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Sammanfattning
Bakgrund
Tarkett är ett av världens största golvföretag med verksamhet i mer än 100 länder och har ca
12 000 anställda över hela världen. Tack vare företagets etablering i Ronneby har de en stark
förankring till Sverige och i Norden. Företagets produktsortiment är brett och sträcker sig från
trä-, laminat-, linoleum-, textil-, sport- och vinylgolv, samt väggmattor certifierade för
våtrum.
Problembeskrivning
Idag har Tarkett tre st tömningsstationer med tillhörande telfer för storsäckar fyllda med
råvara. Dessa storsäckar töms för att därefter användas som råvara vid tillverkning av accenter
till mattorna. Accent annvänds för att skapa mönster i mattan vilket är olika beroende på
vilken design som körs. En storsäck beräknas väga upp emot 800 kg och hinner sällan
tömmas innan det är dags byta på grund av produktbyte. Detta för att de olika råvarorna i
materialfickan inte får blandas. I brist på tömningsstationer och tidsbesparing töms ofta
halvfulla säckar som spill och hamnar i energiåtervinning/deponi, vilket kostar företaget
pengar. Utifrån tidigare besparingsanalys beräknar Tarkett kunna spara upp emot 600 tusen
kronor per år genom att installera ytterligare två tömningsstationer.
Mål
Examensarbetets mål är att ta fram ett konstruktionsförslag av två nya tömningsstationer med
tillhörande telfer, innehållande såväl hållfsthetsanalys som konstruktionsritningsunderlag
samt kostnadskalkyl för tillverkning och installation.
Slutsats
För att den nya konstruktionen skall fungera enligt de krav gällande dagens normer, måste det
tillföras två nya IPE-270 balkar på var sida om de tre telferbalkarna.
Eftersom svetsförbandets formförändringsförmåga är beroende av hårdheten och sprödheten i
övergångszonen, vilket kan variera beroende på den mänskliga faktorn vid påläggning av
svetsfogen, måste därför detta betraktas som en tänkbar felkälla. Utifrån ovanstående text dras
slutsatsen att konstruktionen bör svetsats på ett sådant sätt att samtliga svetsfogar erhåller ett
a-mått med medelvärdet 3 mm, även om det teoretiskt erforderliga a-måttet är 2 mm.
Totalkostnaden för ombyggnationen har beräknats uppgå till ungefär 380 tusen kronor, vilket
innebär att investeringen medför en förtjänst först efter 8 månader.
Nyckelord:
Stålkonstruktion, Lyftenhet, Telfer, Tömningsstationer, Tömningsfickor, Tarkett.
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Abstract
Background
Tarkett is one of the largest company whit manufacturing of floor whit operation in more than
100 countries and has about 12000 employees all over the world. Thanks to the establishment
in Ronneby, the company has a strong footprint in Sweden and Northern Europé. The product
line of the company is very wide and extending everything from wood, laminate, linoleum,
textile, sports and vinyl flooring, as well as wall covering for wet rooms.
Problem description
Today, Tarkett has three emptyingstations with associated telphers for big bags filled with
raw material. These bags are emptied to used as raw material in manufacture of accents in the
covering. The accents are used to create pattern in the covering which are diffrent depending
on the design that is running. A big bag has calculated to weigh about 800 kg and empties
rarely before it is time to shift materials because of changing products. This happens because
of the raw materials in the station are not allowed to be mixed up. In the absence of emtying
stations and time saving, it´s not unusual to change half-filled bags and sort the left over
materials as energy recovery/landfill, wich cost the company money. Based on earlier saving
analyzes, Tarkett is calculated to save about 600 K SEK per annum if they istall two more
emptying stations.
Goal
The goal of this thesis is to provide a proposal of a construction whit two new emptying
stations and associated hoists, containing both strength analysis with construction drawing
and cost analysis for manufacturing and installation.
Conclusion
For the new construction to work according to the requirements of today´s standards, two
more IPE-270 beams are required on either side of the three beam of telphers.
The welding joint´s ability to change shape are highly dependent on the hardness and
brittleness of the overpass zone. This has to be regarded as a possible source of error because
it´s shifting depending on the human factor when applying welding joints. Based on the text
above, the conclusion as been made is that the construction will be welded in a way that all
joints provide a average a-measure of 3 mm, even if the theoretical value of the a-measure are
2 mm.
The total cost of the reconstruction has been calculated against approximately 380 KSEK,
which means that the investment will provide an earning first after 8 months.
Keywords:
Steelconstruction, Liftingunit, Telpher, Emptyingstations, Emptyingpockets, Tarkett.
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Förord

Examensarbetet motsvarar 18 högskolepoäng och har genomförts under vårterminen år 2017.
Inlämnandet av examensarbetet har utförts som en obligatorisk del av utbildingen till
Högskoleingenjör inom Maskinteknik, vid Blekinge Tekniska Högskola. Under resans gång
har jag haft förmånen att få sitta ute på företaget, vilket också bidragit till att jag skapat mig
ett nätverk av många nya och värdefulla kontakter som jag bär med mig in i framtiden.
Utifrån erhållen medverkan från Blekinge Tekniska Högskola, vill jag speciellt tacka min
handledare Dr Mats Walter och universitetsadjunkt Madeleine Hermann som till stor del varit
stöttande i mitt arbete.
Jag vill också passa på att tacka Tarkettt i Ronneby, och alla som på något sätt varit
inblandade i mitt examensarbete. Främst vill jag tacka min handledare Ola Svensson som på
ett proffessionellt sätt axlat rollen som handledare ute på företaget, och varit ett stort stöd
genom hela examensarbetet.
Till sist vill jag rikta ett särskilt stort tack till min fru och mina barn, som genom hela min
utbildning inspererat och skänkt mig den styrkan jag behövt, vilket medfört att jag kunnat
avslutat mitt examensarbete efter bästa förmåga och till sist ta min examen.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund

Tarkett i Ronneby är även världens största tillverkare av homogenaplastgolv 1 med en
tillverkningsvolym av upp emot 21 miljoner kvadratmeter per år.
Företaget främjar till långsiktig hållbarher genom att sammarbeta med den internationella
organisationen cradle to cradle i hållbarhetsfrågor, samt tillverka golv som fungerar väl i ett
modernt kretsloppsamhälle utan att ge avkall med avseende på design och funktion.
En av Tarketts grundpelare vad gäller deras affärsidé, är att skapa säkra, hållbara och
inspererande golvlösningar till privatpersoner såväl som till professionella golvköpare, för att
bidra till livskvalitet, trivsel och lönsamhet. [16]
1.1.1 Struktur och sammansättning
Beroende på val av tillverkningsmetod går det att skapa olika mönsterbildningar i mattan.
Mattans uppbyggnad sker i from av olika halvfabrikat i olika färgnyanser som därefter
krossas och blandas för att skapa mönster. Ibland tillsätts även ett extra halvfabrikat även
kallat accenter, med kraftigt avvikande färg för att skapa liv i mattan. För att göra mattorna
slitstarka tillförs olika ytbehandlingar, vilket även medför att mattan klara av att stå emot
starka kemikalier om så behövs.

1.2 Problembeskrivning

Idag har Tarkett tre stycken tömningsstationer med tillhörande telfer för storsäckar fyllda med
råvara. Dessa storsäckar töms för att därefter användas som råvara vid tillverkning av accenter
till mattorna. Accent annvänds för att skapa mönster i mattan vilket är olika beroende på
vilken design som körs. En storsäck beräknas väga upp emot 800kg och hinner sällan tömmas
innan det är dags byta på grund av produktbyte. Detta för att de olika råvarorna i
materialfickan inte får blandas. I brist på tömningsstationer och tidsbesparing töms ofta
halvfulla säckar som spill och hamnar i energiåtervinning/deponi, vilket kostar företaget
pengar. Utifrån tidigare besparingsanalys beräknar Tarkett kunna spara upp emot 600 tusen
kronor per år genom att installera ytterligare två tömningsstationer.
Då företaget genomfört ändringar i produktionen finns det numera fyra fickor som inte går att
använda till någonting. Idèn är att ta till vara på platsutrymmet genom att installera två nya
tömningsstationer med fickor anpassade för storsäckar.

1.3 Mål

Målet med examensarbetet är att ta fram ett konstruktionsförslag av två nya tömningsstationer
med tillhörande telfer, innehållande såväl hållfsthetsanalys som konstruktionsritningsunderlag
samt kostnadskalkyl för tillverkning och installation.

1.3.1 Kravspecifikation

Konstruktionsförslaget skall vara utformat likt de befintliga tömningsstationerna med
genomlöpande fokus på praktisk tillämpningsbarhet för den befintliga miljön och i enlighet
med maskindirektivet 2006/42/EG.
1

Homogena plastgolv innebär att mattans uppbyggnad och mönsterbild är samma i hela dess tjocklek.
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1.4 Metod

Det nya konstruktionsförslaget är till stor del baserat på insamlad data och analys gjord på
befintlig konstruktion. Kombinationen av att blanda teori med praktiska metoder och verktyg
har varit en bidragande faktor till att arbetet gått så bra som det har gjort.
1.4.1 Strategi
Planering

Genomförandet av examensarbetet har förhållit sig till den grovplanering som upprättats i
samband med examensarbetes start. En mer detaljerad planering har ej genomförts då arbetet
påverkats av karakteristiska begränsningar med information samt att det rådigt en viss grad av
ovisshet gällande utförbar arbetsinsats.
Fasta arbetstider

Då examensarbetet genomlöpt tillsammans med parallella kurser, har arbetsbelastning i allra
högsta grad påverkats av schemaläggningen från BTH. Trots detta har arbetsinsatsen med
reservation för viss variation förhållit sig till att arbeta ute på företaget två dagar i veckan.
1.4.2 Teori/kunskap
• Litteratur & internetbaserad information enligt referenslistan
• Kunskapsinhämtning utifrån de resurser som tillhandahållits från företaget
• Kunskapsinhämtning utifrån de resurser som tillhandahållits från högskolan
• Extern hjälp från företag genom kontakt och offertförfrågning.

1.5 Avgränsning

Analys av befintliga samt nytkonstruerade infästningar och balkelement ej tillhörande
grundkonstruktionen, med telfers vars maximal lyftkapacitet är 2 ton. För alternativa
lösningar och materialval har vissa avgränsningar behövt göras för att kunna förhålla sig till
den tidsram som är satt. Detta har inneburit att alternativa materialval avseende det nya
konstruktionsförlsaget inte har undersökts, utan förhåller sig till samma typ av material som
används i den befintliga konstruktionen. Det har också inneburit att verktyg och metoder för
att hitta alternativa lösningsmetoder inte valts att tillämpas, vilket medfört att lösningen
bygger på den redan befintliga lyftkonstruktionen.
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2 Teoretiska studier
Följande information har hämtats från telfertillverkaren Botab´s hemsida. [7]
Eftersom nuvarande konstruktionslösning använder sig av en s.k. kättingtelfer på skjutvagn,
har samma typ som nuvarande konstruktionslösning av telfer valts ut. 2 Detta eftersom
examensarbetet till viss del är begränsat till att efterfölja nuvarande konstruktionslösning och i
enlighet med företaget.

2.1 Telfer

Telfern kan vid rätt utförande, användas till att möjliggöra tyngre lyft upp mot 2,5 ton och har
en lyfthöjd av 3 m som standard. Dess lyftkrok är utrustad med en säkerhetsspärr för att
säkerställa att lasten inte faller av och manövreras vanligast upp och ned med hjälp av en
hängande styrenhet, vilket kan ses i bilden här nedan.

Figur 2. Telfer med skjutvagn [7]

Figur 1. Hängande styrenhet [7]

För manövrering längsmed I-balken medföljer tillhörande skjutvagn, vilket kan ses i figur 2.
Skjutvagnen förflyttas genom rullande lager som sätts i rullning med hjälp av handkraft från
operatören eller genom medföljande styrenhet kopplad till en åkvagn med en elektrisk motor.

2

Eurochain VR5, Verlinde lifting equipment,
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2.2 Lagar och säkerhetsföreskrifter
2.2.1 Arbetsmiljöverket

Sverige skall som medlem av Europeiska unionen (EU) överföra EG-direktiv till svenska
föreskrifter. Reglerna inom EU för arbetstagares säkerhet och hälsa anges i ett ramdirektiv
som ger de grundläggande reglerna för säkerhet på arbetsplatsen.
Följande är ett utdrag ur arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av lyftanordningar
och lyftredskap. [3]
Allmänna krav

•
•

Hållfastheten och stabiliteten för lyftanordningar och lyftredskap skall säkerställas.
Särskild hänsyn skall tas bl.a. till de laster som skall lyftas och belastningen på
upphängningspunkter.
En lyftanordning skall vara klart och tydligt märkt med sin maximala lyftkapacitet och i
tillämpliga fall med den maximala lasten för anordningens olika konfigurationer.

Krav vid användning

•
•
•

Arbetsförhållandena skall undersökas och riskerna bedömas när lyftanordningar och
lyftredskap skall användas.
Ett arbete med lyftanordningar och lyftredskap skall planeras, organiseras och genomföras
så att farliga situationer förhindras.
En last skall vara säkrad så att den vid lyft eller förflyttning inte kan röra sig oavsiktligt.

Kunskaper

Kunskaperna skall omfatta aktuella arbetsmiljöregler och i relevanta delar lyftanordningens
och lyftredskapets:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

uppbyggnad,
drift,
manövrering,
egenskaper,
användningsområden,
begränsningar,
underhåll och kontroll.

Underhåll och kontroll

•
•
•

En lyftanordning och ett lyftredskap skall underhållas samt genomgå fortlöpande tillsyn
och dagliga kontroller när det används.
Underhåll, reparationer och ombyggnad skall utföras på ett sådant sätt att en
lyftanordnings funktion, hållfasthet och stabilitet inte äventyras.
Brister eller skador på en lyftanordning eller ett lyftredskap som upptäckts vid kontroll
skall, om de kan äventyra säkerheten, avhjälpas eller repareras före fortsatt användning.
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2.2.2 Maskindirektiv 2006/42/EG

Som tidigare nämnts har Sverige som medlemsland av EU en skyldighet att följa de EGdirektiv som finns. Examensarbetet tillämpar därför maskindirektivet 2006/42/EG med syfte
att konstruera maskinenheter mot att uppnå ett starkt skydd för hälsa och säkerhet, samt att
säkerställa att konstruktionen följer enligt de direktiven ställda från EU. [1]
Säkerhetskrav mot mekanisk hållfasthet

Maskiner, lyftredskap och deras komponenter skall både under användning och i de fall de är
ur drift, tåla de påfrestningar de utsätts för. De finns även reglerat att de måste vara
konstruerade och tillverkade på ett sådant sätt att fel till följd av materialutmattning och
slitage förhindras. Därför skall all material som används väljas med utgångspunkt i deras
avsedda arbetsförhållanden med särskild hänsyn till korrosion, nötning, slag, extrema
temperaturer, materialutmattning, sprödhet och åldring.
Statisk och dynamisk provning

I enlighet med maskindirektivet 2006/42/EG skall lyftredskap vara konstruerade och
tillverkade på ett sådant sätt att de tål överbelastning i de statiska proven utan några bestående
deformationer eller tydliga defekter uppstår. Därför skall hänsyn tas till det värde på
testfaktorn 𝑡𝑠 = 1,5 för statisk provning som valts för att garantera en tillräckligt hög
säkerhetsnivå.
Konstruktionen skall även vara konstruerad och tillverkade så att de felfritt klarar de
dynamiska prov som utförs med högsta lasten multiplicerad med testfaktorn för dynamisk
provning. Riktmärket för testfaktorn med avseende på dynamisk provning är satt till 𝑡𝑑 = 1,1.
Komponentfel

I enlighet med maskindirektivet 2006/42/EG, skall maskiner, lyftredskap och dess
komponenter skall vara dimensionerade med hänsyn tagen till materialutmattnings- och
åldringsprocesser för ett antal arbetscykler, som överensstämmer med den förväntade
livslängden. Livslängden skall specificerats i driftförutsättningarna för en given tillämpning.
Följande är ett utdrag ur maskindirektivet 2006/42/EG:
En lyftande maskin skall åtföljas av en bruksanvisning som skall innehålla information av
följande:
a) Maskinens tekniska egenskaper, särskilt
- Den högsta lasten (maxlasten) och i förekommande fall en kopia av lastskylten eller
lasttabeller.
- Stödens eller förankringarnas mottryck och i förekommande fall spårens egenskaper.
b) Innehållet i journalen, om denna inte medföljer maskinen.
c) Råd om användning, särskilt för att kompensera för om operatören inte har direkt uppsikt
över lasten.
d) I förekommande fall provningsrapport med uppgifter om de statiska och dynamiska
provningar som har utförts av eller för tillverkaren eller dennes befullmäktigade
representant.
e) För en maskin som inte har monterats hos tillverkaren i det utförande den skall användas,
nödvändiga instruktioner för att vidta åtgärder mot maskinens funktionsduglighet innan
den tas i drift.
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2.2.3 Normer och standarder
Eurocode

EN 1993: Eurocode 3 är en framtagen standard som gäller för alla anläggningsarbeten och
byggnader i stål. Det följer principerna och kraven för säkerhet och servicevänlighet av
strukturer som utgår från en given design.
Maximal nedböjning enligt Eurocode 3 (se bilaga 13), enligt ekvation:
𝐿

𝛿 = 500

(2,1)

CE-märkning

För att en produkt skall få en CE-märkning skall en teknisk dokumentation som visar att
produkten uppfyller EU:s normer för säkerhet, hälsa och miljöskydd. [4]
CE-märkning inom teknik är obligatorisk och skall tillämpas tillsammans med de allmänna
kraven om märkning av maskiner. [1]
Nyttjandefaktorn

Nyttjandefaktor för konstruktioner med lyftanordning skall väljas så att den garanterar en
tillräckligt hög säkerhetsnivå, vilket i enlighet med arbetsmiljöverkets föreskrifter har valts till
4,0 (se Bilaga 14). [3]
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2.3 Mekanisk hållfasthet
2.3.1 Svetsförband

Svetsning kan delas in i två huvudgrupper, smält- och trycksvetsning. Smältsvetsning är en
förbindelse mellan ett arbetsstyckets delar med eller utan tillsatsmaterial. Metoden innebär att
tillföra energi i form av uppvärmning till grundmaterialets smälttemperatur och utnyttja
sammanfogning med hjälp av flytning eller atomär diffusion. [9]

Figur 3. smältsvets olika delar [9]

Om ett svetsförband utsätts för en dragkraft ger kraften upphov till skjuvspänningar som kan
medföra att svetsfogen går till brott. Vid sammanfogning av två stålbalkar enligt figur 4, beror
svetsfogens hållfasthet på a-måttet vilket bestämmer den minsta ytans tvärsnittsarea, samt den
erforderliga svetsfogslängden. En kälsvetsfog hör till en av de allra vanligaste fogtyperna och
erhålls då arbetsstyckes delar sammanfogas i vinkel. [8]

Figur 4. Kälsvetsfog med a-mått [8]
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2.3.2 Vid val av material
Vid val av stål måste vissa kompromisser och prioriteringar göras mellan de olika
materialegenskaperna. Beroende på tillämpningsområdet måste hänsyn tas till detaljens
hållfasthet, slitstyrka och särskilt ställda krav av mekaniska egenskaper som krävs i den
slutgiltiga konstruktionen. Nuvarande materialval för de balkelement och säkerhetsgrind som
tillhör den befintliga konstruktionen består av S355JR.På grund av den tidsram arbetet har att
förhålla sig till kommer samma material att väljas för de balkelement som adderas i
konstruktionsutvecklingen. Samma resonemang råder för det materialval gällande de två
tillkommande tömningsfickorna för storsäckar, där materialet är EN 1.4301. Följande
information är hämtad från Stenastal.se och Begroup.com.
S355JR

Material är ett låglegreat konstruktionsstål med mycket god svetsbarhet och
bearbetningsbarhet, vilket medför att stålet ofta används i applikationer för svetsade och
bärande konstruktioner. [15]
EN 1,4301

Materialet är ett austenitiskt rostfritt stål med god motståndskraft mot korrosion och höga
temperaturer. [6]
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2.3.4 FEM-analys

Modellering av plastiska processer innebär att vi kan studera inverkan av olika parametrar på
processförloppet utifrån matematiska samband. En anledning till varför simuleringar utifrån
modellering är intressant, är möjligheten till att studera storheter som t.ex. spänningstillstånd
inuti ett material. En annan orsak kan vara de kostnader som medförs i ett fullskaleexperiment
i jämförelse mot tillgång till simuleringsverktyg. Dock måste varje teoretisk modell noga
kontrolleras med en verifiering och validering, eller ett praktiskt experiment. [5]
Beräkningsmodellen har modellerats med elementtypen beam och samtliga balktyper har
tillförts i enlighet med tabell 2. Balkelementen är sammanfogade genom svetsning vilket i
regel innebär randvillkoren Fixed. Men eftersom konstruktionen i sin tur är fäst i andra
balkelement tillhörande grundkonstruktionen, vore det rimligtvis inte helt korrekt att använda
detta randvillkor. Utifrån påståendet att samtliga balkelement förändrar sin infästningsvinkel
på grund av att grundkonstruktionens balkar i sin tur får en nedböjning av den verkande
lasten.
Där av infördes villkoret No Translation med låsning i x-, y- och z-led i noderna A,F,K, L och
N, vilket säkert garanterar att slutresultatet ligger på rätt sida av säkerhetsmarginalerna.
Därefter tilldelades alla balkelement dess materialparametrar utifrån det material som
identifierats och redovisas i tabell 14 under balkelement. Beroende på vilken noggrannhet
som önskas uppnås kan varje element delas upp i mindre sektioner, där flera sektioner av
element ger större noggrannhet i programmet. Konstruktionens egenvikt har tagits hänsyn till
genom att addera gravitation som verkar i vertikalt led. Hur modellen modellerats upp i
programmet redovisas i figur 5 här nedan.

A

K
L
N
F

Figur 5. Modellering i FEM-programmet
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3 Genomförande
3.1 Process & konstruktion

9:an
2

1

Figur 6. Befintligt ritningsunderlag över tömningsstation

Genom att tillföra två nya tömningsstationer (Pos 1), på befintliga oanvändbara fickor (Pos 2),
som idag anses vara överflödiga, kan man separera två olika material som inte får blandas
med varandra. Idag används endast tömningsstationen 9:an till dessa två produkter. Detta
innebär att om en storsäck av material A är i tömningsfickan och arbetet kräver ett
materialbyte till material B, måste operatören idag tömma ut kvarvarande av material A till
spill/deponi. Först därefter går det att föra in storsäcken av material B in i tömningsfickan för
att därefter påbörja samma arbetsprocess om och om igen. Enligt uppgifter från operatörerna
sker ett materialbyte ungefär 6 gånger per skift, varav två av dessa berör tömningsstationen
9an.
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Placering

För att undersöka möjligheten att kunna kombinera det faktiska utrymmet med applikation till
två nya tömningsstationer för storsäckar, har befintligt ritningsunderlag över de båda typerna
inhämtats.
Här undersöks om befintligt utrymme är tillräckligt för att installera två nya tömningsfickor.
Bredden B0 av en oanvändbar ficka (figur 7), är lika med 860 mm, vilket blir en totalbredd på
2610 mm med avseende på tre oanvändbara fickor. En tömningsficka avsedd för storsäckar
(figur 8), har bredden B1 som är lika med 1160 mm, vilket blir en totalbredd på 2320 mm med
avseende på två tömningsfickor bredvid varandra. Enligt nedanstående ekvation framgår det
att det befintliga platsutrymmet som utgörs av tre idag helt oanvändbara fickor kan ersättas av
två helt nya tömningsfickor för storsäckar, eftersom skillnaden utgör det positiva värdet 290
mm tillgodo.

𝐵0

Figur 7. Ritning över fickor som inte längre används
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𝐵1

Figur 8. Ritning över tömningsficka för storsäckar

Vid en jämförelse kan en slutsats dras om att det faktiska utrymmet som de oanvändbara
fickorna utgör räcker till att installera två nya tömningsstationer för storsäckar. Jämförelsen
baserar sig mellan figur 13 resp. 14 där beräkningarna listas här nedan.
∆𝐵 = 3𝐵0 − 2𝐵1

(3,5)

Utifrån ovanstående resultat kan slutsatsen om att det finns tillräckligt platsutrymme för att
installera två nya tömningsfickor enligt det ritningsunderlag som tillhandahållits.
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Utifrån vidare jämförelse mellan de olika fickorna har det också uppmärksammats att
dimensioneringen för omrörningsdelen för respektive ficka är detsamma, vilket redovisas i
figur 9 här nedanför. Det innebär att omrörningsdelen för den outnyttjade fickan skulle kunna
återanvändas genom att installeras på undersidan av en ficka för storsäckar. En direkt effekt
av detta skulle därför medföra att en del av kostnaden för installationen av tömningsfickorna
sjunker.

Figur 9. Måttangivelser för påkoppling av omrörare
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Process

Storsäckar på pall hissas upp till rätt plan med hiss som därefter körs fram till
tömningsstationen med hjälp av en led-truck (se figur 10).
Storsäckar hissas därefter upp och förs in till dess ändläge hängandes ovanför fickan med
hjälp av ovanhängande telferenhet. Slutligen sänks storsäcken ner och sprättas sönder över
sprättknivar i botten på tömningsfickan (se figur 11).

Figur 10. Ledtruck vid förflyttning av material

Figur 11. Nedhängande styrenhet mot telfern

Efter det att storsäcken sprättats sönder av knivarna faller materialet ner i en behållare som
transportera det vidare till nästkommande steg i tillverkningsprocessen. Eftersom det ofta kan
uppstå större samlingar av material som skulle täppa till och förhindra vidare transport, har
man valt att lösa detta problem genom att installera en omrörare med roterande
avskiljningscylindar (se figur 12).
Omrörarens funktion är att fördela de materialsamlingar som annars skulle förhindra vidare
transport, genom att röra runt och finfördela materialet.
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Omrörare

Figur 12. Roterande avskiljningscylindar som finfördelar materialet

Ur ett säkerhetsperspektiv är sprättknivarna i botten på tömningsfickan monterade i en farlig
vinkel gentemot om operatören på något oturligt sätt skulle komma i kontakt med dessa.

Sprättknivar

Figur 13. Tömningsficka med utstående sprättknivar

I enlighet med de krav ställda från arbetsmiljöverket skall företaget också genomföra en
riskanalys av den nya konstruktionsanordningen och på så sätt förebygga säkra stopp. [12]
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Problemet med den säkerhetsrisk som sprättknivarna utgör, har lösts genom att företaget gjort
en riskanalys, där resultatet bidrog till att installera en skyddsgrind vars position eller rörelse
styrs med automatik efter en säkerhetsklassificerade givare (se figur 14).
För att underlätta operatörens arbete har en programmering gjorts så att säkerhetsgrindens
givare samverkar med ännu en induktiv givare som finns monterad uppe på telfern
(se figur 15).

Givare
Säkerhetsgivare
Stålstav

Givare

Figur 14. Givare monterad på säkerhetsgrind

Figur 15. Givare fäst på telfern

Den sistnämnda givaren är inte säkerhetsklassificerad med resonemanget, om sensorn skulle
sluta fungera innebär detta att telfern i värsta fall skulle kollidera med grinden då den förblir
nedfälld. Utdrag över styrningsunderlag med hänsyn till utgörande risk kan ses i figur 91
under bilaga 12.
Vid varje byte av storsäck är telfern programmerad efter tillhörande givares utsignal som går
efter avvikande induktion. Genom att montera en stålstav av rätt placering och längd med
hänsyn till skyddsgrinden, möjliggör detta att telfern automatiskt stannar innan den skulle ha
kolliderat med grinden. Telfern kan därefter inte köras vidare förrän den
säkerhetsklassificerade givaren på säkerhetsgrinden signalerat att grinden är helt uppfälld.
Därefter kan telfern köras in med storsäcken in i tömningsfickan till dess att telfern nått sitt
ändläge på åksträckan. Säkerhetsgrinden stängs automatiskt efter det att givaren uppe på
telfern signalerat avvikande induktion efter det att den passerat den upphängda stålstaven.
Nu är storsäcken helt inne i tömningsfickan som kan börja sänkas ner för att tömmas på sitt
innehåll.
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Vid byte av material fungerar processen på liknande sätt som när storsäcken kördes in.
Storsäcken kan lyftas upp och därefter köras tillbaka till dess att givaren som är monterad på
telfern signalerat en induktiv avvikelse. Säkerhetsräcket fälls då upp och telfern kan därefter
köras tillbaka till startläget igen. Då givaren på telfern signalerat avvikande induktion efter att
den passerat änden av stålstaven, fälls säkerhetsgrinden åter igen ner.

Figur 16. Byte av material i fickan
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Konstruktion

En konstruktions hållfasthet bero på en rad olika faktorer, och det är därför viktigt att göra en
hållfasthetsanalys innan konstruktionen tas i drift. För att kunna göra en hållfasthetsanalys
behövs data gällande konstruktionens olika balktyper, infästningar och materialegenskaper
med placering inhämtas. Följande stycke kommer därför att användas till att samla in
nödvändiga data för att kunna använda detta under beräkningsdelen och vid en fullständig
hållfasthetsanalys av det nya konstruktionsförslaget.

Figur 17. Befintlig konstruktion med vy ovanifrån

Eftersom alla konstruktionselement är sammanfogade genom svetsning, innebär detta att varje
infästning måste analyseras var för sig utifrån de extremfall av laster som verkar på
konstruktionen. En analys kommer därför att genomföras i form av en FEM-analys samt
jämförande med manuella kontrollberäkningar vilket kommer att åskådliggöras i en senare del
av rapporten. Utifrån de avgränsningar som har gjorts antas befintlig konstruktion tillhörande
grundkonstruktionen äga de kvalitéer och egenskaper som efterfrågas eftersom dessa
betraktas som kraftigt överdimensionerande.
Enligt indata består alla erlagda svetsfogar som använts vid infästning av balkar, av materialet
ok48. Svetspinne ok48, och har enligt ESAB en sträckgräns på 445 MPa. [10]
Då svetsfogen är ojämnt fördelad blir variationen på a-måttet stor beroende på vart på fogen
mätningarna genomförs. Det är därför inte osannolikt att ett medelvärde på a-måttet skulle
stämma bra överens med verkligheten. Dock är svetsfogen lagd på ett sådant sätt att det vore
väl komplicerat få ut ett rimligt medelvärde på a-måttet (se figur 18). Insikten om a-måttets
karaktäristiska svåruppskattade beskaffenhet har givit till följd att undersöka andra alternativ,
vilket blivit till följd att istället undersöka ett teoretiskt a-mått som följd på erforderlig
svetsfog. Detta kommer därför att undersökas vidare i resultatdelen med avseende på kritiska
områden vilka baseras på de skjuvspänningar som framhävs enligt FEM-analysen.
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Figur 18. Ojämnheter i svetsfogen

Utsatta områden där det finns risk för skjuvning på svetsfogen, har identifierats och
sammanställts i tabell 1 här nedan. Noderna representerar det område utifrån vad som
redovisas från den FEM-analys som genomförs i resultatdelen (se figur 23).
Tabell 1. Område med risk för skjuvning på svetsfog

Nod
A
L
N

Antal fogar [n]
2
2
2

Sidlängd [L]
150 mm
82 mm
82 mm

Antal fogar n, är det antal fogar som är placerade på ett sådant sätt att de tar upp den
skjuvande kraften längsmed hela sin längd L.
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Platsbundna hinder

Vad som framgår av bilden här nedan är att nuvarande ventilationsdragning är placerad på ett
sådant sätt att det skulle utgöra ett hinder mot att kunna installera de nya tömningsstationerna.
Syftet med ventilationen är att suga in partiklar som sprids i luften då materialet från
storsäckarna töms, vilket även måste kunna fungera efter de nya tömningsstationerna
installerats och är på plats. Regleringstrummans funktion är att genom att reglera tillhörande
spjäll, kunna reglera flödet som ventilationskanalen suger upp partiklarna med.

Regleringstrumma

Spjäll

Figur 19. Befintlig ventilation över berörd platsyta
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Ett sätt att placera om ventilationsrören vore att
installera nya ventilationskanaler på ytterväggen
utanför, och därefter koppla på ventilationen på
baksidan av tömningsfickorna. Dock bör
regleringstrumman med tillhörande spjällhandtag
vara placerad på ett sådant sätt att det går att komma
åt anläggningen vid enstaka behov. Det lämpar sig
därför dåligt att placera regleringstrumman på
ytterväggen utanför där ingen åtkomlighet finns.
Detta skulle kunna lösas genom att installera de nya
tömningsstationerna på den plats som de tre
Inkommande
oanvändbara fickorna till vänster (figur 19) upptar.
ventilationsrör
Detta eftersom regleringstrumman då kan placeras
på samma position den har idag genom att istället
vrida regleringstrumman 90 grader och därefter
koppla på den med en ny ventilationskanal från
ytterväggens utsida. Fördelen med detta är även det
medför mindre komplikationer vid rivning eftersom
det
finns
placerat
specialutsug
och
elkabeldragningar
från
tidigare Figur 20. Ventilation på utsidan av väggen
produktionskörningar på den plats rakt under regleringstrumman. Hur det nya
ventilationssystemet är tänkt att se ut illustreras i figur 21 här nedan.

Påkopplas här

Figur 21. Ny dragning av ventilationssystemet
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3.2 Insamlande av underlag

Här sammanställs det underlag som bedöms vara nödvändigt för att kunna utföra de
kommande analyser som genomförs i rapporten.

7
6

9

8

4
2

3

1

5

Figur 22. Identifikation och benämning av befintliga balkelement

Positioneringen i tabell 2 och 3 förhåller sig enlighet med vad som åskådliggörs ur figur 22.
Samtliga värden är hämtat ur BE Groups tabeller om mekaniska egenskaper, [13] och Karl
Björks formler & tabeller. [11].
Tabell 2. Material och egenskaper

Pos

Beteckning, Stålsort

Typ av element

𝝆 [𝒌𝒈/𝒎𝟑 ]

𝝈𝑹𝒆𝑳 [MPa]

𝑰𝒙 [𝒎𝟒 ]

1
2
3
4
5
6
7
8

S355J2
S355J2
S355J2
S355J2
S355J2
S355J2
S355J2
S355J2

VKR 150x150x5
IPE 500
IPE 500
IPE 240
VKR 100x100x5
VKR 150x150x5
HE 220A
VKR 150x150x5

7850
7850
7850
7850
7850
7850
7850
7850

355
355
355
355
355
355
355
355

9,94 ∙ 10−6
4,82 ∙ 10−4
4,82 ∙ 10−4
3,892 ∙ 10−5
4,74 ∙ 10−6
9,94 ∙ 10−6
5,41 ∙ 10−5
9,94 ∙ 10−6
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Följande tabell har sammanställts utifrån att beräkna volymen och multiplicera med
konstruktionsstålets densitet.
Tabell 3. Samtliga elements volym och massa

Pos
1
2
3
4
5
6
7
8

Area [𝒎𝟐 ]
0,00286
0,0116
0,0116
0,00391
0,00189
0,00286
0,00643
0,00286

Längd [m]
4,905
7,050
7,050
4,500
3,580
2,935
5,127
0,415

Volym [𝒎𝟑 ]
0,0140283
0,08178
0,08178
0,017595
0,0067662
0,0083941
0,01887205
0,0011869

Massa [kg]
110,1
642
642
138,1
53,1
65,9
148,1
9,3
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3.3 Parametrar och ekvationer
För olika stålkvalitéer brukar elasticitetsmodulen anta värden mellan 200 till 210 GPa, och
Poisson’s tal värden mellan 0,3 till 0,35. [2] Beräkningarna utgår därför ifrån följande
materialparametrar:
𝐸 = 200 𝐺𝑃𝑎
𝜈 = 0,3
Konstruktionens egenvikt har tagits med i beräkningarna vilket valts att benämnas som den
utbredda lasten 𝑞, och den pålagda lasten som 𝑚, där telferns och åkvagnens sammanlagda
egenvikt uppgår till 2120 kg. Konstruktionsstålets densitet ges av nedanstående ekvation:
𝜌 = 7850 𝑘𝑔/𝑚3
Volymen ges som bekant i (𝑚3 ), av ekvation:
𝑉 = 𝐴𝑡𝑣ä𝑟 ∙ 𝐿

(3.1)

Egenvikten har därefter beräknats till (N), genom ekvation:
𝑚𝑒𝑔𝑒𝑛 = 𝑉 ∙ 𝜌

(3.2)

Och den utbredda lasten i (N/m), genom ekvation:
𝑞=

𝑚𝑒𝑔𝑒𝑛
𝐿

(3.3)

Den pålagda lasten inklusive telferns och åkvagnens egenvikt ges av:
𝑚 = 𝑚𝑡𝑒𝑙𝑓𝑒𝑟 + 𝑚𝑒𝑔𝑒𝑛

(3.4)

För att beräkna erforderlig svetslängd används följande ekvationer för att bestämma
skjuvningsarean i (𝑚2 ), och skjuvspänningen i (Pa):
𝐴𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣 = 2 ∙ 𝑎 ∙ 𝐿

(3.5)

Skjuvningsspänningsmedelvärde ges av ekvation:
𝑇

(3.6)

𝜏𝑚 = 𝐴
Tillåten skjuvningsspänning ges av ekvation:
𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 = 0,6 ∙ 𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙

(3,7)

Teoretiskt erforderligt a-mått i svetsfogen ges av:
𝑇

𝑎 = 2∙𝐿∙𝜏

𝑡𝑖𝑙𝑙

(3.8)
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3.4 FEM-analys av befintlig konstruktion
En telferbalk ligger upphängd mellan två stöd och belastas med en totalvikt av 2120kg.
Konstruktionens har tre extremfall vilka alla skall undersökas. Telferbalken är en IPE-240 och
materialet konstruktionsstål med elasticitetsmodulen 200 GPa, samt 𝜐 = 0,29. I figuren här
nedanför redovisas respektive nod med bokstavsbenämning, till vilket samtliga noder
undersöks mot de tre extremfall som uppstår.

A

Fall 1

Fall 2
D

E
mg

mg

Fall 3 J
K
mg

L
M

N

F
Figur 23. Extremfall
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3.4.1 Fall 1
Reaktionskrafter

Reaktionskrafterna som uppstod efter de förutsättningar som nämns här ovan, åskådliggörs i
figur 24.
A

J
K
D

E

L
M

N

F
Figur 24. Reaktionskrafterna som verkar på konstruktionen (fall 1)

Utifrån det påståendet att konstruktionen har tre extremfall vore det rimligt om
reaktionskrafterna ger större värden i fall 2 och fall 3 för respektive ändläge på telferbalken.
Det går därför att dra slutsatsen att det i detta fall inte finns några intressanta punkter i detta
avseendet och att ingen vidare undersökning behöver genomföras i fall 1.
Deformationer

Figur 25. Nedböjning i z-led (fall 1)

Maximal deformation i z-led redovisas i figur 25, och dess värde uppgår till ungefär 5,4 mm.
De spänningar som verkar beror dels av normalspänningar på grund av de normalkrafter som
är pålagda, samt böjspänningar genom det böjmoment som uppstår.
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Eurocode 3

Standard och normer för vad som anses vara godtagbart av maximal nedböjning för en
balkkonstruktion med lyftenhet ges i enlighet med formeln:
𝛿=

𝐿
4500
=
= 9 𝑚𝑚
500
500

Då 5,4 < 9 𝑚𝑚 anses den befintliga konstruktionen vara godkänd. [14]
Spänningar

Utifrån det påståendet att konstruktionen har tre extremfall vore det rimligt om
spänningstillstånden ger större värden i fall 2 och fall 3 för respektive ändläge på telferbalken.
Därför finns det inte några intressanta punkter i detta avseendet och ingen vidare
undersökning behöver genomföras i fall 1.
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3.4.2 Fall 2
Reaktionskrafter

A

J
K
D

E

L
M

N

F

Figur 26. Reaktionskrafterna som verkar på konstruktionen (fall 2)

Reaktionskrafterna som uppstår då konstruktionen belastas är listade i tabell 4.
Tabell 4. Intressanta noder för reaktionskrafter i absolutbelopp (fall 2)

Nod
A
D
F

Reaktionskraft [N]
1668
20830
20637

Nedböjning

Figur 27 Nedböjning i z-led (fall2)
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Maximal deformation i z-led redovisas i figur 27, och dess värde uppgår till ungefär 5,1 mm.
De spänningar som verkar beror dels av normalspänningar på grund av de normalkrafter som
är pålagda, samt böjspänningar genom det böjmoment som uppstår.
Eurocode 3

Standard och normer för vad som anses vara godtagbart av maximal nedböjning för en
balkkonstruktion med lyftenhet ges i enlighet med formeln:
𝛿=

𝐿
4905
=
≈ 9,8 𝑚𝑚
500
500

Då 5,1 < 9,8 𝑚𝑚 anses den befintliga konstruktionen vara godkänd. [14]
Maximala spänningar

A

J
K
D

E

L

M

N

F
Figur 28. Maximala spänningar enligt Von Mises (fall 2)
Tabell 5. Intressanta noder för maximala spänningar (fall 2)

Nod
A
D
E
F
Max

[MPa]
0,2
39,2
47,0
10,9
47,0
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3.4.3 Fall 3

Reaktionskrafter

Reaktionskrafterna som uppstod efter de förutsättningar som tidigare nämns åskådliggörs i
figur 30.
J

A
D

K

E

L
M

N

F
Figur 29. Reaktionskrafterna som verkar på konstruktionen (fall 3)

Reaktionskrafterna som uppstår då konstruktionen belastas är listade i tabell 6.
Tabell 6. Intressanta punkter för reaktionskrafter i absolutbelopp (fall 3)

Nod
J
K
L
N

Reaktionskraft [N]
20830
10602
489
11379
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Nedböjning

Figur 30. Nedböjning i z-led (fall3)

Maximal deformation i z-led redovisas i figur 30, och dess värde uppgår till ungefär 1,2 mm.
De spänningar som verkar beror dels av normalspänningar på grund av de normalkrafter som
är pålagda, samt böjspänningar genom det böjmoment som uppstår.
Eurocode 3

Standard och normer för vad som anses vara godtagbart av maximal nedböjning för en
balkkonstruktion med lyftenhet ges i enlighet med formeln:
𝛿=

𝐿
4670
=
= 9,3 𝑚𝑚
500
500

Då 1,2 < 9,3 𝑚𝑚 anses den befintliga konstruktionen vara godkänd. [14]
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Maximala spänningar

A

J

G
D

K
E

L

N
M
F

Figur 31. Maximala spänningar enligt Von Mises (fall 3)
Tabell 7. Intressanta noder för maximala spänningar (fall 3)

Nod
J
K
L
N
Max

[MPa]
32,3
1,2
0,4
1,3
50
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3.4.4 Verifiering och validering
Fall 1
Nedböjning

Då 6,3 < 9 𝑚𝑚 anses den befintliga konstruktionen vara godkänd. [14]
Att nedböjningen inte blir större än 6,3 mm verifieras genom handberäkning som redovisas
genom fall 1a i bilaga 4.
Spänningar

På grund av att spänningstillståndet är högre i fall 2 och fall 3 behöver ingen vidare
undersökning genomföras inom detta område i fall 1.
Knäckning

På grund av att spänningstillståndet är högre i fall 2 och fall 3 behöver ingen vidare
undersökning genomföras inom detta område i fall 1.
Skjuvning

På grund av att spänningstillståndet är högre i fall 2 och fall 3 behöver ingen vidare
undersökning genomföras inom detta område i fall 1.
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Fall 2

Nedböjning

Då 9,0 < 9,8 𝑚𝑚 anses den befintliga konstruktionen vara godkänd. [14]
Att nedböjningen inte blir större än 9,0 mm verifieras genom handberäkning som redovisas
genom fall 2a i bilaga 4.
Spänningar

Säkerhetsfaktorn för konstruktionen beräknas utifrån det värde på maximal spänning i
konstruktionen och sträckgränsen för det valda materialet.
𝑅𝑒𝑙
355 ∙ 106
𝑛𝑠 =
=
≈ 7,5
𝜎𝑚𝑎𝑥
47 ∙ 106
Säkerhetsfaktorn uppfyller kraven för vad som anses vara godkänt för konstruktioner med
lyftanordningar (se bilaga 14).
Knäckning

Att risken för knäckning är näst intill obefintlig verifieras genom fall 2b i bilaga 4.
Skjuvning

Teoretiskt erforderligt a-mått är 0,2 𝑚𝑚, vilket verifieras enligt fall 2c i bilaga 4.
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Fall 3

Nedböjning

Standard och normer för vad som anses vara godtagbart av maximal nedböjning för en Då
1,2 < 9,3 𝑚𝑚 anses den befintliga konstruktionen vara godkänd. [14]
Att nedböjningen inte blir större än 3,2 mm verifieras genom handberäkning som redovisas
genom fall 3c i bilaga 4.
Spänningar

Säkerhetsfaktorn för konstruktionen beräknas utifrån det värde på maximal spänning i
konstruktionen och sträckgränsen för det valda materialet.
𝑅𝑒𝑙
355 ∙ 106
𝑛𝑠 =
=
≈7
𝜎𝑚𝑎𝑥
50 ∙ 106
Säkerhetsfaktorn uppfyller kraven för vad som anses vara godkänt för konstruktioner med
lyftanordningar (se bilaga 14).
Knäckning

Att risken för knäckning är näst intill obefintlig verifieras genom fall 3b i bilaga 4.
Skjuvning

De Infästningar som löper risk för skjuvning är noderna L och N. Eftersom samma
balkelement och infästingsmetod råder i båda dessa noder undersöks därför det område som
enligt beräkningsanalysen utsätts för högst verkande kraft.
Teoretiskt erforderligt a-mått 0,8 𝑚𝑚, vilket verifieras enligt fall 3c i bilaga 4.
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3.5 FEM-analys av nytt konstruktionsförslag
Det nya konstruktionsförslaget består fortfarande av en telferbalk som ligger upphängd
mellan två stöd och belastas med en totalvikt av 2120kg. Skillnaden mot den befintliga
konstruktionen är att det nu finns tre belastade likadana telferbalkar. Konstruktionen har
fortfarande tre extremfall vilka alla skall undersökas. Telferbalkarna består även här av balken
IPE-240, eftersom detta verifierats vara godkänt utifrån den analys som genomförts på
befintlig konstruktion. Materialet är likt tidigare konstruktionsstål med elasticitetsmodulen
200 GPa, samt 𝜐 = 0,3.
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F
Figur 32. Benämning av respektive nod på konstruktionen

I ett första steg användes samma dimensioner som tidigare för de tillagda balkelementen
mellan noderna B-H, C-I och G-J. Då det i en förstudie uppmärksammats att balkelement 1
(mellan nod A och E), inte uppfyller den standard och norm för vad som anses vara
godtagbart av maximal nedböjning för en balkkonstruktion med lyftenhet, har alternativa
lösningar till detta undersökts. Nedböjning utifrån den förstudie som genomförts redovisas i
figur 33.
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Figur 33. Nedböjning i z-led med enkel fyrkantsprofil i (fall2), och med randvillkoren No Translation

Maximal deformation i z-led uppgår till ungefär 36 mm.
Då 36 > 9,8 𝑚𝑚 anses den befintliga konstruktionen inte vara godkänd. [14]

Lösning på problemet

Lättast tänkbara applikation vore att addera en likadan 150x150x5-balk, ovanliggande på
redan befintligt balkelement. Detta medför att berört balkelement måste justeras i FEMprogrammet, vilket görs genom att dubblera värdet på balkens area och böjmotstånd. De nya
parametrarna som justeras redovisas i tabell 8 här nedan.
Tabell 8. Nya parametrar med avseende på dubbla balkelement mellan punk A–C

Parameter
𝐴
𝐼2
𝐼3

Ingående värde
0,0029 𝑚2
1,0174166𝑒 −5 𝑚4
1,0174166𝑒 −5 𝑚4

Utgående värde
0,0058 𝑚2
2,0348332𝑒 −5 𝑚4
2,0348332𝑒 −5 𝑚4

Införandet av ovanstående parametrar medför en minskning till en maximal nedböjning som
uppgår till 17 mm, vilket redovisas i figur 34.
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Figur 34. Nedböjning i z-led med dubbla fyrkantsprofiler i (fall 2)

Då 17 > 9,8 𝑚𝑚 ligger utanför intervallet av vad som är godkänt och förkastas därför
lösningsförslaget om att konstruera dubbla fyrkantsprofiler om 150x150x5 mm ovanpå
varandra.
Lösningsförslag två består av att ta bort befintligt balkelement och tillföra en helt ny balk som
besitter de egenskaper som efterfrågas. Vad som efterfrågas är en ökad styvhet, vilket en Ibalk lämpar sig bra till. En jämförning mellan maximal nedböjning utifrån FEM-analyser
redovisas i tabell 9, i vilket det framgår att IPE-270 lämpar sig bäst i applikationen.
Tabell 9. Jämförning mellan I-balkar.

Balkelement
IPE-240
IPE-270

Maximal nedböjning
10,5 mm
7,2 mm

Enligt standard3 med avseende på balkens längd, får maximal nedböjning inte överstiga 9,81
mm. Utifrån dessa villkor på nedböjningskrav lämpar sig IPE-270 som balkelement.
Då 7,2 < 9, ,8 𝑚𝑚 anses den befintliga konstruktionen vara godkänd. [14]
Eftersom den maximala nedböjningen baserar sig utifrån det dimensionerande fallet och
skillnaden endast beror på 0,7 mm, vore det med grund från bilaga 8, rimligtvis acceptabelt att
använda sig en IPE-240 istället för en IPE-270. Men för att vara helt säker på att
konstruktionen förhåller sig till de normer och standarder som finns och att nedböjningen inte
överstiger 9,8 mm, väljs ändå en IPE-270.
För att den nya konstruktionen skall fungera enligt de krav gällande dagens standard och
normer, måste det tillföras två nya IPE-270 balkar på var sida om de tre telferbalkarna.

3

Eurocode 3 [14]

46

3.5.1 Fall 1
Reaktionskrafter

Reaktionskrafterna som uppstår redovisas i figur 35 här nedan.

Figur 35. Reaktionskrafterna som verkar på konstruktionen (fall 1)

Utifrån det påståendet att konstruktionen har tre extremfall vore det rimligt om
reaktionskrafterna ger större värden i fall 2 och fall 3 för respektive ändläge på telferbalken
och någon vidare undersökning behöver genomföras i fall 1.
Deformationer

Maximal nedböjning i z-led redovisas i figur 36 här nedanför och dess värde uppgår till
ungefär 9,2 mm. Men enligt tidigare FEM-analys som redovisas i figur 20, framgår det att den
maximala nedböjningen inte enbart sker i telferbalken, utan är summan av hela
konstruktionens nedböjning. Det går därför bra att dra slutsatsen att den maximala
nedböjningen trots att 9,2 > 9 𝑚𝑚, inte strider mot Eurocode 3.

Figur 36. Nedböjning i z-led (fall 1)
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Spänningar

De spänningar som verkar beror dels av normalspänningar på grund av de normalkrafter som
är pålagda, samt böjspänningar genom det böjmoment som uppstår.
Eftersom böjnormalspänningarna i balken är undersamma belastning som i fall 1 för den
befintliga konstruktionen behöver ingen ytterligare undersökning i detta avseendet
genomföras.
Utifrån det påståendet att konstruktionen har tre extremfall vore det rimligt om
spänningstillstånden ger större värden i fall 2 och fall 3 för respektive ändläge på telferbalken.
Därför finns det inte några intressanta punkter i detta avseendet och ingen vidare
undersökning behöver genomföras i fall 1.
3.5.2 Fall 2
Reaktionskrafter
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Figur 37. Reaktionskrafterna som verkar på konstruktionen (fall 2)

Reaktionskrafterna som uppstår då konstruktionen belastas är listade i tabell 10.
Tabell 10. Intressanta noder för reaktionskrafter i absolutbelopp (fall 2)

Nod
A
B
C
D
E

Reaktionskraft [N]
32078
20878
20878
20878
30330
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Nedböjning

Maximal nedböjning i z-led redovisas i figur 38 och dess värde uppgår till ungefär 7,2 mm,
vilket följer de nedböjningskrav som finns att förhålla sig till. [14]

Figur 38. Nedböjning i z-led (fall2)

Maximala spänningar
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Figur 39. Maximala spänningar enligt Von Mises (fall 2)
Tabell 11. Intressanta noder för maximala spänningar (fall 2)

Nod [MPa]
A
1
Max
83
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3.5.3 Fall 3

Reaktionskrafter

Reaktionskrafterna som uppstod efter de förutsättningar som tidigare nämns åskådliggörs i
figur 40.
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Figur 40. Reaktionskrafterna som verkar på konstruktionen (fall 3)

Reaktionskrafterna som uppstår då konstruktionen belastas är listade i tabell 12.
Tabell 12. Intressanta noder för reaktionskrafter i absolutbelopp (fall 3)

Nod
G
K
L
N

Reaktionskraft [N]
29943
22657
491
10281
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Nedböjning

Figur 41. Nedböjning i z-led (fall3)

Maximal deformation i z-led redovisas i figur 41, och dess värde uppgår till ungefär 5,4 mm.
De spänningar som verkar beror dels av normalspänningar på grund av de normalkrafter som
är pålagda, samt böjspänningar genom det böjmoment som uppstår.
Eurocode 3

Standard och normer för vad som anses vara godtagbart av maximal nedböjning för en
balkkonstruktion med lyftenhet ges i enlighet med formeln:
𝛿=

𝐿
4670
=
≈ 9,3 𝑚𝑚
500
500

Då 5,4 < 9,3 𝑚𝑚 anses den befintliga konstruktionen vara godkänd. [14]

51

Maximala spänningar
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Figur 42. Maximala spänningar enligt Von Mises (fall 3)
Tabell 13. Intressanta noder för maximala spänningar (fall 3)

Nod
G
K
L
N
Max

[MPa]
0,4
8,8
1,2
1,3
84,3

52

3.5.4 Verifiering och validering
Fall 1
Nedböjning

Tidigare FEM-analys som redovisas i figur 36, framgår det att den maximala nedböjningen
inte enbart sker i telferbalken, utan är summan av hela konstruktionens nedböjning. Det går
därför bra att dra slutsatsen att den maximala nedböjningen trots att 9,2 > 9 𝑚𝑚, inte strider
mot Eurocode 3. Ovanstående resonemang redovisas i figur 25, under fall 1 för befintlig
konstruktion.
Att nedböjningen inte blir större än 6,3 mm verifieras genom handberäkning som redovisas
genom fall 1a i bilaga 4.
Spänningar

På grund av att spänningstillståndet är högre i fall 2 och fall 3 behöver ingen vidare
undersökning genomföras inom detta område i fall 1.
Knäckning

På grund av att spänningstillståndet är högre i fall 2 och fall 3 behöver ingen vidare
undersökning genomföras inom detta område i fall 1.
Skjuvning

På grund av att spänningstillståndet är högre i fall 2 och fall 3 behöver ingen vidare
undersökning genomföras inom detta område i fall 1.
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Fall 2

Nedböjning

Då 7,2 < 9,8 𝑚𝑚 anses den befintliga konstruktionen vara godkänd. [14]
Att nedböjningen inte blir större än 7,2 mm verifieras genom handberäkning som redovisas
genom fall 2a i bilaga 5.
Spänningar

Säkerhetsfaktorn för konstruktionen beräknas utifrån det värde på maximal spänning i
konstruktionen och sträckgränsen för det valda materialet.
𝑅𝑒𝑙
355 ∙ 106
𝑛𝑠 =
=
≈ 4,27
𝜎𝑚𝑎𝑥
83 ∙ 106
Säkerhetsfaktorn uppfyller kraven för vad som anses vara godkänt för konstruktioner med
lyftanordningar (se bilaga 14).
Knäckning

Att risken för knäckning är näst intill obefintlig verifieras genom fall 2b i bilaga 5.
Skjuvning

Teoretiskt erforderligt a-mått är -1,7 𝑚𝑚 , vilket verifieras enligt fall 2c i bilaga 5. Det
negativa värdet uppstår på grund av att det måste tas bort mer yta för att nå den tillåtna
spänningen. Egentligen innebär detta att det finns en god marginal för att infästningen är
tillräckligt hållfast utifrån den säkerhetsfaktorn som använts, och att infästningen inte är
dimensionerande för konstruktionsutvecklingen. Detta medför att a-måttet i svetsfogen för
infästningen inte är relevant i det här avseendet, mer än att förhindra att balken rör sig i
sidled.

Figur43. Infästning A
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Fall 3

Nedböjning

Standard och normer för vad som anses vara godtagbart av maximal nedböjning för en Då
5,4 < 9,3 𝑚𝑚 anses den befintliga konstruktionen vara godkänd. [14]
Att nedböjningen inte blir större än 3,2 mm verifieras genom handberäkning som redovisas
genom fall 3a och fall 3c i bilaga 5.
Spänningar

Säkerhetsfaktorn för konstruktionen beräknas utifrån det värde på maximal spänning i
konstruktionen och sträckgränsen för det valda materialet.
𝑅𝑒𝑙
355 ∙ 106
𝑛𝑠 =
=
= 4,21
𝜎𝑚𝑎𝑥 84,3 ∙ 106
Säkerhetsfaktorn uppfyller kraven för vad som anses vara godkänt för konstruktioner med
lyftanordningar (se bilaga 14).
Knäckning

Att risken för knäckning har säkerhetsfaktorn 13 och verifieras genom fall 3b i bilaga 5.
Skjuvning

De Infästningar som löper risk för skjuvning är noderna L och N. Eftersom samma
balkelement och infästingsmetod råder i båda dessa noder undersöks därför det område som
enligt beräkningsanalysen utsätts för högst verkande kraft.
Teoretiskt erforderligt a-mått är 2 𝑚𝑚, vilket verifieras enligt fall 3d i bilaga 5.
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3.6 Installation

Här sammanställs den del av resultatet som behövs för att genomföra en installation av
samtliga delar av konstruktionsutvecklingsarbetet. Följande material är också tänkt att fungera
som underlag för företaget vid beslutsfattandet, såväl som vid installation av
konstruktionsutvecklingen.
I figuren nedan visas hur den nya konstruktionen är tänkt att se ut efter det att
installationsarbetet är slutfört.

Figur 44. Översiktsbild över konstruktionsförslaget
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3.6.1 Balkelement
14

15

17

16

13
Figur 45. Identifikation och benämning av nytillkomna balkelement

Positioneringen i tabell 14 och 15 förhåller sig enlighet med vad som åskådliggörs ur figur 45.
Samtliga värden är hämtat ur BE Groups tabeller om mekaniska egenskaper, [13] och Karl
Björks formler & tabeller. [11].
Tabell 14. Material och egenskaper

Pos

Beteckning, Stålsort

Typ av element

𝝆 [𝒌𝒈/𝒎𝟑 ]

𝝈𝑹𝒆𝑳 [MPa]

𝑰𝒙 [𝒎𝟒 ]

13
14
15
16
17

S355JR
S355JR
S355JR
S355JR
S355JR

IPE-270
IPE-270
IPE-240
IPE-240
IPE-240

7850
7850
7850
7850
7850

355
355
355
355
355

5,79 ∙ 10−5
5,79 ∙ 10−5
3,892 ∙ 10−5
3,892 ∙ 10−5
3,892 ∙ 10−5

Tabell 15. Samtliga elements volym och massa

Pos
13
14
15
16
17

Area [𝒎𝟐 ]
0,00459
0,00459
0,00391
0,00391
0,00391

Längd [m]
4,915
4,185
4,346
4,346
4,288

Volym [𝒎𝟑 ]
0,022559
0,019209
0,016993
0,016993
0,016767

Massa [kg]
177
151
133
133
131

57

3.6.2 Tömningsficka för storsäck

Då dessa fickor har beställts och säljaren inte vill dela med sig om några detaljerade uppgifter
kring deras produkt, har underlag gällande ritning och material tillhandahållits av företagets
arkiveringssystem. Ritning över tömningsficka och säkerhetsgrind behandlas i avsnittet för
ritningsunderlag över befintlig utrustning, och uppgifter kring material redovisas i figur 83
under bilaga 7. Eftersom produkten tidigare köpts in av Vebe-teknik AB, saknas detaljerade
uppgifter på grund av att företaget valt att inte dela med sig av dessa. För att uppnå
examensarbetets mål har det därför inneburit att nytt ritningsunderlag behövts skapas.
Därefter har det tagits in offert från TSM, utifrån det ritningsunderlag som tagits fram.
Tabell 16. Tillhörande komponenter per tömningsstation

Pos
18
19
20

Benämning
Omrörare för tömningsficka
Tömningsficka, (ej omrörare)
Säkerhetsgrind med tillhörande komponenter

Status
I lager
Beställningsvara TSM
Beställningsvara TSM

19
20

18
Figur 46. Ny konstruktion med vy framifrån

Ett uppenbarande problem med att installera tömningsstationerna så som illustreras i
figur 46, är att säkerhetsgrindarna kommer att stöta i varandra då de fälls upp och
tillbaka ned i position. Problemet löses genom att montera grindarna lite omlott, vilket
därför möjliggör att grindarna kan positioneras obehindrat.
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3.6.3 Telfer
Säkerhet

I enlighet med maskindirektivet 2006/42/EG, ansvarar tillverkare för att själv vidta eller låta
vidta lämpliga åtgärder, säkerställa att enheten kan utföra sina funktioner på ett säkert sätt.
Detta innebär således att tillverkarna själva ansvarar för de statiska och dynamiska prov som
skall genomföras på alla maskiner för lyft innan de tas i drift. Tillverkarna ansvarar även för
att de kedjor,kättingar,linor och vävband skall vara märkt med kontaktuppgifter samt det
relevanta certifikatets identifikationsnummert. [1]
Enligt de säkerhetskrav mot mekanisk hållfasthet som behandlas i teoretiska studier och står
beskrivet under rubriken Maskindirektivet 2006/42/EG, garanterar säljaren på KLAB att
dessa säkerhetskrav upprätthålls. Ovanstående uppgifter där säljaren tar på sig ansvaret
gällande kättingtelfer inkl. åkvagn framgår tydligt under övrigt i bilaga 3.
Styrenhet

Utifrån ett nära samarbete med KLAB kan det presenteras tre alternativ för styrenheter.
Alternativ ett består av en hängande styrenhet i fast läge, vilket följer med som en
standardlösning vid köp av telfers. Alternativ två består av en hängande styrenhet fast
monterad på telfern, vilket medför att styrenheten följer med telfern in i tömningsfickan. Det
tredje alternativet består av en radiostyrd enhet vilket möjliggör styrning av telfers från en
radie av 75 m. Alternativ tre går att tillämpa såväl på nya som på redan befintliga telfrar vilket
kan ses i bilaga 10, där KLAB´s säljare presenterar ett framtaget pris för två styrenheter med
kapacitet att kunna styra alla fem av företagets totala telfrar efter det att två nya adderats.
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3.6.4 Platsbundna hinder

En korrekt utförd analys med materialspecificering av ny ventilationsdragning har ej
genomförts på grund av den snäva tidsram som arbetet har att förhålla sig till. Det skall dock
påpekas att noggrannheten gällande den nya ventilationsdragningens beskaffenhet ej är av den
karakteristiska betydelsen som övriga delar av arbetet. Med reservation för viss avvikande
ges därför ett ungefärligt mått på ventilationsrörens dimensioner i förhållande till den nya
dragningen som redovisas i figur 48, vilket åskådliggörs i tabell 17 här nedanför. Eftersom
operatörerna påtalat att insuget av damparticklar inte fungerar särskilt bra, har förutom rörens
placering, också diametern för de rör som kopplas samman med tömningsfickorna ändrats
från 160 till 200 mm. Den ökande arean och optimerade placeringen av insuget förväntas lösa
problemet med den höga halten av damparticklar och bidra till en bättre arbetsmiljö.
Tabell 17. Ny ventilation

Pos
21
22

Diameter [mm]
225
200

Längd [mm]
8000
11500

22
21

Figur 47. Förslag på ny ventilationsdragning

Med reservation för viss avvikande ges därför ett ungefärligt mått på ventilationsrörens
dimensioner i förhållande till den nya dragningen, vilket redovisas i figur 47.
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3.6.5 Specifikation
Här sammanställs de produkter som ur ett installationsperspektiv ger en god översyn
och bidrar till att underlätta det framtida montagearbetet. Specifikationen avser
konstruktionsutvecklande element varav telferenhet med tillhörande komponenter ej
ingår. För fullständig produktspecifikation, se tabell 22 under slutsats.
Tabell 18. Lista över nödvändiga produkter

Antal
2
3
2
2
2
1
1

Materialspecifikation
Överliggande balkar, IPE-270
Telferbalkar, IPE-240
Omrörare för tömningsficka
Tömningsficka för storsäck, (ej omrörare)
Säkerhetsgrind inkl. komponenter
Ventilationsrör, diametern 225 mm
Ventilationsrör, diametern 200 mm

Tabell
14
14
16
16
16
17
17

Pos
13, 14
15, 16, 17
18
18
20
21
22

Status
Beställningsvara
Beställningsvara
I lager
Beställningsvara
Beställningsvara
Beställningsvara
Beställningsvara

3.6.6 Driftförutsättningar
Besiktning och provlyftning

Besiktning och provlyftning av konstruktionen skall vara i enlighet med maskindirektivet
2006/42/EG.
Att detta följs säkerställs genom bilaga 9, där mailkontakt med
besiktningsbolaget G-ack AB, garanterar att besiktningen är i enlighet med arbetsmiljöverket
s föreskrift AFS 2003:6. Detta innefattar att konstruktionen skall vara konstruerad på ett
sådant sätt att den klarar en testfaktor med avseende på dynamisk provning som är satt till
𝑡𝑑 = 1,1.
Service och underhåll

Efter diskussion med chefen för service och underhåll på företaget, har det framkommit att
Tarkett köper in denna tjänst genom ett annat företag, och fortsatt undersökningsarbete inom
området är därför inte relevant i det här avseendet. Service och underhåll av företagets
konstruktioner sköts av företaget Konecranes, och med det avslutas arbetets bindning efter det
att provlyft i samband med en besiktning genomförts.
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4 Resultat och Analys
4.1 Framtaget underlag

Här sammanställs det material som utifrån genomfört arbete, klassificerats som viktigt
underlag inför en kommande installation av en konstruktionsutveckling.

4.1.1 Specifikation av ritningsunderlag
Tabell 19. Lista över adderade konstruktionselement med tillhörande ritningsnummer

Ritnings nr
3-008644
3-008644
3-008644
3-008645
3-008645
1-016365
3-008649

Benämning
3 st. telferbalkar, IPE-240
3 st. plåt, 120x115x10 mm
1 st. plåt, 120x150x10 mm
2 st. överliggande balkar, IPE-270
1 st. plåt, 180x135x10 mm
Säkerhetsgrind
Tömningsficka för storsäckar

4.1.2 Nykonstruerat ritningsunderlag

Figur 48. Huvudritning över konstruktionsutvecklingen
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Figur 49. Telferbalkar

Figur 50. Längsgående balkar med fäste i takstolarna

63

4.1.3 Ritningsunderlag över befintlig utrustning

Figur 51. Huvudritning över tömningsficka (Uppritat utifrån befintlig utrustning)

Figur 52. Överdel av tömningsficka
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Figur 53. Underdel av tömningsficka

Figur 54. Säkerhetsgrind, (Uppritat utifrån befintlig utrustning)
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4.2 Kostnadskalkyl
Kostnadskalkylen avser endast produktbaserat material, varav kostnader för
förbrukningsmaterial och internt arbete tillkommer. Utifrån uppgifter tillhandahållna från
företaget har dessa kostnader uppskattats (U), utan stöd av referens, vilket medfört att något
underlag därför inte finns bifogad.
Kostnadsuppgifter på tömningsficka för storsäckar saknas från tillverkaren, med anledning av
att Vebe-teknik AB, inte hunnit återkoppla enligt den tidsplan examensarbetet har haft att
förhålla sig till. Istället har ett annat alternativ till kostnadsförslag tagits fram, i vilket som
utgår från att TSM står för tillverkningen. Underlaget har tagits fram med stöd från
handledaren och montageledaren på företaget för det aggregat som konstruktionsutvecklingen
avser.
Tabell 20. Framtagen kostnadskalkyl

Antal
2st
2st
2st
2st
3st
2st
1st
1st
2st
2st

Specifikation
2-tons kättingtelfer
Elektrisk åkvagn
Flexibelt kablage
Storsäck-ok
IPE 240
IPE 270
Ventilationsrör ∅225, med L=8000 mm
Ventilationsrör ∅200, med L=11500 mm
Tömningsficka för storsäck
Säkerhetsgrind med tillhörande komponenter
Demontering, montage och installation av konstruktionen
Montering och demontering av byggställning
Installations och materialkostnad för dragning av el
Besiktning och provlyftning
Teknisk manualbeskrivning
Systeminläggning av tillhandahållet underlag
Summa
Oförutsett ca 10%
Totalt

Kostnad
35000
12000
6000
7000
14000
10000
3000
5000
75000
32000
85000
15000
18000
9000
15000
4000
345000
35000
380000

Bilaga
3
3
3
6
11
11
15
15
11
11
11
U
U
U
U
U
U
U
U
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5 Diskussion
Materialval

Även om ingen undersökning gällande alternativa materialval genomförts, antas låglegerat
konstruktionsstål S355JR vara ett mycket bra val för konstruktionens applikation. Dels
eftersom materialets kostnad är förhållandevis låg samt att dess svetsbarhet och
bearbetningsbarhet är mycket god.
Vidare undersökning gällande materialval för tillhörande tömningsfickor med austenitiskt
rostfritt stål och beteckningen EN 1,4301, skulle däremot kunna vara relevant att genomföra.
Detta påstående grundar sig i att tömningsfickan i dess applikation utsätts för en miljö där
materialets fysikaliska egenskaper som till exempel materialets höga motståndskraft mot
korrosion, och hög temperatur inte kommer till någon nytta.
Hållfasthetsanalys

Eftersom fall två är dimensionerande utifrån de tre extremfallen som uppstår och skillnaden
för acceptabel nedböjning endast beror på 0,7 mm, vore det med grund från bilaga 8,
rimligtvis acceptabelt att använda sig en IPE-240 istället för en IPE-270. Men för att vara helt
säker på att konstruktionen förhåller sig till de normer och standarder som finns och att
nedböjningen inte överstiger 9,8 mm, väljs ändå en IPE-270.
Den chockvärmebehandling som svetsning innebär får till följd av att svetsförbandets
egenskaper påverkas. Den relativt snabba nedkylningen kan ge upphov till dragspänningar i
svetsen, vilket balanseras av krafter i materialet som omsluter svetsfogen. Tvärspänningarna
är oftast mindre än de spänningar i längsled trots att de är fördelade på samma sätt med högsta
spänningar i mitten och intill svetsgodset, som kan ge upphov till deformationer.
Formförändringsförmågan hos zonen med den minsta segheten bestämmer svetsförbandets
hållfasthet. Detta sker på grund av att de spröda zonerna till följt av sitt läge förskjutits
tillsammans med de mer töjbara material-partiklarnas formförändringar. Detta medför där av
att spänningsfördelningen över tvärsnittet är beroende av spänningstöjningslagarna för de
enskilda zonerna i svetsfogen. Det är därför högst troligt att varken grundmaterialet eller
svetsgods kommer att avgöra förbandets hållfasthet, p.g.a. den strukturellt påverkade zonen
här igenom blir bestämmande. [10]
Hållfastheten i svetsfogen är i allra högsta grad beroende på om fogen erlagts på ett sådant
sätt att det uppstår en båge eller urgröpning. En urgröpt kälsvetsfog är att föredra dels på
grund av att a-måttet blir maximerande centralt i fogen, samt genom att det uppstår mjukare
spänningsövergångar i den strukturellt påverkade zonen.
Utifrån ovanstående text vore det säkraste alternativet att dimensionera upp a-måttet. Enligt
inhämtade svetsdata för kälfog på konstruktionsstål, är ett a-mått på 3 mm vanligt
förekommande för svetsade konstruktionsanläggningar.4

4

Lindström, B. m.fl. (1992, s.723) Karlebo handbok (utgåva 14), Liber Utbildning.
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Utmattning

Avgörande faktorer vid materialutmattning är att jämföra materialpåkänning med
materialhållfasthet, där bedömningen av materialpåkänning och bestämning av
materialhållfastheten kan anbringa stor osäkerhet. [2]
För att uppskatta en säkerhet mot utmattning baseras den nya konstruktionen på en
säkerhetsfaktor 𝑛𝑠 utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Utöver en väl tilltagen
säkerhetsfaktor är det allmänt känt att faktorer som till exempel ytfinhet, materialvolym och
vistelsemiljö sänker utmattningsgränsen. Utifrån en vistelseanalys har det visats sig att
konstruktionen som befinner sig i en inomhusmiljö, ej löper risk för korrosion eller
exponering av ämnen som kan bidra till annan form av kemisk reaktion. Vidare undersökning
mot utmattning vore intressant att genomföra, men på grund av att konstruktionen är
dimensionerad mot en väl tilltagen säkerhetsfaktor, och med tanke på den tidsram arbetet har
att förhålla sig till, är det nödvändigt att avgränsa arbetet och avsluta undersökningen här.
Ventilation
Eftersom operatörerna påtalat att insuget av dammpartiklar inte fungerar särskilt bra, har
förutom rörens placering, också diametern för de rör som kopplas samman med
tömningsfickorna ändrats från 160 till 200 mm. Den ökande arean och optimerade
placeringen av insuget förväntas lösa problemet med den höga halten av dammpartiklar och
bidra till en bättre arbetsmiljö.
Manövrering av telfers

Tre alternativ på styrenheter har tagits fram för att kunna manövrera telfers. Dessa alternativ
presenteras i en tabell som finns placerad i anslutning till texten här nedan och där samtliga
har en leveranstid på mellan 4–6 veckor efter gjord beställning. För beslutsfattning rörande
dessa tre alternativ skall det dock framläggas att materialbyte sker ungefär 6 gånger per skift,
varav två av dessa berör tömningsstationen 9an.
Tabell 21. Uppgifter från KLAB, med hänvisning till bilaga 3 & 10

Alternativ
1
2
3

Placering
Hängandes från fast telfer
Hängandes från fast punkt
Trådlös radiostyrning

Kostnadsjämförelse
Standardlösning
+2900/telfer, Flexibelt kablage
+8700/telfer, Radiosändare

Driftförutsättningar

För att konstruktionen skall vara godkänd att användas, krävs en opartisk besiktning med
provlyftning utifrån de föreskrifter som presenteras i Maskindirektivet 2006/42/EG.
Kostnadsförslag och underlag rörande slutbesiktning presenteras i bilaga 9 och är hämtat
från G-ack AB, eftersom Tarkett har en överenskommelse med besiktningsbolaget.
Kostnadskalkyl

Kostnadskalkylen avser endast specificerade tjänster och produkter, varav kostnader för
förbrukningsmaterial och internt arbete tillkommer. Underlaget har tagits fram med stöd från
handledaren och montageledaren på företaget för det aggregat som konstruktionsförslaget
avser.
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6 Slutsats
Hållfasthetsanalys

För att den nya konstruktionen skall fungera enligt de krav gällande dagens normer, måste det
tillföras två nya IPE-270 balkar på var sida om de tre telferbalkarna.
Teoretiskt erforderligt a-mått har beräknats till ungefär 2 𝑚𝑚, och där det dimensionerande
området befinner sig i nod N, vilket verifieras enligt fall 3d i bilaga 5. Eftersom
svetsförbandets formförändringsförmåga är beroende av hårdheten och sprödheten i
övergångszonen, vilket kan variera beroende på den mänskliga faktorn vid påläggning av
svetsfogen, måste därför detta betraktas därför som en tänkbar felkälla. För att säkerställa att
det finns en god marginal för att infästningen är tillräckligt hållfast utifrån den
säkerhetsfaktorn som använts, bör konstruktionen därför svetsats på ett sådant sätt så att
samtliga svetsfogar erhåller ett a-mått med medelvärdet 3 mm.
Underlag

Framtaget underlag presenteras i tabell 22, över vad som anses vara nödvändigt inför en
installation av den nya lyftkonstruktionen. Specifikationen utgår från att företaget väljer
alternativ 2 som presenteras i tabell 21 i diskussionsdelen, eftersom det är detta alternativ
företaget använder sig av idag, (se figur 60 i bilaga 2). Företaget står för förbrukningsmaterial
och ansvarar själva för att konstruktionen installeras på ett korrekt sätt utifrån det underlag
som examensarbetet bidragit med.
Tabell 22. Specifikation

Hänvisning Benämning
Figur 50, s60 3 st. telferbalkar, IPE-240
Figur 50, s60 3 st. plåt, 120x115x10 mm
Figur 50, s60 1 st. plåt, 120x150x10 mm
Figur 50, s60 2 st. överliggande balkar, IPE-270
Figur 50, s60 1 st. plåt, 180x135x10 mm
Figur 53, s62 Tömingsficka för storsäck, (ej omrörare)
Figur 56, s63 Säkerhetsgrind med tillhörande komponenter
Figur 66, s72 2 st. kättnigtelfrar, 2-tons lyftkapacitet
Figur 76, s82 Eletrisk åkvagn
Figur 79, s85 Flexibelt kablage
Figur 80, s86 Lyftok för storsäck, 1,5-ton
Figur 52, s61 Omrörare för tömningsficka
Figur 48, s58 Ventilationsrör ∅225, med L=5500 mm
Figur 48, s58 Ventilationsrör ∅200, med L=2800 mm

Status
Beställningsvara, TSM
Beställningsvara, TSM
Beställningsvara, TSM
Beställningsvara, TSM
Beställningsvara, TSM
Beställningsvara, TSM
Egentillverkning, Tarkett
Beställningsvara, KLAB
Beställningsvara, KLAB
Beställningsvara, KLAB
Beställningsvara, Certex
Finns i lager, Tarkett
Beställningsvara, Lindab
Beställningsvara, Lindab

Kostnadskalkyl

Totalkostnaden för ombyggnationen har beräknats uppgå till ungefär 380 tusen kronor, vilket
innebär att investeringen medför en förtjänst först efter 8 månader, (Se tabell 20).
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Bilaga 1: Plastmattor

Figur 55. 3-dimensionell modell, hämtad från Tarkett.com
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Bilaga 2: Bilder från produktionen

Figur 56. Svetsförband mellan balkelement 1 & 2

Figur 57. Svetsförband mellan balkelement 1 & 5

Figur 58. Ledtruck används för påfyllning av material

Figur 59. Sprättknivar i tömningsfickan
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Figur 60. Säkerhetsgivare monterad på grind

Figur 61. Ljusavskiljningsgivare monterad på telfern

Figur 62. Nedhängande styrenhet för telfern

Figur 63 Påfyllt material inne i tömningsfickan
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Bilaga 3: Kostnadskalkyl KLAB

Figur 64. Kostnadskalkyl, s 1
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Figur 65. Kostnadskalkyl, s 2

76

Figur 66. Kostnadskalkyl, s 3
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Figur 67. Kostnadskalkyl, s 4
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Figur 68. Kostnadskalkyl, s 5
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Figur 69. Kostnadskalkyl, s 6
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Figur 70. Kostnadskalkyl, s 7
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Figur 71. Kostnadskalkyl, s 8
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Figur 72. Kostnadskalkyl, s 9
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Figur 73. Kostnadskalkyl, s 10
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Figur 74. Kostnadskalkyl, s 11
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Figur 75. Kostnadskalkyl, s 12
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Figur 76. Kostnadskalkyl, s 13

87

Figur 77. Kostnadskalkyl, s 14
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Figur 78. Kostnadskalkyl, s 15
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Figur 79. Kostnadskalkyl, s 16
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Bilaga 4: Handberäkning av befintlig konstruktion
Hänvisning av beräkningsstöd gällande ekvationer för beräkning av exempelvis egenvikt,
utbredd last och erforderligt a-mått, ges under rubriken parametrar och ekvationer.
Fall 1a

Här undersöks extremfallet då lasten är placerad på mitten av balkelementet mellan punkterna
B och E, vilket kommer att resultera i störst nedböjning på telferbalken. Ytterligare
undersökning i fall 1 behövs inte eftersom 𝑅𝐵 & 𝑅𝐸 kommer att vara större i fall 2 och fall 3.
Friläggning

q=301Nm
RD

RJ
(mT)g
L1=4500 mm

Jämviktsekvation
↑ : 𝑅𝐷 − (𝑚 𝑇 )𝑔 − 𝑞𝐿1 + 𝑅𝐽 = 0

Symmetri ger:
𝑅𝐷 = 𝑅𝐽 =

(𝑚 𝑇 )𝑔 + 𝑞𝐿1 (2120) ∙ 9,81 + 301 ∙ 4,5
=
= 11076 𝑁
2
2

Nedböjning

Nedböjningen 𝑓 = 𝑓1 + 𝑓2 kan beräknas genom att addera elementarfall 5 och 6, vilket
beskriver en upplagd balk på två stöd med en punktlast i mitten samt en utbredd last.
Elementarfall 5:
𝑓1 =

(𝑚 𝑇 )𝑔𝐿3
(2120)𝑔 ∙ 4,53
=
= 5,07 𝑚𝑚
48𝐸𝐼
48 ∙ 200 ∙ 109 ∙ 3,892 ∙ 10−5

Elementarfall 10:
𝑓2 =

5𝑄𝐿3
5 ∙ 301 ∙ 4,54
=
= 0,2 𝑚𝑚
384𝐸𝐼 384 ∙ 200 ∙ 109 ∙ 3,892 ∙ 10−5
𝑓 = 5,27 𝑚𝑚
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Fall 2a
Friläggning

q=220,2 Nm

RA
L1=4905 mm

RD

RE

L2=588,5 mm

Jämviktsekvation

↑ : 𝑅𝐴 − 𝑞𝐿1 − 𝑅𝐷 + 𝑅𝐸 = 0 (1)
↻ 𝐴: 𝑞 ∙ (

𝐿1 2
2

) + 𝑅𝐷 ∙ (𝐿1 − 𝐿2 ) − 𝑅𝐸 ∙ 𝐿1 = 0 (2)

(1) & (2) ger:
𝐿1 2
4,9052
𝑅𝐷 ∙ (𝐿1 − 𝐿2 ) + 𝑞 ∙ ( 2 ) 21474,5 ∙ 4,3165 + 220,1 ∙ ( 2 )
𝑅𝐸 =
=
𝐿1
4,905
𝑅𝐸 = 19437,7 𝑁
&
𝑅𝐴 = 3115,8 𝑁
Då stödkraften 𝑅𝐴 & 𝑅𝐸 är maximerade i detta fall, innebär detta att är det också dessa krafter
som används i beräkningarna för närliggande konstruktionselement och infästning i punkterna
A och E.
Nedböjning

Nedböjningen 𝑓 = 𝑓1 + 𝑓2 kan beräknas genom att addera elementarfall 6 och 10, vilket
beskriver en upplagd balk på två stöd med en punktlast ej i mitten samt en utbredd last.
Elementarfall 6:
𝑓2 =
Elementarfall 10:

𝐹𝑎2 𝑏 2
21474,5 ∙ 0,58852 ∙ 4,31652
=
= 4,74 𝑚𝑚
3𝐸𝐼𝐿
3 ∙ 200 ∙ 109 ∙ 9,94 ∙ 10−6 4,905

5𝑄𝐿3
5 ∙ 220,1 ∙ 4,9054
𝑓2 =
=
= 0,83 𝑚𝑚
384𝐸𝐼 384 ∙ 200 ∙ 109 ∙ 9,94 ∙ 10−6
𝑓 = 5,57 𝑚𝑚
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Fall 2b

Här används stödkraften 𝑅𝐷 som kraft för att jämföra mot knäckningskraften 𝑃𝑘𝑟𝑖𝑡 och på så
sätt beräkna säkerhetsfaktorn mot knäckning i konstruktionselementet mellan punkterna C
och D.
Friläggning

RE

Lkr=4905 mm

RF

Jämviktsekvation

↑ : 𝑅𝐸 + 𝑚𝑔 − 𝑅𝐹 = 0
Balkelementets egenvikt hämtas ur tabell 17, vilket ger:
𝑅𝐸 = 𝑅𝐹 = 20110,8 𝑁
Knäckning

Då elementet är sammanfogat via svetsning, kan knäckningskraften beräknas genom
upplagsfall Eulers 4:e. Elementets egenvikt har valts att placeras i punkt C, dels för att detta
underlätta beräkningarna, men också för att använda detta som en extra säkerhetsfaktor mot
knäckning.
𝑃𝑘𝑟 =

𝜋 2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼 𝜋 2 ∙ 200 ∙ 109 ∙ 4,74 ∙ 10−6
=
= 388892 𝑁
(𝐿𝑘𝑟 )2
(4,905)2

Säkerhetsfaktorn mot knäckning i elementet ges av:
𝑛𝑠 =

𝑃𝑘𝑟 388892
=
≈ 19,5
𝑅𝐹 20110,8

Då 19,5 > 4 anses risken för knäckning vara minimal i fall 2.
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Fall 2c
Infästning A

Tillåten skjuvspänning I fogen fås genom:
𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 = 0,6 ∙ 𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙

𝑅𝑒
355 ∙ 106
= 0,6 ∙
= 0,6 ∙
= 53,25 𝑀𝑃𝑎
𝑛𝑠
4

Kontrollerar att medelskjuvspänningen inte ligger över gränsen för tillåten
skjuvningsspänning.
𝜏𝑚 =

𝑇
3115,8
=
= 0,7 𝑀𝑃𝑎
𝐴 0,00459

Spänningstillståndet i infästningen är inom intervallet för vad som anses vara godkänt
eftersom att 𝜏𝑚 < 𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 .
Tabell 23. Insamlad data

Balkelement
150x150x5

𝝉𝒕𝒊𝒍𝒍 [MPa]
53,25

n [antal fogar]
2

Längd [mm]
150

För att beräkna skjuvspänningsmedelvärdet används följande ekvation:
𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 =

𝐹
𝐴𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣

=

𝑇
𝑛∙𝑎∙𝐿

Omskrivning av ekvationen ger:
𝑎=

𝑇
3115,8
=
≈ 0,2 𝑚𝑚
𝑛 ∙ 𝐿 ∙ 𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 2 ∙ 0,15 ∙ 53,25 ∙ 106
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Fall 3a

Här undersöks extremfallet då lasten är placerad i punkt E.
Friläggning

q=301Nm

RD

RJ
L1=4500 mm

(m2)g

Jämviktsekvation

↑ : 𝑅𝐷 − 𝑞𝐿1 −(𝑚2 )𝑔 + 𝑅𝐽 = 0 (1)
𝐿1 2

↻ 𝐵: 𝑞 ∙ (

2

) + (𝑚2 )𝑔 ∙ 𝐿1 − 𝑅𝐽 ∙ 𝐿1 = 0 (2)

(1) & (2) ger:
𝑅𝐽 = 21082,1 𝑁
&
𝑅𝐽 = 677,2 𝑁
Då stödkraften 𝑅𝐽 är maximerad i detta fall, innebär detta att är det också denna kraft som
används i beräkningarna för närliggande konstruktionselement och infästning i punkten J.
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Fall 3b

Här används stödkraften 𝑅𝐽 som kraft för att jämföra mot knäckningskraften 𝑃𝑘𝑟𝑖𝑡 och på så
sätt beräkna säkerhetsfaktorn mot knäckning i konstruktionselementet mellan punkterna J och
M.
Friläggning

RJ
(m1)g

Lkr=2935 mm

RM
Jämviktsekvation

↑ : 𝑅𝑀 − 𝑅𝐽 −(𝑚1 )𝑔 = 0

Som ger:

𝑅𝑀 = 21082,1 + 1452,8 = 22534,9 𝑁
Knäckning

Då elementet är sammanfogat via svetsning, kan knäckningskraften beräknas genom
upplagsfall Eulers 4:e. Elementets egenvikt har valts att placeras i punkt J, dels för att detta
underlätta beräkningarna, men också för att använda detta som en extra säkerhetsfaktor mot
knäckning.
𝑃𝑘𝑟 =

𝜋 2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼 𝜋 2 ∙ 200 ∙ 109 ∙ 5,41 ∙ 10−5
=
= 12396834,2
(𝐿𝑘𝑟 )2
(2,935)2

Säkerhetsfaktorn mot knäckning i elementet ges av:
𝑆=

12396834,2
≈ 550
22534,9
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Fall 3c
Friläggning

q=154,8 Nm
RN
RL

RM
L1=4670 mm
L2=395 mm

Jämviktsekvation

↑ : 𝑅𝐿 − 𝑞𝐿1 − 𝑅𝑀 + 𝑅𝑁 = 0 (1)
𝐿1 2

↻ 𝐿: 𝑞𝐿1 ∙ (

2

) + 𝑅𝑀 ∙ (𝐿1 − 𝐿2 ) − 𝑅𝑁 ∙ 𝐿1 = 0 (2)

(1) & (2) ger:
𝐿 2
4,672
𝑅𝑀 ∙ (𝐿1 − 𝐿2 ) + 𝑞 ∙ ( 21 ) 22534,9 ∙ 4,275 + 154,8 ∙ ( 2 )
𝑅𝑁 =
=
𝐿1
4,67
𝑅𝑁 = 20990,3 𝑁
&
𝑅𝐿 = 𝑅𝑀 + 𝑞𝐿1 − 𝑅𝑁 = 2267,5 𝑁
Stödkraften 𝑅𝑀 används här i beräkningarna för närliggande konstruktionselement och
infästning i punkten M.
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Nedböjning

Nedböjningen 𝑓 = 𝑓1 + 𝑓2 kan beräknas genom att addera elementarfall 6 och 10, vilket
beskriver en upplagd balk på två stöd med en punktlast ej i mitten samt en utbredd last.
Elementarfall 6:
𝑓2 =
Elementarfall 10:

𝐹𝑎2 𝑏 2
22534,9 ∙ 0,3952 ∙ 4,2752
=
= 2,64 𝑚𝑚
3𝐸𝐼𝐿
3 ∙ 200 ∙ 109 ∙ 8,69 ∙ 10−6 ∙ 4,67

5𝑄𝐿3
5 ∙ 154,8 ∙ 4,674
𝑓2 =
=
= 0,55 𝑚𝑚
384𝐸𝐼 384 ∙ 200 ∙ 109 ∙ 8,69 ∙ 10−6
𝑓 = 3,19 𝑚𝑚

98

Fall 3d
Infästning N

Tillåten skjuvspänning I fogen fås genom:
𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 = 0,6 ∙ 𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙

𝑅𝑒
355 ∙ 106
= 0,6 ∙
= 0,6 ∙
= 53,25 𝑀𝑃𝑎
𝑛𝑠
4

Kontrollerar att medelskjuvspänningen inte ligger över gränsen för tillåten
skjuvningsspänning.
𝜏𝑚 =

𝑇
11379
=
= 2,48 𝑀𝑃𝑎
𝐴 0,00459

Spänningstillståndet i infästningen är inom intervallet för vad som anses vara godkänt
eftersom att 𝜏𝑚 < 𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 .
Tabell 24. Insamlad data angående infästning i nod N

Balkelement
IPE-160

𝝉𝒕𝒊𝒍𝒍 [MPa]
53,25

n [antal fogar]
2

Längd [mm]
145,2

För att beräkna skjuvspänningsmedelvärdet används följande ekvation:
𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 =

𝐹
𝐴𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣

=

𝑇
𝑛∙𝑎∙𝐿

Omskrivning av ekvationen ger:
𝑎=

𝑇
11379
=
≈ 0,8 𝑚𝑚
𝑛 ∙ 𝐿 ∙ 𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 2 ∙ 0,1452 ∙ 53,25 ∙ 106
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Bilaga 5: Handberäkning av ny konstruktion
Hänvisning av beräkningsstöd gällande ekvationer för beräkning av exempelvis egenvikt,
utbredd last och erforderligt a-mått, ges under rubriken parametrar och ekvationer.
Fall 2a

Här undersöks extremfallet då lasterna är placerade i punkterna B, C och D.
Då telferbalkarna är identiska används tidigare utförda beräkningar med avseende på befintlig
konstruktion, vilket ger:
𝑅𝐷 = 𝑅𝐵 = 𝑅𝐶 = 21082,1 𝑁
&
𝑅𝐽 = 𝑅𝐻 = 𝑅𝐼 = 677,2 𝑁
Eftersom stödkrafterna 𝑅𝐷 = 𝑅𝐵 = 𝑅𝐶 är maximerade i detta fall, innebär detta att det är
dessa krafter som används i beräkningarna för laster på närliggande konstruktionselement och
infästning i punkten B, K och J. Någon vidare undersökning i punkterna I, L och E behöver
inte genomföras dr stödkrafterna i dessa punkter kommer att vara större i fall 3.
Friläggning

q=220,1 Nm
RE

RA

RB

RC

RD
L1

L3

L4

L2

Tabell 25. Sträckor

Sträcka
L1
L2
L3
L4

[mm]
4905
588,5
497
1220
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Jämviktsekvation

↑ : 𝑅𝐴 − 𝑅𝐵 − 𝑅𝐶 − 𝑞𝐿1 − 𝑅𝐷 + 𝑅𝐸 = 0 (1)
↻ 𝐴: 𝑅𝐵 ∙ 𝐿3 +𝑅𝐶 ∙ (𝐿3 + 𝐿4 ) + 𝑞 (

𝐿1 2
2

) + 𝑅𝐷 ∙ (𝐿1 − 𝐿2 ) − 𝑅𝐸 ∙ 𝐿1 = 0 (2)

(1) & (2) ger:
𝐿 2
𝑅𝐵 ∙ 𝐿3 +𝑅𝐶 ∙ (𝐿3 + 𝐿4 ) + 𝑞 ( 21 ) + 𝑅𝐷 ∙ (𝐿1 − 𝐿2 )
𝑅𝐸 =
𝐿1
21082,1 ∙ 0,497 + 21082,1 ∙ 1,717 + 220,1 (
𝑅𝐸 =

4,9052
2 ) + 21082,1 ∙ 4,3165

4,905
𝑅𝐸 = 28608,4 𝑁
&

𝑅𝐴 = 𝑅𝐵 + 𝑅𝐶 + 𝑞𝐿1 + 𝑅𝐷 − 𝑅𝐸 = 3 ∙ 21082,1 − 28608,4 = 34637,9 𝑁
Då stödkraften 𝑅𝐴 & 𝑅𝐸 är maximerade i detta fall, innebär detta att är det också dessa krafter
som används i beräkningarna för närliggande konstruktionselement och infästning i punkterna
A och E.
Nedböjning

Nedböjningen 𝑓 = 𝑓1 + 𝑓2 +𝑓3 + 𝑓4 kan beräknas genom att addera elementarfall 6 och 10,
vilket beskriver en upplagd balk på två stöd med en punktlast ej i mitten samt en utbredd last.
Elementarfall 6:

𝐹𝑎2 𝑏 2
21082,1 ∙ 0,4972 ∙ 4,4082
𝑓1 =
=
= 0,59 𝑚𝑚
3𝐸𝐼𝐿
3 ∙ 200 ∙ 109 ∙ 5,79 ∙ 10−5 4,905
𝐹𝑎2 𝑏 2
21082,1 ∙ 1,7172 ∙ 3,1882
𝑓2 =
=
= 3,71 𝑚𝑚
3𝐸𝐼𝐿
3 ∙ 200 ∙ 109 ∙ 5,79 ∙ 10−5 4,905
𝐹𝑎2 𝑏 2
21082,1 ∙ 0,58852 ∙ 4,31652
𝑓3 =
=
= 0,80 𝑚𝑚
3𝐸𝐼𝐿
3 ∙ 200 ∙ 109 ∙ 5,79 ∙ 10−5 4,905

Elementarfall 10:

5𝑄𝐿3
5 ∙ 220,1 ∙ 4,9054
𝑓4 =
=
= 0,14 𝑚𝑚
384𝐸𝐼 384 ∙ 200 ∙ 109 ∙ 5,79 ∙ 10−5
𝑓 = 5,24 𝑚𝑚
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Fall 2b

Här används stödkraften 𝑅𝐷 som kraft för att jämföra mot knäckningskraften 𝑃𝑘𝑟𝑖𝑡 och på så
sätt beräkna säkerhetsfaktorn mot knäckning i konstruktionselementet mellan punkterna E och
F.
Friläggning

(m1)g

RE

Lkr=4905 mm

RF

Jämviktsekvation

↑ : 𝑅𝐹 − 𝑅𝐸 − (𝑚1 )𝑔 = 0
Balkelementets egenvikt hämtas ur tabell 17, vilket ger:
𝑅𝐹 = 28608,4 + 520,9 = 29129,3 𝑁
Knäckning

Då elementet är sammanfogat via svetsning, kan knäckningskraften beräknas genom
upplagsfall Eulers 4:e. Elementets egenvikt har valts att placeras i punkt E, dels för att detta
underlätta beräkningarna, men också för att använda detta som en extra säkerhetsfaktor mot
knäckning.
𝑃𝑘𝑟 =

𝜋 2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼 𝜋 2 ∙ 200 ∙ 109 ∙ 4,74 ∙ 10−6
=
= 388892 𝑁
(𝐿𝑘𝑟 )2
(4,905)2

Säkerhetsfaktorn mot knäckning i elementet ges av:
𝑆=

𝑃𝑘𝑟 388892
=
≈ 13
𝑅𝐹 29129,3
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Fall 2c
Infästning A

Tillåten skjuvspänning I fogen fås genom:
𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 = 0,6 ∙ 𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙 = 0,6 ∙

𝑅𝑒
355 ∙ 106
= 0,6 ∙
= 53,25 𝑀𝑃𝑎
𝑛𝑠
4

Kontrollerar att medelskjuvspänningen inte ligger över gränsen för tillåten
skjuvningsspänning.
𝜏𝑚 =

𝑇 34637,9
=
= 7,55 𝑀𝑃𝑎
𝐴 0,00459

Spänningstillståndet i infästningen är inom intervallet för vad som anses vara godkänt
eftersom att 𝜏𝑚 < 𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 .
Eftersom balken i infästningen är urhakad fås en extra skjuvingsarea att ta hänsyn till.
Den urhakning som ligger till grund för detta påstående redovisas i figur 44.
Tabell 26. Insamlad data angående infästning i nod A

Askj 𝝉𝒕𝒊𝒍𝒍 [MPa]
1
53,25
Askj 𝝉𝒕𝒊𝒍𝒍 [MPa]
2
53,25

Balkelement
IPE-270
Balkelement
IPE-500

n [antal fogar]
Längd [mm] a-mått
2
79,8
𝑎1
Längd [mm]
Tf [mm]
16
0,044 + 0,044 + 6,6

För att beräkna skjuvspänningsmedelvärdet används följande ekvation:
𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 =

𝐹
𝐴𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣

=

𝑇
𝑇
=
𝐴1 + 𝐴2 (𝑛1 ∙ 𝑎1 ∙ 𝐿1 ) + 𝐴2

Omskrivning ger:
𝑎1 =

(0,044 + 0,044 + 0,0066) ∗ 0,016
𝑇
𝐴2
34637,9
−
=
−
6
𝑛1 ∙ 𝐿1 ∙ 𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑛1 ∙ 𝐿1 2 ∙ 0,2496 ∙ 53,25 ∙ 10
2 ∙ 0,2496
𝑎1 ≈ −1,7 𝑚𝑚

Det negativa värdet uppstår på grund av att det måste tas bort mer yta för att nå den tillåtna
spänningen. Egentligen innebär detta att det finns en god marginal för att infästningen är
tillräckligt hållfast utifrån den säkerhetsfaktorn som använts, och att infästningen inte är
dimensionerande för konstruktionsutvecklingen.
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Infästning E

Behövs inte kontrollera mot några skjuvspänningar eftersom balkelementet mellan nod E-F
trycker emot underifrån.
Fall 3

Här undersöks extremfallet då lasterna är placerade i punkterna H, I och J.
Då telferbalkarna är identiska används tidigare utförda beräkningar med avseende på befintlig
konstruktion, vilket ger:
𝑚𝑔𝐽 = 𝑚𝑔𝐻 = 𝑚𝑔𝐼 = 21082,1 𝑁
&
𝑅𝐵 = 𝑅𝐶 = 𝑅𝐷 = 677,2 𝑁

Då reaktionskrafterna i punkterna G, H, I, J och K är maximerade i detta fall, innebär detta att
är det dessa krafter som används i beräkningarna för närliggande konstruktionselement och
infästning i noden.
Friläggning

q=220,1 Nm
RJ

RG

mgJ

mgH mgI
L1
L2

L3

Tabell 27. Sträckor

Sträcka
L1
L2
L3

[mm]
4905
497
1220
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Jämviktsekvation

↑ : 𝑅𝐺 − 𝑚𝑔𝐻 − 𝑚𝑔𝐼 − 𝑚𝑔𝐽 + 𝑅𝐽 − 𝑞𝐿1 = 0 (1)
𝐿1 2

↻ 𝐺: 𝑚𝑔𝐻 ∙ 𝐿2 +𝑚𝑔𝐼 ∙ (𝐿2 + 𝐿3 ) − 𝑅𝐽 ∙ 𝐿1 + 𝑚𝑔𝐽 ∙ 𝐿1 + 𝑞 (

2

) = 0 (2)

(1) & (2) ger:
𝐿 2
𝑚𝑔𝐻 ∙ 𝐿2 +𝑚𝑔𝐼 ∙ (𝐿2 + 𝐿3 ) + 𝑚𝑔𝐽 ∙ 𝐿1 + 𝑞 ( 21 )
𝑅𝐽 =
𝐿1
21082,1 ∙ 0,497 + 21082,1 ∙ 1,717 + 21082,1 ∙ 4,905 + 220,1 (
𝑅𝐽 =

4,9052
)
2

4,905
𝑅𝐽 = 31137,9 𝑁
&

𝑅𝐺 = 𝑚𝑔𝐻 + 𝑚𝑔𝐼 + 𝑚𝑔𝐽 − 𝑅𝐽 = 3 ∙ 21082,1 − 31137,9 = 32108,5 𝑁
Då stödkrafterna 𝑅𝐺 & 𝑅𝐽 är maximerade i detta fall, innebär detta att är det också dessa
krafter som används i beräkningarna för närliggande konstruktionselement och infästningar.
Nedböjning

Nedböjningen 𝑓 = 𝑓1 + 𝑓2 +𝑓3 + 𝑓4 kan beräknas genom att addera elementarfall 6 och 10,
vilket beskriver en upplagd balk på två stöd med en punktlast ej i mitten samt en utbredd last.
Den beräknade balklängden är egentligen något mindre eftersom stödet i nod J tar upp en stor
del av lasten. Detta medför att nedböjningen med säkerhet inte överstiger nedanstående värde.
Elementarfall 6:
𝑓1 =

𝐹𝑎2 𝑏 2
21082,1 ∙ 0,4972 ∙ 4,4082
=
= 0,59 𝑚𝑚
3𝐸𝐼𝐿
3 ∙ 200 ∙ 109 ∙ 5,79 ∙ 10−5 4,905

𝑓2 =

𝐹𝑎2 𝑏 2
21082,1 ∙ 1,7172 ∙ 3,1882
=
= 3,71 𝑚𝑚
3𝐸𝐼𝐿
3 ∙ 200 ∙ 109 ∙ 5,79 ∙ 10−5 4,905

Elementarfall 10:

5𝑄𝐿3
5 ∙ 220,1 ∙ 4,9054
𝑓4 =
=
= 0,14 𝑚𝑚
384𝐸𝐼 384 ∙ 200 ∙ 109 ∙ 5,79 ∙ 10−5
𝑓 ≈ 4,5 𝑚𝑚

105

Fall 3b

Här används stödkraften 𝑅𝑀 som kraft för att jämföra mot knäckningskraften 𝑃𝑘𝑟𝑖𝑡 och på så
sätt beräkna säkerhetsfaktorn mot knäckning i konstruktionselementet mellan noderna J och
M.
Friläggning

RJ
(m1)g

Lkr=2935 mm

RM
Jämviktsekvation

↑ : 𝑅𝑀 − 𝑅𝐽 −(𝑚1 )𝑔 = 0

Som ger:

𝑅𝑀 = 31137,9 + 1452,8 = 32590,7 𝑁
Knäckning

Då elementet är sammanfogat via svetsning, kan knäckningskraften beräknas genom
upplagsfall Eulers 4:e. Elementets egenvikt har valts att placeras i punkt E för att använda
detta som en extra säkerhetsfaktor mot knäckning.

𝑃𝑘𝑟 =

𝜋 2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼 𝜋 2 ∙ 200 ∙ 109 ∙ 5,41 ∙ 10−5
=
= 12396834,2
(𝐿𝑘𝑟 )2
(2,935)2

Säkerhetsfaktorn mot knäckning i elementet ges av:

𝑆=

12396834,2
≈ 380
32590,7
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Fall 3c
Friläggning

q=154,8 Nm

RL
L1=4670 mm

RM

RN

L2=395 mm
Jämviktsekvation

↑ : 𝑅𝐿 − 𝑞𝐿1 − 𝑅𝑀 + 𝑅𝑁 = 0 (1)
↻ 𝐿: 𝑞 (

𝐿1 2
2

) + 𝑅𝑀 ∙ (𝐿1 − 𝐿2 ) − 𝑅𝑁 ∙ 𝐿1 = 0 (2)

(1) & (2) ger:
𝐿 2
4,672
𝑞 ( 21 ) + 𝑅𝑀 ∙ (𝐿1 − 𝐿2 ) 154,8 ( 2 ) + 32590,7 ∙ 4,275
𝑅𝑁 =
=
𝐿1
4,67
𝑅𝑁 = 30195,6 𝑁
&
𝑅𝐿 = 2395,1 𝑁
Stödkrafterna 𝑅𝐿 & 𝑅𝑁 används här i beräkningarna för närliggande konstruktionselement
och infästningar.

107

Nedböjning

Nedböjningen 𝑓 = 𝑓1 + 𝑓2 kan beräknas genom att addera elementarfall 6 och 10, vilket
beskriver en upplagd balk på två stöd med en punktlast ej i mitten samt en utbredd last.
Elementarfall 6:
𝑓2 =
Elementarfall 10:

𝐹𝑎2 𝑏 2
32590,7 ∙ 0,3952 ∙ 4,2752
=
= 3,82 𝑚𝑚
3𝐸𝐼𝐿
3 ∙ 200 ∙ 109 ∙ 8,69 ∙ 10−6 ∙ 4,67

5𝑄𝐿3
5 ∙ 154,8 ∙ 4,674
𝑓2 =
=
= 0,55 𝑚𝑚
384𝐸𝐼 384 ∙ 200 ∙ 109 ∙ 8,69 ∙ 10−6
𝑓 ≈ 4,4 𝑚𝑚
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Fall 3d

Eftersom båda balkelementen utsätts för skjuvning i båda dess infästningar, undersöks de två
infästningar där reaktionskraften är som störst för respektive balk.
Infästning G

Tillåten skjuvspänning I fogen fås genom:
𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 = 0,6 ∙ 𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙 = 0,6 ∙

𝑅𝑒
355 ∙ 106
= 0,6 ∙
= 53,25 𝑀𝑃𝑎
𝑛𝑠
4

Kontrollerar att medelskjuvspänningen inte ligger över gränsen för tillåten
skjuvningsspänning.
𝜏𝑚 =

𝑇 32108,5
=
= 7,0 𝑀𝑃𝑎
𝐴 0,00459

Spänningstillståndet i infästningen är inom intervallet för vad som anses vara godkänt
eftersom att 𝜏𝑚 < 𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 .
Tabell 28. Insamlad data angående infästning i nod G

Balkelement
IPE-270

𝝉𝒕𝒊𝒍𝒍 [MPa]
53,25

n [antal fogar]
2

Längd [mm]
249,6

För att beräkna skjuvspänningsmedelvärdet används följande formel:
𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 =

𝐹
𝐴𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣

=

𝑇
𝑛∙𝑎∙𝐿

Omskrivning av ekvationen ger:
𝑎=

𝑇
32108,5
=
≈ 1,2 𝑚𝑚
𝑛 ∙ 𝐿 ∙ 𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 2 ∙ 0,2496 ∙ 53,25 ∙ 106
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Infästning N

Tillåten skjuvspänning I fogen fås genom:
𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 = 0,6 ∙ 𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙

𝑅𝑒
355 ∙ 106
= 0,6 ∙
= 0,6 ∙
= 53,25 𝑀𝑃𝑎
𝑛𝑠
4

Kontrollerar att medelskjuvspänningen inte ligger över gränsen för tillåten
skjuvningsspänning.
𝜏𝑚 =

𝑇 30195,6
=
= 6,58 𝑀𝑃𝑎
𝐴 0,00459

Spänningstillståndet i infästningen är inom intervallet för vad som anses vara godkänt
eftersom att 𝜏𝑚 < 𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 .
Tabell 29. Insamlad data angående infästning i nod N

Balkelement
IPE-160

𝝉𝒎 [MPa]
53,25

n [antal fogar]
2

Längd [mm]
145,2

För att beräkna skjuvspänningsmedelvärdet används följande formel:
𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 =

𝐹
𝐴𝑠𝑘𝑗𝑢𝑣

=

𝑇
𝑛∙𝑎∙𝐿

Omskrivning av ekvationen ger:
𝑎=

𝑇
30195,6
=
≈ 2 𝑚𝑚
𝑛 ∙ 𝐿 ∙ 𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 2 ∙ 0,1452 ∙ 53,25 ∙ 106
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Bilaga 6: Kostnadskalkyl CERTEX

Figur 80. Kostnadskalkyl på lyftdon för storsäck, 1500 kg
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Figur 81. Allmänna leveransbestämmelser
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Bilaga 7: Uppgifter ang. säcktömningsficka

Figur 82. Systembeskrivning gällande senast gjorda beställning av en säcktmningsficka
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Figur 83. Materialbeskrivning gällande säcktömningsficka
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Bilaga 8: Utifrån randvillkoret Fixed
Här nedanför redovisas genomförd FEM-analys utifrån randvillkoret Fixed, med avseende på
fall 2, som utgör det dimensionerande fallet mot nedböjningskravet hämtat från Eurocode 3.
Figur 86 redovisar utfallet då dubbla fyrkantsprofiler 150x150x5, väljs som balkelement
mellan nod A-E och G-J.

Figur 84. Nedböjning i z-led med dubbla fyrkantsprofiler i fall2, och med randvillkoren Fixed

Nedböjning

Då 7,5 < 9,81 𝑚𝑚, anses konstruktionen vara godkänd. [14]
Figur 87 redovisar utfallet då IPE-240 väljs som balkelement mellan nod A-E och G-J.

Figur 85. Nedböjning i z-led med IPE-240 i fall2, och med randvillkoren Fixed

Nedböjning

Då 4,4 < 9,81 𝑚𝑚, anses konstruktionen vara godkänd. [14]
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Bilaga 9: Besiktning och provlyftning

Figur 86. Utdrag från mailkontakt med besiktningsbolaget G-act

116

Bilaga 10: Radiostyrd styrenhet

Figur 87. Utdrag från mailkontakt med KLAB

Figur 88. Bild på radiostyrd styrenhet
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Bilaga 11: Kostnadskalkyl TSM

Figur 89. Kostnadskalkyl avseende nya balkelement
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Figur 90. Kostnadskalkyl avseende tömningsficka med tillhörande säkerhetsgrind
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Bilaga 12: Utvärdering av tömningsstation

Figur 91. Utdrag över styrningsunderlag med riskanalys
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Bilaga 13: EN 1993-6:2007

Figur 92. Ett utdrag gällande standarder för stålkonstrutkoner, Eurocode 3
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Bilaga 14: Säkerhetsfaktorer, AFS 2008:3

Figur 93. Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande säkerhetsfaktorer för lyftredskap

Bilaga 15: Kostnadsuppgifter för ventilationsrör

Figur 94. Internt lagrade prisuppgifter på spirorör

122

