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Förord 
 

Denna rapport beskriver utförandet av mitt examensarbete, som under vårterminen 2014 utfördes 

hos Rejlers i Skellefteå. Det har varit väldigt roligt och givande att göra arbetet på sådant ställe där 

alla är hjälpsamma samt delar med sig av sina kunskaper.  

Examensarbetet, på 15 högskolepoäng, utgör avslutet av min utbildning vid Luleå tekniska universitet 

som högskoleingenjör med inriktning maskinteknik. Det har varit tre roliga och intressanta år som 

bara sprungit förbi.  

 

Jag vill tacka följande som har gjort detta examensarbete möjligt: 

 Sven-Erik Wiklund, Rejlers, handledare 

 Robert Stenlund, JRMekan, kontaktperson 

 Samtliga på Rejlers i Skellefteå 

 Sven Berg, Luleå tekniska universitet, examinator 

  



 

 
 

 

Sammanfattning 

 

Rejlers har fått i uppdrag av JRMekan att nykonstruera en materialcontainer som används av Boliden 

Rönnskär. Materialcontainerns funktion är att förvara samt transportera diverse material. Problemet 

med materialcontainern i dagsläget är att tillverkningen ej är ekonomiskt hållbar. Anledningen till 

detta är att konstruktionen är komplicerad ur tillverkningssynpunkt samt att tillverkningsunderlaget 

är felaktigt. Boliden Rönnskär önskar även att containern skall kunna hanteras med hjälp av 

lyftkranar eller traverser som komplement till nuvarande lyftanordning. 

Examensarbetet som tillhandahölls av Rejlers syftar till att nykonstruera materialcontainern så att 

tillverkningskostnaden reduceras. Det omfattar även att applicera lämpliga fästen för att kunna 

utföra lyft av materialcontainern med lyftkran eller travers. 

Resultatet av arbetet är nya tillverkningsritningar på en materialcontainer som har enklare 

tillverkningsprocess med färre ingående komponenter än den tidigare modellen. Den nya modellen 

uppfyller också kravet att kunna hanteras med lyftkran eller travers.  

  



 

 
 

 

Abstract 

 

Rejlers has been requested by JRMekan to reconstruct a material container used by Boliden 

Rönnskär. The function of the material container is to store and transport various materials. The 

problem with today’s version of the material container is that it is not economically sustainable to 

manufacture. The reason for this is that the construction is complicated from a manufacturing point 

of view, and the manufacturing schedule is currently incorrect. Boliden Rönnskär also request that 

the container can be handled with the help of cranes or overhead cranes as a complement to the 

existing lifting devices. 

The assignment, provided by Rejlers, was to reconstruct the material container in such way that the 

cost of manufacturing is reduced. It also includes applying appropriate fasteners to enable lifting of 

the material container using a crane or an overhead crane. 

This thesis resulted in new manufacturing drawings for a material container which has a simpler 

manufacturing process and fewer components than the previous model. The new material container 

also meets the requirement to be handled by a crane or an overhead crane. 
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1. Inledning 
 

I inledningskapitlet presenteras företaget, bakgrunden till examensarbetet, problembeskrivning och 

syfte med examensarbetet 

 

1.1 Företaget 
Teknikkonsultbolaget Rejlers AB grundades år 1942 av Gunnar Rejlers. Verksamheten för företaget 

har främst varit elteknik i olika former men genom åren har kompetensområdena blivit allt fler [1]. 

Rejlers kompetensområden är bland annat bygg, energi, industri, infrastruktur, konstruktion och 

mekanik. 

1.2 Bakgrund 
Rejlers har fått i uppdrag av JRMekan att nykonstruera en materialcontainer och detta är uppdraget 

som examensarbetet avhandlar. 

JRMekan är en verkstad i Skellefteå som bland annat arbetar med att tillverka stålkonstruktioner. En 

av deras produkter är en materialcontainer som de tillverkar och säljer åt Boliden Rönnskär. 

Materialcontainern, se figur 1, används för att förvara samt transportera diverse material och i 

dagsläget sker denna förflyttning med hjälp av de lyftfästen som finns på containerns långsidor. 

 

 
 
 

 

Figur 1. Materialcontainern som används som referens vid nykonstruktionen 
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1.3 Problembeskrivning 
Tillverkningen och försäljningen av den tidigare materialcontainern resulterade i ekonomiska 

förluster. Den största orsaken till denna förlust var att tillverkningen var väldigt kostsam. Detta på 

grund av att konstruktionen var komplicerad att tillverka samt att ritningsunderlaget var felaktigt. 

Utöver det att nuvarande materialcontainer ej är lönsam att tillverka så ställer kunden, Boliden 

Rönnskär, nya krav kring hur materialcontainern skall hanteras. Hanteringen skall inte längre enbart 

ske genom att gripa tag i lyftfästena som är placerade längs dess långsida utan skall även kunna lyftas 

med lyftkranar eller traverser med hjälp av krokar. Detta gör att materialcontainern måste förses 

med lämpliga lyftöglor som har en verifierad hållfasthet för lyftet med lyftkran eller travers. 

1.4 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att konstruera en ny materialcontainer som är försedd med lyftöglor 

vilket har en verifierad hållfasthet för lyftet med lyftkran eller travers. Materialcontainern skall även 

vara konstruerad så att tillverkningen förenklas jämfört med tidigare modell och fullständigt 

tillverkningsunderlag skall framställas. 
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2. Metod 
I metodkapitlet beskrivs den metod som använts för att genomföra arbetet. Inledningsvis 

upprättades en projektplan för att fastställa strukturen av arbetets genomförande samt uppskatta 

vilken tidsåtgång varje moment kommer att kräva.  

2.1 Nulägesanalys 
En nulägesanalys genomfördes av den ursprungliga konstruktionen för att fastställa vilka problem 

som fanns samt varför tillverkningen blev kostsam. Analysen genomfördes genom intervjuer med 

personer ute på det tillverkande företaget, vilka har varit med vid tillverkningen av den tidigare 

modellen. Även granskning av tillverkningsunderlaget genomfördes för att fastställa orsaker till den 

kostsamma tillverkningen. 

2.2 Krav och avgränsningar 
För att företagets önskemål om resultatet av arbetet skulle uppnås så fastställdes ett antal krav som 

måste uppfyllas för att arbetet skall anses färdigt. Det gjordes även avgränsningar kring arbetets 

storlek för att projektet skall kunna utföras inom den bestämda tidsramen, se bilaga A, enligt 

projektplanen. 

2.3 Föreskrifter för användning 
En studie över vilka föreskrifter som skall tillämpas för att få bruka och hantera materialcontainern 

på en arbetsplats utfördes. Dessa föreskrifter utgör kraven som ställs på konstruktionen för att 

materialcontainern skall kunna brukas och hanteras på arbetsplatser. 

2.4 Konstruktionsarbete 
Den nya konstruktionen, som skall uppfylla kraven ställda från företagen, framställs med hjälp av 

CAD (Computer-Aided Design) programmet SolidWorks. Konstruktionsarbetet utförs med 

tillverkningsunderlaget samt 3D-modellen för den ursprungliga modellen av materialcontainern som 

referens. Framställningen av konstruktionen som uppfyller de ställda kraven medför flertalet 

konstruktionslösningar. Motiveringar till varför konstruktionslösningarna är nödvändiga samt vad 

lösningarna har för inverkan på resultatet av arbetet presenteras under detta avsnitt. 

Även hållfasthetsberäkningar för att dimensionera lyftöglorna utförs under detta avsnitt. Dessa 

beräkningar utförs med hjälp av FEM (finite element method) i SolidWorks. 
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3. Nulägesanalys 
 

3.1 Nuvarande konstruktion 
Materialcontainern JRMekan tillverkade är uppbyggd av två huvuddelar, containern och 

överbyggnaden. Containern, se figur 2, är uppbyggd av flertalet bockade plåtar med 3 mm 

godstjocklek. Plåtarna utgör tråget som material skall ansamlas i. På trågets utsida sitter profiler och 

plåtar som bidrar till att öka hållfastheten av containern. Det sitter även fästen placerade längs 

långsidorna av containern, dessa fästen används när containern skall transporteras och tömmas. 

 

För att förhindra att föremål oavsiktligt hamnar i materailcontainern är containern försedd med en 

överbyggnad. En ytterligare funktion som överbygganden utgör är att isolera innehållet från miljön 

utanför materailcontainern, främst vind och vatten. Överbyggnaden, se figur 3, är likt containern 

uppbyggd av ett flertal plåtar samt profiler och är dessutom försedd med ett antal luckor. Luckorna 

som är placerade på långsidorna samt baktill på överbyggnaden används när material skall tillföras 

till materialcontainern. Den stora luckan som är placerad framtill på överbyggnaden används när 

material skall bortföras från materialcontainern. Denna lucka kallas för tömningsluckan och är enbart 

till för att tömma containern. Luckan skall aldrig öppnas manuellt utan skall automatiskt öppnas av 

innehållande materialet när containern lutas för att tömmas. 

Figur 2. 3D-modell av containern som utgör en av huvuddelarna i materialcontainern 
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Till skillnad från containern är plåtarna i överbyggnaden enbart av 2 mm godstjocklek. Denna 

godstjocklek medför att konstruktionens hållfasthet är bristfällig och därför finns ett rörramssystem 

inkluderat i överbyggnaden. Detta rörramssystem, se figur 4, är uppbyggd av totalt 28 stycken 

fyrkantsprofiler och bidrar till konstruktionens komplexitet. 

 

Tillverkningen av materialcontainern sker genom att varje enskild del beställs eller framställs av 

JRMekan för att sedan svetsas samman för att bilda en komplett enhet. En summering av antalet 

ingående delar i materialcontainern visar att containern består av 153 separata komponenter. Det 

innebär att 153 delar måste hanteras och sammanfogas innan tillverkningen av materialcontainern är 

färdig. 

Den största kostnadsdrivaren för tillverkningen utgörs av antalet ingående komponenter, detta 

eftersom varje komponent kräver viss hantering i tillverkningsprocessen. Ytterligare kostnadsdrivare 

är hanteringstiden samt materialkostnaden för varje komponent. Detta medför att framställningen 

av den nya materialcontainern, som skall vara billigare att tillverka, strävar efter att reducera antalet 

ingående komponenter samt förbättra övriga kostnadsdrivare. 

  

Figur 3. 3D-Modell av överbyggnaden som utgör en av huvuddelarna i materialcontainern 

Figur 4. 3D-Modell av rörramssystemet som utgör en del av överbyggnaden till materialcontainern 
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4. Krav och avgränsningar 
 

För att kunna utföra projektet fastställs kraven för den nya materialcontainern. Dessa krav måste 

vara uppfyllda för att arbetet skall anses godkänt. Kraven är enligt följande: 

- Materialcontainern skall kunna lyftas med travers eller lyftkran 

- Materialcontainern skall kunna lyftas när containern är fylld med material av densiteten 

0,5 t/m3 

- Materialcontainern skall uppfylla kraven som ställs enligt föreskrifter 

- Materialcontainern skall vara billigare att tillverka än tidigare modell 

- Ingen av de ingående komponenterna i materialcontainern får vara längre eller bredare än 

3 meter under tillverkningsprocessen 

- Befintliga lyftpunkter skall bibehålla sina placeringar i förhållande till varandra 

- Tillverkningsunderlag skall framställas 

- Tillverkningsunderlaget skall vara kompatibelt med SolidWorks 

För att arbetet skall utföras under den avsedda tiden, se bilaga A, fastställs följande avgränsningar: 

- Endast FEM-beräkningar av hållfastheten 

- Inga ekonomiska uppskattningar 

- Ingen prototyp skall framställas 
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5. Föreskrifter för användning 
 

En undersökning över vilka föreskrifter som skall tillämpas för en materialcontainer som används 

inom ett industriområde utfördes. Resultatet av undersökningen visar att AFS (Arbetsmiljöverkets 

Författarsamling) 2008:03 [2] skall tillämpas. Detta eftersom att lyftredskap måste appliceras på 

materialcontainer för att kunna uppfylla kravet för lyft med lyftkrav eller travers.  

Kravet för lyftredskap är enligt AFS 2008:3, under rubriken 4.1.2.3 Mekanisk hållfasthet, följande: 

Maskiner och lyftredskap ska vara konstruerade och tillverkade så att de tål överbelastning i de 

statiska proven utan bestående deformationer eller tydliga defekter. Hållfasthetsberäkningar ska ta 

hänsyn till det värde på testfaktorn för statisk provning som valts för att garantera en tillräckligt hög 

säkerhetsnivå; denna faktor har i regel följande värden: 

a) Manuellt drivna maskiner och lyftredskap: 1,5 

b) Övriga maskiner: 1,25 

Detta medför att lyftredskapet som används för att lyfta materialcontainern med skall dimensioneras 

efter en statisk säkerhetsfaktor av 1,5 utan att plastiskt deformeras. Detta tas med som ett krav när 

konstruktionslösningen för lyftet av materialcontainern avhandlas i senare avsnitt. 
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6. Konstruktionsarbete 
 

6.1 Container 
Granskning av modellen samt diskussion med personal på JRMekan visade på att containerns 

konstruktion ej var optimal i tillverkningssyfte. Detta gjorde att majoriteten av de ingående 

komponenterna i containern förbättrades. 

6.1.1 Plåtuppdelning 

Plåtarna som utgör tråget av containern var uppdelade i 10 delar. Denna uppdelning anses lämplig då 

det inte finns standardplåtar att köpa som gör det möjligt att märkvärt förändra plåtuppdelningen. 

Dock fanns möjlighet att förbättra plåtuppdelningen. En utförd förändring på plåtuppdelningen är att 

plåten som utgör den större sidan av tråget, markerad med nummer 1 i figur 5, har dimensionerats 

om från måttet 2700x1224 mm till 2500x1250 mm. Förändringen utfördes eftersom en 

standarsstorlek på plåtar är 2500x1250 mm. Samma gäller för plåten som utgör botten av 

containern, markerad med nummer 2 i figur 5, där dimensionsförändringen från 2596x1018 mm till 

2500x1092 mm utfördes. Ytterligare en förändring som utfördes är att plåtarna som utgör framdelen 

av tråget, numrerade 3 och 4 i figur 5, ej delas upp i två delar. Dessa förändringar medför en 

dimensionsförändring av övriga plåtar men plåtarna går fortfarande att framställa ur standardplåtar. 

Resultatet av denna dimensionsförändring är att tråget till den nya containern består av 9 delar som 

är framtagna ur standardplåtar av mindre dimension, vilket leder till lättare hantering under 

tillverkningsprocessen. 

 

 

 

 

Figur 5. Ursprungliga modellen med markeringar för trågets sidoplåt (1), trågets bottenplåt (2) samt trågets 
plåtar vilket utgör framdelen (3) och (4) 
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6.1.2 Kantbalk 

Kantbalken som utgör en strukturell del av containern var uppdelad i totalt åtta delar. Fyra stycken 

U-profiler, markerade med nummer 1 i figur 6, samt fyra stycken plåtbitar, markerade med nummer 

2 i figur 6.  

 

 

 

 

 

 

 

De fyra plåtbitarna har som uppgift att täcka för hålet, se figur 7, som uppstår i mötet mellan U-

profilerna i framkanten av kantbalken. Dessa plåtbitar ger konstruktionen en ökad komplexitet, vilket 

ej är önskvärt. 

 

 

 

 

För att minska antalet ingående delar i kantbalken så ersattes den främre U-profilen av en oliksidig 

vinkelprofil. Utöver denna förändring så dimensionerades även U-profilen ned till en mindre 

dimension. Detta för att minska materialkostnaden samt vikten på konstruktionen. Den nya 

konstruktionen gör att kantbalken endast består av fyra delar då mötet mellan profilerna, se figur 8, 

ej kräver täckplåtar. 

 

 

 

 

Figur 6. Containern med markeringar för kantbalkens U-profil (1)  samt täckplåtarna (2) 

Figur 7. Mötet av U-profilerna i kantbalkens framkant 

Figur 8. Mötet mellan profilerna i den nya konstruktionen av kantbalken 
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6.1.3 Ribb 

De fyra ribb som satt runt tråget för att stärka upp konstruktionen var uppdelad i fem delar. Tre 

stycken U-profiler samt två stycken plåtbitar. Denna uppdelning är självklar eftersom tråget har fem 

sidor och profilen skall gå runt hela kroppen för att utgöra sin strukturella funktion. För att förbättra 

denna konstruktionsdel ersattes plåtarna som band samman U-profilerna ut mot U-profiler, se 

figur 9. Förändringen utfördes för att öka styvheten av konstruktionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att minska tillverkningskostnaden reducerades antalet ribb från fyra till tre stycken. En fördel 

med denna reduktion är att punkterna var vid lyftöglan skall infästas, som är de punkterna som har 

högst hållfasthet, placeras bättre i förhållande till materialcontainerns masscentrum. Detta eftersom 

den bakre infästningspunkten förflyttas framåt, närmare materialcontainerns masscentrum, se 

figur 10. 

 

Figur 9. Jämförelse av gamla (1)  och nya konstruktionen (2) av ribben 

Figur 10. Jämförelse av antal samt placering av ribb 
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6.2 Överbyggnad 
Som tidigare nämnts var överbyggnaden uppbyggd av plåtar med 2 mm godstjocklek samt en 

rörramskonstruktion för att öka hållfastheten. Detta medförde att tillverkningen av konstruktionen 

var tidskrävande, eftersom den var uppbyggd av många delar. Totalt 49 delar ingick i den tidigare 

överbyggnaden. För att reducera detta antal utfördes flertalet konstruktionsförändringar. 

Plåttjockleken för överbyggnaden ändrades till 3 mm för att öka hållfastheten och uppdelningen av 

plåtarna ändrades för att tillåta ytterligare hållfasthetsförbättringar. Dessa hållfasthetsförbättringar, 

som är nödvändiga för att kunna exkludera rörramskonstruktionen, består av nedbockningar på 

plåtarna 1-5 i figur 11.  

Den nya uppdelningen av plåtarna gör att åtta unika utskärningar av plåtar måste göras där flertalet 

av delarna skall bockas likadant. Ett exempel på en sådan del är en av plåtarna, se figur 12, som utgör 

en del av överbyggnaden och som innehar nedbockningar som hjälper till att öka hållfastheten för 

överbyggnaden. 

 

 

 

Figur 11. Överbyggnadens plåtuppdelning, med numreringen 1-5 på plåtar som har bockade förstyvningar 

Figur 12. 3D-modell av en del av överbyggnaden, där nedbockningarna på långsidorna utgör de bockningarna 
som ökar hållfastheten. 
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En verifiering av överbyggnadens hållfasthet utfördes med hjälp av FEM-analys i SolidWorks med 

antagandet att lasten motsvarar 150 kg och täcker upp en yta av 0,1 m2. Lasten applicerades där 

konstruktionen är känsligast för belastning, vilket är där största släta plåtytan befinner sig, enligt 

figur 13. FEM-analysen resulterade i att den största spänningen i plåten är av storleken 71,4 MPa, 

vilket är under sträckgränsen på 355 MPa för plåten. Detta medför att plåten samt kompletta 

överbyggnaden tål att en last av 150 kg appliceras. 

Resultatet av dessa modifikationer är att den nya överbyggnaden består av 21 delar. Flertalet av 

delarna går dessutom att serieproducera, vilket leder till kortare tillverkningstid. 

   

Figur 13. Resulterande spänningsgraf av FEM-analysen för plåten i överbyggnaden med markerad 
maxspänning 
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6.3 Tömningslucka 
Tömningsluckan, se figur 14, som sitter placerad framtill på överbyggnaden bestod av en plåt och två 

profiler. Plåten var av 2 mm tjockt gods och hade 10 mm omvik i övre och nedre kant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Förbättringen som gjordes på luckan var att ersätta profilerna som utgör uppstyvning av luckan med 

bockade flänsar, se figur 15. Dessa flänsar gör även att tätningsförmågan för luckan i stängt läge 

förbättras. Förbättringen resulterade i att tömningsluckan består av endast en del och inget 

svetsarbete krävs. 

 

Figur 14. 3D-modell av tömningsluckan sedd från insidan av materialcontainern, samt ett förtydligande av 
omviket i luckans kant 

Figur 15. 3D-modell av nya tömningsluckan med förtydligande av flänsarna 
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6.4 Gångjärn 
Luckorna på materialcontainern var monterade med svetsgångjärn, se figur 16. 

Efter samtal med JRMekan så framgick det att denna lösning inte var bra då gångjärnen tenderade 

att rosta ihop då det kommer in fukt i gångjärnet. Korrosionen som uppstår i gångjärnen gör att 

gångjärnens funktion upphör och för att undvika detta bekymmer framställdes nya gångjärn.  

 

 

 

 

6.4.1 Gångjärn sidoluckor 

Gångjärnen som fäster sidoluckorna vid materialcontainern designades om för att undvika 

funktionsupphörandet på grund av korrosion, genom att minska arean där korrosion kan uppstå. 

Lösningen, se figur 17, består av plattjärn som svetsas fast i överbyggnaden respektive luckan samt 

mutter och skruv som utgör leden i gångjärnet. Lösningen resulterade i fler antal delar men mutter 

och skruv är prefabricerade och det enda som måste tillverkas är tre plåtbitar till respektive gångjärn. 

Dessa tre plåtbitar har gemensam geometri vilket tillåter serietillverkning. Detta medför att 

tillverkningstiden för varje plåtbit blir kort, vilket gör att totala tillverkningskostnaden för gångjärnet 

bör bli mindre än inköpskostnaden för svetsgångjärnet. Därför kan gångjärnutbytet trots det ökade 

antalet komponenter positivt påverka tillverkningskostnaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Svetsgångjärnen som användes till luckorna i den tidigare modellen 

Figur 17. 3D-modell av det nya gångjärnet som används till sidoluckorna 
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6.4.2 Gångjärn tömningslucka 

Gångjärnen som fäster tömningsluckan vid materialcontainern ersattes av ett gångjärn som har 

större toleranser vilket medför att mer rost mellan kontaktytorna i gångjärnen måste uppstå för att 

inverka på funktionen. Ersättande gångjärnet, se figur 18, är uppbyggt av en rundstång och rörbitar 

som utgör leden i gångjärnet. Dessa rörbitar svetsas fast i plåtbitar som sedan svetsas fast i 

överbyggnaden respektive tömningsluckan.  

Denna gångjärnslösning består av lika många delar som tidigare gångjärnslösning, men 

tillverkningskostnaden för denna bör vara mindre än vad tidigare svetsgångjärn kostade. Detta på 

grund av att framställningen av komponenterna endast kräver ett bearbetningsmoment.  

  

Figur 18. En 3D-modell av det nya gångjärnet som använd till tömningsluckan 
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6.5 Lyftögla 
Enligt kravspecifikationen skall containern kunna lyftas med lyftkran eller travers. Detta löstes med 

hjälp av lyftöglor vilket placerades på punkter som erhåller högst hållfasthet, se figur 19. 

  

  

Lyftöglorna dimensionerades och hållfasthetsberäknades med hjälp av FEM i SolidWorks. Detta för 

att lyftöglan skall uppfylla kraven som ställs av Arbetsmiljöverket [2]. 

6.5.1 Hållfasthetsberäkning av lyftögla 

Vid hållfasthetsberäkning av lyftöglorna krävdes det att lyftfallets utförande definierades. Det 

bestämdes att lyftet av containern skall gå till enligt figur 20, där alla linor har samma längd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

För lyftfallet av containern begränsades lyftvinkeln, α, till 45˚. Detta samt måtten B = 1780 mm och 

L = 2070 mm från modellen gav vinkeln β = 52,8˚, γ = 56,9˚ och längden H = 1365 mm. 

 

Figur 20. Visualisering av lyftfallet för containern med angivna längder och vinklar. 

Figur 19. En 3D-modell av containern med lyftöglor 
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För att räkna ut den största kraften som påverkar lyftöglan behövdes det fastställas hur mycket 

containern kommer att luta när lyftet sker. Det vill säga var masscentrum för containern med last 

befinner sig i förhållande till lyftpunkten. Från kravspecifikationen är det angivet att den högsta 

densiteten på materialet som skall fylla containern är 0,5 kg/l och från CAD-Modellen gavs 

containerns maximala lastutrymme = 6,14 m3.  

Ur modellen gavs även massan och masscentrum för containern samt masscentrum för lasten.  

För att bestämma ett gemensamt masscentrum användes momentjämviktsekvationen  

                                                 , (1) 

där m är massan och L är längden med utgångspunkt från koordinatsystemet i figur 21. 

Värdena för de olika konstanterna ges som tidigare nämnt från CAD-modellen, dessa värden samt 

resultatet av numerisk insättning i ekvation 1 visas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Värden av konstanterna i ekvation 1, taget från CAD-modellen samt resultatet av den numeriska 
insättningen av dessa i ekvation 1 

 

  

  

  

 

 m (kg) X-koordinat (mm) Y-koordinat (mm) 

Lasten 3070 1950 490 

Container 735 2037 335 

Totalt 3805 1967 460 

Figur 21. Visualisering av containern med angivet koordinatsystem samt mått och vinklar för lyftfallet 
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När containern lyfts placerar sig masscentrum vertikalt under lyftpunkten. Detta gör att containern 

kommer att luta med vinkeln C enligt 

       (
   

        
),  (2) 

givet geometrin enligt figur 21. Detta gav att vinkeln C ≈ 5,5˚.  Med vinkeln β från figur 20 samt 

vinkeln C enligt ovan ges vinklarna a ≈ 42,7˚ och b ≈ 31,7˚ enligt figur 21.  

 

Kraftkomposanterna som påverkar linorna beräknades enligt kraftjämviktsekvationen 

                      (3) 

samt 

                   ,  (4) 

där F1 är kraften i linan ansluten med vinkeln a och F2 är kraften i linan ansluten med vinkeln b enligt 

figur 21. Ekvation 3 och ekvation 4 samt ett numeriskt värde av 9,81 m/s2 för gravitationskonstanten, 

g, ger F1=21,0 kN samt F2=27,1 kN. Då hållfasthetsberäkningen av lyftöglan endast är beroende av 

maximala krafter så är endast F2 av intresse för vidare beräkningar av slutliga kraftkomposanten som 

kommer att påverka lyftöglan. 

Kraftkomposanten F2 fördelas upp på de två linor som lutar från containerns långsidor med lutningen 

γ enligt figur 20. Kraftkomposanterna som påverkar dessa linor räknas ut enligt 

         
  

 
  ,  (5) 

där Fr1 är kraftkomposanten i en av linorna. Numerisk insättning i ekvation 5 resulterar i att 

Fr1 ≈ 25 kN. Det betyder att kraften som påverkar lyftöglan har storleken 25 kN är riktad enligt linorna 

i figur 20 på sida 16. Kravet på en säkerhetsfaktor av 1,5 mot plastisk deformation gav även att den 

maximala spänningen i lyftöglan inte får överskrida 2/3 av sträckgränsen för materialet. Ett vanligt 

material för stål som valdes att användas för denna konstruktion är stål av klass S355. S355 stål 

innehar en sträckgräns på 355 MPa, vilket innebär att spänningen i konstruktionen ej får vara högre 

än 2/3*355 ≈ 237 MPa.  

FEM-beräkningar för olika konfigurationer av lyftöglan utfördes för att dimensionera lyftöglan mot en 

optimal lösning som uppfyller kraven för hållfasthet samt är billig att tillverka. Resultatet av 

dimensioneringen blev en lyftögla som enbart består av en del, har enkel tillverkning och är 

symmetrisk. Att lyftöglan är symmetrisk möjliggör serietillverkning, vilket leder till kortare 

tillverkningstid för varje enskild del. 
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Spänningsgrafen av FEM-beräkningen för den färdigdimensionerade lyftöglan, se figur 22, visar att 

maxspänningen för lyftöglan blev 320,5 MPa. Då den maximala spänningen högst får vara 236 MPa 

enligt säkerhetsfaktorn så innebär detta att lyftöglan ej håller för lyftfallet. Dock så är denna siffra på 

320,5 MPa ett resultat av en singularitet som uppstod i FEM-beräkningen och den korrekta 

maxspänningen ligger på cirka 215 MPa, vilket är under den tillåtna gränsen. Bevisning av 

singulariteten samt mer ingående detaljer för FEM-beräkningen finns att se i bilaga B. 

 

  

Figur 22. Resulteraden spänningsgraf av FEM-beräkningen på lyftöglan med markerad maxspänning 
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6.6 Sammanställning konstruktionslösningar 
Sammanställning av vad varje konstruktionsförändring har för inverkan på resultatet visas i tabell 2. 

Tabell 2. Sammanställning av konstruktionsförändringarna med summering samt kommentarer om 
förändringarna. 
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Konstruktionsdel Kommentar 

Plåtuppdelning container 10 9 1 Standardplåtar används 

Kantbalk 8 4 4  

Ribb 20 15 5 Förbättrar placeringen av lyftöglorna 

Överbyggnad 49 21 28 Exkludering av rörramssystemet 

Tömningslucka 3 1 2 Bättre tätningsförmåga mot överbyggnaden 

Gångjärn sidoluckor 30 50 -20 Möjligen billigare trots antalet komponenter 

Gångjärn tömningslucka 11 11 0 Möjligen billigare trots antalet komponenter 

Lyftfästen 12 10 2 Tidigare lyftfästen var uppdelade I 2 delar, numera 1 del 

Sidoluckor 10 10 0 Enbart dimensionsanpassade för nya överbyggnaden 

Summa: 153 131 22  

 

  

Resultatet av konstruktionsändringarna är en materialcontainer vars ingående komponentantal har 

reducerats från totalt 153 delar till 131 delar, vilket är en reduktion cirka 14 %. Om gångjärnen 

försummas i komponenträkningen blir komponentantalsreduktionen på kostnadsdrivande delar 

totalt 42 delar. Detta utgör en reduktion på cirka 38 %. Att gångjärnen försummas från 

komponenträkningen beror på att gångjärnen för den nya containern har fler antal ingående 

komponenter som samtidigt inte nödvändigtvis ökar tillverkningskostnaden.  

Denna reduktion på 38 % utgör en tydlig verifiering på att nya materialcontainern, se figur 23, är 

billigare att tillverka, och detta trots utökad funktion. Den nya materialcontainern, som har en 

överbyggnad vilken är gjord av plåt med ökad godstjocklek, väger 736 kg. Detta innebär att den nya 

modellen av materailcontainern är ett kilo lättare än tidigare modell. 
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Tillverkningsunderlag för materialcontainern i form av ritningar med ritningsupplägget enligt bilaga C 

framställdes. Dessa ritningar framställdes i programmet SolidWorks och sparades i format som 

tillåter redigering. Detta för att JRMekan skall ha möjligheten att revidera ritningarna efter eget 

behov. Av sekretesskäl presenteras inte ritningarna i denna rapport. 

  

Figur 23. 3D-modell av nya materialcontainern 
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7. Slutsats 
 

En ny modell av materialcontainer är framställd vilken har försetts med lyftöglor som möjliggör 

hantering med lyftkrav och travers. Den nya materialcontainern uppfyller kraven som är ställda enligt 

kravspecifikationen och är billigare att tillverka eftersom kostnadsdrivarna för tillverkningen är 

reducerade med ca 38 %. Men ingen exakt siffra för hur mycket billigare tillverkningen är har tagits 

fram. Detta för att det finns för många variabler med för att göra en exakt uträkning under tiden som 

detta arbete skall utföras. Exempelvis så blir det olika kostnader för plåtarna beroende på om dem 

skall plasmaskäras ut av leverantören jämfört med att klippas på verkstaden. Vilket av dessa sätt som 

kommer att användas beror på orderstorleken av containrarna. Av samma anledning är det även 

svårt att fastställa vilken storlek som skall eftersträvas vid plåtoptimeringen. (Vid plasmaskärning 

finns det större plåtar hos leverantören att tillgå och ändå klara kravet som ställdes på plåtar av 

maxstorleken 3x3 m) 

Tillverkningsunderlaget framställdes i samråd med JRMekan så att tillverkning genom de tidigare 

nämnda metoderna skall vara möjliga utan att behöva modifiera ritningarna nämnvärt. 

7.1 Fortsatt arbete 
För att vidare förbättra konstruktionen skulle utförligare FEM-beräkningar över helheten av 

konstruktionen behöva utföras. Detta för att eventuellt kunna byta ut vissa plåtar mot tunnare 

plåtar. Om det skulle vara möjligt så skulle vikten samt materialkostnaden för överbyggnaden 

reduceras ännu mer. Man skulle även kunna göra två modeller av materialcontainern. En modell som 

är optimerad för att helt tillverkas på verkstaden med standardplåtar som är max 1250x2500 mm 

samt en modell som är optimerad för att tillverkas med hjälp av färdigskurna plåtar från 

plåtleverantören som har större plåtar att tillgå. Detta skulle göra att kostnaden för att tillverka 

vardera materailcontainern skulle kunna reduceras. 
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Bilägä A - Tidsplän 

 

 

 

Milstolpar 

Milstolparna som i tidsplanen är markerade med X omfattar: 

- Milstolpe 1: Måndag vecka 16, val av lösningar med hjälp av möte med JRMekan och Rejlers. 

- Milstople 2: Tisdag vecka 18, analys och slutsats av konstruktionsarbetet skall göras för att 

kontrollera att konstruktionen samt tillverkningsunderlager uppfyller kravspecifikationen. 

- Milstolpe 3: Onsdag vecka 21, rapporten skall granskas. 

 

  

v14 

   

v15 

   

v16 

   

v17 

   

v18 

  Aktivitet M T O T F   M T O T F   M T O T F   M T O T F   M T O T F   

Analys av nuvarande produkt                                                             

Litteraturstudie                                                             

Framtagning av lösningar                                                             

Val av lösning med Rejlers                          X                                    

konstruktionsarbete                                                             

Analys och slutsatser                                                    X         

Eventuella korrigeringar                                                             

                               

  

v19 

   

v20 

   

v21 

   

v22 

   

v23 

  Aktivitet M T O T F   M T O T F   M T O T F   M T O T F   M T O T F   

Rapportskrivning                              X                               

Presentation och opponering                                                             



 

ii 
 

Bilägä B – Detäljer frä n FEM-Anälysen 

Singularitetsbevisning 

En singularitet i kontaktytan mellan lyftöglan och balken gör att maximalspänningen 236 MPa 

överskrids. 

En plottning av nodvärden över området där singulariteten befinner sig, se figur 1, resulterar i en graf 

där spänningen över noderna visualiseras. I denna graf approximeras det hur spänningen bör vara 

fördelad utan spänningsspiken, se figur 2. 

Ur grafen fås en approximativ spänning i nod 240849 på 211 MPa istället för 320 MPa. 

 

 

Figur 1. Området där singulariteten befinner sig på samt mätpunkterna med respektive värden för plottningen av spänningen. 

Figur 2. Plottning av nodvärdena ur figur 1 samt en approximerad kurva vid försummelse av spänningsspiken i nod 240849. 
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Kritisk spänningspunkt 

En resultattolkning visar att ytterligare en kritisk spänningspunkt för plastisk deformation är på 

205 MPa samt befinner sig i övre delen av lyftöglan, intill lastens position, se figur 3. 

Information om FEM-beräkningen 

Svetsen som sammanbinder lyftöglan med balkbiten har a-måttet 5 mm. 

Adaptiv meshningsmetod: H-adaptiv, noggrannhetsmål 98 %, maximalt antal loopar = 3. 

 

Last och fixturapplikationer 

Kantbalksbiten är fixerad enligt figur 4. 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Spänningsgraf för lyftöglan med utsatta högsta nodspänningar. 

Figur 4. Kantbalkens fixering för FEM-beräkningen 
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Lasten, på 25 kN, applicerades som en lagerlast på lyftöglan enligt figur 5. 

 

 

 

 

 

Kontakten mellan delarna definierades som ”Bonded” mellan svetsens kontaktyta med kantbalken. 

Den globala kontaktinställningen definierades som ”Bonded” med kompatibel mesh. 

 

Meshinformation 

  

  

  

Total Nodes 333371 

Total Elements 216982 

Maximum Aspect Ratio 31.239 

% of elements with Aspect Ratio < 3 97.9 

% of elements with Aspect Ratio > 10 0.0254 

% of distorted elements(Jacobian) 0 

Time to complete mesh(hh;mm;ss):  00:00:09 

Figur 5. Lastappliceringen på lyftöglan för FEM-beräkningen 
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Sammanställningsritning 
(Monteringsritning) 

Ritningsnr: 01 

Svetsritning 
(Container och 
överbyggnad) 
Ritningsnr: 02 

Svetsritning  
(Container) 

Ritningsnr: 03 

Detaljritning 
(Plåtar till tråg 1*) 

Ritningsnr: 06 

Detaljritning 
(plåtar till tråg 2*) 

Ritningsnr: 07 

Detaljritning 
(Kantbalk) 

Ritningsnr: 08 

Detaljritning 
(Lyftfästen*) 

Ritningsnr: 09 

Svetsritning 
(Överbyggnad) 
Ritningsnr: 04 

Detaljritning 
(Plåtar till överbyggnaden 1*) 

Ritningsnr: 10 

Detaljritning 
(Plåtar till överbyggnaden 2*) 

Ritningsnr: 11 

Detaljritning 
(Plåtar till överbyggnaden 3*) 

Ritningsnr: 12 

Svetsritning 
(Sidoluckor) 

Ritningsnr: 05 

Bilägä C - Ritningsupplä gg 

 

* betyder att DXF (skärfiler) för komponenter finns. 

 


