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Förord 
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Arbetet är den avslutande delen i civilingenjörsutbildningen inom maskinteknik med 
inriktning mot maskinkonstruktion vid Luleå tekniska universitet. Arbetet har i huvudsak 
utförts på Land Systems Hägglunds under perioden jan – juni 2005. 
 
Vi skulle i första hand vilja tacka vår handledare på LSH Tommy Bylund samt Göran 
Westman och Per-Erik Gästrin som också varit involverade i projektet samt ett tack till Leif 
Hallin på beräkningsavdelningen. Vi vill även tacka vår handledare, Peter Åström, på Luleå 
tekniska universitet. 
 
 
Örnsköldsvik juni 2005 
 
 
 

  
 
Johan Öberg    Henrik Rautio Berguv 



 
 

Sammanfattning 
 
Under våren 2005 utförde Johan Öberg och Henrik Rautio Berguv sitt examensarbete vid 
Land Systems Hägglunds (LSH) i Örnsköldsvik. LSH tillverkar en rad olika banddrivna 
militära fordon bl. a stridsfordonet CV90. Det finns flera versioner av CV90, en av dem är 
CV90 ARV(Armoured recovery vehicle). På den nuvarande versionen av CV90 ARV finns en 
lyftkran monterad ovanpå vänster bandhylla. Denna kran har idag en kapacitet på ca 2,5 
tonmeter. Från LSH:s sida efterfrågas nu en kran med kapacitet på ca 25 tonmeter. Detta 
medför även en rad andra förändringar. Kranen ska förankras i chassiet på ett lämpligt sätt, 
stödben ska monteras och en dörr ska behållas i bakvagnen. Syftet med examensarbetet är att 
hitta fungerande konstruktionslösningar till dessa önskemål. 
 
En kravspecifikation för den aktuella kranen har tagits fram och har sedan används i en 
marknadsundersökning med syfte att identifiera en lämplig kommersiell kran till den aktuella 
applikationen. Efter en konceptfas fastställdes det att en teleskopkran var mest lämpad för 
ändamålet. Den fästes i ett rullkranslager som bultas fast i den fundamentstruktur, som tagits 
fram, och verifierats med flera FE-beräkningar. Dörren kommer att finnas på högra sidan av 
bakväggen och är storleksanpassad för att inte påverka strukturen kring fundamentet. Den 
lösning på stödben som valts är en tredelad modell som vid behov monteras i de befintliga 
dragöglorna.  
 
 



 
 

Abstract 
 
During the spring of 2005 this thesis work was carried out by Johan Öberg and Henrik Rautio 
Berguv at Land Systems Hägglunds in Örnsköldsvik. LSH manufactures track laying vehicles  
e.g. the model CV90. There are several versions of the CV90, one being the ARV (Armoured 
Recovery Vehichle). The current version of the CV90 ARV has got a crane mounted on the 
left side of the vehichle. The capacity of that crane is 2.5 tonne meters. LSH believes that it is 
essential for future needs to offer their customers a new version with a capacity of 25 tonne 
meters. This requires a number of changes to the vehicle. The crane is to be mounted to the 
chassis in a suitable way. Supporting legs are to be designed and a door is to be placed on the 
rear wall of the vehicle. The purpose with this thesis is to find design solutions to the above 
identified demands. 
 
A detailed target specification for the intended crane has been developed and then used as a 
base for the market survey done to identify a suitable crane for this application. After a 
concept phase, a telescopic crane was found to be the most suitable solution. It is mounted to 
a large diameter antifriction bearing that is bolted to the foundation structure which has been 
verified through several FE-computations. The rear door will be located on the right side of 
the vehicle and will not affect the structure around the foundation. The solution chosen for the 
supporting legs is a three piece design that will be mounted only when needed. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
En bärgningsvariant av CV90 finns framtagen och har serietillverkats för den svenska 
militären. Fordonet går under namnet CV90 ARV (Armoured recovery vehicle) och totalt har 
26 st levererats. Den kran som sitter monterad på ARV i dagsläget, se figur 1.1, är av en 
mindre modell. Behovet av en kraftigare kran för att kunna klara av tunga renoveringsarbeten 
i fält har nu uppkommit.  
 
Tanken är att man med hjälp av den nya kranen ska klara av att lyfta ut motorpaketet samt 
tornet på ett stridsfordon för renovering/byte direkt ute i fält. Maximal vikt på motorpaket och 
torn ligger på 2700 respektive 5200 kg. För att klara av dessa tunga lyft måste vagnen förutom 
en kraftigare kran med tillhörande kranfundament dessutom förses med hydrauliska stödben 
för att bibehålla stabiliteten vid tunga lyft.  
 
Syftet med examensarbetet är att hitta en lösning där en kraftigare kran med tillhörande 
fundament samt hydrauliska stödben kan integreras i det aktuella fordonet. 
 

 
                    Figur 1.1 Hägglunds CV90 ARV 
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1.2 Nuvarande bärgningsbandvagn CV90 ARV 
 
Bärgningsfordonet CV90 ARV är speciellt anpassat för att uppfylla alla behov gällande 
bärgning och underhåll i fält. Det är utrustat med ett schaktblad och en kran, se figur 1.2. Det 
har också två separata vinschar och klarar att dra med en kraft motsvarande 72 ton. Vinschen 
är i första hand tänkt att kunna dra upp fordon som kört fast i terrängen. Beväpningen utgörs 
av en 7,62 mm kulspruta och sex rökgranatkastare. Vapnen är placerade på en vapenhuv som 
är vridbar 360 grader och lagrad i vagnskroppen. Besättningen utgörs av 4 man; vagnschef, 
bärgarman, skytt och förare. 

 
                                          Figur 1.2 Översikt CV90 ARV 

1.2.1 Kranen 
 
Den kran som sitter monterad på bärgningsfordonet CV90 ARV i dag är en Hiab 025-2 APC, 
se figur 1.3. Det är en teleskopkran med en lyftkapacitet på 2,5 tonmeter. Kranen klarar med 
dubbel vajer att lyfta 1600 kg. Den har två teleskoparmar som manövreras hydrauliskt så att 
kranens räckvidd kan ökas 3 ggr. Kranen väger 330 kg och är monterad på fordonets vänstra 
bandhylla.       

 

 
                                        Figur 1.3 Nuvarande kran 
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1.3 Parallella arbeten 
 
Det finns sedan tidigare ett klart designförslag på ett kraftigare kranmontage på CV90. Det är 
framtaget av norska dotterföretaget Hägglunds MOELV AS. Konceptförslaget består av en 
tvådelad teleskopkran med vinsch, se figur 1.4. Längst bak finns två stödben som trycks ner i 
marken när kranen ska användas.  
 
Nackdelarna med Moelvs förslag är i första hand att den framtagna kranen är för lång. På 
kranens omedelbara högra sida finns en kulspruteskytt placerad. Kranens längd gör att den 
skymmer skyttens skottsektor åt vänster. Även den observatör med tillhörande obser- 
vationslucka som finns på fordonets vänstra sida i färdriktningen sett är klart hämmad av 
kranen.  
 
Vidare så tar kranens fundament upp hela bakpartiets utrymme och omöjliggör placering av 
en dörr längst bak för i- och urstigning samt lastning. 
 

 
   Figur 1.4 Översikt MOELV AS:s förslag 
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1.4 Syfte/Mål 
 
Detta examensarbete har som syfte att utveckla en helhetslösning avseende en kraftigare 
kraninstallation än den i nuvarande bärgningsbandvagn CV90 ARV. Målet är att arbetet ska 
mynna ut i ett konstruktionsförslag som Land Systems Hägglunds kan dra nytta av och 
använda sig av i framtida utvecklingsarbete. 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Projektet omfattar ingen nykonstruktion av kran till CV90 ARV. Genom en 
marknadsundersökning kan förhoppningsvis istället  en passande kran hittas. Vidare omfattar 
examensarbetet inte hydraulikberäkningar utan endast en översiktlig studie inom området.  
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2. Företagspresentation 
 
Land Systems Hägglunds ligger i Örnsköldsvik och ingår i den brittiska koncernen BAE-
systems. BAE-systems har totalt 90000 anställda i ett flertal länder. I Örnsköldsvik har man 
cirka 1100 anställda och hade 2004 en omsättning på 3 miljarder kronor, samt en vinst på 250 
miljoner kronor. Företaget arbetar med utveckling och framtagning av militära fordon och har 
levererat sina produkter till mer än 40 länder runt om i världen. Den största delen av 
produktionen sker i Örnsköldsvik. 
 
De produkter som serietillverkas idag är bandvagnar, CV90 eller stridsfordon 90 som det 
också kallas, samt AMOS, ett granatkastarsystem som tillverkas i samarbete med finska Patria 
Weapon Systems. Ett nytt system är dessutom under utveckling; SEP – splitterskyddad 
enhetsplattform.  
 
Land Systems Hägglunds föregångare, AB Hägglunds och söner, grundades 1899 i 
Örnsköldsvik. Man började som ett snickeri, men blev med åren inblandade i ett vitt spann av 
produkter, allt från möbler till flygplan.  

2.1 Produkter 
 
Hägglunds erfarenhet vad gäller stridsfordon sträcker sig tillbaka till 1957, då stridsvagnstorn 
producerades för en efterjustering på en stridsvagn åt den svenska armen. Sedan den tiden har 
Hägglunds varit framgångsrika på den inhemska marknaden genom att utveckla och tillverka 
den största delen av de terräng- och bepansrade fordon som den svenska armen haft behov av.  
 
Bandvagnar 
 
Bandvagnarna består av två enheter 
sammankopplade på mitten. Styrningen 
sker genom att vinklarna mellan 
enheterna ändras med hjälp av hydraulik. 
Fordonet kännetecknas av en stor 
framkomlighet på alla underlag. Detta 
tack vare banden som sprider ut 
marktrycket. Det är även amfibiskt och 
kan köras i vatten. Det finns ett flertal 
olika modeller av bandvagnar. Över 30 
olika varianter har tillverkats genom 
åren, varav de senaste varianterna 
Bv206S och BVS10 är pansarklädda. 
Figur 2.1 visar modell BV206, den 
vanligaste bandvagnen i det svenska 
försvaret. Detta fordon har levererats 
till 37 länder och mer än 11000 enheter 
har producerats. 

Figur 2.1 Hägglunds BV 206 
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CV90, stridsfordon 90 
 
CV90, se figur 2.2, är en av världens 
modernaste stridsfordon i 20-35 tonsklassen. 
Det är ett bandgående pansarbeklätt fordon 
bestyckat med en kanon och finns i en rad 
olika utföranden. Det är utrustat med ett 
videosystem och har ett mycket avancerat 
nätverkssystem som förser fordonet med goda 
egenskaper vad gällande taktisk och strategisk 
mobilitet. CV90 har från dess första leverans 
1993 levererats till en rad olika länder, bl.a. 
Norge, Finland och Schweiz. Den senaste 
ordern har kommit från Holland och planerad 
leveransstart för dessa fordon är 2007. 
Ordern är den största i LSH:s historia och 
omfattar 184 fordon. 
 
 
 
AMOS (Advanced mortar system) 
 
Amos, se figur 2.3, är ett granatkastarsystem 
som är utvecklat tillsammans med finska Patria 
weapon systems. Det består av ett 
granatkastartorn med två 120 mm eldrör som 
kan skjuta iväg 14 skott i olika luftbanor som 
träffar målet samtidigt. AMOS är gjort för att 
kunna monteras på flertalet olika fordon t.ex. 
båtar. Systemet har en räckvidd på över en mil 
vilket innebär att fordonet har gott om tid på sig 
att söka skydd efter eldgivning. 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.3 CV90-chassi med monterat AMOS-torn 

Figur 2.2 CV90 
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SEP – Splitterskyddad enhetsplattform 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEP är vad LSH satsar på inför framtiden och är tänkt att efterträda CV90-serien.  SEP-
konceptet utgår från två olika slags fordon, hjul- och bandfordon, se figur 2.4 och 2.5. Varje 
fordonstyp är uppbyggd av tre moduler: En bottenplatta och en förardel som utgör själva 
plattformen, samt en rolldel som anpassas efter kundens krav. Denna rolldel ska vara samma 
både för band- och hjulfordon. Konceptet med enhetlig plattform ger färre varianter och 
mindre behov av reservdelar.  

Figur 2.4 Band-SEP Figur 2.5 Hjul-SEP 
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3. Metod 
 
Examensarbetet inleddes med en problemorienteringsfas där arbetet kategoriserades i 
funktionerna kran, fundament, stödben samt dörr. 
 
Angreppssättet har varit lite olika i de olika delarna. Arbetet med kranen startade med en 
studie angående vilka krav som skulle uppfyllas enligt en kravspecifikation fastslagen av 
LSH. Därefter undersöktes både den svenska och den internationella marknaden efter 
passande kranar. 
 
För att kunna starta med fundamentkonstruktionen innan en kran var identifierad så togs 
kontakt med lagertillverkaren Rothe Erde, som levererar stora lager till LSH:s andra 
applikationer, t.ex. lagerbanorna till tornen. Korrespondensen med Rothe Erde gav en 
indikation på hur stor lagringen till kranen måste vara. Under tiden så arbetades en 
grundläggande design på ett fundament fram. Arbetet fortsatte sedan med FE-analyser med 
fokus att optimera den valda konstruktionen med avseende på hållfasthet kontra vikt.  
 
Parallellt med analysarbetet togs lösningar fram på stödbenens placering och konstruktion. 
Beräkningar på de krafter som stödbenen kommer att utsättas för gjordes samtidigt som 
erforderligt avstånd för stödbenens placering i sidled räknades ut. Slutligen utvärderades 
koncepten och den lösning som på bästa sätt klarar uppgiften valdes.  
 
Under hela processen har fortlöpande dokumentering skett av de framsteg som gjorts. 
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4. Kravspecifikation 
 
En kravspecifikation finns framtagen av LSH och ger tydliga direktiv på vad kranen 
och omgivande struktur ska klara av. 
 
Kranen ska ha följande kapacitet/räckvidd: 
  

a. 50 kN ska kunna lyftas minst 5 meter (från marken till kroken) minst 4 meter utanför 
konturen av bärgningsfordonet. Detta ska kunna ske över en vinkel på 120 grader av 
arbetsområdet, se figur 4.1 och figur 4.2. 

 

 
                                  Figur 4.1 Kravspecifikation för kran 

 
Nämnda prestanda under a. ska gälla också under en snedställning av vagnen på upp till 5 
grader i alla riktningar. 
 

b. Total arbetsarea för kranen ska vara minst 270 grader, se figur 4.2. 
 

 
                                                      Figur 4.2 Total arbetsarea  
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c. Kranen ska vara kapabel att lyfta hela motorpaketet på ett stridsfordon (2,7 ton) och 
också kunna köra med paketet upphängt i kranen. Vridningsvinkeln ska vara minst  

      ± 90 grader. 
 

d. Kranen ska vara kapabel att lyfta hela tornet på ett stridsfordon (5,2 ton) till en sådan 
höjd att chassiet på stridsfordonet är helt fritt att röra. 

 
e. Alla komponenter ska klara temperaturintervallet från -40 till +49 ˚ C. 

 
 
Förutom detta så gäller att: 
 

– Kranen ska hopfälld vara så kort som möjligt, inte längre än tre meter. Detta för att ge 
kulspruteskytten så stor skottsektor åt vänster som möjligt. Kranen ska störa så lite 
som möjligt. 

 
– Det ska finnas en nödutgångslucka längst bak för att kunna ta sig i och ur vagnen vid 

nödsituation. Dessutom ska man kunna lasta materiel genom denna lucka. 
 

– Om en systemkollaps skulle uppstå så ska det vara möjligt att manuellt återställa 
kranarmen i transportläge för att återfå mobilitet. 

 
– Bärgaren ska ha nödvändiga utrymmen för att förvara kedjor, remmar och ok till 

kranen. 
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5. Marknadsundersökning 
 
En marknadsundersökning med den framtagna kravspecifikationen som utgångspunkt gjordes 
hos en rad olika kranleverantörer runt om i världen. I första hand kontaktades krantillverkare 
som har återförsäljare i Sverige. Deras sortiment undersöktes på respektive hemsidor på 
Internet och därefter kontaktades de per telefon och fick ta del av kravspecifikationen. De 
tillverkare som inledningsvis kontaktades var Hiab i Hudiksvall, HMF i Malmö, Hinz 
(Palfinger) i Borlänge och Penz i Göteborg. Frågan gick, efter diskussioner med 
återförsäljarna, vidare direkt till respektive krantillverkare. Detta eftersom ingen återförsäljare 
hade den kran som efterfrågades färdig i sortimentet utan det kunde bli aktuellt med en 
specialtillverkning. I samband med detta togs även ytterligare kontakter med krantillverkare 
utomlands upp. De som nu fick ta del av vår kranförfrågan var Grove i USA och Atlas-Terex i 
Tyskland. 
 
Resultatet av den genomförda undersökningen visar att ingen av de kontaktade leverantörerna 
i dagsläget kan leverera en kran som uppfyller kravspecifikationen direkt ur befintligt 
sortiment. Man är heller inte villig att lägga ner tid på utveckling och framtagning av en ny 
kran till ett projekt som än så länge är på studentnivå.  Att ta fram en passande kran den dagen 
en order kan vara aktuell verkar dock inte vara något problem för huvudparten av tillverkarna.  
 

5.1 Företag 
 

• Hiab 
 

Hiab grundades i mitten på 40-talet i Hudiksvall. Grundaren heter Eric Sundin som 
tillsammans med sin kompanjon Einar Frisk startade företaget Hydrauliska industri 
AB. Företaget ägs i dag av Konekoncernen som har sitt säte i Finland. Hiab tillverkar 
nära 60 olika kranmodeller i en rad olika utföranden. Lyftkapaciteten varierar från 0.8 
till 76 tonmeter. Det främsta segmentet är lastbilsmonterade kranar. Man har 4 
produktionsenheter varav en i Sverige, Hudiksvall. Hiab har tidigare levererat kranar 
till LSH. Detta har skett till 26 st CV90 ARV.  

 
• Palfinger 

 
Palfinger har sitt huvudkontor i Salzburg i Österrike och representeras i Sverige av 
Hinz AB. Företaget grundades 1932 av Rikard Palfinger och har i många år varit bland 
de ledande inom området för hydrauliska kranar. Huvudprodukten är den 
lastbilsmonterade vikarmskranen som finns i nära 150 olika modeller med 
lyftkapacitet från 4 till 150 tonmeter. Palfinger har här en 30 procentig marknadsandel 
och har monterings- och produktionsanläggningar både i Europa och USA.  
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• HMF 

 
HMF eller Højbjerg maskinfabrik A/S som förkortningen står för grundades 1945 av 
Arne Bundgaard Jensen. Deras kranar tillverkas i Højbjerg nära Århus i Danmark där 
man också har sitt huvudkontor. De främsta produkterna är lastbilskranar samt 
baklastare. Lastbilskranarna finns i 25 olika modeller inom kapacitetesområdet 7 till 
71 tonmeter. 

 
 

• Penz cranes 
 

Grundades 1966 av Rochus Penz i Österrike. De produkter företaget säljer är 
framförallt timmerkranar i olika storlekar. Man säljer ett 20-tal olika modeller med 
kapacitet från 4-36 tonmeter. Penz var först i världen med att ta fram den vikbara z-
kranen som i dagsläget genomsyrar hela timmerkransbranschen. Företaget återfinns i 
Österrike, närmare bestämt i Fohndorf. 

 
• Atlas-Terex 

 
Grundades 1919 av Hinrich Weyhausen. Man har sitt huvudkontor i Delmenhorst 
Tyskland och tillhör Terexkoncernen. De produkter man har är lastbilsmonterade 
kranar samt grävmaskiner. Kranarna tillverkas i Delmenhorst medan grävmaskinerna 
görs i Ganderkesee, båda Tyskland. Man har kranar inom kapacitetsområdet 1,3 till 60 
tonmeter. 

 
• Grove 

 
Grove grundades 1947 och är en av världens ledande producenter av mobila 
hydrauliska kranar med tillverkningsanläggningar i Shady grove, Pennsylvania och 
Wilhelmshaven, Tyskland. Företaget har kranar inom kapacitetsspannet från 14 ton till 
499 ton. Företaget är också en av de ledande leverantörerna av specialtillverkade 
kranar till militären både i USA och Europa. 
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6. Kran 
För att kunna göra ett korrekt val av kranmodell så gjordes en översikt av de olika 
kranmodeller som finns på marknaden. 

6.1 Krankoncept 
 
I konceptfasen diskuterades och framhölls tre olika typer av kran.  
 

• Z-kran (liknande timmerkran) 
 
• Pelarkran (liknande traditionell lastbilskran) 

 
• Teleskopkran 

 
 
Z-kran:  
 
Denna modell av kran består av en pelare och två bommar, som är sammankopplade och 
individuellt reglerbara, se figur 6.1. I den yttersta bommen kan ett antal teleskoparmar 
installeras och på så sätt fås en lång räckvidd i kombination med kompakt transportmått. På 
undersidan av den yttersta bommen kan även vinsch monteras. Denna kranmodell används 
framförallt som timmerkran monterad på timmerbilar. 
 

 
                                                        Figur 6.1 Modell av Z-kran 
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Pelarkran:  
 
Pelarkranen består av en pelare och två bommar, liknande Z-kranen. Dock skiljer sig dessa 
kranar på några punkter. Pelarkranen viker inte ihop sina bommar på samma sätt utan dess 
bommar viks in under varandra så att sidovyn blir liknande en 4, se figur 6.2. I den sista 
bommen finns ofta en teleskopdel med varierande antal teleskopdelar. Dessa teleskopdelar 
gör att en pelarkran kan få en räckvidd på över 20 meter och ändå ta upp en relativt liten plats. 
Detta är den vanligaste typen av kran på lastbilar. 
 

 
                                                     Figur 6.2 Modell av pelarkran 

 
Teleskopkran: 
 
Till skillnad från de två ovanstående kranarna har teleskopkranen bara en huvudbom, se figur 
6.3. I denna bom finns sedan ett antal teleskopbommar, som kan skjutas ut eller in efter 
behov. Kranmodellen är den enklaste av dessa tre men har samtidigt den sämsta 
manövreringsförmågan. 
 

 
                                               Figur 6.3 Modell av teleskopkran 
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6.2 Utvärdering krankoncept 
 
För att få en överblick över de olika konceptens för- och nackdelar så analyserades de olika 
koncepten var för sig. 

6.2.1 Konceptens för- och nackdelar 
 
 
Z-kran 
 

– En klar fördel med denna typ av kran är dess kompakthet när den är i transportläge. 
Bommarna läggs då på varandra och tar således minimal plats på fordonet. En stor 
nackdel med dess transportläge är att en manuell återställning, som är ett krav, blir en 
mycket tung operation. Armarna ska ligga på varandra och således måste den yttre 
bommen lyftas och vikas över på mellanbommen, vilket får till följd att i början blir 
det ett mycket tungt lyft. Dessutom kommer egenvikten på den yttersta bommen att 
göra så den faller okontrollerat den sista biten till dess viloläge, vilket är farligt för 
personer i kranens närhet, men även för utrustningen. Z-kranarna är oftast också 
försedda med en relativt hög kranfot som gör att den bygger för mycket höjdmässigt. 

 
Pelarkran 
 

– Den största fördelen med denna typ av kran är, precis som med Z-kranen, dess 
kompakta transportmått. På grund av vagnens höjdbegränsningar kan det bli problem 
med denna typ av kran då pelaren oftast har en höjd av ca 2 meter. Kranens höjd 
innebär att takmontage av kranen inte är aktuellt. För att klara höjdbegränsningen 
måste en alternativ lösning med golvmontage tas fram. Kravet med manuell 
återställning kan vara svårt att uppfylla med denna krantyp, eftersom den ska vikas in 
under sig själv och då kommer att ramla ner och inte hålla utgångsläget. 

 
Teleskopkran 
 

– Teleskopkranen är den enklaste av dessa tre men har samtidigt den sämsta 
manövreringsförmågan. Kranen kan inte arbeta närmare vagnen är bommens längd, 
till skillnad från de två föregående som på grund av sin geometri gör att de kan nå 
ända in till vagnen och ner på marken. Med en teleskopkran får dessa lyft göras med 
en vinsch. Kranarmen fälls upp i önskad vinkel tills kroken når tillräckligt nära. 
Teleskopkranen tar mer plats i förhållande till dess räckvidd, i jämförelse med de ovan 
nämnda kranmodellerna. 
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6.2.2 Placering 
 
En mycket viktig aspekt i valet av koncept är placeringen av kranen på fordonet. Frågan är om 
kranens fundament ska fästas på taket, vilket är den vanligaste lösningen, eller om det är en 
möjlighet att den monteras i golvet eller i väggstrukturen en bit ner i fordonet och att sedan 
fordonet modifieras med ett hål i taket där kranen sticker upp. För att uppfylla kravet på 
gastäthet måste en tätning monteras om kranen golvmonteras. Kranens utböjning under last 
kan dock göra detta svårt att säkerställa. Om kranen kan monteras utanför den skiljevägg som 
utgör manskapsutrymme kan kravet på gastäthet försummas. Denna placering skulle dock 
kräva en omkonstruktion av hela bakdelen av fordonet, vilket inte är ekonomiskt försvarbart. 
Alternativet att montera kranen på golvet kan därför inte anses vara fördelaktigt. Då är en 
montering av kranen på taket mer försvarbar. I detta fall så räcker det med att omkonstruera 
taket där kranen fästs in med fundamentet.  
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6.3 Konceptval kran 
 
Det krankoncept som valts är teleskopkranen. Eftersom kravet på räckvidd är begränsat finns 
det ingen anledning att välja en kran som ger upp till tre ggr så lång räckvidd som den 
önskade, åtminstone inte om det medför andra nackdelar. Fördelen med denna typ av kran är 
att det även går att klara kravet på manuell återställning. När kranen är i sitt nedersta läge 
kommer den att ligga i horisontalplanet på taket av vagnen och då försvinner behovet att lyfta 
kranen. I detta läge räcker det att manuellt kunna vrida in kranen i dess rätta position, och 
sedan med vinschens hjälp dra in teleskoparmarna. 
 
Kranens lyftkapacitet skall enligt kravspecifikationen vara 6 ton. Detta kan uppnås på två 
olika sätt, se figur 6.4 respektive 6.5. Antingen monteras en vinsch med kapaciteten 6 ton och 
en enkelpartslina, eller så används en 3 tons vinsch med lyftblock och dubbelpartslina. 
Eftersom inga krav på vinschhastighet finns kan kostnaden minskas till en fjärdedel om en 
mindre vinsch och dubbelpart kan användas. 

 
Som tidigare nämnts, finns ingen kommersiell kran på marknaden som uppfyller de krav som 
är ställda i kravspecifikationen. Däremot kan man utifrån det konceptval som gjorts 
komplettera med följande krav för att uppfylla kravspecifikationen.  
 
 
 

– Diameter insättningsplatta 800 mm 
 
– Minlängd 3000 mm 
 
– Maxlängd 6600mm 

 
– Vinsch 3 ton, med lyftblock 

 
– Uppfällningsvinkel 70 grader 
 

 

 Figur 6.5  Principmodell av teleskopkran  med vinsch

Figur 6.4  Principmodell av enkelpartens funktion Figur 6.5  Principmodell av dubbelpartens funktion 
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7. Fundamentet 
 
Kranfundamentet ska fungera som kranens integration till vagnen och ska klara av de krafter 
och påfrestningar som uppkommer vid lyft. Konstruktionen av kranens infästning i vagnen 
har bestått av två moment, dels utformningen och konstruktionen av fundamentet men även 
dess placering på vagnen som inte har varit helt självklar. Utrymmet är alltid en begränsande 
faktor, så även i detta fall.  
 
 

7.1 Fundamentplacering 
 
Sedan tidigare står det klart att kranen ska placeras på taket på bärgaren. I övrigt har 
placeringen en del begränsningar. I sidled handlar det om att inte blockera en tänkt bakdörr 
och en passagegång in i vagnen. En annan begränsning sidledes är de bandhyllor som finns 
längst ut på respektive sida av fordonet. Under dessa löper fordonets band och utrymmet i 
bandhyllorna innehåller bland annat fordonets kylsystem, batterier och förvaringsutrymmen. 
Dessutom är bandhyllorna inte speciellt bärande i sin struktur. Placeringen i vagnens längdled 
är problematisk på grund av att där återfinns ett vinschpaket som ska få plats framför 
fundamentet. Bakåt sett gäller det att behålla fordonets längd och det finns inte plats för en 
fundamentkonstruktion som medför att vagnens längd ökar. Den plats som finns kvar att 
placera fundamentet på är således det grönmarkerade området i figur 7.1 nedan. 
 

  
Figur 7.1 Begränsningar för fundamentplaceringen 
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7.2 Lagring 
 
Eftersom ingen kran finns tillgänglig på marknaden har i stället Rothe Erde i Tyskland, en av 
de ledande tillverkarna av svängkranslager, kontaktats. Målet var att hitta ett så kompakt lager 
som möjligt som kan representera det interface in mot vagnen som en identifierad kran skulle 
stå för. Rothe Erde levererar i dagsläget för övrigt lager och stödringar till tornen på CV90 åt 
LSH.  
 
Beräkningar har gjorts på både de axiella krafter samt det vridande moment som kranen 
kommer att utsättas för. Detta underlag har delgetts Rothe Erde och sammanställs i 
nedanstående tabell: 
 
 Max arbetslast 25% överlast 
Axiella krafter (kN) 88 103 
Resulterande moment (kNm) 289 350 

 
 
 

Det svar som erhållits från Rothe Erdes sida är att ett kranslager med ytterdiameter på 700 
mm skulle passa. Vid beräkningar framkom dock att spänningarna i konstruktionen tenderade 
att bli för höga med denna dimension på lagret. Därför valdes istället ett lager som har en 
ytterdiameter på 800 mm, se 11.5. Lagret illustreras i figur 7.3 nedan. 
Fundamentkonstruktionen bygger på ett antagande om användandet av detta lager. Vidare 
bygger beräkningsmodellerna också på antagandet att detta lager används för infästningen av 
kranen till fordonet. 
 
För att välja ett slutgiltigt lager måste den motor som invändigt ska sköta kranens vridning 
och därigenom också kuggkransens vridning specificeras. Det som påverkar den invändiga 
kuggkransen på lagret är vilket drev som sitter monterat på motorn samt vilket maximalt 
vridmoment som motorn överför. 

 
                                                             Figur 7.3 Lagring till kranen 

Figur 7.2 Dimensionerande laster 
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7.3 Lagerinfästning 
 
Fundamentkonstruktionen utgick från en grundidé bestående av en ring med en fläns, se figur 
7.4. Ringen med fläns svetsas mot skrovet. I kommande kapitel redovisas analyser av takets 
bärförmåga när ringen med fläns integreras till chassiet. 
 

 
                                            Figur 7.4 Lagerfästning 

7.3.1 FE-analys av kraninfästning i tak 
 
En FE-analys har gjorts av takinfästningen utan några som helst förstärkningar. Avsikten var 
att få en bild över vilka spänningar och deformationer som uppkommer i strukturen och hur 
de fördelar sig när kranen lyfter maximalt. Både geometri- och analysmodell är framtagna i  
CAE-programvaran I-DEAS. Modellen motsvarar den bakre delen av bärgningsbandvagnen 
och FE-modellen är uppbyggd både med skalelement, solidelement samt balkelement. En 
säkerhetsfaktor (SF) på 2 används i analysen, dvs. den verkliga lasten när kranen lyfter 
maximalt har dubblerats. Detta för att vara helt säker på att kraninfästningen ska klara de 
påfrestningar som den utsätts för.  
 

7.3.2 Analysmodell 
 
FE-analysen innefattar endast den bakre delen av skrovet och sträcker sig från bakändan av 
fordonet fram till den del där taket på skrovet börjar slutta nedåt. Anledningen till att bara den 
bakre delen av fordonet används är att det endast är den delen av fordonet som är av intresse 
och att de spänningar och deformationer som uppkommer torde finnas i relativ närhet till 
kranen och dess fundament. Vidare skulle en fullskalig modell över hela chassiet generera en 
enormt stor beräkningsmodell som skulle vara väldigt tidskrävande att lösa. 
 
Analysmodellen representerar ett skrov som finns i verkligheten med upphöjt chassi. Det som 
skiljer analysmodellen från det verkliga chassiet är dörrens utformning och placering. Ett 
syfte med analysen är självklart att se hur bakväggen klarar de aktuella belastningarna med 
detta urtag för dörr. 
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7.3.3 Elementnät 
 
I modellen användes tre typer av element: solidelement, skalelement samt stelkroppselement. 
För att en solidmesh ska vara pålitlig bör minst två element genereras genom tjockleken på 
materialet. Skrovet på ett stridsfordon är uppbyggt av plåtar med tjocklekar ner mot 4 mm. 
Om en solidmesh då ska användas måste en elementstorlek på 2 mm användas. Med 
modellens utbredning i övriga koordinatriktningar skulle denna elementstorlek generera en 
alltför stor beräkningsmodell. Därför användes i stället en skalmesh som är lämplig att 
använda då det handlar om analyser av tunnplåtskonstruktioner. Skrovet är uppbyggt av en 
skalmesh medan själva ringen där lagret ska fästas in är uppbyggt av solidelement, se figur 
7.5.  

 
                                           figur 7.5 Elementnät till FE-analys 

 
De element som har använts i analysen är, för skalmeshen, 8-nodiga skalelement. Dessa 
element har fem frihetsgrader (tre translationer, två rotationer) i varje nod. Gällande 
solidmeshen i ringen har paraboliska tetraederformade solidelement med 10 noder använts.  
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7.6  Tetraederformat solidelement Figur 7.7  8-nodigt skalelement 
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För att koppla ihop den nod i mitten på ringen där krafter och moment verkar med själva 
ringen så har stelkroppselement använts. På detta sätt blir kopplingen från mittennoden ut till 
omgivande noder i ringen helt stel och ingen deformation tillåts ske inom detta område. 
Denna modelleringsstrategi ska motsvara att lagret, som antas vara stelt, är monterat på 
flänsen. 
 

 
                             Figur 7.8 Stelkroppselement kopplar ihop mittennoden med noder på ringen 

 
Generellt anpassades beräkningsnätet så att lämplig elementstorlek erhölls där huvuddelen av 
påkänningarna uppträder. Ju närmare kranfundamentet man befinner sig, desto mindre är 
också elementnätet. 
 
Generellt har maximalt antal element med avseende på rimlig beräkningstid använts. I 
tabellen nedan redovisas vilken elementstorlek som använts för att modellera olika delar av 
skrovet. 
 
Del av skrovet  Elementlängd (mm) 
   
Ringen  15 
Bakbalken  20 
Taket  20 
Bandsträckningshållare  20 
Bakvägg  30 
Sidovägg  40 
Golv  60 

 Figur 7.9 Tabell över storlek på elementnätet vid olika delar av skrovet 
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7.3.4 Laster och låsningar 
 
Fundamentet är dimensionerat för att klara de påkänningar som uppkommer på grund av 
föreskrivna laster med en säkerhetsfaktor på 2. Lasterna som påverkar kranfundamentet kan 
delas upp i laster i takets normalriktning samt böjande moment på grund av kranens hävarm 
vid lyft. De laster som använts till FE-analysen återfinns i figur 7.10. 
 
Axiella krafter (N) Böjande moment (Nm) 
  
147300 534400 

 
 
 

(se bilaga 11.1 för beräkningar och förklaringar av de uträknade krafterna och momentet 
ovan). 
 
Krafterna är applicerade på en nod i ringcentrum i höjd med ringens översta horisontalplan.  
Pendelarmsinfästningarna har låsts i alla koordinatrikningar och anses alltså som fast 
inspända. Dessutom har den främre randen i modellen där snittet är gjort låsts i vertikalled, 
men tillåts röra sig fritt i horisontalled, se figur 7.11. 
 
      
 

 
                               Figur 7.11 Låsningar och krafter 

Främre randen låses i 
vertikalled 

Pendelarmsstationen låses 
i alla leder 

Figur 7.10 Tabell över laster till FE-analys. 

Krafter och moment 
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7.3.5 Slutsatser från FE-analyser 
 
Vid analyser av kraninfästningen erhölls höga spänningar vid ringens anslutning mot taket 
och även på sidoväggen och stora delar av taket. De svarta områdena i figur 7.12 har 
spänningar på över 1000 MPa och är inte godtagbara. Man kan även se höga spänningar i 
områden närmast sidoväggen.  
 
Slutsatsen från analyserna är att konstruktionen måste förkastas och att det är nödvändigt att 
förstärka fundamentets infästning mot vagnen.  
 
För att få chassiet och i synnerhet taket på stridsfordonet att hålla gäller det att fördela ut de 
spänningar som uppkommer på så stor yta som möjligt och att även använda de befintliga 
bärande strukturerna i vagnen till så stor utsträckning som möjligt. Att utnyttja de bärande 
strukturerna torde också minimera den vikt som är nödvändig att använda till förstärkningar. 

 

 
                              

                             Figur 7.12 FE-analys av kraninfästning 
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7.4 Lådkoncept 
 
En ny konstruktion togs fram för att förbättra hållfastheten, se figur 7.13, och grundar sig på 
en inre stödring där kranens lagring bultas fast. Radiellt från ringen utgår så kallade 
förstyvningsbleck som har till uppgift att ge ringen stadga samt att jämnt fördela ut lasterna på 
en större yta. Konstruktionen har formen av en låda och är en dubbelplåtskonstruktion. 
 
  

 
                                   Figur 7.13 Lådkonceptet har dubbelplåtskonstruktion 

 
 

 

7.5 FE-analys av lådkonstruktion 
 
Modelleringsstrategin för FE-analysen av lådkonstruktionen har följt exakt samma mönster 
som tidigare. Skrovet är tillsammans med lådan och tillhörande tvärsgående u-balk uppbyggd 
av skalelement. Den ring som sitter i lådans mitt är som tidigare uppbyggd av solidelement. 
Låsningar, säkerhetsfaktor och krafter är likadana som i tidigare fall. 
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Eftersom kranen ska kunna lyfta med full kapacitet över en total vinkel på 120 grader och 
med begränsad kapacitet över 270 grader så har totalt 9 olika körningar med en vinkelskillnad 
på 30/45 grader utförts, se figur 7.14. Detta för att se hur de olika lyftvinklarna påverkar 
påkänningarna i strukturen och för att säkerställa fundamentets funktion i alla förekommande 
fall. 

 

  
                      Figur 7.14 9 olika FE-analyser vid olika vinklar 

 
Analysen har delats upp i olika steg där det första steget var att analysera ett fall där enbart 
själva lådan integreras i chassiet tillsammans med en förstyvande u-balk just framför 
fundamentet. Efter 9 analyser av den strukturen med ett antal olika varianter av plåttjocklekar 
så adderades även en balk till höger om fundamentet i färdriktningen för att tillföra styvhet 
och minska spänningarna och deformationerna i strukturen ytterligare.  
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7.5.1 Resultat 
 
Resultaten av de analyser som gjorts visar att förstärkningen i form av lådkonstruktionen är 
nödvändig för att skrovet ska klara de belastningar som uppkommer. En tvärgående balk från 
sidovägg till sidovägg är också ett måste. Analyser av en balk omedelbart till höger om 
fundament sett i körriktningen verkar dock ha mycket marginell inverkan på spänningar och 
deformationer varför denna har valts bort. Vidare visade analyserna att bakbalkens utseende 
måste förändras för att uppnå en högre styvhet och mindre deformationer. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Totalt har 9 FE-beräkningar utförts för fallet med lådkonstruktionen och en tillagd u-profil 
omedelbart framför. Vidare har även 9 st analyser med den tillagda sidobalken gjorts. 
Generellt så håller sig alla spänningar(Von-Mises) kring 400-500 MPa med lokala 
spänningskoncentrationer upp mot 900 MPa i vissa känsliga lyftvinklar. Den känsligaste 
lyftvinkeln inom det primära lyftområdet verkar vara 60 grader snett åt höger framifrån sett, 
där det uppkommer en lokal spänning på 850 MPa och en total vertikal deformation av 
skrovet på 14,8 mm. Materialet som valdes till fundamentet har en sträckgräns på 900 MPa. 
De spänningar som uppkommer är väldigt lokala och genom att analyserna har gjorts med 
dubblerade laster så antas konstruktionen klara de påkänningar den kommer att utsättas för. 
Mer information om alla de analyser som gjorts finns i bilaga 11.1.   
 

 
 
   
 
 

 
 

 
 

 

Figur 7.15 Nuvarande bakbalk Figur 7.16 Förslag på ny bakbalk 

Figur 7.17  Spänningar vid 60 graders lyft Figur 7.18 Deformationer vid 60 graders lyft 

Maximal deformation 14,8 mm

Högsta spänning =850 MPa 
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7.6 Slutgiltig fundamentkonstruktion 
 
Den slutgiltiga fundamentkonstruktionen kan ses i figur 7.19. Framför lådan i färdriktningen 
sett syns den förstyvande u-profil som går under taket från vägg till vägg. Bakom lådan syns 
den nya modifierade bakbalken. Totalt har en vikt på ca 110 kg för fundamentet lagts till 
gentemot vagnens tidigare vikt. 
 

 
           Figur 7.19 Den slutgiltiga fundamentkonstruktionen 

 

7.6.1 Kranplaceringens konsekvenser  
 
På grund av fundamentets utrymmeskrav måste det vinschpaket som finns beläget framför 
kranen flyttas fram en bit jämfört med nuvarande placering i bärgningsbandvagnen. Totalt 
behöver vinschpaketet flyttas fram ca 650 mm vilket innebär att övrigt utrymme inne i vagnen 
därmed blir mindre. Ett annat problem är att den takförhöjning som finns baktill måste 
förlängas för att vinschpaketet ska rymmas, se figur 7.20. 
 
 
 

 

 

Vinschpaketet måste flyttas fram  

Figur 7.20 Vinschpaketets nya placering 
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7.7 Dörr 
 
En deluppgift var att få plats med en dörr i bakkant av vagnen. Dörren är dels en nödutgång 
om vagnen skulle hamna på taket men ska även kunna användas för i- och urstigning samt 
lastning av vagnen. En vanlig CV90 har en stor ramp bak som kan fällas ner. Skulle en sådan 
lucka monteras gör storleken på hålet i bakväggen att lasterna från fundamentet bidrar till att 
påkänningarna blir för stora på bakväggen. Valet blev en mindre dörr och att göra den 
högerförskjuten eftersom passagegången förbi fundamentet och kranen går på högra sidan av 
fordonet. Hålet i bakväggen blir 63 x 110cm. Dimensionen gör att dörren blir tillräckligt stor 
för in- och utpassage utan att spänningarna blir för stora vid belastning. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Figur 7.21 FE-analys av skrovet sett bakifrån Figur 7.22 Förslag på dörr till CV90 ARV 

Max spänning = 450 MPa 
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8. Stödben 
 
En deluppgift i examensarbetet var att välja en typ av stödben för montage bak på 
stridsfordonet. Framtill på vagnen används ett schaktblad som stöd men bak behövs separata 
stödben för att uppnå önskad stabilitet. I dagsläget skulle en krankonstruktion utan stödben bli 
för instabil, eftersom hjulen är avfjädrade och därför skulle röra sig vid användning av kranen. 
 

8.1 Stödbenskoncept 
 
Ett antal stödbenskoncept togs fram och de sex mest lovande koncepten valdes ut. 
 
 

1. Koncept nr 1 består av två ben permanent monterade genom bakväggen, se figur 8.1.  
Mark-plattorna sitter fast monterade i benen och är ledade så de kan dras upp nära 
bakväggen. Hydrauliken göms inuti benet. 

 
 
 

 
 

 

Figur 8.1 Koncept nr 1 
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2. Koncept nr 2 har stödbenen monterade horisontellt i bandhyllorna, se figur 8.2. 

Stödbenen skjuts rakt ut för att sedan vridas 90 grader. I dessa ben finns 
hydraulcylindrar som trycker ner benen på markplattor som manuellt lagts på marken.  

 

 
                             Figur 8.2 Koncept nr 2 

 
 

3. Koncept nr 3 återfinns på många traktorer och är en mycket vanlig lösning på stödben. 
Benen fälls ut från vagnen med en 45 graders vinkel från centrumlinjen, se figur 8.3. 
Benet manövreras med en hydraulcylinder och har markplattan fast monterad. 

 

 
                             Figur 8.3 Koncept nr 3 
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4. Koncept 4 liknar koncept 3 men med asymmetriska armar eftersom tyngdpunkten vid 

maximal last är förskjuten till vänster bakifrån sett. Detta gör att behovet av stöd är 
större på den vänstra sidan och att ett kortare och således lättare stödben kan monteras 
på den högra sidan, se figur 8.4. 

 

 
 
 
5. Koncept nr 5 har benen upphängda på ovansidan av skrovet och viks bakåt i överkant, 

se figur 8.5. Därefter skjuts ett invändigt teleskopben ut till marknivå. 
 

 
                     Figur 8.5 Koncept nr 5 

 
 
 
 

Figur 8.4 Koncept nr 4 
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6. Koncept nr 6 är inte fast monterat på vagnen utan monteras vid behov. Konstruktionen 

består av tre separata delar som monteras bak i de befintliga dragöglorna. I öglan 
monteras ett fäste och på marken läggs en platta. Mellan dessa två ställs en 
hydraulcylinder som kopplas in med snabbkopplingar i bandhyllorna, se figur 8.6. 

 

 
                                 Figur 8.6 Koncept nr 6 
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8.2 Utvärdering stödbenskoncept 
 
Beräkningar på stödbenskrafter visade att stödbenen skulle utsättas för ca 217 kN i vertikalled 
i extremfall. Stödbenen ska dimensioneras för att individuellt kunna hantera de laster som 
uppkommer vid lyft av maxlast. Benet ska dock inte kunna användas som domkraft, och 
således är hydrauliken dimensionerad så att den inte kan lyfta hela bakvagnen.  
 
Vidare beräkningar med avseende på tyngdpunkten i sidled visar att stabilitetsmässigt behövs 
ej stödben annat än för att förhindra att vagnen kommer i gungning. Gungningen uppstår 
eftersom hjulen i banden är fjädrande och inte går att spärra medan kranen arbetar. En annan 
aspekt att ta hänsyn till är att det idag sitter dragöglor monterade på bakvagnen. Dessa är till 
för att vid behov, bogsera vagnen. Det innebär att om stödben monteras på denna position så 
måste dragöglorna monteras på stödbenen, vilket kommer att utsätta stödbenen för 
påkänningar vid bogsering. 
 
Av de olika förslag på stödben som genererades så valdes till slut koncept nr 3, 4 och 6 ut som 
tänkbara lösningar. 
 
 

 
 
Koncept nr 3 och 4 har stora likheter. Båda koncepten ger mycket bra stabilitet och är enkla 
att manövrera. Rörelsen kontrolleras med endast en hydraulenhet per stödben. Skillnaden 
mellan koncepten är längden och vinkeln på det högra stödbenet. I koncept nr 3 är det högra 
benet likadant som det vänstra. Benen går ut med en 45 graders vinkel från centrumlinjen, 
vilket bidrar till stor stabilitet vid sidolyft. 
 
Eftersom kranen är vänsterförskjuten kan stödbenet göras kortare på höger jämfört med 
vänster sida. Koncept nr 4 har tagits fram med tanke på detta faktum. Ett kortare högerben 
som dessutom utgår rakt bakåt från vagnen minskar vikten utan några andra direkta nackdelar. 

Figur 8.7  Koncept nr 3, nr 4 och nr 6 
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Gemensamt för dessa två lösningar är att de båda är relativt tunga och utrymmeskrävande. 
Den kraft som skulle behövas från hydraulcylindern för att klara kravet på 217 kN uppgår till 
över 1000 kN, vilket medför hydraulcylindrar med en vikt som vida överskrider gränsvärdet i 
kravspecifikationen. Dessutom var målet att minimera utstick från bakvagnen av fram- 
komlighetsskäl, eftersom stridsfordonet ska klara vissa givna hinder, t.ex. diken och skarpa 
kanter. Risken är helt enkelt att fordonet fastnar på stödbenen och/eller att man kör sönder 
dem i terrängkörning.  
 
Koncept nr 6 är den enda konceptlösning som inte är permanent monterad bak på fordonet. 
Det medför en rad fördelar jämfört med det två andra koncepten. Eftersom det går att använda 
den befintliga strukturen (benet utnyttjar de redan existerande dragöglorna) blir kostnaden för 
detta koncept låg. Dessutom gör denna typ av stödben att klumpig hydraulik på bakdelen av 
vagnen elimineras och de goda terrängegenskaperna kan bibehållas. En stor fördel med dessa 
ben är dessutom vikten. Den totala vikten för ett stödben blir ca 60 kilo, vilket är betydligt 
lägre jämfört med de andra förslagen. Nackdelen med dessa stödben är att de kräver mer av 
användaren. Fästen, plattor, sprintar och cylindrar måste plockas ut ur fordonet och monteras 
fast bak på vagnen varje gång det ska användas.   
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8.3 Valt stödbenskoncept 
 
Koncept 6 valdes slutligen som stödbenskonstruktion. Stödbenen kommer i huvudsak att 
bestå av tre olika delar. En markplatta, en cylinder, och ett dragöglefäste. Till detta 
tillkommer två ”sprintar” för fixering av fästet runt dragöglan och kolven i fästet, se figur 8.8. 
 

 
Figur 8.8  Stödben med de ingående delarna 

 
 
– Dragöglefästet, se figur 8.9, monteras fast på dragöglan med hjälp av en sprint, som 

fixerar fästet runt dragöglan. Vikten är beräknad till ca 11 kg. På underdelen av fästen 
finns ett häl där hydraulkolven passas in och spärras med en låssprint. FE-beräkningar 
visar att stödbenet klarar kravet på 217 kN tryck uppifrån. 

 

 
Figur 8.9 dragöglefäste 
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– Cylindern är en standard Bosch Rexroth CDL1 med 200 mm slaglängd (se figur 8.10), 

56 mm kolvdiameter och modifierade packningar för att klara av temperaturkravet.  
 

 
Figur 8.10  Hydraulcylinder 

 
 
 
 
– Markplattan är en cirkulär skiva av höghållfast stål med diametern 400 mm och 

tjockleken 10 mm. Vikten på denna del är ca 12 kg, På plattan finns en kant för att 
hålla cylindern på plats. Botten innanför denna kant är lätt skålformat för att tillåta 
foten att ha en annan vinkel än cylindern om marken under inte är helt plan. Vinkeln 
kan ändras 5 grader åt alla håll.  

 
 

 
Figur 8.11 Markplatta 

 
 
 
 

Stödbenets delar kan exempelvis transporteras i bakvagnen till vänster under kranens 
fundament, förutom markplattorna som kan transporteras på utsidan av t.ex. bakvägg. 
Eftersom vagnen inte behöver stödben för tippningens skull så ska det vara möjligt att 
operera kranen utan att montera stödbenen. Dessa ska dock monteras vid tunga lyft och 
vid precisionslyft. Detta kan lösas med att givare i kran och fundament är kopplade till 
styrningen av stödbenens hydraulik och att kranen inte går att köra om givarna inte får 
signal från hydraulenheten att benen kopplats in. När stödbenen monterats så undviks det 
eventuella svaj som kan uppkomma när man arbetar med kranen. 
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9. Diskussion 
 
Arbetet började med en ordentlig analys av uppgiften. Eftersom examensarbetet bestod av 
flera uppgifter började vi med att planera arbetet i projektet så att så mycket av arbetet som 
möjligt kunde parallelliseras. Vissa moment, t.ex. kranval, var mer eller mindre en 
förutsättning för att det fortsatta arbetet eftersom fundamentet i vagnen var så beroende av 
kranvalet. När det senare visade sig att det inte fanns passande kranar på marknaden ändrades 
taktiken. Vi kontaktade istället krantillverkare och fick ett verkligt bultmönster av dessa, 
vilket gjorde att vi kunde gå vidare med fundamentkonstruktionen. Vi hade ganska klart från 
början hur vi tänkte oss detta fundament. Med hjälp av olika FE-program har vi sedan kunna 
bygga vidare på vår idé och fått fram en lösning. Stödbenen har tagits fram genom en 
brainstorming, behovsanalys och sedan konstruerats med hjälp av CAD-program och 
konstruktionerna verifierats med FE-program. Målet med det kopplade konstruktions-
/analysarbetet har varit att minimera vikten för ökad användarvänlighet vid montage. 
 
Gällande krankonceptet så tror vi att teleskopmodellen är den bästa för den givna 
applikationen. Målbeskrivningen innefattade att hitta en kommersiell kran alternativt att 
modifiera en kommersiell kran för den aktuella applikationen. Då ingen kran som uppfyller 
vår kravspecifikation har hittats blev valet att konstruera en kran anpassad för applikationen. 
Dock kommer den, eftersom den måste specialtillverkas, att bli dyrare än en kommersiell 
kran. Hur mycket dyrare vet vi inte idag, eftersom tillverkarna inte vill avsätta 
konstruktionstid och räkna på detta innan de vet att det är aktuellt med en order. 
Dimensionering av fundamentet krävde en specifikation av interface mellan kran och vagn. 
Via dialoger med Rothe Erde, som tillverkar stora rullkranslager, har ett lager som uppfyller 
våra krav men ändå har så liten diameter som möjligt kunnat väljas. Det initiellt föreslagna 
lagret hade en ytterdiameter på 700 mm. Detta visade sig dock ge för höga spänningar i 
skrovet med den typen av fundament vi har konstruerat varför vi har anpassat fundamentet till 
ett lager med en ytterdiameter på 800 mm. Det framtagna lösningsförslaget medför i dagsläget 
en totalt en viktökning på ca 110 kg. Ytterligare möjligheter att reducera denna vikt bedöms 
dock finnas. Stödbenen går också att utveckla vidare även om principen vilken vi har valt 
bedöms som lovande. Det är en stor fördel att inte ha tilläggsutrustning, som skulle kunna 
vara i vägen vid forcerad körning, på bakdelen av vagnen. Denna kan i så fall bli skadad och i 
värsta fall obrukbar när den behövs. Vår bedömning är att besväret med monteringen 
uppväger nackdelarna med viktpåslag och den utsatta positionen i de andra förslagen.  
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11.1 Beräkning av laster till FE-analys, SF=2 
 
 

  
 
 

NgmgmFax 147300282,9600082,93000221 =⋅⋅+⋅=⋅⋅+⋅=↑  
 
 

NmLgmLgmM böj 53440016,4282,960005,182,930002 2211 =⋅⋅⋅+⋅⋅=⋅⋅⋅+⋅⋅=  

m1g 
m2g 

L1 L2 

Givet: 
L1 = 1500 mm 
L2 = 4160 mm 
m1 = 3000 Kg 
m2 = 6000 Kg 
g = 9,82 
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11.2 FE-beräkningar med olika lastfall 
 
I denna bilaga återfinns alla FE-analyser gällande det slutgiltiga valet av 
fundamentkonstruktion. Totalt har 9 st analyser med ett intervall på 30/45 grader över ett 
totalt vinkelspann från –135 till 135 grader gjorts, se figur 7.14. Nedan presenteras de 
maximala spänningarna samt de maximala deformationer som uppkommer vid respektive 
lastfall. Alla nedan nämnda spänningar är Von-Mises och deformationerna avser alla 
förskjutningar i vertikalled. För mer ingående beskrivning av aktuella krafter och låsningar, se 
kap 7.3.4. 
 
-135 grader 
 
Det maximala spänningar som uppkommer vid -135 graders lyft är 1000 MPa  lokalt där 
fundament och den tvärsgående balken möts. I övrigt ligger spänningsnivån kring 400-500 
MPa vid huvudbalken samt vid fundamentets övergång mot sidoväggen. De maximala 
deformationerna syns i figur 11.3 och uppgår till 15,7 mm. 
 

 
 
 
 

 
 
         
 

Figur 11.1 Översiktlig vy och detaljerad vy över spänningar vid lyft -135 grader 

Figur 11.3 Deformationer vid lyft -135 grader 
 

Max def=15,7 mm 

σmax=1000 MPa 
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-90 grader 
 
Maximala spänningar vid denna vinkel är 880 MPa vid övergången från lådan till den 
tvärsgående balken. Maximala deformationer uppgår till 15,9 mm. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Figur 11.4 Översiktlig vy och detaljerad vy över spänningar vid lyft -90 grader 
 

Figur 11.6  Deformationer vid lyft -90 grader 
 

σmax=880 MPa 
Max def=15,9 
mm
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-60 grader 
 
Maximala spänningar uppgår till 523 MPa i övergången från lådan till tvärsgående balk. I 
övrigt är spänningarna relativt lika fördelade över fundamentet och ligger kring 400-500 MPa 
i de gröna områdena. Maximal deformation är 12,6 mm. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11.7 Översiktlig vy och detaljerad vy över spänningar vid lyft -60 grader

Figur 11.9 Deformationer vid lyft -60 grader 
 

σmax=523 MPa 

Max def=12,6 mm 
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-30 grader 
 
Spänningarna är jämnt fördelade och inga direkta lokala spänningskoncentrationer uppträder. 
Spänningsnivån ligger kring 300-400 MPa i de gröna områdena. Vad gäller deformationerna 
så uppkommer den största förskjutningen bakom fundamentet. Maximal deformation är 9,94 
mm 
 

 
 
 
 

Figur 11.10 Översiktlig vy och detaljerad vy över spänningar vid lyft -30 grader
 

Figur 11.12 Deformationer vid lyft -30 grader

Max def= 9,94 mm 
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0 grader 
 
Maximala spänningar återfinns vid fundamentets övergång till innerväggen och ligger på 580 
MPa. Deformationerna sker här i området som korsas av bak- och sidovägg och uppgår 
maximalt till 10,6 mm. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figur 11.13 Översiktlig vy och detaljerad vy över spänningar vid lyft 0 grader 
 

Figur 11.15 Deformationer vid lyft 0 grader 
 

σmax=580 MPa 

Max def= 10,6 mm 
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30 grader 
 
De högsta spänningarna återfinns vid den tvärgående balkens övergång mot fundamentet och 
uppgår lokalt till 800 MPa. Deformationerna är jämnt fördelade över nästan hela taket och 
uppgår maximalt till 13 mm. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Figur 11.16  Översiktlig vy och detaljerad vy över spänningar vid lyft 30 grader 

Figur 11.18 Deformationer vid lyft 30 grader

σmax=800 MPa 

Max def= 13 mm 
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60 grader 
 
Maximala spänningar uppgår till 900 MPa lokalt vid övergången från den tvärsgående balken 
till fundamentet. I övrigt ligger spänningarna i de gröna områdena över den tvärsgående 
balken samt runt fundamentet kring 500 MPa. Deformationerna sker i huvudsak framför 
fundamentet längs med taket och uppgår maximalt till 14,8 mm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11.19 Översiktlig vy och detaljerad vy över spänningar vid lyft 60 grader

Figur 11.21 Deformationer vid lyft 60 grader

σmax=900 MPa 

Max def=14,8mm 
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90 grader 
 
Maximala spänningar uppgår här till 750 MPa lokalt i övergången mellan fundament och 
tvärgående balk. Deformationerna ligger maximalt på 14,1 mm och sker over det röda 
området i figur 11.24.  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Figur 11.22 Översiktlig vy och detaljerad vy över spänningar vid lyft 90 grader

Figur 11.24 Deformationer vid lyft 90 grader

σmax=750 MPa 

Max def= 14,1 mm 



 
 

Konceptuell konstruktion kran CV90 ARV                                                                              50 

 
135 grader 
 
Spänningarna är i detta lastfall inte speciellt höga i jämförelse med de andra. Högsta 
spänningarna uppgår till omkring 500 MPa och återfinns invid sidoväggen. Deformationerna 
sker i princip jämnt utbrett över hela taket och är som högst 7,34 mm. 
 
 

 
 

 
 
 

 

Figur 11.25 Översiktlig vy och detaljerad vy över spänningar vid lyft 135 grader

Figur 11.27 Deformationer vid lyft 135 grader

σmax=500 MPa 

Max def= 7,34 mm 
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11.3 Exceldokument stödbenen 
 
Detta Exceldokument har använts för att räkna ut hur stödbenskrafterna RB1 och RB2 varierar med en 
kranvridning av kranfoten från 0 till 90 grader. D.v.s. från läget då kranen lyfter rakt bakåt till och med 
en vridning då kranen står rakt ut åt fordonets vänstra sida i körriktningen. Alla beteckningar finns 
beskrivna i bilagorna 11.6.5 till 11.6.8. I nedanstående fall visas stödbenskrafterna vid vinkeln 0 
grader. Dessutom finns en sammanställning av stödbenskrafterna vid 10 olika vinklar längst ner i 
arket. 
 
 

                              

givet 
Massor + vinkel kan ändras för att se aktuella 
reaktionskrafter. 

    
m1 (kg) 2600   
m2 (kg) 6000   
m3 (kg) 30000   
l1 (mm) 8607   
l2 (mm) 11223   
l3 (mm) 4096   
l4 (mm) 8557   
vinkel kran (grader) 0   
g 9,82   

sökt    
Rbtot (N) 243975   

Fördelning av Rbtot på respektive stödben Rb1 och Rb2 

givet    
mlast (kg) 6000   
mkran (kg) 2600   
mvagn (kg) 30000   
Ltpkran (mm) 1120   
Ltpvagn (mm) 1572   
Ltplast (mm) 1120   
Rbtot (N) 243975   
L (mm) 724   
L1 (mm) 1723   

sökt    
Ltptot 1471   
Rb1 138090   
Rb2 105885  

Rb1 och Rbtot vid 10 olika vinklar 

kranvridning Rb1 Rb2 Rbtot 
0 138090 105885 243975 

10 156157 87319 243477 
20 172891 69105 241996 
30 187590 51988 239578 
40 199664 36633 236297 
50 208670 23582 232253 
60 214335 13232 227567 
70 216562 5820 222382 
80 215427 1430 216857 
90 211158 0 211158 

Figur 11.28 Exceldokument visande reaktionkrafternas beroende av kranvridningen 
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                                        Figur 11.29 Diagram över reaktionskrafternas beroende av kranvridningen 
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11.4 Planeringen 
 
 
 

 
Figur 11.30 Planeringen för examensarbetet 
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11.5 Lagret 
 

 
Figur11.31  Det föreslagna lagret från Rothe Erde 
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11.6 Olika lastfall för beräkning av stödbenskrafter, tyngdpunkter 
och olika längder 
 

• 11.6.1 - Minsta kranlängd för att nå minst 4 meter utanför konturen 
• 11.6.2 - Minimilängd på kranarm 
• 11.6.3 - Beräkning av tyngdpunkt längdled SV CV90 ARV exklusive kran 
• 11.6.4 - Beräkning av tyngdpunkt sidled SV CV90 ARV exklusive kran 
• 11.6.5 - Fördelning av krafter på schaktblad respektive stödben 
• 11.6.6 - Reaktionskrafter i längdled 
• 11.6.7 - Gemensam tyngdpunkt vid lyft rakt bakåt  
• 11.6.8 - Gemensam tyngdpunkt sidled 
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11.6.1 Minsta vågräta kranlängd för att nå minst 4 meter utanför konturen  
 

 
 

 
 
 
 
 

Trigonometri ger: 
 
 
 
 
 

Minsta kranlängd blir:

4 m 

60°

60° 

L1 

mmx
x

900
60cos

45045060cos ==⇒=

mmm 9,49,04 =+

x 

60°

L1 = 450 mm 
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11.6.2 Erforderlig totallängd på kranarm 

 
 

Trigonometri ger: 
 

 
                       (1) 
 
 

Insatt vinkel från (1) i (2) ger: 
 
 
                                (2) 
 

0,5 m

°=⇒
−

= 37
9,4

)8,15,5(tan θθ

m
x

14,6
37cos
9,49,4cos =⇒=θ
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11.6.3 Beräkning av tyngdpunkt i längdled svenska CV90 ARV exklusive 
kran. Schematisk bild, ej korrekt kran. 
 

 
 
 
 
 
 

Tyngdpunktsekvation ger: 
 
 

                                   (1) 
 
 

Sortering av (1) och insättning ger: 
 
 
 

               (2)

Ltpvagn 

Ltptotal 

Ltpkran 

Givet: 
Ltptotal = 4129 mm 
Ltpkran = 6370 mm 
mtotal = 23200 Kg 
mvagn = 22870 Kg 
mkran = 330 Kg 
Sökt: = Ltpvagn 
 

tptotaltotaltpvagnvagntpkrankran LmLmLm ⋅=⋅+⋅

mmLtpvagn 4096
22870

)6370330()412923200(
=

⋅−⋅
=
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11.6.4 Beräkning av tyngdpunkt sidled svenska CV90 ARV exklusive 
kran. Schematisk bild, ej korrekt kran 

 
 
 
 
 
 

Tyngdpunktsekvation ger: 
 
 
              (1) 
 
 

Sortering av (1) och insättning ger: 
 
 
                       (2) 
 
 
 
 

Ltpkran 

Ltptotal 

Ltpvagn 

Givet: 
Ltpkran = 500 mm 
Ltptotal = 1557 mm 
mkran = 330 Kg 
mvagn = 22870 Kg 
mtotal = 23200 Kg 
Sökt =  Ltpvagn 

tptotaltotaltpvagnvagntpkrankran LmLmLm ⋅=⋅+⋅

mmLtpvagn 1572
22870

)500330()155723200(
=

⋅−⋅
=
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11.6.5 Reaktionskrafter i längsled 
 
 

 
 

K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraft och momentekvation ger: 

                         
                    (1) 
 
 
                        (2) 
 
 

Sortering och insättning i (2) ger: 
 
 
 

 
 
 
 

00 213 =+−−−⇒=↑∑ BAy RFFFRF

∑ =⋅+⋅+⋅−⋅⇒= 00 2211433 LFLFLRLFM BA

4

221133

L
LFLFLFRB
⋅+⋅+⋅

=

NRB 243975
8557

)1122382,96000()860782,92600()409682,930000(
=

⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅
=

Givet: 
m1 = 2600 Kg 
m2 = 6000 Kg 
m3 = 30000 Kg 
L1 = 8607 mm 
L2 = 11223 mm 
L3 = 4096 mm 
L4 = 8557 mm 
F = m · g 
G = 9.82 
Sökt = RB 
 

L2 

L1 F2 

F1 

F3 

L3 

L4 RB RA 
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11.6.6 Reaktionskrafter i längdled 
 

 
 

 
Kraft och momentekvation ger: 

 
 
              (1)           
 
 
                (2) 
 
 

Sortering och insättning av (1) och (2) ger: 
 
 
 
 
 
 
 

L4

L1, L2
L3 F3 

F2 

F1 

RA RB 

00 213 =+−−−⇒=↑∑ BAy RFFFRF

∑ =⋅+⋅+⋅−⋅⇒= 00 2211433 LFLFLRLFM BA

4

221133

L
LFLFLF

RB
⋅+⋅+⋅

=

NRB 211158
8557

)710782,96000()710782,92600()409682,930000(
=

⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅
=

Givet: 
m1 = 2600 Kg 
m2 = 6000 Kg 
m3 = 30000 Kg 
L1 = 7107 mm 
L2 = 7107 mm 
L3 = 4096 mm 
L4 = 8557 mm 
F = m · g 
g = 9,82 
sökt = RB 
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11.6.7 Gemensam tyngdpunkt i sidled vid extremlyft 
 
 

 
 
 

Momentekvation ger: 
 
 
 
 

 
Sortering och insättning ger 

 
 
 
 
 

F1 

F2 

L2

L1 

L3 

Givet: 
mtot = 3000 Kg  
m1 = 6000 kg 
m2 = 2600 Kg 
L1 = 4160 mm 
L2 = 1050 mm 
L3 = 450 mm 
L4 = 670 mm 
Ltp = 1572 mm 
RB1 = 211158 N 
RB2 = 0 N 
F = m · g 
g = 9,82 
Sökt = L 

0))(())(()(0 43114221 =−−+−−+−−⇒=∑ LLLLFLLLFLLFM tptotB

mmL 6,723
)5892025532294600(

)304058920()38025532()1572294600(
=

++
⋅−⋅−⋅

=

Ltp 

L 
Ftot 

L4
RB2 RB1 



 
 

Konceptuell konstruktion kran CV90 ARV                                                                              63 

11.6.8 Gemensam tyngdpunkt vid lyft rakt bakåt 
 
 

 
 

Tyngdpunktsekvation ger: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid förutsättning att stödbenen placeras enligt sträckan L i bilaga 11.6.7 gäller 
följande fördelning av RBtotal på RB1 och RB2. 

 
 
 

 
                Insättning ger 

 
 
 
 

Detta ger att: 
 
 

Ltptotal Ltpkran Ltpvagn 

L 

L1 

L 

Givet: 
mvagn = 30000 Kg 
mkran = 2600 Kg 
mlast  = 6000 Kg 
Ltpkran = 1120 mm 
Ltpvagn = 1572 mm 
Ltplast = 1120 mm 
L1 = 1722,8 mm 
RBtotal = 243975 N 
Sökt = Ltptotal

tptot
total

tplastvikttpvagnvagntpkrankran L
m

LmLmLm
=

⋅+⋅+⋅

mm1471
38600

)11206000()15723000()11202600(
=

⋅+⋅+⋅

RB1 

RB2 

Ltplast 

Btotal
tptotal

B R
L

LL
R ⋅

−
=

1
2

)(

NRB 105885243975
8,1722

)6,7231471(
2 =⋅

−
=

12 BBBtotal RRR =−

NRB 1380901058852439751 =−=
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