ge 

en stadig grund inför konstruktionsarbetet. Litteraturstudien innefattar undersökningar 

av  teleskopiska utskjut för att utreda vilken betydelse glidklackars placering har. Inför 

utformningen har även tillverkningen och materialet för glidklackar studerats för att 

upptäcka eventuella begränsningar av geometrin.  

 

Konceptgenerering genomförs med en morfologisk matris [2, 3] där ett flertal koncept 

tas fram och modelleras i CAD-programmet Inventor. För att utvärdera vilket koncept 

som ska vidareutvecklas görs analyser med finita elementmetoden med avseende på 

utböjning och effektivspänning. Utböjningen och effektivspänningarna jämförs mot en 

referensmodell vilken är de befintliga utskjuten och glidklackarna.  

 

En utvärdering genomförs för att bestämma typ av montering och därmed undersöks 

olika fästelement som kan tänkas vara möjliga samt viktiga aspekter vid 

monteringsarbetet. Avslutningsvis undersöks möjligheten till att optimera kranarmen 

med avseende på räckvidd eller plåttjocklek.  

 

2.1 Nulägesanalys av befintliga glidklackar 

En styckegodskran har olika antal utskjut beroende på modell. Arbetet förenklas genom 

att endast två utskjut undersöks. Utskjuten är teleskopiska och dras ut för att öka 

räckvidden. Längst fram på utskjuten monteras ett verktyg, till exempel en krok, som 

används för att hantera laster. 

 

I nuläget finns ett antal olika glidklackar placerade mellan utskjuten. Dessa har olika 

utformning beroende på placering och lastpåverkan. Detaljerna verkar tillsammans på 

ett utskjutspar, ett inre och ett yttre utskjut, där det yttre utskjutet har en större profil än 

det inre utskjutet. På utskjuten sitter gavlar där bland annat hydraulcylindrar monteras. 

Utskjuten och tillhörande glidklackar har modellerats upp i CAD-programmet Inventor 

för att möjliggöra studier av utskjutsystemets hållfasthet med finita elementmetoden. 
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Figur 2 visar de sex befintliga glidklackarna samt dess placeringar på utskjuten. 

Glidklack 1 är formad som en parallelltrapets och monteras med en extern plastplugg i 

ett av de genomgående hålen samtidigt som de utstickande runda pluggarna monteras i 

hål på det inre utskjutet. Glidklack 2 är formad som en rektangel och har likadan 

montering som den föregående. Glidklack 3 och 4 har liknande utformning med två 

sammansatta rektanglar som är böjbara vid mitten. Dock monteras de på olika sätt. Den 

förra, 3, monteras i ett laserskuret spår som förhindrar rörelse i horisontell led samt 

skruvas fast med ett litet åtdragningsmoment för att förhindra att klacken hoppar ur 

spåret. Den senare, 4, monteras på plats med tunna plåtar och kommer inte att 

undersökas vidare i detta arbete. Glidklack 5 och 6 är runda sidoklackar vilka monteras 

med en enkel plugg.  

 

Figur 2. Illustration av de sex befintliga glidklackar som används i dagsläget. I (a) visas utformningarna på de olika 
glidklackarna. I (b) visas placeringen av dessa på det inre och yttre utskjutet. (Detaljerna är inte skalenliga i 

förhållande till varandra i (a)).  

Glidklackarna är aktiva vid olika situationer. Då kranen lyfter gods böjs det inre 

utskjutet nedåt och glidklack 2 och 3 trycks mot det yttre utskjutets insida. När kranen 

används för grävning är glidklack 1 och 4 verksamma eftersom det inre utskjutet böjs 

uppåt. Sidoklackarna tar upp krafter i sidled vid de båda lastfallen.  

Beskrivning av lastfall 

Lastfallen som studeras i detta arbete är statisk last och statisk grävlast. Beräkningar för 

referensmodellen genomförs med finita elementmetoden med avseende på nedböjning, 

uppböjning och effektivspänningar. Detta för att senare kunna göra en jämförelse med 

de nya koncept som ska tas fram.  

a) 

b) Inre utskjut 

Yttre utskjut Gavel 



 

5 

 

De två lastfall som ska beräknas har erhållits av företaget. Dessa innehåller 

säkerhetsfaktorer som grundas på standarden EN 12999 för konstruktioner av 

lastbilskranar [4]. Vid dessa lastfall verkar krafterna i vertikal och horisontell riktning, 

se figur 3.  

 

 

Figur 3. Teleskopiska utskjut med glidklackar markerade i rött. Dessa påverkas vid lastfallen statisk last och 
statisk grävlast. I (a) visas vilka glidklackar som påverkas vid statisk last. I (b) visas vilka glidklackar som påverkas 
vid statisk grävlast. Py, Pz, My, och Mz är de krafter och moment som appliceras på modellerna vid analyser med 

finita elementmetoden.  

För att göra analyser med finita elementmetoden förenklas modellerna genom att endast 

inkludera de glidklackar som påverkas vid dessa lastfall. Vid statisk belastning 

undersöks den totala nedböjningen och vid statisk grävlast undersöks den totala 

uppböjningen. Figuren ovan illustrerar olika vyer av utskjuten. Detta för att visa 

placeringen av de glidklackar som påverkas vid utböjningen samt de sidoglidklacakar 

som påverkas vid dessa lastfall. Pilarna illustrerar riktningar för de krafter och moment 

som appliceras på modellerna. Storleken på variablerna Py, Pz, My, och Mz beror av 

vilket lastfall som undersöks. Dessa presenteras i bilaga 1. 

 

Krafterna är beroende av bland annat lyfthastigheten samt vilket styrsystem som 

används. Styrsystemet och föraren påverkar hur mycket kranarmen guppar vid 

hanteringen av laster. Då kranarmen svänger kommer krafter att verka på utskjutens 

sidor. Dessa krafter tas då upp av sidoglidklackarna. Momenten som uppstår är lasten 

multiplicerat med hävarmen, eller kranarmens längd. 

 

a) 

b) 
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En liknelse mellan kranarmen och en balk studeras. Detta för att redogöra för den 

utböjning som sker vid lastfallen. Vid belastning av en balk sker en utböjning av balken. 

Balkens utböjning vinkelrät mot längdriktningen x kallas w(x) i figur 4 [5]. Denna 

utböjning beräknas för referensmodellen samt för de koncept som ska tas fram. 

 

Figur 4. Fast inspänd balk som belastas med kraften P och böjmomentet M, vilket ger upphov till en nedböjning, 
w(x).  

2.2 Litteraturstudie inför konstruktionsarbetet 

Här avhandlas de nödvändiga teoretiska referensramarna som krävs för att uppnå 

arbetets mål och för att ge en stadig grund inför konstruktionsarbetet. Litteraturstudien 

innefattar betydelsen och vilka begränsningar som finns med avseende på glidklackanas 

placering, tillverkningsprocessen och materialet i glidklackarna. Litteraturstudien 

innefattar även hur koncept ska genereras med den morfologiska matrisen, vilka 

europastandarder som lastfallen är baserade på, hur finita elementmetoden ska användas 

och slutligen vilka monteringstyper och fästelement som kan tänkas appliceras på den 

nya utformningen av glidklackar. 

Glidklackars placering  

Vid studier av teleskopiska utskjut har rektangulära profiler undersökts. Glidklackarna 

är placerade vid den främre änden av det yttre utskjutet och vid den bakre änden av det 

inre utskjutet, se figur 5. Det inre utskjutet är rörligt i längdriktningen. Vid 

glidklackarna uppstår tryck som varierar längs kranens utskjut och ökar ju mer utskjuten 

dras ut [6]. Det innebär att det maximala belastningsfallet är när kranens armsystem är 

maximalt utdraget med den högsta tillåtna last som kranen får lyfta [7, 8]. Detta 

kontrolleras med beräkningar som redovisas i bilaga 2. Det kan konstateras att avståndet 

mellan glidklackarna, x i figur 5, bör vara så långt som möjligt för att reducera 

utböjningen. Detta avstånd kallas upplagslängd. 

 

När kranen hanterar en last överförs krafterna från det inre till det yttre utskjutet genom 

glidklackarna [6, 9]. Figur 5 nedan är hämtad från Savković et al. [6], med tillkomna 

markeringar för att förtydliga placeringarna. 
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Figur 5. Teleskopiska utskjut med placering av glidklackar. Den blå markeringen visar glidklackarna som är 

placerade i den bakre änden av det inre utskjutet. Den röda markeringen visar glidklackarna som är placerade i 
den främre änden av det yttre utskjutet. 

Tillverkning av glidklackar 

När nya detaljer ska konstrueras finns det vissa aspekter att ta hänsyn till i konceptfasen 

eftersom det då genereras ett antal idéer där endast 5-20 % bedöms som användbara. Ett 

av de vanligaste problemen inom design är att konstruktören inte tagit hänsyn till 

tillverkningsprocessen vid produktframtagningen. Detta kan ställa till problem om det 

upptäcks sent i designprocessen och det kan bli mycket kostsamt för företaget. En 

konstruktör bör alltid ifrågasätta huruvida arbetet är genomförbart redan i konceptfasen 

[10].  

 

Glidklackarna tillverkas genom formsprutning vilket är en gjutmetod som ofta används 

vid framtagning av detaljer i plast. Detaljens utseende skapas genom att en 

matningsskruv fyller en gjutform med smält plast. Gjutformen hålls samman av två 

dynor som monteras med tvärstag, därefter trycksätts formen tills att materialet stelnat, 

se figur 6. Den gjutna detaljen blir en exakt kopia av formens inre geometri [11]. 

  

Figur 6. En schematisk bild av formsprutningsprocessen [12]. 

Vid formsprutning är det vanligt att undvika solida former med höga godstjocklekar då 

dessa utformningar tar lång tid att tillverka. Den långa tillverkningstiden orsakas av 

  

 

 

Yttre utskjut Yttre utskjut 
Inre utskjut Inre utskjut 
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materialets dåliga värmeledningsförmåga, solida detaljer tar lång tid att svalna efter 

gjutning. Vid design av detaljen bör även skarpa hörn undvikas för att minska risken för 

höga spänningskoncentrationer som kan leda till sprickor i materialet [13].   

Material i glidklackar  

Materialet i glidklackarna benämns HDPEX (High Density Polyethylene) och har valts 

utifrån experiment på företaget för att kunna erhålla optimala egenskaper för 

glidklackarnas funktion. Valet av material i glidklackarna är till viss del för att undvika 

att buller och oljud uppkommer när utskjuten dras in och ut. Materialet är en variant av 

HDPE och är en blandning av olika polymera komponenter. Dessa sorters material blir 

allt vanligare inom industrin eftersom de ofta ger en bra kombination av hög sträckgräns 

samt bra motstånd mot stötar. Materialet är dessutom kemiskt och motståndskraftigt 

mot abrasivt slitage och tål stora temperaturväxlingar [14]. Några av materialets 

egenskaper redovisas i tabell 1 och används vid analyser med finita elementmetoden. 

Hårdheten bestäms genom shoreprovning vilket är en vanlig provmetod för plaster och 

elaster [15].   

Tabell 1. Materialegenskaper för HDPEX. 

Benämning Värde Enhet 

Sträckgräns 29/23* MPa 

Elasticitetsmodul 1100 MPa 

Hårdhet 65 Shore D 

Densitet 0,96 g/cm3 

*Detta värde erhålls efter åldring av materialet. 

 

Då nya produkter ska konstrueras är det viktigt att ta hänsyn till miljöaspekten och hur 

tillverkningen av den nya detaljen påverkar omgivningen. Lång livslängd för produkten 

är att föredra framför kortare livscykler. Glidklackarna är detaljer som slits naturligt 

med tiden. Deras huvudsakliga uppgift är att minska friktion mellan plåtprofiler och de 

måste bytas ut regelbundet för att behålla sin funktion.  

 

Materialet i klackarna framställs med en metod som kallas tvärbindning (crosslinking) 

där polymerisation sker med hjälp av strålning. Denna process förbättrar materialets 

fysikaliska egenskaper men försämrar möjligheterna till återvinning. HDPE kan 

däremot återvinnas som fyllnadsmaterial i andra kompositer. Väldigt små mängder 
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tillsats av HDPE kan förbättra kompositens fysikaliska egenskaper och därmed kan 

materialet användas för återvinning ytterligare en generation [16].  

Konceptgenerering med morfologisk matris 

Med konceptgenerering menas att finna lösningar på ett problem och därmed skapa nya 

idéer till en ny produkt. I detta arbete används en så kallad morfologisk matris för att 

skapa nya koncept. Grundidén bakom en morfologisk matris är att dela upp problemet i 

mindre delar: 

 

“The morphological matrix aims principally at generating an exhaustive set of solutions 

for a given problem, by decomposing it into subproblems, finding solutions for each 

subproblem, and combining them.” [2]  

 

Matrisen används för att kombinera olika egenskaper och för att kunna skissa nya idéer 

[3]. De egenskaper produkten ska ha staplas upp efter varandra i den vänstra kolumnen, 

se tabell 2. I cellerna till höger anges dellösningar som kan tänkas uppfylla 

egenskaperna. En kombination av cellerna ger olika varianter på produkten. Pilarna i 

tabellen visar exempel på hur dellösningarna kan kombineras för att ta fram en 

helhetslösning. Flera kombinationer av celler i samma rad kan göras. 

Tabell 2. En morfologisk matris illustreras nedan, där önskade egenskaper för produkten staplas i den vänstra 
kolumnen (E1, E2, E3) och dellösningar som kan uppfylla varje önskad egenskap anges i cellerna till höger (D11, 

D12, D13). 

Egenskaper Dellösningar 

 1 2 3 … 

E1 D11 D12 D13  

E2 D21 D22 D23  

E3 D31 D32 D33  

…     

 

 

Fördelen med denna metod är att den genererar ett stort antal varianter på lösningar. Det 

är ett strukturerat arbetssätt som tillåter produktutvecklaren att fokusera på en egenskap 

i taget. En nackdel kan vara att antalet lösningar blir för stort om alla möjliga 

kombinationer prövas. Dessutom garanterar inte metoden kompletta lösningar utan 

dessa kan ibland kräva vidareutveckling [2].   

 

Koncept 2 Koncept 1 
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När flera produktvarianter skapats kan dessa skissas fram på ett enkelt sätt med papper 

och penna eller med hjälp av CAD-program. Detta kan även kallas för omvandling och 

betyder att placeringen av produktens delar definieras i förhållande till varandra [3]. 

Europastandarder för krankonstruktioner 

Standarden EN 13001-3-1 är upprättad för mekanisk utformning och teoretisk 

verifiering av kranar. Den överensstämmer med maskindirektivet och behandlar hälsa 

och säkerhet för användaren.  

 

Standarden avser att minska eller eliminera de risker som kan uppstå för 

krananvändaren. Dessa risker inkluderar överskridande av hållfastheten (sträckgräns 

och utmattning), överskridande av temperaturgränser för material och komponenter 

samt elastisk instabilitet av kranen eller dess ingående delar. Standarden används 

tillsammans med EN 13001-1 och EN 13001-2. EN 13001-1 behandlar generell 

utformning, generella principer och krav och EN 13001-2 behandlar kransäkerhet och 

lastfall [17]. De lastfall som analyseras i denna rapport grundas på EN 12999 vilken 

refererar till EN 13001-3-1. EN 12999 sammanfattas nedan: 

 

”Denna europastandard anger minimikrav för konstruktion, beräkning, kontroll och 

prov för hydrauliskt drivna lastbilskranar och montering av dessa på fordon eller fasta 

underlag.” [4] 

Finita elementmetoden 

I detta arbete ska hållfasthetsberäkningar utföras för att bekräfta om nya geometrier av 

glidklackar kan påverka utböjning och spänningsbilder i utskjuten. Beräkningarna utförs 

i ANSYS Workbench vilket är ett program som baseras på finita elementmetoden. 

Metoden är numerisk och används för att lösa partiella differentialekvationer. ANSYS 

Workbench är integrerat med CAD-programmet Inventor. Modellerade detaljer och 

sammanställningar kan enkelt importeras från Inventor till ANSYS för att simulera 

dynamiska eller statiska lastfall. Metoden är särskilt användbar vid beräkningar av 

komplexa geometrier [18].  

 

Finita elementmetoden används vid beräkningar av deformerbara modeller med oändligt 

antal frihetsgrader. Grundidén består av att dela upp en modell i ett bestämt antal 



 

11 

 

element. Därefter kan jämviktsekvationer för elementen beräknas samtidigt men separat 

[19]. Programmet antar att elementen endast binds samman med kopplingspunkter i 

hörnen, även kallade för noder. Noderna påverkar varandra likt en fjäder när modellen 

belastas och deformeras. Således kan hela modellen beskrivas som ett system av fjädrar. 

Vid spänningsanalyser beräknas förskjutningen av varje nod genom ett samband av 

Hookes lag och fjäderkraft 

 𝐹 = 𝑘𝑥 (1) 

där F är fjäderns kraft (N), k är materialets styvhet (N/mm) och x är fjäderns förlängning 

(mm). Utifrån dessa beräkningar kan även spänningsbilden inom elementet bestämmas.  

 

Att bestämma en lämplig elementindelning är avgörande för det slutgiltiga resultatet av 

analysen [20]. Det är vanligt att element kring hål och kanter blir skeva och missbildade 

vilket kan leda till att felaktigheter uppstår vid beräkningarna. Detta bör kontrolleras 

genom att granska skevheten eller kontrollera om resultatet konvergerar vid finare 

elementindelning.  

 

När finare elementindelning appliceras på modellen ökar kravet på datakapacitet. 

Ekvationerna för varje element ska beräknas vilket kan innebära långa väntetider. I ett 

tidsbegränsat arbete bör därför en avvägning göras angående elementindelningen. 

Vanlig praxis är att endast förfina elementen kring de intressanta områdena, exempelvis 

där spänningsnivåer antas vara höga.    

Montering och fästelement 

När en produkt ska utformas är det viktigt att vid ett tidigt stadie fundera ut vilka 

fästelement som ska användas för att produkten ska vara hållbar. Det är viktigt att 

strukturera upp ordningsföljden för monteringen för att hålla nere kostnader och 

onödiga transporter [21]. Monteringen av en produkt kan delas upp i olika steg, 

inpassning och hopfogning. I detta arbete ska dessa funktioner utvecklas och utformas 

för koncepten. Monteringen kan ske manuellt, maskinellt eller med en kombination av 

båda [22]. 

 

Ur geometrisynpunkt finns det fördelar med att ordna monteringsutformningen så att 

den styr komponenterna till rätt placering. En idé kan också vara att utformningen själv 

visar på vilket sätt detaljen ska monteras och att endast ett monteringssätt är möjligt. Att 
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färgkoda detaljer kan vara bra för att inte blanda ihop dessa vid monteringen. 

Användning av så få olika fästelement som möjligt och minimera antalet verktyg är 

också en fördel som kan förenkla inpassningen för montören [23]. 

 

En viktig men ofta förbisedd aspekt inom produktutveckling är människan och hur hon 

påverkas under arbetet med produkten. Enligt Arbetsmiljöverket är montörer en av de 

yrkesgrupper som är mest drabbade av arbetsrelaterade skador [24]. Därför måste 

ergonomi vara en huvudaspekt när nya produkter ska utvecklas. Det finns dessutom 

forskning som pekar på att det finns ett samband mellan ergonomiskt arbete och 

produktkvalitet [25]. 

 

Lätt montering är önskvärt även ur ett miljösammanhang. Antalet produktionssteg kan 

minskas med hjälp av enklare montering. Om dessutom funktioner kan integreras i 

produkten bidrar detta till att färre detaljer och materialtyper krävs vilket är mer 

gynnsamt för miljön [26].  

  

Det är vanligt att dela upp fästelement i permanenta och löstagbara förband. 

Glidklackarna slits med tiden och det är viktigt att underhållet kan ske på ett lätt och 

smidigt sätt. Därför avhandlas endast löstagbara förband i detta arbete. 

Monteringstyperna som beskrivs nedan är en samling av de som tidigare använts för 

glidklackarna samt nya idéer. De som används idag är skruvförband, externplugg och 

internplugg. Magneter och snäppförband har studerats för att undersöka om dessa 

monteringstyper kan implementeras. 

 

Skruvförband 

Skruvförbandet räknas som det vanligaste fästelementet. I en av de befintliga 

glidklackarna används en annorlunda variant av ett skruvförband där muttrar gjuts in i 

materialet, se figur 7.  

 

Figur 7. En befintlig glidklack med en ingjuten mutter i materialet. 
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Klacken skruvas därefter underifrån utskjutet i ovala hål med ett litet 

åtdragningsmoment. Glidklacken sitter alltså inte helt fast utan skruven används för att 

hindra rörelse i vertikal led. Vid ett normalt skruvförband uppstår inre spänningar i 

materialet och därmed kan sprickor uppstå i plasten vid belastning. 

 

Extern plugg 

Med extern plugg menas att fastsättningen sker med en bult av plast som knackas i 

glidklackens och utskjutens genomgående hål.  

 

Intern plugg 

Intern plugg är ett samlingsnamn för när detaljen är utformad för att passa geometrier i 

utskjuten. Utformningen av pluggen kan se olika ut och monteras i hål alternativt 

urfrästa spår. De utgår ifrån idén att detaljen inte kräver några externa fästelement.  

 

Magneter 

 

 

 

 

Snäppförband  

Ett snäppförband monteras i hål och har fjädringselement som aktiveras för att hålla 

förbandet på plats. Det kan till exempel vara vingar eller fjädrar, se figur 8 [27]. Andra 

varianter av snäppförband kan vara kardborreband eller tryckknapp.  

 
Figur 8. Illustration av snäppelement, till vänster med vingar och till höger med fjädrar. 
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2.3 Optimering med nya glidklackar 

Efter att ett koncept valts ska ytterligare undersökningar konstatera om det är möjligt att 

öka kapaciteten av kranarmen. De optimeringsmöjligheter som ska studeras mer 

noggrant är upplagslängd och plåttjocklek. Upplagslängden är avståndet mellan den 

främre glidklacken och den bakre glidklacken och är alltså ett mått på hur långt det inre 

utskjutet ligger inuti det yttre. Om upplagslängden kan minskas blir räckvidden för 

kranarmen längre vilket givetvis vore fördelaktigt. Det valda konceptet ska därför 

undersökas då utskjuten är monterade med en kortare upplagslängd och analyseras med 

tidigare beskrivna lastfall. Dessutom undersöks möjligheten att sänka plåttjockleken i 

utskjuten.   
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3 Genomförande 

Nedan presenteras genomförandet av arbetet med de valda metoder som tidigare 

beskrivits. Randvillkor presenteras för beräkningar av både referensmodell och 

koncepten. Konceptgenereringen med den morfologiska matrisen redovisas samt 

utvärdering av koncepten och val av montering. 

 

3.1 Hållfasthetsberäkningar av referensmodellen 

Den modell som används för analyser har en förenklad geometri för att sänka 

beräkningstiderna. Detaljer som uteslutits från modellen simuleras istället med olika 

randvillkor i programmet [20], se figur 9.  

 
Figur 9. Utskjutmodellen med randvillkor i ANSYS Workbench. 

Det inre utskjutets främre yta kopplas till en punkt som placeras mitt framför ytan, en så 

kallad remote point, eller fjärrpunkt. Ytan kan då definieras som rigid, alltså stel, för att 

representera gaveln som monteras där i verkligheten. Därefter kan moment och krafter 

kopplas till denna punkt. Detta genomförs för att undvika att ytan deformeras på ett sätt 

som inte representerar verkligheten. Det yttre utskjutets bakre kant sätts som fast 

inspänd. 

 

Kontaktytorna definieras för att få en verklighetstrogen analys. Glidklackarnas ena sida 

sitter fastspänd där de ska monteras på utskjuten. Den motsatta sidan på glidklacken ska 

kunna glida och kontaktytan sätts till No Separation, vilket innebär att ytorna inte kan 

separera men kan glida något mot varandra. 

 

För att förenkla analysen och minska beräkningstiderna används funktionen Virtual 

Topology som sammanfogar kanter och ytor för att elementindelningen ska gå lättare att 

utföra. En finare elementindelning utförs runt glidklackarnas ytor där spänningsnivåerna 

förväntas vara höga.  
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Tetraediska element har använts i modellerna. Elementstorleken bestäms till 30 mm för 

utskjuten, 15 mm för gaveln och 8 mm för alla glidklackar. Ett sfäriskt område med 

diametern 200 mm appliceras kring glidklackarna på den bakre övre änden av det inre 

utskjutet vid beräkningar med statisk last. Alla komponenter som befinner sig inom 

sfären får en elementstorlek på 8 mm.     

 

Vid analysen studeras spänningsbilderna för de yttre utskjuten samt nedböjningen 

respektive uppböjningen av utskjuten. Undersökning av spänningsbilden fokuseras 

främst på området kring de bakre glidklackarna som monteras på det inre utskjutet. 

Regelbundna hållfasthetstester av utskjuten och det specifika området har visat att det är 

det mest känsliga området.  

 

Figur 10. Effektivspänningar i området vid de bakre glidklackarna på det yttre utskjutet. 

Analysen visar som väntat höga effektivspänningar vid detta område, se figur 10. 

Nedböjning vid statisk last uppgår till 152 mm medan statisk grävlast ger en uppböjning 

på 127 mm. De värden som erhålls från nulägesanalysen används som referens till 

utvärderingen av vilket koncept som ska väljas.  

 

3.2 Morfologisk matris 

En morfologisk matris skapas utifrån de krav som företaget ställt på produkten, se tabell 

3. Produktens egenskaper visas till vänster i tabellen och dellösningar för varje 

egenskap listas till höger i tabellen. Dellösningar numreras för att enkelt visa vilka 

kombinationer som används.  
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Tabell 3. Morfologisk matris med glidklackarnas egenskaper samt dellösningar för varje egenskap. 

Egenskaper Dellösningar 

Stabil kranarm 
 

D11. Glidklackar 
runt kanter 

 
D12. Flera 

glidklackar i 

underkant 

 
D13. Flera 

sidoklackar 

 
D14. Flera 

glidklackar i 

överkant 

 
D15. 

Sammansatta 

glidklackar 

 

Form 
     

 

Dimension D31. Längre 
 

D32. Bredare 
 

D33. 
Tjockare 

D34. Varierande 
dimensioner 

D35. Tunnare 

 

Dellösningarna som ska uppfylla egenskapen stabil kranarm har tagits fram baserat på 

antaganden om hur utböjningen ska motverkas. I dagsläget finns till exempel inga 

glidklackar runt profilens kanter och det vore intressant att undersöka om detta kan 

påverka utböjningen. Dellösningarna för egenskapen form utgår dels från tidigare 

framtagna glidklackar samt några nya tankar om hur de bör utformas. Dellösningar för 

dimension beskriver om de nya glidklackarna ska göras exempelvis längre eller bredare 

än de glidklackar som används idag. Tunnare glidklackar kan vara fördelaktigt med 

avseende på tillverkningsprocessen. 

  

Kombinationer av dessa dellösningar genererade ett antal koncept som presenteras i 

nästa avsnitt. Då metoden inte garanterar kompletta lösningar valdes endast tre koncept 

för vidareutveckling. Skissade produktförslag som inte kommer att utvärderas visas i 

bilaga 3. 

Konceptbeskrivning 

Nedan följer en beskrivning av varje koncept som ska utvärderas och som tagits fram 

genom den morfologiska matrisen. Betrakta figur 11 där koncept A som är en 

kombination av dellösningarna D13, D15, D22-24, D32 och D34 illustreras.  

Koncept A 

             
Figur 11. Illustration av koncept A på det inre och yttre utskjutet. Siffrorna illustrerar de två olika utformningarna 

av glidklackar för konceptet där nummer 1 är en ny geometri och nummer 2 är en befintlig geometri. I (a) visas 
glidklackarna på det yttre utskjutet. I (b) och (c) illustreras det inre utskjutets glidklackar i olika vyer.  

1 

2 

  

 

1  x 

D21. D22. 
D23. D24. D25. 

a) b) c) 
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Koncept A utgörs av fyra sammansatta plattor med böjbara mittenpartier. Denna klack 

är vändbar och samma utformning av glidklack kan användas på både inre och yttre 

utskjutet, se nummer 1 i figuren. Dessa glidklackar har en längd på 150 mm i x-

riktningen. Nummer 2 i figuren visar den befintliga glidklacken placerad på det yttre 

utskjutets övre kant. 

 

Koncept B har glidklackar med liknande utformning som i koncept A och är en 

kombination av dellösningarna D13, D15, D22-24, D31, D32 och D34. Skillnaden är att 

glidklackarna inte är sammanfogade vid utskjutets övre och undre kant, se figur 12. Det 

skulle kunna vara en fördel vid tillverkningsprocessen då formen är mindre komplicerad 

i jämförelse med koncept A. Dessa glidklackar har en längd på 200 mm i x-riktningen. 

De illustreras som nummer 1 i figuren.  

Koncept B 

       

Figur 12. Illustration av koncept B på det inre och yttre utskjutet. Siffrorna illustrerar de två olika utformningarna 
av glidklackar för konceptet där nummer 1 är en ny geometri och nummer 2 är en befintlig geometri. I (a) visas 

glidklackarna på det yttre utskjutet. I (b) och (c) illustreras det inre utskjutets glidklackar i olika vyer. 

Koncept C är en kombination av dellösningarna D11, D12, D14, D15, D22-25, D31 och D34. 

Konceptet har fyra glidklackar placerade på det yttre utskjutets främre ände och sex 

stycken på det inre utskjutet, se figur 13. Konceptets två sidoglidklackar liknar koncept 

B. Glidklackarna nummer 2 och 3 är formade efter den övre och undre kanten och är 

inte vändbara. Dessa glidklackar har en längd på 200 mm i x-riktningen. 

  

1 

2 

1 

 

 

 

x 

a) b) c) 
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Koncept C 

       
 
Figur 13. Illustration av koncept C på det inre och yttre utskjutet. Siffrorna illustrerar de fyra olika utformningarna 
av glidklackar för konceptet där nummer 1, 2 och 3 är nya geometrier och nummer 4 är en befintlig geometri. I (a) 

visas glidklackarna på det yttre utskjutet. I (b) och (c) illustreras det inre utskjutets glidklackar i olika vyer. 

3.3 Utvärdering av koncepten 

Koncepten monteras på de två teleskopiska utskjuten som sedan analyseras med samma 

belastningsfall som vid nulägesanalysen. Vid det statiska lastfallet undersöks 

effektivspänningen i det specifika område som beskrivs tidigare i kapitel 3.1. 

Spänningsbilderna jämförs visuellt och visas i figur 14. 

        

Figur 14. Effektivspänningsområden för samtliga koncept samt referensmodellen. Skalan till vänster visar 
effektivspänningen i fallande ordning där rött är hög spänning och blått är låg spänning. Alla modeller utgår från 

samma skala vilket möjliggör en jämförelse mellan dem. 

De röda områdena i figuren illustrerar höga effektivspänningsområden. Utskjutet för 

koncept B visar en likvärdig spänningsbild som referensmodellen. Koncept A och C 

visar mindre områden än referensen med höga spänningar. Därmed kan det konstateras 

att koncept A och C är intressanta förslag. 

 

Koncepten jämförs med avseende på nedböjning vid statisk last samt uppböjning med 

statisk grävlast. Resultaten av detta visas i tabell 4. 

 

 

 

2 

 

 

x 

Referens Koncept A Koncept B Koncept C 

a) b) c) 

 

 4 

3 

1 
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Tabell 4. Jämförelse av de nya koncepten mot referensmodellen med avseende på nedböjning och uppböjning. 

 

 

 

 

 

Utifrån denna jämförelse konstateras att koncept C ger ett högre motstånd mot 

utböjning i förhållande till de andra koncepten. 

 

Ett av arbetets delmål var att undersöka om antalet varianter av glidklackar kan minskas 

från sex stycken. Koncept A och B har lägst antal varianter, endast två olika glidklackar. 

Koncept C har fyra olika varianter.  

 

Kranarmen kan vara uppbyggd av fler utskjut än de två som undersökts. Det finns 

därmed en fördel med glidklackarnas utformning i koncept C. I och med att utskjuten 

monteras inuti varandra har utskjutsprofilerna olika storlekar. Utformningen av koncept 

C tillåter placeringen av glidklackarna på alla utskjutsprofiler oavsett storlek. Detta gör 

att antalet varianter hålls nere oavsett antal utskjut. 

 

Utifrån dessa aspekter konstateras att koncept C är det mest fördelaktiga förslaget. Detta 

koncept väljs för vidareutveckling vilket innebär att monteringssättet väljs och 

beräkningar genomförs med minskad upplagslängd och plåttjocklek. Slutligen ska 

produktritningar tas fram.  

 

3.4 Val av montering 

Vid val av montering har olika monteringstyper utvärderats med avseende på tre 

parametrar, se tabell 5. Antal fästelement anger hur många detaljer som krävs för att 

utföra monteringen där exempelvis intern plugg har noll fästelement då detaljen i sig är 

gjuten för att passa monteringshål eller spår. Antal moment beskriver hur många steg 

som krävs för monteringen. Slutligen listas antal materialtyper som gjuts in i detaljen. 

  

Benämning Nedböjning (mm) Uppböjning (mm) 

Referens 152 127 

Koncept A 135 120 

Koncept B 148 138 

Koncept C 133 115 
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Tabell 5. Utvärdering av monteringstyper med avseende på tre parametrar, antal fästelement, antal moment för 
montering och antal materialtyper. 

 Intern 

plugg 

Extern 

plugg 

Skruv Magnet Snäpp-

förband 

Antal fästelement 0 1 1 0 1 

Antal moment för 

montering 

1 2 2 1 2 

Antal materialtyper 1 1 2 2 1 

Summa 2 4 5 3 4 

 

Dessa tre parametrar ska motsvara en lätt och miljövänlig montering. Litteraturstudien 

visar att enkel montering är gynnsamt både för montör och för miljö och därför valdes 

Antal moment som en parameter. I dagsläget sker montering genom att fästelement gjuts 

in i materialet vilket försvårar återanvändningen av materialet. Därför utvärderas 

monteringen utifrån Antal materialtyper. Parametern Antal fästelement ska motsvara 

dels en lätt montering och dels en lägre miljöpåverkan. Med färre detaljer erhålls även 

lägre produktionskostnader. Tabellen visar att intern plugg får lägst poäng och bedöms 

därmed som den mest fördelaktiga monteringen för de nya glidklackarna.  

 

3.5 Optimering av upplagslängd och plåttjocklek 

Koncept C visar sig ha en lägre nedböjning och uppböjning samt ett mindre område 

med kritiska spänningar än den befintliga modellen. Detta kan utnyttjas genom att korta 

upplagslängden eller minska plåttjockleken. Beräkningar har genomförts för att 

undersöka utböjningen och effektivspänningar vid en 100 mm kortare upplagslängd än 

den befintliga. Avslutningsvis har beräkningar gjorts med 1 mm tunnare plåttjocklek än 

den befintliga.  
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4 Resultat  

Nedan presenteras de slutgiltiga produkterna med deras utformning och montering. 

Avslutningsvis presenteras resultaten från beräkningarna då utskjutsmodellen har 

optimerats. Resultatbilder av alla beräkningar presenteras i bilaga 4 och 5. 

 

4.1 Utformning och montering 

Genom utvärderingen i föregående kapitel har det konstaterats att koncept C är det mest 

fördelaktiga förslaget. Viktningen av monteringstyper visade på en fördel med interna 

pluggar. Nedan presenteras de nya utformningarna av glidklackar mer ingående med 

den valda monteringen. Ritningar på alla glidklackarna presenteras i bilaga 6. 

 

Glidklackarna som är placerade i utskjutsprofilens hörn illusteras i figur 15. Dessa har 

tre respektive fyra interna pluggar. Det yttre utskjutet är genomskinligt i figuren för att 

visa glidklackarnas placering och montering. 

 

    
 

Figur 15. Koncept C med fyra olika glidklackar monterade på det inre och yttre utskjutet. I (a) visas de fyra olika 
utformningarna på glidklackarna samt de tre respektive fyra interna monteringspluggarna. I (b) och (c) visas 

placeringen av glidklackarna samt monteringshålen på utskjuten. (Detaljerna är inte skalenliga i förhållande till 
varandra i (a)).  

Med avseende på avsvalningen av detaljerna vid tillverkningsprocessen har pluggarna 

utformats med genomgående centrerade hål som kan tänkas reducera avsvalningstiden. 

Den avfasade änden på glidklack 1 i figuren visar hur glidklacken ska placeras på 

a) 

b) c) 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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utskjuten för att följa utskjutprofilens form och visar enkelt hur montören ska fästa 

detaljen. Vid den undre sidan på det inre utskjutet placeras glidklacken med sin raka 

ände mot utskjutets bakdel. Pluggarnas placering hjälper montören vid denna 

inpassning.  

 

Glidklack 1 har ett tunt mittparti och kan böjas åt olika håll för att möjliggöra placering 

på flera ställen. Kring de tunna mittpartierna har avrundningar gjorts för att undvika 

skarpa hörn och spänningskoncentrationer som kan uppstå i dessa områden. Efter 

tillverkningen av denna detalj ska fyra stycken av glidklack 1 böjas med 

monteringspluggarna inåt för att passa på det inre utskjutet. Två stycken av glidklack 1 

ska böjas med monteringspluggarna utåt för att passa på det yttre utskjutet. Glidklack 2 

och 3 i figuren har inget tunt mittparti vilket gör att två olika varianter krävs för att 

kunna placeras på de inre och yttre utskjuten. Glidklackarna 1-3 monteras i motsvarande 

hål placerade på de inre och yttre utskjuten. Glidklack 4 är en befintlig glidklack som 

inte har vidareutvecklats i detta arbete. 

 

4.2 Optimering av upplagslängd och plåttjocklek 

Undersökningen med avseende på räckvidd och upplagslängd har visat att koncept C 

bidrar till en förbättring i jämförelse med referensmodellen. Beräkningar med koncept C 

och med en 100 mm kortare upplagslängd gav samma nedböjning som vid analysen av 

referensmodellen, 152 mm. Det innebär att räckvidden kan ökas utan att försämra 

kranarmens motstånd mot nedböjning. Detta ger en förbättring av räckvidden med 2 % 

per utskjutspar.  

 

De kritiska effektivspänningsområdena vid nedböjningen har studerats, se figur 16. De 

röda områdena visar var effektivspänningarna är störst. Områdena bedöms vara lika 

stora vilket indikerar att en kortare upplagslängd är möjlig. 

       

Figur 16. Effektivspänning för referensmodellen samt koncept C med en 100 mm kortare upplagslängd. Skalan till 
vänster visar effektivspänningen i fallande ordning där rött är hög spänning och blått är låg spänning. 

Koncept C Referens 
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Beräkningar för koncept C med 1 mm tunnare plåttjocklek gav en nedböjning på 175 

mm vilket skulle innebära en försämring av nedböjningen med 23 mm. Med de 

befintliga utskjuten som referens kan det konstateras att det inte är möjligt med en 

tunnare plåttjocklek. 
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5 Diskussion 
 

Resultaten av finita elementanalyserna visar att koncept C bidrar till en förbättring av 

kranarmens motstånd mot utböjning. Med de nya glidklackarna kan räckvidden ökas 

med 2 % för ett utskjutspar. Det kan argumenteras att 2 % inte är en särskilt stor 

förbättring av räckvidden och att implementeringen av nya glidklackar inte lönar sig 

med så små marginaler. Dock bör det poängteras att dessa värden utgår ifrån två utskjut 

och vanligtvis är ett kransystem uppbyggt av flera utskjut. Betydelsen av att optimera en 

kran har tidigare nämnts i detta arbete. Krantillverkare försöker alltid hitta den gyllene 

linjen mellan låg vikt och hög kapacitet och i dessa sammanhang kan varje millimeter 

vara betydande.  

 

De beräkningar som har utförts i detta arbete har varit något förenklade med avseende 

på kontakttyper och elementindelning. De kontakter som använts har varit fast inspänd 

och ingen separering. Dessa kontakter ger linjära analyser. Fördelen med detta är att 

analyserna tar kortare tid. Analyserna har utförts för att jämföra koncept med nuläget 

och i sådana fall kan det vara lämpligt med denna förenkling. Elementindelningen har 

gjorts grövre för de områden som bedöms oväsentliga för jämförelsen och detta kan 

leda till skeva element. Noggrannare analyser skulle kunna utföras på det valda 

konceptet där friktionsvillkor bestäms och med finare elementindelning. Dock är det 

inget som detta arbete innefattar.  

 

Inga beräkningar har gjorts för monteringstypen. Anledningen till att flera pluggar har 

valts utgår ifrån antagandet att glidklacken riskerar att skjuvas sönder med bara en 

plugg. Detta kan undersökas vidare för att eventuellt utveckla monteringen ytterligare.  

 

Den integrerade monteringsfunktion som valts bidrar till att färre detaljer och 

materialtyper krävs. Det ger en förbättring ur miljösynpunkt i jämförelse med de 

monteringstyper som används idag. Detta bidrar också till en enklare montering då 

glidklackarna 1-3 monteras på samma sätt. Antalet verktyg som krävs för inpassningen 

har reducerats och det verktyg som kan tänkas behövas är någon typ av gummiklubba 

för att få ner pluggarna i monteringshålen. För att förenkla monteringen ytterligare kan 

glidklackarna färgkodas för att enkelt visa var de ska placeras på utskjuten. 
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Effektivspänningarna som presenteras i bilaga 1 överskrider sträckgränsen för 

materialet i utskjuten. Detta beror på att en form av fiktiva lastfall används vid 

analyserna. Lastfallen innehåller säkerhetsfaktorer enligt aktuell standard och detta kan 

innebära lokala deformationer i utskjutet. Deformationerna behöver inte nödvändigtvis 

leda till haveri då spänningsområdena är relativt små. Lastfallen är huvudsakligen för att 

kunna göra jämförelser och värdena är inte absoluta. 

 

Spänningsbilderna i kapitel 3.3 visar att koncept B får en likvärdig spänningsbild som 

referensmodellen. Det kan bero på att dessa modeller inte har någon glidklack som 

stabiliserar kring profilens topp/nock. Detta kan vara en indikation på att en glidklack i 

detta område har stor betydelse för kranarmens stabilitet. 

 

Inga beräkningar har utförts för grävlastfallet då utskjutsmodellen har optimerats. Detta 

bör undersökas vidare innan en ny upplagslängd implementeras. 
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6 Slutsatser 
 

De nya glidklackarna stabiliserar kranens arm ytterligare jämfört med de befintliga 

glidklackarna. Nedböjningen och effektivspänningar reduceras vilket medför att kranen 

kan optimeras och erhålla längre räckvidd för utskjuten. Koncept C bidrar till att 

upplagslängden kan kortas med 100 mm och detta ger en förlängning av räckvidden 

med 2 % per utskjutspar. 

 

Antalet varianter av glidklackar har minskats från sex till fyra och därmed erhålls lägre 

produktionskostnader. Dessutom har monteringsvarianterna reducerats, tidigare 

användes fyra olika sorters monteringstyper och de nya glidklackarna kräver endast två 

varianter.  

 

Den montering som valts för de nya glidklackarna kräver inga externa fästelement. 

Utformningen av glidklackarna med pluggar som monteras i laserskurna hål kan enkelt 

demonteras.  
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Bilaga 1. Lastfall 

Två lastfall beräknade med programmet XJumbo, statisk last och statisk grävlast visas i 

tabellerna nedan. Dessa laster kommer från en kranmodell med en specifik 

upplagslängd*. Tabell 1 visar variablernas storlek i figur 1 där värdena är utstuderade 

från ett snitt i kranarmen. Kranarmens position kommer från företagets designstandard.  

Tabell 1. Värden för lastfallen statisk last och statisk grävlast. 

Statisk last 

Variabel  Py (kN) Pz (kN) My (kNm) Mz (kNm) 

Värde * * * * 

Statisk grävlast 

Variabel Py (kN) Pz (kN) My (kNm) Mz (kNm) 

Värde * * * * 

 

Dessa värden appliceras på modellerna vid analys med finita elementmetoden enligt 

figuren.  

 Lastfall: Statisk last 

 

Lastfall: Statisk grävlast 

 

Figur 1. Teleskopiska utskjut med glidklackar markerade i rött som påverkas vid lastfallen statisk last och statisk 
grävlast. Py, Pz, My, och Mz är de krafter och moment som appliceras på modellerna vid analys med finita 

elementmetoden. 

 

 

 

 
 

* Värden har censurerats.  
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Bilaga 2. Friläggning av inre utskjutsbalk 

En friläggning av det inre utskjutet har genomförts för att verifiera det maximala 

belastningsfallet samt hur trycket varierar beroende på hur långt utskjutet är utdraget, se 

figur 1. 

 

Figur 1. Figuren illustrerar två olika lägen för utskjutsbalken där reaktionskrafterna ersätter stöden ifrån 
glidklackarna. (a) visar när utskjutet är i sitt parkeringsläge, (b) illustrerar då utskjutet är fullt utdraget. 

Figuren illustrerar den inre utskjutsbalken som har frilagts där reaktionskrafterna 

ersätter glidklackarnas stöd. Detta gäller vid statiskt lastfall. Figur a visar en friläggning 

när utskjutet befinner sig i sitt parkeringsläge medan figur b illustrerar då utskjutet är 

maximalt utdraget. För att beräkna reaktionskrafterna upprättas en jämviktsekvation 

 𝑅𝐴 + 𝐹 = 𝑅𝐵 (2) 

där  𝑅𝐴 är kraften vid den övre glidklacken och 𝑅𝐵 är kraften vid den nedre glidklacken. 

Kraften F hämtas från bilaga 1 och benämns Py vid statiskt lastfall.  En momentekvation 

ställs upp runt punkten A enligt nedan 

 𝑅𝐵 ∙ 𝐿1 − 𝐹 ∙ 𝐿2 = 0 (3) 

𝑅𝐵 löses ut för att bestämma storleken av reaktionskraften. Då 𝑅𝐵  är känd kan 𝑅𝐴 

erhållas ifrån ekvation (2). Då utskjutet är maximalt utdraget erhålls andra längder 

mellan glidklackarna och således även mellan reaktionskrafterna.  

  

 

 

A 

A 
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Det kan konstateras att då utskjuten är maximalt utdragna uppstår större krafter vid 

glidklackarna och därmed högre tryck vid deras kontaktytor*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Konfidentiellt material har censurerats från detta avsnitt, så som utskjutens längd och de krafter som 

belastar utskjuten. 
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Bilaga 3. Skisser på nya koncept 
 

Nedan visas skissade konceptförslag som tagits fram genom den morfologiska matrisen 

men som inte vidareutvecklats eller utvärderats. Dessa kan vidareutvecklas av företaget 

vid intresse. 

 

 
 
  



 

34 

 

Bilaga 4. Resultat av FEM-analyser 

Nedan presenteras bilder från finita elementanalyser för alla koncepten för att verifiera 

de värden som angetts i rapporten. Resultatet ifrån beräkningar av de befintliga 

utskjuten används som referens.  
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Bilaga 5. FEM-analyser med avseende på optimering 
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Bilaga 6. Ritningar på koncept C  

Ritning av koncept C, hörnklack. 
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Ritning av koncept C hörnklack, yttre utskjut.  

 

 

 

 

  



 

38 

 

Ritning av koncept C hörnklack, inre utskjut.  

 

 

 

 

  

 


