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I

SAMMANFATTNING
Erigovis AB i Örnsköldsvik är ett ingenjörsföretag som har patent på en vinsch som de har utvecklat
under arbetet att revolutionera byggnationen av vindkraftverk. Med vinschens unika egenskaper är
nu Erigovis AB intresserad av att veta om den kan appliceras i fler användningsområden i dagens
samhälle. Syftet med det här projektet har varit att ta fram idéer på nya användningsområden samt
utformning för en ny, anpassad kranarm.
I teorin presenteras alla formler som används vid beräkningar i senare delar i rapporten samt
information om de områden som berörts.
Inledande delen av projektet innebar att få fram så många idéer som möjligt och därför blev de
första veckorna en ren konceptgenereringsperiod. Efter att ha sammanfattat alla tankar
presenterades dessa för Erigovis AB och då beslutades det att fortsättningen av projektet skulle
fokuseras på en av de här idéerna.
I andra delen av rapporten genomförs undersökningar med syftet att verifiera att konceptet fungerar
i teorin. En beräkningskalkyl i Microsoft Excel ligger till grund för beräkningarna och FEM-analyser har
genomförts i SolidWorks. Även funktionstester har utförts i SolidWorks.
Rapporten innefattar underlag som ska ge tillräckligt med information för Erigovis AB för att besluta
om det är värt att lägga ner mer tid på den lösningen. En del begränsningar har vidtagits för att få
fram teoretiska resultat.
Allt i den här rapporten tyder på att idén kan fungera i teorin och att det nu är upp till Erigovis AB att
bestämma om det vill fortsätta med att arbeta med den eller ej.
Avslutningsvis i diskussionsdelen redovisas funderingar om ett fortsatt arbete av konceptet.

II

ABSTRACT
Erigovis AB is an engineer company that has patented a winch that they have developed during the
progress of revolutionizing the construction of wind turbines. With the unique features of this winch,
Erigovis AB wants to know if it can be applied in more applications in today's society. The purpose of
this project has been to develop ideas for possible new applications and also to design a custom
crane for this winch.
The first part of the project was all about getting as many ideas as possible. Therefore the first weeks
of this project became a pure brain storming session. After summarizing all the thoughts, these were
presented to Erigovis AB and from that they decided the direction of where this project would
continue from there on. They chose what they thought was the most promising idea and wanted to
get more information if that idea was even theoretically possible.
In the second part of the project an investigation started, with the aim of verifying that the concept
would work in theory. A self-made calculation spreadsheet was created in Microsoft Excel and has
been the basis of the calculations. The strength calculations that has been done were completed with
FEM-analysis in SolidWorks. The crane motion tests were also completed in SolidWorks.
The report presents a basis that will provide enough information for Erigovis AB to decide if it is
worth spending more time on the solution. Some restrictions have been taken to obtain the
theoretical results.
Everything in this report suggest that the idea might work in theory and that it is now up to Erigovis
AB to decide if they wants to continue to work with this project or not.
Thoughts and concerns about a potential continued work of the concept are reported in the last part
of the essay.
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TERMINOLOGI
CC-mått (Centrum-Centrum-mått) - Längden mellan två hål, i detta fall avser det längden mellan
infästningarna på en cylinder vid fullt minusslag.
Assembly – är en funktion i SolidWorks som gör att man kan sätta förhållanden mellan olika delar och
på så sätt göra färdiga konstruktioner.
Mesh – delar upp en konstruktion i ett elementnät som i sin tur genererar noder som behövs för att
genomföra FEM-analyser.

1
1.1

INLEDNING
BAKGRUND

Beställaren av projektet är Erigovis AB. De har utvecklat och sökt patent på en vinsch. För att
undersöka möjligheten att bredda affärsmarknaden från det redan tänkta användningsområdet har
de efterfrågat en rapport med en ny konceptidé.
1.2

ERIGOVIS AB

Erigovis AB är ett ingenjörsföretag som är sprunget ur Spektrakon AB. Spektrakon AB bildades år
2004 med affärsidén att erbjuda kvalificerade tekniklösningar som integrerar produktutveckling,
produktionsutveckling och teknikinformation. Syftet är att göra kunderna mer konkurrenskraftiga. I
dag har Spektrakon AB cirka 35 anställda.1
Erigovis AB bröt sig ur Spektrakon AB och bildades 2011 med uppgiften att utveckla två egna patent
gällande byggnationen av vindkraftverksparker. Idén om att jobba med just detta kom upp till ytan
för 5 år sedan då Åsele kommun hade en vision om att anlägga en vindkraftpark med vindkraftverk
uppbyggda av fackverk istället för pelarkonstruktion. De hade då Spektrakon AB som tilltänkt
leverantör av de ingenjörsmässiga tjänsterna så som dimensionering, design och konstruktion.
Efter det har Erigovis AB fortsatt att arbeta inom just vindkraftsindustrin då man har sett att det går
att göra mycket optimeringar då det gäller logistiken. Den stora tanken är att göra installationen av
vindkraftverk effektivare och miljövänligare. 2
1.2.1 ERIGORAISE
Företaget har ett patent på en lösning för resning av vindkraftverk som heter ERIGORAISE. Den stora
fördelen med att använda sig av ERIGORAISE istället för dagens sätt att resa vindkraftverk är
logistikfördelarna. Idén är att man reser vindkraftverket nerifrån och upp. Tornets delar levereras
från fabrik i tremetersektioner till tilltänkt resningsplats, därefter lyfter ERIGORAISE dessa på plats
och sen svetsats varje del fast. Det här ger en stor vinst jämfört med dagens 20-metersektrioner3.

1

Spektrakon AB. Historia & affärsidé. 2015.
http://spektrakon.se/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=88&Itemid=133
2

Erigovis AB. 2012.
http://www.erigovis.se/
3

von Ahn, Patrik; Verkställande direktör för Erigovis AB. 2015.

1

Figur 1, visar en konceptbil på ERIGORAISE tagen från Erigovis hemsida.

1.2.2 ERIGOLIFT
De har även tagit patent på en lösning som ska förenkla installationen av själva huvudet på
vindkraftverket. Det här konceptet ska eliminera behovet av tunga mobilkranar på
vindkraftverksparker. Idén bygger på att en plattform ska hissas upp och ned med vajrar vertikalt
längs tornet och på så sätt lyfta med sig till exempel vingar, en noskon eller en generator med hjälp
av en monterad lyftanordning kunna lyfta det på plats för att sedan kunna installera.
Plattformen ska med ett fördelaktigt sätt kunna monteras isär och flyttas runt mellan vindkraftverken
i parken oavsett vilken terräng det är.

Figur 2, visar en konceptbil på ERIGOLFT tagen från Erigovis hemsida.

1.3

PATENTET

Under utvecklingen av ERIGOLIFT såg Erigovis AB att de var tvungen att konstruera och söka patent
på en helt ny vinsch för att denna skulle kunna genomföra en del av de lyft som skulle krävas. Det
unika med patentet är att den har inbyggda axlar som gör att vinschen alltid kan ha samma läge
oberoende på hur kranarmen rör sig. Detta möjliggör att laster på ett enklare sätt kommer att kunna
röra sig i lodräta linjer och därför öka säkerheten vid lyft. Något annat som blir unikt är att vinschen
möjliggör lyft både över och under sig själv.
2

1.4

SYFTE

Syftet med det här examensarbetet är presentera underlag på minst en idé till en lyftanordning som
är konstruerad för att kunna utnyttja de egenskaper som den nyligen patenterade vinschen har.
Erigovis AB vill få fram ett förslag på ytterligare användningsområden för att se om det finns rum att
bredda sig till en större marknad och inte bara använda patentet inom vindkraftverksbranschen.
Tillsammans med min handledare på Erigovis AB ska en av idéerna tas fram och sedan jobbas vidare
på. Det företaget hoppas få ut av arbetet är då en typ av förstudie där önskade frågor om den valda
idén undersökts.
1.5

MÅL

1.5.1 ÖVERGRIPANDE MÅL
Målet är att ha genomfört ett examensarbete som innehåller ett nytt användningsområde till
vinschen och sedan även en konceptidé på kranutformning.
1.5.2 DELMÅL

1.6



Hitta ett nytt användningsområde för vinschen.



Att presentera en teknisk lösning på hur kranen ska utformas.



Göra överskådliga hållfasthetsberäkningar.



Skapa en enklare CAD-modell på kranen.



Presentera resultatet för företaget.

AVGRÄNSNINGAR

Hela projektarbetet har avgränsats till tio veckors arbetstid.

3

2

TEORI

2.1

MOMENT

För att ett moment ska uppstå så behövs en vridningsaxel, en hävarm och en kraft. Momentet är då
produkten av sträckan från vidringsaxeln ut till kraftens verkningslinje.
𝑀 = 𝐹 ∗ l ∗ cos(α)

(1)

Momentjämnvikt uppstår när summan av alla moment är noll. Det betyder att momentet medsols är
lika med momentet motsols. 4
∑𝑀 = 0
2.2

(2)

BALKTEORI

“En balk definieras som en kropp, där utsträckningen i en riktning, avsevärt överstiger utsträckningen
i de båda andra och där belastningen i huvudsak utgörs av transversella laster.” (Grundläggande
hållfasthetslära, Hans Lundh, 2000. s.65. ISBN 978-91-972860-2-2.)
En belastad balk behöver vila på något eller vara inspänd i minst en punkt när den utsätts för en kraft
och då kommer reaktionsmoment och/eller reaktionskrafter att uppstå. Genom att använda sig av
kraftjämviktberäkningar kan man då ta reda på vilka reaktions- och momentkrafter som uppstår i en
bestämd punkt.
När en balk utsätt för en transversell kraft kommer balken att böjas och där av påverkas av inre
spänningar och tvärkrafter. Blir dessa spänningar för stora kommer balken att haverera och det är
därför viktigt att veta vilket spänningsfall man har i sin balk.5
2.2.1 BALKTVÄRSNITT
Balkens tvärsnitt påverkar i största grad vilka egenskaper den har. Genom att anpassa tvärsnittet
efter de krafter och moment som balken ska utsättas för så får man en hållfast balk. Balkens
böjmotstånd (Wb) är olika beroende på riktningen av den påverkande kraften. Böjmotståndet
påverkas även av areatröghetsmomentet (I).6

4

Björk, Karl. Formler och tabeller för mekanisk konstruktion, Sjunde upplagan. s.17

5

Lundh, Hans. Grundläggande hållfasthetslära, 2000. s.66

6

Ibid s.66

4

Figur 3, visar ett exempel på ett rektangulärt tvärsnitt.7

𝑊𝑏 = 𝑧

𝐼

𝑚𝑎𝑥

𝐼=
2.3



𝑏ℎ 3

12

(3)
(4)

EGENTYNGD

För att översätta ett föremåls massa (m) till kraft behöver man multiplicera massan med
gravitationskonstanten (g) som föremålet utsätts för. Den kraften kallas i dagligt tal för tyngd (mg)
och vid beräkningar kan kraften förenklas som en punktkraft i föremålets tyngdpunkt.
Massa * gravitationskonstanten = tyngd
𝑚 ∗ 𝑔 = 𝑚𝑔

2.4

(5)

HYDRUALIK

Ett hydrauliksystem är ett system som är uppbyggt med ett flertal olika komponenter och ett
flytande medie. I dagens hydraulsystem används oftast olja som medie. Det fungerar så att en motor
driver pumpen som i sin tur bygger upp trycket i systemet. Genom att koppla en eller flera cylindrar
till systemet kan dessa utnyttjas för att göra om trycket till en mekanisk kraft. Kraften som fås ut är
beroende på hur stor arean är på kolven i cylinder och vilket tryck som är i systemet.8
Trycket i systemet är lika med kraften dividerat med arean på cylinderkolven.
𝐹

𝑝=𝑎

(6)

2.4.1 HYDRAULCYLINDER
Den vanliga hydraulikcylindern har ett längre cc-mått än sin slaglängd, det medför att skillnaden
mellan cylinder i minus- och plusläge inte ens är på en faktor två. Med andra ord kan inte cylindern

7
8

Björk, Karl. Formler och tabeller för mekanisk konstruktion, Sjunde upplagan. s.27
Ibid s.25

5

dubbla sin längd mellan det kortaste och längsta läget. Idag används dessa typer av cylindrar till
mobilkranar för att orka lyfta de krafter som krävs.

Figur 4, visar en hydraulcylinder som är importerad från solidcomponents.com in i SolidWorks.

2.4.2 TELESKOPISK HYDRUALCYLINDER
En väldigt stor fördel med dubbelverkande teleskopiska cylindrar är den förhållandevis stora
slaglängden. Skillnaden på cylindern i sitt minus- och plus-läge kan vara på över faktor 3. Nackdelen
är dock att kraften som cylindern orkar trycka eller dra ändras varje gång en av de olika kolvarna i
teleskopcylindern går i ingrepp.

Figur 5, visar en bild på två egentillverkade teleskopiska hydraulcylindrar.

2.5

FINITA ELEMENTMODELLERING

FEM-analys är en metod för att genomföra hållfasthetsberäkningar i CAD-program. Genom att
grafiskt applicera krafter på ett föremål kan man få fram vilken spänningssituation som en viss
konstruktion utsätts för. Genom att få ut resultatet grafiskt går det att visuellt lokalisera de områden
6

som utsätts för störst spänningskoncentrationer och på så sätt få en uppfattning om hur
spänningssituationen ser ut.
För att genomföra en så kallad FEM-analys behöver programmet först dela in konstruktionen i ett
rutnät, en så kallad mesh. Vid varje kant av varje ruta i nätet finns en så kallad nod. När en FEManalys ska genomföras använder då programmet förskjutningarna av varje nod, som kommer av att
krafter påverkar materialet, för att få tillräcklig information för att kunna presentera
spänningssituationen för hela konstruktionen.9
2.6

MATERIAL

Konstruktionsstål är ett av de vanligaste materialen när det kommer till tillverkning av kranar. Det
beror på de fördelaktiga egenskaper som stålet har. Den har en väldigt hög hållfasthet med tanke på
hur lätt materialet är. Som exempelvis stålet med beteckningen S335N har en sträckgräns på 335
𝑘𝑔

MPa och densitet på 7850 𝑚3 10.
Med hjälp utav att blanda grundämnena järn och kol får man fram legeringsämnet som kallas för stål.
Stål innehåller till störst del utav järn men har alltså alltid en viss mängd kol i sig. Procenten kol som
man väljer att tillsätta i blandningen gör att stålets egenskaper förändras. För att ge en ännu större
variationsflora på stålsegenskaper kan även andra ämnen blandas in.11
Stål är återvinningsbart och vid omsmältning sparas upp till 75 % av den energi som annars behövs
för att framställa nytt stål från järnmalm. 12

9

Sunnersjö, Staffan. FEM i praktiken, 99. S.27-29

10

Ruukki. Stål. 2014
http://www.ruukki.se/Stal/Layer-pages/Egenskaper-brottgrans-i-forhallande-till-hardhet
11

Stålguiden. Framställning av stål. 2009.
http://www.xn--stlguiden-62a.se/framstallning-av-stal.html
12

FTI AB. Återvinningsprocessen. 2012.
http://www.ftiab.se/182.html
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2.7

VAJER

En vajer är upp byggd av tvinnad metalltråd och i dagens samhälle utnyttjas styrkan och dynamiken i
dessa när man vill ha en lina för tunga lyft. Till exempel hissar och en del kranar använder sig av
vajrar.

Figur 6, visar en närbild på rostfri vajer.13

Beroende på vilka metaller man använder sig av och deras storlek kan man anpassa egenskaperna på
vajern.14 Förslag på vajer kan ses i bilaga B2.
2.8

PROGRAMVARA

Under projektets gång har ett antal olika programvaror använts.
2.8.1 SOLIDWORKS 2012
För att kunna rita upp och testa olika koncept har SolidWorks 2012 används. Det är ett CAD-program
som även kan användas för att göra ritningar eller göra FEM-beräkningar med. 15

13

Vajerman. Rostfri. 2013.
http://www.vajerman.se/25-rostfri
14

Sirtef. Verope. 2011.
http://www.wireropes.biz/verope-wire-ropes.html
15

SolidWorks. Produkter. 2015.
http://www.solidworks.se/sw/3d-cad-design-software.htm
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2.8.2 SOLIDCOMPONENTS.COM
Solidcomponents.com är en hemsida som innehåller färdigkonstruerade CAD-detaljer som snabbt går
att ladda ner och som du sedan snabbt och enkelt kan använda i din assembly. Cylindrarna som visas
på konceptbilderna i figur 4 är tagen från den här hemsidan.16
2.8.3 MICROSOFT EXCEL
Har använts under utförandet för att göra beräkningar och beräkningskalkyl för att i sin tur kunna få
fram resultat som presenterats i grafer. 17
2.8.3.1 BERÄKNINGSKALKYL
Det är sambandet mellan det här tre formlerna som använts vid programmeringen av
beräkningskalkylen.
Formel (2) omskriven för att passa beräkningskalkylen:
𝐿𝑚𝑔
)+
2

0=(

𝐿 ∗ 𝐹1 − 𝑙 ∗ 𝐹2

(6)

Formel för att beräkna massan för en balk:
𝑚 = 𝑎 ∗ 𝐿 ∗ 𝜌

(7)

Formel för att beräkna arean på tvärsnittet hos en ihålig balk:
𝑎 = ℎ ∗ 𝑏 − (ℎ − 2𝑡) ∗ (𝑏 − 2𝑡)

(8)

16

SolidComponents. 2014.
http://www.solidcomponents.com/
17

Microsoft Office. Excel. 2015.
https://products.office.com/sv-se/home
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2.9

LYFTKRANEN

2.9.1 KRANENS HISTORIA
Lyftanordningar i form av lyftkranar användes redan under antikens Grekland för att möjliggöra
tunga lyft. Vilket kom att underlätta byggnationer så som kyrkor och liknande.
Antikens Rom listade ut hur man kunde utnyttja den mekaniska fördelen med att använda trissor.
Genom att använda tre trissor kunde en man som tidigare lyfte 50kg nu lyfta 150kg (50kg x 3 trissor =
150kg). Utveckling av detta möjliggjordes lyft på närmare 60 ton till höjder på upp till 30 meter.

Figur 7, visar hur kraftsituationen ser ut i användning av trissor.

Under medeltiden användes den så kallade trampkvarnen för att göra tunga lyft. Den fungerar som
ett hamster hjul där man stoppar in ett antal människor som i går och kraften som uppstår drar då
upp en vikt med hjälp av en lina.18

Figur 8, föreställer en trampkvarn.

18

Errorbar. Chapter 2. 2005.
http://www.errorbar.net/rw/Chapter_2

10

Industriella revolutionen medförde att de första moderna kranarna skapades. Med hjälp av
hydrauliksystem som använde sig av vatten som medie kunde kranarna göra sitt jobb snabbare och
billigare än tidigare kranar. 19

Figur 9, visar Armstrongkran från 1915 som använder sig av vattenhydraulik.

2.9.2 DAGENS LYFTKRANAR
För att få ökad kunskap om lyftkransmarknaden genomfördes en marknadsundersökning på dagens
lyftkranar.
2.9.2.1 TORNKRAN
Vid i stort sätt alla större byggnadsplatser kan man få syn på en så kallad tornkran. Kranen gör det
möjligt att lyfta upp byggnadsmaterial till förhållandevis höga höjder och används därför främst vid
konstruktion av höga byggnader.
Det finns ett flertal olika variationer men alla tornkranar är uppbyggda på samma sätt. Man gräver
ner ett cementblock i marken som tornet kan sättas fast på för att få en stabil grund. Högst upp i
tornet fäster man en svängenhet som möjliggör rotation av kranarmen. Monterad på kranarmen är
en vagn som tillåter att kunna röra lasten in och ut från centrum. På den bakre – korta delen- av
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Wikipedia. Crane (Machine). 2015.
http://en.wikipedia.org/wiki/Crane_(machine)
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kranarmen sätter man kranens motor plus stora cementblock som fungerar som motvikt. På sidan av
kranen sätter man hytten för operatören.
Tornet kan på sig höjd vara cirka 80 meter högt. Om tornet stödjer sig mot en byggnad kan den bli
ännu högre. Kranarmen sträcker sig maximalt upp till ungefär 70 meter och har en maximal
lastkapacitet på ungefär 20 ton. För att kranen ska kunna lyfta 20 ton behöver motvikterna motsvara
samma moment på andra sidan för att göra så att kranen är i balans. Maximalast kan alltså enbart
lyftas upp nära kranens centrum. Skulle man försöka lyfta 20 ton med en hävarm på 70 meter skulle
tornet tippa.
Med hjälp av ett säkerhetssystem i kranen så kan operatören se om lyftet går att genomföra eller ej.
Även om man vill transportera en last ut från centrum med hjälp av vagnen på kranarmen så ser
systemet till att inte lasten går för långt ut.
En nackdel med tornkranen är att kranoperatörens sätt att kommunicera med lastkopplaren görs
genom handsignaler eller radiokommunikation. Kranoperatören sitter uppe i sin hytt hela dagarna.
För att få kranen på sin plats behöver man transportera dit de olika delarna med lastbil och sedan
behövs det en mobilkran för att få de första delarna på plats. Sedan använder sig tornet av en
klättringsram och bygger sig själv med hjälp av att lyfta upp en sektion i taget. När byggnationen är
klar och kranen ska bort så gör man likadant fast det omvända. 2021

Figur 10, visar ett exempel på tornkran.

20

Howstuffworks. How Tower Crane Work. 2015.
http://science.howstuffworks.com/transport/engines-equipment/tower-crane.htm)
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Wikipedia. Crane (Machine). 2015.
http://en.wikipedia.org/wiki/Crane_(machine)
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2.9.2.2 MOBILKRAN
Det finns ett flertal olika varianter av mobilkranar och kan beskrivas som en mobil lyftanordning22. De
användas oftast när det är tillfälliga lyft som behöver göras. Till exempel att resa ett hus eller att lyfta
en motor in i ett vindkraftverk.
En mobilkran består utav ett chassi med hjul eller larvband, så att den kan vara mobil, och ett
krantorn med en bom. Om bommen styrs med hjälp av hydraulik är den oftast uppbyggt av ihåliga
stålprofiler. En vanlig lösning är att bommen har en teleskopisk funktion som gör att den har ett
väldigt brett användningsområde. Styrs den med hjälp av linspel brukar bommen vara en
fackverksbom.
Längst ut på bommen hänger en krok som man använder för att koppla laster till. Då kan
mobilkranen enkelt lyfta lasten i horisontal- och vertikalled.
Lyftkapacitet varierar stort beroende på vilken sorts mobilkran man kollar på, det är allt ifrån en
minikran som lyfter ca 1 ton till de larvgående kranarna kan ha en lyftkapacitet på upp till ca 3000
ton. Den stora fördelen med mobilkranen jämfört med tornkranen är att den lätt kan ta sig till olika
platser och installera sig på stället själv.

Figur 11, visar ett exempel på en mobilkran.

22

Granberg, Björn. Mobilkranföraren. Lärobok i konsten att köra mobilkran. ISBN 978-91-637-5351-0. s.11-49
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3

METOD

Genomförandet av det här examensarbetet var uppdelat i två faser. En konceptgenereringsfas och
en undersökningsfas.
3.1

KONCEPTGENERERING

Konceptgenereringsfasen inleddes med en marknadsundersökning som genomfördes med syftet att
få en ökad uppfattning om hur dagsläget ser ut för att få en uppfattning av vad som kan optimeras.
Med den marknadsundersökningen som underlag antecknades alla tänkbara förslag på utformning
och användningsområden ner för en ny slags lyftkran.
Den första fasen avslutades med att en presentation av alla idéer presenterades för handledaren på
Erigovis AB. Han fick därefter ta beslutet om vilken av utformningarna som skulle arbetas vidare med
och även för vilken användningsområde den skulle anpassas för.
3.1.1 SKISSER PÅ UTFORMNINGAR
Kabelstyrd ledad lyftkran
Den första idén var att ha en ledad kranarm som styrs med hjälp av två vajrar, se figur 12 nedan. Det
skulle möjliggöra att kranen både skulle kunna böja sig under och över sig själv. Nackdelen med den
här idén är dock att man inte kan styra varje led enskilt. Utan kranen kommer alltid att röra sig upp
och ner i samma mönster. Fördelen skulle vara att det inte krävs ett avancerat styrsystem.

Figur 12, visar idé 1.
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Cylinderstyrd ledad lyftkran
Den andra idén byggde mycket på den första men istället styr man den med hjälp av cylindrar.
Tanken var att ha en stor cylinder i början som reglerade vinkeln på kranen och sedan har man
mindre cylindrar mellan respektive led som kan röra sig upp och ned i två spår för att på så sätt få
den önskade rörelsen på kranarmen. Nackdelen är att det skulle behövas ett väldigt avancerat
styrsystem för att få cylindrarna att fungera som tänkt. Fördelen är att man kan styra varje led var för
sig.

Figur 13, visar idé 2.

Figur 14, visar en inzoomning av idé 2 och visar hur cylinderlösningen är tänkt att fungera.
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Skorpionen
Tredje idén kom fram efter att ha sett en dokumentär om skorpioner. En skoprionsvans har
egenskapen att kunna lyfta över sin egen tyngdpunkt men kan även vara utsträckt. När svansen är
utsträckt så viker den taggen åt sidan. Därför kom idén att konstruera en kran som hade ett liknande
rörelsemönster som en skorpions svans.

Figur 15 visar idé 4.

Mast med arbetsplattform
Idén bygger på Erigovis AB egna lösning när det kommer till resning och installation av vindkraftverk.
Du använder en slags ERIGORAISE för att bygga upp en slags mast och därefter använder dig av en
slags ERIGOLIFT på masten som då kan åka upp och ner med hjälp av vajrar som sitter högst upp i
tornet. På så sätt kan du ha en kran installerad på platån och platån kan användas som en hiss för
personal. Du kommer alltså kunna lyfta upp material etcetera via en kran och kunna ställa in den på
den våning du vill. Samtidigt som du kan använda den som en hiss för personal.

Figur 16 visar idé 5.
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Hängande plattform med kran
Den här idén är tänkt för att kunna göra arbetet på en hängande byggställning enklare och
effektivare. Idén bygger på att man förstärker dagens lösning för att kunna installera en kran för att
möjliggöra lyft av redskap eller liknande för de som arbetar.

Figur 17 visar idé 6.

3.1.2 TÄNKBARA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN


Byggarbetsplats

Mest vanliga stället för appliceringen av kranar. Ha möjligheten att smidigt kunna lyfta upp
godset från en våning och sedan lyfta in godset på en annan våning. Minska antalet lyft vid en
byggnation.


Brobyggen

Lyfta under sig själv. Vid reparationer eller underhållningsarbete.


Filminspelning

Möjliggöra fler rörelser som kameran kan rör och vrida sig med och därför få en ökad upplevelse.


Räddningstjänst

Lyfta gravt obesa patienter in i en ambulans.23


Transportfordon

Med hjälp av en kran som kan lyfta över alternativt under sig själv kanske det är möjligt att lasta
sig själv utan att behöva ett extra fordon som till exempel en truck.

23

Wöhl, Sophie. Ambulanspersonals erfarenheter av gravt obesa patienter.
http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:317722/FULLTEXT01
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Resning av telemaster

Ett liknande koncept som vid resningen av vindkraftverk.


Oljeplattform

Konstruera en kran som lätt kan lasta på och av från förbipasserande fartyg som åker förbi med
mat etc. Istället för att använda sig utav helikoptrar.
3.1.3 AVSLUT PÅ KONCEPTGENERERINGSFASEN
I samråd med handledaren på Erigovis AB valdes en variant av utformningsidé nummer 2 (se figur
13.) och användningsområde valdes till byggarbetsplats – Eftersom mångsidighet är ett krav på en
byggarbetsplats, medför detta att kranen skulle kunna anpassas för andra branscher vid behov.24
Utformningsidén blir att använda sig av en kran med ledad arm som styrs med hjälp av
hydraulcylindrar. Efter samtal med handledaren ändrades förslaget om att ha ett spår för cylindrarna
och de byttes istället ut mot att ha stationära cylindrar i både läge 1 och 2 för att göra idén
genomförbar. De kan på så sätt arbeta tillsammans för att få kranen att röras enligt önskan. Kranen
ska fästas på ett krantorn och ska ha möjligheten att kunna lyfta över sig själv. Men framför allt ska
kranens smidighet möjliggöra att kranen kan befinna sig relativt nära en byggnad och samtidigt
kunna nå långt in i byggnaden eller över den.
Kranen ska kunna styras genom fjärrstyrning, med andra ord ska kranoperatören kunna stå inne i
byggnaden och styra kranen.
3.2

AVGRÄNSNINGAR

För att kunna arbeta så effektivt som möjligt med att undersöka ifall utformningsidén skulle fungera i
teorin behövdes en del avgränsningar på produkten fastställas.
Efter att beslutet om att arbetet skulle fortsätta med inriktning på byggarbetsplatser och att kranen
skulle fästas på ett befintligt krantorn behövdes ytterligare avgränsningar fastställas.
På grund utav att kranen ska konstrueras för att kunna lyfta in i byggnader och över sig själv togs ett
beslut om att eliminera funktionen att kunna lyfta under sig själv.

24

von Ahn, Patrik; Verkställande direktör för Erigovis AB. 2015.
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3.2.1 PRODUKTSPECIFIKATIONER

25



Maximal vinkel mellan kranarmen och horisontalplanet begränsas till 65 grader.



Minimal vinkel mellan kranarmen och horisontalplanet begränsas till 0 grader, alltså rakt
utsträckt.



Möjliga maxvinkeln mellan krandelarna skulle vara 140 grader i vardera riktning.



Lång första del av kranen som sedan övergår till mindre delar för att göra den ”smidig”



Använda sig av en redan befintlig cylinderlösning som reglerar den första krandelen. På
grund av att där kommer den största cylinderkraften att behövas och att den delen av kranen
inte behöver vara lika rörlig som de senare delarna.



Utforma själva kranarmen i ett rektangulärt tvärsnitt med måtten 200x300x10.25



Materialet konstruktionsstål S335N (Se avsnitt 2.6).



Vara uppdelad i fyra krandelar.



Kranlängd 10 meter.



Lastkapacitet 2 ton.



Kranen ska styras via en fjärrkontroll.

Björk, Karl. Formler och tabeller för mekanisk konstruktion, Sjunde upplagan. s.67
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3.3

UNDERSÖKNING

Den andra fasen var till för att samla så mycket fakta och information som möjligt för att kunna
avgöra om den här idén är värd att satsa vidare på eller ej. Reda ut i fall att det var teoretiskt möjligt
att få den här lösningen att fungera.
Hydraulcylindrar är en beställningsvara som går att specialbeställa. Det är med andra ord möjligt få
dem levererade i de storlekar och längder som önskas. Därför behövdes en undersökning om vilka
slaglängder och cc-mått som skulle behövas för att göra det möjligt. För att ta reda på detta inleddes
ett antal funktionstester och beräkningar.
3.3.1 FUNKTIONSTESTER I SO LIDWORKS
För att snabbt och enkelt ha möjlighet att testa olika längder på kranarmarnas delar och vilka vinklar
som behövs har SolidWorks använts. Genom att skapa en skiss bestående av linjer och ge dem
bestämda vinkelförhållanden har ett flertal rörlighetsfunktioner kunnat testas.

Figur 18, bilden visar ett av kranens maxlägen och på så sätt böjer kranen ovanför sig själv.
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3.3.2 KALKYLPROGRAM
För att få en översiktlig bild av vilka krafter och moment som behöver övervinnas i en konstruktion
som den här utnyttjades Microsoft Excel. Genom att använda sig utav formlerna (6), (7) och (8),
gjordes en enklare beräkningskalkyl.
Tanken med kalkylen var att själv kunna ställa in de parametrar som man har tillgång till för att sedan
snabbt kunna få ut det värdet som man söker. Som man kan se i figur 19 nedan har en förenkling av
situationen skapats då det endast är kraften från en cylinder (F2) som ska orka hålla emot kranens
egenvikt (mg) plus en tyngd längst ut (F1). Men enligt formel (1) innebär det att man istället kan
dubbla höjden (l) eller dubbla cylinderkraften (F2) för att få rätt värde med två cylindrar. Vill du ha
fyra cylindrar är det fyra gånger kraften och så vidare.
På grund utav att längden (L) och den pålagda kraften (F1) var bestämd under avsnittet i
avgränsningar så användes dessa som konstanter. Balkprofilens mått, gravitationskraften och
densiteten på det valda konstruktionsmaterialet ställdes in för att få fram kranens egenvikt (5). Då
saknades endast den cylinderkraften (F2) och höjden (l).
Via programmet går det då att ställa in en önskad cylinderkraft (F2) för att kunna få fram vad det
krävs för höjd (l) för att få momentjämnvikt enligt formel (2). Eller vice versa.
Har även en del av programmet som snabbt kan räkna ut vad du kan klara av för maxtyngd (F1) om
du har en given höjd l och given cylinderkraft (F2).

Figur 19, visar kraftsituationen för beräkningen i Excel.
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I figur 20 nedan är ett exempel på hur programmet ser ut. I det här fallet är det höjden l som söks.
Balkens tvärsnittsmått har ställts in uppe till höger på figuren och sedan angivet den aktuella
tvärsnittsarean längre ner i figuren. Längden L på balken har valts till 5 meter vilket ger en egenvikt
på 376,8kg. Längst ut har en last på 20kN applicerats. Cylinderkraften F2 är 265kN och det ger då att
höjden l behöver vara minst 0,412 meter ovanför mittlinjen på balken för att en ensam cylinder ska
kunna få momentjämnvikt att inträffa.

Figur 20, visar ett exempel på excelkalkylen.
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3.3.3 MOMENTBERÄKNING
För att ge en ökad uppfattning av hur vinkeln av kranarmen har för betydelse med tanke på
momentet vid punkten a (se figur 21 nedan). Beräkningar gjordes med formel (1).

Figur 21, visar kraftstationen när kranvinkeln är skild från horisontalplanet.

3.3.4 FEM
För att få en uppfattning om materialet och tvärsnittet skulle hålla för de påfrestningar som den
kommer att utsättas för så gjordes en FEM-analys i programmet SolidWorks. Alla analyser har
inställningen på meshen varit fine. Testerna har genomförts i det fall där den utsätts för störst
spänningar.
Det material som använts vid FEM-beräkningarna är ett konstruktionsstål (se teorin avsnitt 2.6) som
används för tillverkning av dagens kranar och efter rekommendation från handledaren på Erigovis AB
valdes det även i det här fallet.
Extravikter som kommer till, exempelvis vajer, kablar till styrsystem och cylindrar har valts att
försummas och därför inte applicerats i FEM-beräkningarna.
3.3.4.1 HELA KRANARMEN
För att få en uppfattning om materialvalet och tvärsnittet på balken var tillräckligt för att kranen
skulle hålla det spänningar som inträffar gjordes en FEM-analys. Först ritades en 10 meter lång balk
upp med samma tvärsnitt som bestämdes i nödvändiga avgränsningar (Se avsnitt 3.2). Randvillkoren
var en fast inspänd balk med sin egenvikt över hela balken plus att kraften som motsvarar 2ton
applicerades längst ut på balken.
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Figur 22, visar uppspänningen för 10 meter balk som ska motsvara hela kranarmen.

3.3.4.2 KONCEPTIDÉN
För att få en uppfattning om ifall cylinderfästet skulle klara av spänningarna så ritades dessa fästen
på en 5 meter lång balk. Balken spändes fast i ena änden för att den skulle motsvara länken från
tidigare krandel. Sedan spändes även balken fast uppe i fästet som då skulle motsvara cylindern och
därefter applicerades kraften som motsvarar balkens egenvikt plus kraften som motsvarar massan 2
ton längst ut på balken.

Figur 23, visar hur uppspänningen var för analysen av cylinderfästet på en 5 meter lång balk.
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4

RESULTAT

I den här delen av rapporten redovisas de olika resultaten med avseende på de mål som satts upp
under inledningen av examensarbetet.
4.1

PROTOTYP

I figur 24 illustrerar ett konceptförslag hur den här kranen kan tänkas att vara uppbyggd. Kranen
uppfyller alla de krav som var ställda på den. Med hjälp av att flytta fram cylinderfästena på
anslutande krandel möjliggjordes att vinkeln 140 grader mellan två krandelar kunde inträffa. På så
sätt har kranen möjlighet att böja över sig själv. Dock kommer en specialtillverkad sista del behövas
appliceras längst ut för att göra det möjligt att få en last över kranen. Finns behov av en sådan
lösning kan exempelvis sista delen formas som ett ”Y” så att vajern kan hänga neråt i alla lägen utan
att stöta in i kranen. Det för att uppnå samma egenskap som kranen i figur 2 har.

Figur 24, visar en illustration på utformning med det här konceptet.

25

4.1.1 HYDRAULIK
För att se vilken kraft en viss cylinderkolvsdiameter kan ge ifrån sig vid ett givet arbetstryck har detta
presenterats i figuren nedan. Formeln som används för att få fram detta är (6). Där trycket bestämts
till 200 bar.

Cylinderkraft med 200bar
Cylinderkolvs diameter (m)

0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

Kraft (N)

Figur 25, visar förhållandet mellan cylinderkolvens area och kraften med ett system med trycket 200 bar.
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4.1.2 MOMENT
Figur 26 nedan visar vilka olika moment som uppstår i samtliga punkter ifall att hävarmen är mellan
1-20 meter och i fyra olika vinklar med en kraft som motsvarar tyngden av massan 2 ton längst ut.
Där kan man exempelvis se att momentet för en 10 meter lång hävarm vid vinkeln 0 grader utsätts
för ett moment på 200 000 Nm. Reser man kranarmen till vinkeln 65 grader ser man att momentet
har minskat till 35 700 Nm. Det motsvarar en minskning av momentet med hela 82 %.

Figur 26, visar hur momentet ändras beroende på vilken vinkel kranen är i.
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Figur 27 visar en graf som förtydligar vilken skillnad det gör att ha en kran i upprätt läge vid lyft.
Grafen förklarar hur momentet för ett lyft ändras beroende på vilken längd på hävarmen och vilken
vinkel hävarmen har förhållande till horisontalplanet. Datan som ligger bakom figur 26 och 27 kan
hittas i bilaga B1.

Momenttabell för olika längder på
hävarm.
Moment (Nm)

5,00E+05
4,00E+05

20

3,00E+05

15

2,00E+05

10

1,00E+05

5

0,00E+00
65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

1

Vinkeln (grader)

Figur 27, visar momentet i y-led och vinkel förhållande till horisontalplanet i x-led.

4.2

KALKYLRESULTAT

För att ge ett exempel på vad man kan få fram av att använda sig av beräkningskalkylen (se figur 19
och 20) presenteras nedan i tabell 2. De övriga inställningar som användes vid uträkningarna
presenteras i tabell 1. Det man kan avläsa i tabell 2 är vad det krävs för cylinderkraft för att få
momentjämnvikt med olika tester. Exempelvis krävs det en cylinderkraft på 97 162 N om kranen är 3
meter lång och cylindern trycker vid höjden 0,8 meter. När en cylinderkraft är framtagen kan man via
figur 25 avläsa ungefär vilken cylinderdiameter som krävs för att få den önskade kraften.
Tabell 1, visar de konstanta parametrarna under testerna i kalkylen.

Tabell 2, visar nödvändig cylinderkraft i förhållande till längden L och höjden l.
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4.3

FEM

Nedan presenteras resultaten från de genomförda FEM-beräkningarna i form utav en tillhörande
tabell och figur.
4.3.1 HELA KRANARMEN
Spänningskoncentrationerna vart som väntat längst in närmast den fast inspända punkten efter som
att momentet är störst där. Differensen mellan maxspänningen som visades i resultat jämfört med
sträckgränsen då materialet börjar plasticera blev på 42 MPa.
Tabell 3, visar de relevanta siffror taget från figur 25.

Maxspänning (MPa)

Sträckgräns (MPa)

Skillnad (MPa)

309

351

42

Figur 28, visar spänningen i en 10 meters balk som ska föreställa kranen. Visar även materialegenskaperna som använts.
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4.3.2 KONCEPTIDÉN
Här nedan presenteras resultaten efter FEM-analysen för konceptidén med cylinderfästena.
Tabell 4, visar de relevanta resultaten taget från figur 26.

Maxspänning (MPa)

Sträckgräns (MPa)

Skillnad (MPa)

279

351

72

Figur 29, helhetsbild på femmetersbalken med fäste för cylinder.

Figur 30, visar en inzoomning på de kritiska områdena där maxspänningarna befinner sig.
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5
5.1

DISKUSSION
SLUTSATS

Efter arbetet som utförts med att undersöka ifall att den här konceptidén skulle kunna fungera i
teorin så talar alla delar som jag har undersökt för att det skulle gå:
Det finns idag cylindrar som kan uppfylla de krav som ställs på storleken av dem för att göra
kranfunktionen duglig. Även går det då att få cylindern att ge tillräcklig kraft på en rimlig höjd ovanför
mittlinjen på kranen för att göra den funktionsduglig.
Även materialet och balktvärsnittet klarar av de inre spänningar som uppkommer när den utsätts för
den vikt den är konstruerad för att lyfta. Dock skulle optimering av designen på balken behöva göras
ur hållfasthetssynpunkt. Under beräkningarna har inga säkerhetsfaktorer tagits i akt.
Cylinderfästena ger en onödigt hög spänningskoncentration men det går att optimera den designen
genom att till exempel göra mjuka övergångar för att undvika hörn.
5.2

REFLEKTIONER OM ARBETET

Den första planen med det här examensarbetet var att det skulle utföras tillsammans med min
klasskamrat Daniel Sjödin men efter yttre omständigheter blev det bestämt i sista sekund innan
projektstart att jag skulle utföra arbetet själv och att Daniel skulle fortsätta på arbetet kommande
termin. Med syftet att försöka få en så bra grund som möjligt vid konceptgenereringsfasen valde
Daniel att ställa upp och agera bollplank. Tack vare ett bra samarbete mellan oss två, kom mycket
idéer och förslag fram som annars inte hade kommit upp till ytan.
Det var i början av första fasen under genomförandet som de galnaste och som skulle visa sig vara de
mest uppskattade idéerna skrevs ner. Mycket av det berodde på att vi inte var så insatta i början av
arbetet. Man kände i slutet av konceptgenereringsfasen att det bara var samma typ av förslag som
man tänkte på och då kände vi att det var dags att presentera våra resultat för Patrik von Ahn på
Erigovis AB för att kunna börja gå över till den andra fasen av projektet.
Eftersom att andra fasens syfte var att undersöka ifall att den här konceptidén har en chansat
fungera i teorin, tog jag beslutet att vi behövde göra ytterligare avgränsningar för att få fram
tillräckligt med användbar information innan projektslutet. Även när dessa ”nödvändiga avgränsning”
sattes upp var Daniel där som ett bollplank för att verifiera att jag inte var helt fel ute.
Ett väldigt användbart tips som jag fick av Patrik von Ahn var att använda mig av SolidWorks när jag
skulle börja kolla hur jag skulle utforma kranen med alla delar för att kunna uppfylla de mål jag satt
ut. Även för att testa cylinderpositioner i förhållande till mittlinjen av kranen och längdförhållande
mellan övre och undre cylinder har samma funktion används. Det här har varit till stor hjälp för att få
en ökad uppfattning om hur det fungerar i praktiken och därför kunde många idéer och tankar
strykas eftersom.
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För att kunna få fram data på att kraften som en cylinder kan trycka och dra med är nog för att kunna
göra den här funktionen duglig ritades först en kraftsituation för den aktuella situationen upp. (Se
figur 19.) Därefter började jag att räkna med papper och penna för att få fram några snabba resultat
för att få en uppfattning. Med eftersom att jag tyckte att det tog sådan otroligt lång tid så valde jag
istället att skapa en beräkningskalkyl i Microsoft Excel. Jag tycker att det är en av det bästa sakerna
som jag åstadkommit under det här arbetet. Med hjälp av den kalkylen går det nu på ett snabbt och
enkelt sätt ställa in den situationen som man vill räkna på och sedan ställa in det parametrar man vet
för att få fram vad man söker. Den här kalkylen lämnar jag såklart vidare till Erigovis AB för fortsatt
arbete.
Kalkylen är dock kontrollerad av endast mig själv. Det har jag gjort med hjälp av att med papper och
penna räknat på några olika situationer och sedan jämfört med kalkylen för att hitta eventuella fel.
Utöver det har mina ingenjörsmässiga antaganden bekräftat att resultaten ser rimliga ut.
För att undersöka ifall att själva kranen skulle haverera när det bestämda krafterna applicerades så
användes SolidWorks. Val av programmet var på grund utav att jag ville öka min erfarenhet inom
FEM för jag har inte använt den funktionen i det programmet förut. Tidigare har jag använt mig av
programmet ANSYS. SolidWorks tycker jag är mycket enklare att hantera plus att man får, enligt mig,
en mycket bättre grafisk bild över problemet.
När jag gjorde uppspänning av de olika fallen använde jag mig av de kunskaper som jag fått i kursen
Finita elementmodellering 15hp. Genom att göra förenklingar av spänningssituationen tycker jag att
de värden jag fått ut är tillräckligt med underlag för att bevisa att konceptidén skulle fungera.
Valet av vilken cylindertyp som skulle fungera bäst i det här sammanhanget var väldigt lätt att
bestämma sig för när man undersökt hur en teleskopisk hydraulcylinder fungerar. Nackdelarna med
teleskopiska cylindrar medför att det inte anpassar sig för tunga lyft då dessa trycker med olika kraft
beroende på vilken cylinder som går i ingrepp. Kollar man då istället på den vanliga hydraulcylindern
så verkar den överlägsen: Det går att få en tillräckligt lång slaglängd för att få önskad vinkel mellan
krandelarna och därtill har vi en konstant kraft när man använder sig utav en vanlig hydraulcylinder
samt att den nästan kan trycka med samma kraft i både plus- och minusslag.
Jag valde även att presentera en momentfigur i resultatet för att ge en ökad uppfattning på hur stor
skillnaden verkligen blir i moment beroende på hur stor kranens vinkel är i förhållande till
horisontalplanet.
När det kommer till hur de olika krandelarnas längder borde vara utformade så har jag tänkt att den
första delen av kranen ska vara så lång som möjligt. För att den första delen kommer ha tillgång till
en mycket större och kraftigare cylinder än vad senare delar kommer att ha och på så sätt vara
konstruerad för att tåla ett större moment än de andra delarna. Den första delen av kranen är alltså
väldigt lik hur dagens mobilkranar är utformade. Det är först vid kopplingen mellan första och andra
delen på kranen som den nya idén med cylindrar på sidan av kranen ska utnyttjas. För att kunna
använda så små cylindrar som möjligt, där av minska kranens totalvikt, så vill man ha så kort
momentarm som möjligt. Den lösningen visade sig även göra kranen mer flexibel i och med att de
främre delarna då kan smidigt röra sig med stora vinklar i förhållande till varandra.
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Längderna på de resterande tre delarna ska inte ha någon större betydelse utan där vill man välja
längder så kranen blir tillräckligt anpassad för de funktioner den ska uppfylla. Mitt förslag är dock att
första delen ska vara halva totallängden och delarna efter det ska bli kortare och kortare för att då
också kunna använda sig av olika cylinderstorlekar beroende på hur långt ut på kranarmen de är
installerade.
Konceptfiguren som presenterats i rapporten är väldigt grundläggande och är mest där för att ge en
uppfattning av hur själva idén på utformningen kan se ut och är inte gjorde i detalj.
5.2.1 REFLEKTIONER OM DE NÖDVÄNDIGA AVGRÄNSNINGARNA
Att vi valde kranlängden till tio meter och lastkapaciteten till två ton på grund utav att de var de
specifikationerna vi fick redan under förstudien till projektet och valde därför att fortsätta så.
Varför vi valde att begränsa vinkeln som vi gjorde var för att vi inte såg någon anledning för kranen
att kunna böja sig neråt redan från första del. Den första delen kommer att utsättas för mest
spänningar och därför kände vi att vi ville begränsa rörligheten och istället fokusera på att den är
stabil. Vi valde att börja med vårt koncept i första anslutning till nästa krandel för att uppfylla
smidighetskravet.
Efter tester i SolidWorks tog vi reda på att 140 grader var tillräckligt för att kunna nå över sig själv om
kranen var uppbyggd av fyra delar, samtidigt som de vanliga hydraulcylindrarna kunde uppfylla dessa
krav.
Tvärsnittet valdes enbart efter uppskattning på hur tvärsnittet borde se ut. Det visade sig att det
eventuellt blev lite väl lite material men det klarade i vilket fall FEM-analyserna.
Målet med det här projektet var trots allt att få fram underlag för vårt koncept anpassat för ett
speciellt användningsområde och därför fanns ingen tid över till att undersöka i fall att det fanns ett
bättre anpassat material för den här sortens kran.
Valet att kranen ska kunna styras via fjärrkontroll är en idé som kom upp under ett möte med Patrik
von Ahn på Erigovis AB då vi satt och pratade om de förhållanden som kranförare uppe i krantorn har
just nu.
5.3

REKOMMENDATIONER

För att ge lite underlag på fortsatt arbete har jag presenterat ett förslag på en WBS (se bilaga B3) om
vad som behöver kollas mer på innan man kan bestämma sig för om konceptet är värt att fortsätta
på eller inte.
5.3.1 MARKNADSANALYS
För att kunna specificera sig mer och lägga ner pengar inom detta behöver en rejäl marknadsanalys
göras. Om man känner att den här idén kan fungera måste man kolla upp om det finns företag som
skulle vara intresserade av den här typen av funktioner vid byggarbetsplatser. Därefter behöver man
ta reda på exakt vilka krav den här kranen behöver uppfylla och därefter gå tillbaka till
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konstruktionsdelen av projektet och anpassa efter kundens önskemål. Det kanske går att få den så
multifunktionell så att den även kan utkonkurrera några av dagens kranar när det kommer till enklare
lyft. Lyckas man få till en välorganiserad logistik skulle man kunna dra ner kostnaderna på att hyra
den här kranen över andra alternativ. Eftersom att den här idén är väldigt ny kommer ett nytt
styrsystem att behöva programmeras och testas för att få den att bli så lättstyrd som möjligt.
5.3.2 DESIGN
Designen behöver såklart utvecklas enormt. Ingen tid mer än att välja tvärsnitt på balken har gjorts
för att optimera den som en lyftkran. Här finns det alltså mycket att jobba vidare på.
5.3.3 CYLINDRAR
Anpassa cylinderstorleken efter vilken maximal kraft som den kommer att behöva trycka med. Med
andra ord minska storleken på cylindrarna ju längre ut på kranen du kommer.
5.3.4 LOGISTIK
Behöver komma fram till ett bra sätt att transportera kranen. Även att vika ihop den. Kanske det ska
gå att bygga ihop den på plats eller att den ska levereras som en färdig kran.
5.4

ÅTERKOPPLING MOT UTSATTA MÅL


Hitta ett nytt användningsområde för vinschen.

Avklarat

Jag lyckades komma överens med min handledare om att vi skulle anpassa kranen för
byggarbetsbranschen.


Att presentera teknisk lösning på hur kranen ska utformas.

Avklarat

Med beräkningar och CAD-modell har förslag på teknisk lösning redovisas med både siffror och
bilder.


Göra grova hållfasthetsberäkningar.

Avklarat

Förenklade FEM-analyser gjorde med beskrivning och tolkning av resultat.


Skapa en enklare CAD-modell på kranen.

Avklarat

Finns i resultatdelen, under rubriken prototyp.


Presentera resultatet för företaget.

Avklarat

Genomfördes 2015-06-04.
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