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Förord

I sista läsperioden på maskiningenjörsutbildningen vid Luleå tekniska
universitet, institutionen i Skellefteå, genomförs ett examensarbete.
(kurs ISI 171).  Avsatt tid till detta är tio veckor, d.v.s. tio poäng.
Detta examensprojekt är ett samarbete mellan oss studenter som
genomfört examensarbetet och Alimak AB i Skellefteå.

Vi vill tacka följande personer för deras medverkan och support vid
genomförandet av detta examensarbete:

• Sven-Erik Wiklund, Utv. Chef Alimak AB, handledare och
idéägare.

• Torbjörn Johansson, Konstruktör Alimak AB, handledning och
support.

• Gunnar Landsell, LTU, för råd och kritisk granskning.
• Rino Brancalion, Provtornet, Alimak AB, som genom sitt

engagemang såg till att provningen flöt utan problem.
• Margareta Nyberg, Provningsingenjör, Alimak AB,

provningsansvarig som såg till att vi erhöll erforderligt material

• Erik Bergman, Beräkningsingenjör, Alimak AB, kontorsgranne
som vi har kunnat fråga om de mest varierande ting.

Skellefteå den 9 juni 2000

……………………………. …………………………….
Robert Edvardsson Anders Johansson
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Rapportens syfte

Syftet med denna rapport är att:

Konstruera ett förslag på ett modulariserat tak till Alimak AB:s CT-
plattformar, detta genom att:

• Modulindela konstruktionen för att minska antalet komponenter.

• Testa takbeklädnadens hållbarhet genom verifierande provning

• Visa upp ett ritningsunderlag till taket skapat i Alimak:s cad-
system medusa.
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Sammanfattning

Alimaks arbetsplattformar modell CT används för person- och
materialtransporter på byggarbetsplatser.
För att eliminera risken att personer som färdas med CT-plattformar
skall träffas av något nedfallande föremål, har vi som examensarbete
fått i uppdrag av Alimak AB att konstruera ett skyddande tak.
Detta examensarbete har resulterat i ett ritningsunderlag på tak till
arbetsplattform modell CT.

CT-plattformarna förekommer i ett antal olika storlekar, samt med
olika kombinationer av dörrar, grindar, räcken och ramper.
För att konstruera ett tak som passar alla plattformsstorlekar har vi
modulindelat konstruktionen.
Vi har även hittat en infästning för de bärande takstolparna, som gör
att vi kan använda taket oberoende av vilken kombination av dörrar,
ramper osv som plattformen har.

Vid konstruktionsarbetet har vi strävat efter att göra taket lätt och
hanterbart till en rimlig tillverkningskostnad.

Sammanställningsritning på tak till single. Ritningsnr.: 9094071-000
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Summary

Alimaks work platforms model CT is used to carry personnel and
materials on construction sites.
To eliminate the risk for personnel that are carried on CT-platforms
to be hit by a falling object, we have as a Bachelor’s thesis received
a request from Alimak AB to design a protecting roof.
This Bachelor’s thesis has resulted in a complete set of drawings of a
roof to the transport platform model CT.
The CT-platforms are available in many different sizes, and with
different combinations of doors, gates, railings and ramps.
The roof has a modular design that allows installation on all CT-
models.
We have found a point to attach the supporting roofbeams which
makes it possible to use the roof independent of which combination
of doors, ramps etc that the platform has.

Our intention has been to make the roof light and easy to handle at
a reasonable cost of production.

Assembly drawing. Roof single.  Drawingnr.: 9094071-000
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1 Varför konstruera tak till CT-plattformarna?

1.1 Bakgrund

Redan 1956 skapade Alvar Lindmark en kuggstångsdriven
klätterplattform som han gav namnet Jakobs stege. Genom åren
gjordes sedan några halvhjärtade satsningar inom området. Under
senare delen av 80-talet dammades planerna åter av och 1988 var
Aliclimber färdig för introduktion på världsmarknaden.

För att stärka sin marknadsledande roll lanserades en ny generation
arbetsplattformar 1999. De nya arbetsplattformarna med
benämningen Alimak CT har fått ett mycket positivt bemötande av
kunder och användare. Arbetsplattformen används under mycket
tuffa förhållanden på byggarbetsplatser. Bland annat utsätts de för
nedfallande material t.ex. stänk av betong och murbruk men också
tyngre material som plankstumpar och tegel.
CT-plattformen, som i viss omfattning transporterar personer saknar
tak varför dessa personer utsätts för en liten men dock risk att
träffas av detta nedfallande material. För att eliminera denna risk
skall CT-plattformarna förses med skyddande tak.

ALIMAK CT-10/15
Single
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1.2 Mål

Vårt huvudmål var att skapa ett förslag på en produkt som
marknaden efterfrågar, dvs uppfylla så många kundkrav som möjligt,
till ett konkurrenskraftigt pris. Detta löste vi på följande vis:

• Vi lät modultänkandet genomsyra hela projektet. Dvs göra taket
justerbart” för de olika storlekarna på ett enkelt sätt, med så få

• Konstruera så att de ingående delarna ej blir alltför tunga eller
ohanterliga. Montering och handhavande blir då onödigt
besvärligt samt att plattformen givetvis skall bära all vikt vi

1.3 Avgränsningar

Inom examensarbetet utvecklas endast ett förslag på konstruktion av
ett tak till CT-plattformarna. Den efterföljande produktutvecklingen
och marknadsföringen hanteras av idéägaren.

ALIMAK CT-21/30
Twin



Examensarbete Sidan 9 av 30

Robert Edvardsson
Anders Johansson

2 Hur välja princip för att lösa problemet?

2.1 Sammanställa ritningsunderlag

Vi fick med Torbjörn Johanssons hjälp tillgång till ett komplett
CT-plattformarna. Olika förslag på tak ritades på

cad-stationerna som vi sedan lade in i befintliga sammanställnings-
ritningar.
Vi fick även hjälp av elingenjörer för att få fram ytterligare ritningar
på ett elskåp som var placerat i närheten av en möjlig

2.2 Kravspecifikation

Följande kundkrav/behov har vi kommit fram till:

• Taken skall passa många olika varianter och storlekar av Alimak
CT.

• Taken skall klara en nedfallande tegelsten från 20m höjd utan att
penetreras.

• Taket skall statiskt kunna motstå belastningen av 200mm blöt snö
samt en person som står på taket.

• Taket skall vara lätt för att enkelt kunna hanteras vid montering.
• Taket skall vara lätt för att ej ta en så stor del av plattformens

nyttolast.
• Taket skall konstrueras så att funktionen på plattformens grindar

• Vid CT-plattformar med två master får inte nivelleringsfunktionen
påverkas.

• Taket skall utan att kollidera med mastskydd klara att plattformen
lutar 7 grader.

• Gott korrosionsskydd skall säkerställas. Särskilt med tanke på
upprepad hantering.
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2.3 Modulindela produkten

Genom att modulindela produkten med byggblock som har
fastställda gränssnitt, där modulindelningen är driven bl.a. utifrån
kundernas krav och Alimaks målsättning, kan man förenkla
tillverkning, montering och handhavande. Dessutom sänker man
kostnader och ledtider.
En fördel som vi utnyttjade var att CT-plattformen är indelad i
moduler på 1,5x1,5m och 1,5 x 3m. Vi kom ganska snart fram till att
takkassetter med 1,5m bredd vore optimalt för produkten. Dessutom
konstruerade vi bara två varianter av takbalk i aluminium. En på
1500mm och en på 3000m. Då kunde vi täcka upp alla storlekar på
plattformar. (1500-, 3000-, 4500-, 6000mm längd.)

2.4 Utvärdera och välja princip

Vi började med att konstruera ett förslag på en bärande takbalk i
aluminium. Takbalken dimensionerades för att klara en spännvidd på
4,5m.
För att kunna verifiera att det var lönsamt att tillverka balken i
aluminium gjordes även ett par förslag på balkar tillverkade av
stålrör med ett liv av laserskuren stålplåt som beredningen fick titta
på, samtidigt skickades kostnadsförfrågan via inköp till Hydro
Aluminiumprofiler för prisuppgift.
Vi kom fram till följande:

Aluminiumbalk Stålbalk
Vikt Låg Hög
Korrosionsskydd Gott Kräver efterbeh.
Tillverkningskostnad Hög verktygskostnad

för strängsprutning,
pris beroende av
tillverkningsvolym.

Låg materialkostnad,
tillverkningen kräver
stor arbetsinsats.
(Jigg, svets., riktning,
ytbehandling)

Översikt moduler
Se bilaga 2
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Sedan konstruerades ett förslag på takkassetter i plåt av en
självbärande typ, (se bilaga 1 ritningsnr: 9093993-000), men vilken
typ av plåt det slutgiltigt skulle bli fick den verifierande provningen
avgöra. Några olika varianter av takplåt valdes till provning. (Se 2.5)

Vi hade fått som förslag att fästa stolparna till taket i de befintliga
räckena på plattformarna. Denna konstruktion blev dock något vek,
samtidigt som kollision med  räcken, ramper och skjutdörrar var svår
att undvika.
För att helt undvika kollisionsproblemet är vårt förslag att fästa
stolparna till taket i adaptern som hela plattformen hänger på.
Denna lösning är att föredra både på singel- och twin -varianterna.

Adapter

Single plattform med
stolpe monterad på
adapter.
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2.5 Genomförande av verifierande provning

Provningen av takbeklädnaden genomfördes på följande vis:
− Plåten skruvades fast på träreglar (45x95mm) med 

1460mm, vilket motsvarar avståndet mellan de bärande
takbalkarna.

− Vi provade om plåten kändes stabil och hållbar att gå på.
− Vi utsatte plåten för en fallande tegelsten med vikten 4,5kg från

         Plannja 40 t=0,9 aluminium efter första träffen.

                       Plannja 45 stålplåt efter provning.
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(Se även bilaga 4 testprotokoll)

Resultat verifierande provning:

Plannja 40
Aluminium
t=0,9mm

Plannja
45
Stålplåt
t=0,72m
m

Plannja
70
Stålplåt
t=0,6

Gångbar vid
1460mm
spännvidd
mellan
upplag

Ja! Men gungar
rejält. Känns lite
vek.

Ja! Känns
väldigt
styv och
stabil

Ja! Väldigt
stabil.

Penetrering
av tegelsten

Ja! Det gick hål
men tegelstenen
Åkte ej rakt
igenom. Vid träff
på plåtens
ytterkant gick
stenen igenom.

Nej! Inga
problem.

Nej! Inga
problem.

Buckling av
tegelsten,
djup på
buckla mm

Buckla 120 mm
djup från
underkant plåt.

Buckla
100mm
djup från
underkant
plåt.

Buckla
130mm
djup från
underkant
plåt.

Vi hade från början inriktat oss på att använda takplåt i aluminium till
minimera vikten. Den verifierande provningen

visade dock att tegelstenen alltför lätt slog hål i aluminiumplåten.
plannja 45, stålplåt det naturliga valet.

Vid provtornet. Från vänster Robert Edvardsson, Anders Johansson
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3 Vilken konstruktion har vi kommit fram till?

Efter ett antal projektmöten med idéägare, handledare och
provningsingenjör, samt verifierande provning av olika typer av
takbeklädnad har vi kommit fram till följande konstruktionslösningar:

3.1 Takbalk

Att takbalken ska tillverkas i strängsprutad aluminium, blev helt klart
när vi i samtal med beredningen insett att tillverkning av en liknande
balk i stål blev ganska kostsamt, dessutom blir 
dubbelt så tung med samma värden på 
att aluminiumbalken ger ett gediget och påkostat intryck när man ser
taket i dess helhet.
Två olika längder krävs för att klara alla plattformar, nämligen 3000
och 1500mm. Balkens bredd och höjd är 30 x 160mm.
Material: aluminium 6082 –T6.  Se ritning 9094059-000 och
9094061-000.

3.2 Takkassett
Takkassetten tillverkas av Plannja 45 t=0,72mm stålplåt. Denna
förses med en ram tillverkad i 1mm galvaniserad stålplåt, alt.
lackerad stålplåt. Kassetten får måtten 1500 x 1575mm. Se ritning
9093993-000 och 9093992-000.

Aluminiumbalk L=3000

Takkassett CT
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3.3 Stolpar

Stolparna till taket är en detalj som det var en hel del arbete med.
Svårt att undvika kollision med elskåp eller plåtar vid plattformens
drivenhet. Därigenom blev det två olika stolpar för att klara 7 graders
lutning (se 2.2 kravspec.) på twin- och single-plattformar.
Detta p.g.a. att adaptern i vilken stolparna är fastskruvade sitter
olika nära plattformen vid en-,(singel), respektive två masters,(twin),
varianter av CT.
Stolparna tillverkas i VKR-rör med dimensionen 50 x 50 x 5mm.
Se ritning: 9094011-000, 9094012-000 för singel, och ritning
9094046-000, 9094047-000 för twin.

3.4 Övriga detaljer

Konstruktionen i dess helhet innehåller givetvis ett antal fler
komponenter. Dessa återfinns på monteringsritning 9094071-000
och 9094074-000.

Stolpe singel Stolpe twin
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3.5 Jämförelse med kravspecifikation

Krav Kommentarer
Taken skall passa många olika
varianter och storlekar av Alimak
CT.

OK! kravet uppfyllt. Balken har
dock dimensionerats för en max
spännvidd på 4,5m.

Taken skall klara en nedfallande
tegelsten från 20m höjd utan att
penetreras.

OK! kravet uppfyllt. Se 2.5
verifierande provning.

Taket skall statiskt kunna motstå
belastningen av 200mm blöt snö
samt en person som står på
taket.

OK! kravet uppfyllt. Se bilaga 3
hållf. och FEM-beräkningar.

Taket skall vara lätt för att enkelt
kunna hanteras vid montering.

Takbalken OK! Övriga delar kan
eventuellt optimeras.

Taket skall vara lätt för att ej ta
en så stor del av plattformens
nyttolast.

Vikt tak komplett:
Singel CT 3000: 155kg
Twin CT 3000: 171kg
Twin CT 4500: 217kg

Taket skall konstrueras så att
funktionen på plattformens
grindar och ramper ej påverkas.

OK! kravet uppfyllt.

Vid CT-plattformar med två
master får inte
nivelleringsfunktionen påverkas.

OK! kravet uppfyllt.

Taket skall utan att kollidera med
mastskydd klara att plattformen
lutar 7 grader.

OK! kravet uppfyllt.

Gott korrosionsskydd skall
säkerställas. Särskilt med tanke
på upprepad hantering.

Balken OK! Övriga delar beroende
av ytbehandling.
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3.6 Exempel på tak

Nedan kan ett par exempel ses av taket monterat på CT-
plattformarna:

Tak single-CT 8/30

Tak twin-CT 18/45
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4 Utvecklingsmöjligheter

Med tanke på hög verktygskostnad bör aluminiumbalken optimeras
så mycket som möjligt med avseende på design och hållfasthet,
innan slutgiltig beställning.

För att minska antalet detaljer och varianter försökte vi hitta en
lösning för att använda likadan stolpe på single och twin. Detta skulle
möjligen kunna lösas med ett justerbart fäste vid infästningen i
adaptern.

Taken går utmärkt att använda även på en dubbelmonterad
plattform. Dvs 3,0 x 3,0m. Det enda som behövs är en 
täcker mellan taksektionerna samt ett fäste mellan takstolparna från
respektive sida.

Optimering av övriga detaljer för lägre vikt.
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BILAGA 1

Sammanställningsritningar och detaljritningar

Obs! Dessa ritningar återfinns i de tryckta
exemplaren
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BILAGA 2

Översiktsritning moduler

Obs! Denna ritning återfinns i de tryckta
exemplaren
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BILAGA 3

Beräkningar
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Beräkningar

Skruvförband skarv takbalk
Tvärkrafter och moment från FEM-beräkning
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Belastning på tak 3m

2 x takkassett= 2  x 29,17 = 58,34kg
4 x vinkelplåt = 4 x 0,74 = 2,96kg
2 x takbalk 3000 = 2 x 11,19 = 22,38kg

83,68kg

Egentyngd            9,82 x 83,68 = 822N

Snölast: 1000N/m2 x 3 x 1,5 = 4500N

Punktlast: 1 person = 1000N

Kontroll knäckning stödben:

Last på ett stödben = (822+4500)/4 + 1000 = 2330N = 2,33kN

Material stödben: KKR 30x30x3, A=301mm2, Ix=Iy=3,5x104 mm4

Vx=Vy=2,34x103mm3

Rx=Ry=10,8mm
Längd ≈ Lf= 1300mm.

Eulers formel:

18,6kN >>2,33kN dvs OK!!
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 FEM-beräkning av bärande delar till tak twin CT.

Last på tak:
Komplett tak 92kg = 903N
Snölast 1000N/m 2 = 6750N tot
Detta ger 3827N/balk utbredd last
Punktlast 1 person mitt på främre balk= 1000N

Spänningar

Nedböjning
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Tvärkrafter och moment

Element nr. Moment1
(Nm)

Moment 2
(Nm)

Tvärkraft 1
(N)

Tvärkraft 2
(N)

31 599,6 294,3 2497 2388
32 294,3 -1250 2388 2364
33 -1072 -2246 1817 1793
34 -2068 -2316 1246 1239
35 -2300 -2988 1071 1047
36 -2810 -2477 -500 -524
37 -2300 -2188 -1071 -1159
38 -2188 -2072 -1158 -1162
39 -2068 -1250 -1246 -1270
40 -1072 116,6 -1817 -1841
41 294,3 593,1 -2388 -2392

Kommentarer
Vi har givetvis även gjort överslagsberäkningar på andra ingående
komponenter som vi ej har med här.
Det vi ej har hunnit med är att räkna på svetsförbanden i
konstruktionen.

31 32 37 38 39 414033 35 3634
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BILAGA 4

Testprotokoll

Obs! Detta protokoll återfinns i de tryckta
exemplaren
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BILAGA 5

Viktuppgifter
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VIKTANALYS KOMPONENTER SAMT KOMPLETT TAK TILL CT

KOMPONENTBESKRIVNING RITNINGSNR. VIKT KG

Takdel Takkassett 9093993-000 29,17 kg
Stolpe Höger singel 9094011-000 18,57 kg
Stolpe Vänster singel 9094012-000 18,57 kg
Stödben Stag tak singel 9094039-000 7,23 kg
Stödben Stag tak rakt singel 9094050-000 6,35 kg
Mellanbalk Mellanbalk tak singel 9094019-000 10,51 kg

Stolpe Höger twin 9094046-000 17,7 kg
Stolpe Vänster twin 9094047-000 17,7 kg
Stag Stag höger twin 9094053-000 8,17 kg
Stag Stag vänster twin 9094054-000 8,17 kg
Skarvplåt Takbalk 9094055-000 1,24 kg
Vinkelplåt Till tak 9093995-000 0,74 kg
Takbalk L-1500 9094059-000 5,6 kg
Takbalk L-3000 9094061-000 11,19 kg

Tak komplettSingel CT 3000 9094071-000 155,42 kg

Tak komplettTwin CT 4500 9094074-000 217,63 kg

Twin CT 3000 170,82 kg
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BILAGA 6

Några av Alimaks häftigare!



Examensarbete Sidan 30 av 30

Robert Edvardsson
Anders Johansson

Nåra av Alimaks häftigare hissar

 Royal Opera House, London, 24ton lyftkraft. En hel
lastbil med trailer körs rakt in i hissen.

: TV-torn Polen, 645m lyfthöjd.

Kändaste hissen: Frihetsgudinnan, New York, USA.

Snabbaste hissen: Scando Super FC, 1,7m/sek

Långsammaste hissen: För ytbeläggning av vals på
pappersmaskin, Stowe Woodward, USA, 50mm/min.

Kortaste hisslivslängden: Hissleverans som fastnade under
järnvägsviadukten 100m från fabriken.


