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Abstract 

 
Reac AB is a company stationed in Åmål who produces actuators for different kind of lifting 

applications. One of their products, which they have got from an acquisition of a Danish company 

called Balle AS, is a lifting device used as a seat cushion of an electric wheelchair. This lifting device 

is today active on a large amount of electric wheelchairs and still there are no complaints. Reac AB 

was asking for a closer study of the mechanical loading of the construction. 

Reac AB has been designing a new version of their lifting device. The new version has been made so 

that the total height in its lowest position is 30 mm less than the old one. The problem was that when 

the construction was under stress the rod that lifts the whole construction cracked. Now they want to 

know how close the old construction is from breaking. After a closer study of the different forces it 

was possible to state that the construction can handle the maximum allowable weight without any 

problem and with a certain margin of safety.   
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Sammanfattning 

 

Reac AB är ett företag som har sin bas i Åmål som tillverkar aktuatorer för olika lyftande 

tillämpningar. En av deras produkter som de fått tillgång med hjälp av ett förvärv av det danska 

företaget Balle AS är en lyftanordning under sittdynan på en permobil. Denna lyftanodning sitter i dag 

i ett stort antal permobiler och har än så länge inte råkat ut för några reklamationer.  

Reac AB har konstruerat en ny version av deras lyftanordning. Den nya versionen är gjorg så att den 

totala höjden i dess lägsta läge är 30 mm lägre än den gamla konstruktionen. Problemet var att när 

man testade att belasta anordningen så gick den stång som lyfter konstruktionen av. Nu vill de veta hur 

nära den gamla konstruktionen är från att brista. Efter en noggran kraftanalys och med hjälp av 

efterföljande spänningsberäkningar går det att konstatera att konstuktionen håller för dess utsatta 

maxvikt med en viss säkerhetsmarginal.  
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1. Inledning 

 

REAC AB är ett Svenskt inudstriföretag med bas i Åmål. Företaget har idag ett trettiotal anställda och 

en årsomsättning på ca sextio miljoner kronor. REAC producerar elektroniska ställdon, olika 

lyftanordningar samt avancerad mjukvara för olika krävande applikationer världen över. 2008 

förvärvades det danska företaget Balle A/S som jobbar med avancerade elektromekaniska 

lyftanordningar. REAC är i sin tur helägt av Latour Investment AB som är ett svenskt 

investmentbolag. All produktion av REAC´s produkter sker antingen vid anläggningen i Åmål, 

Sverige eller Harning, Danmark. 

Det finns tre stycken olika modeller av lyftanordningar som Reac AB (tidigare Balle A/S) producerar. 

Den första och enklaste är en helt vanlig tilt. Användningsområden för denna produkt är till exempel 

under sittdynan på en permobil. Den andra produkten är en kombinerad lyft och tilt. Här kombineras 

en lyftande funktion med en tilt. Detta innebär att i fallet med en permobil, så är det möjligt att först 

lyfta upp patienten för att sedan tilta sittdynan framåt för att på så sätt förenkla avstigning avsevärt. 

Denna finns i två olika utföranden, den ena med en lyfthöjd på 300 mm och den andra på 400 mm. 

Båda dessa produkter har tagits fram genom empiriska försök. Hittills så har inga beräkningar gjorts 

på hur stora belastningarna är på konstruktionen eller vilka maxbelastningar den klarar av.  

Vid framtagning av produkter som dessa finns det en rad faktorer att ha i åtanke. Eftersom produkterna 

i huvudsak används av personer med rörelsehinder är funktion och pålitlighet mycket viktigt. Därför 

gäller det att konstruktionen kan stå emot ett antal varierande belastningsfall.  

 

1.1 Materialval 
 

En viktig aspekt vid produktutveckling är val av material. Det dominerande materialvalet för 

lastbärande produkter är stål. Det finns ett stort antal stålsorter att välja mellan. Därför är det relevant 

att kartlägga vilka egenskaper som är viktiga för just denna produkt, som i detta fall är en kombinerad 

lyft och tilt. Eftersom produkten är lastbärande kommer viktiga egenskaper att vara sträckgräns samt 

seghet.  

 

1.1.1 Materialegenskaper 

 

Sträckgräns 

När ett material utsätts för en belastning kommer det att börja deformeras elastiskt. När materialet 

sedan avlastas så kommer spänningarna i materialet att upphöra och ingen permanent deformering har 

uppstått. Denna typ av deformation är linjär. Belastas materialet tillräckligt mycket så nås det som 

kallas för sträckgränsen. Det är en gräns där deformationen inte längre är linjär och materialet blir 

permanent deformerat. Denna typ av process kallas för plastisk deformation. Vid avlastning av 

materialet så kommer det inte längre att gå tillbaka till ursprungsläget utan där finns nu en permanent 

deformation. Materialet har även blivit hårdare efter att detta har skett. Detta fenomen kallas för 
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deformationshärdning. Denna process kan inte fortlöpa i all oändlighet utan efter ett tag så nås en 

kritiskt punkt, brottgränsen, där materialet går av. Det är därför mycket viktigt att vid lastbärande 

applikationer se till att ligga under sträckgränsen för att undvika haveri. Där bör alltså finnas en 

säkerhetsfaktor där marginalen beror på syftet med produkten. Ett materials förmåga att plastiskt 

deformeras utan att brott sker kallas för duktilitet, eller seghet.  

 

Spricktillväxt 

I ett material förekommer ofta mikrosprickor vilka kan leda till så kallade utmattningsbrott (ca 80% av 

alla haverier). Dessa sprickor kan tillväxa då materialet utsätts för cykliska belastningar. Förmågan att 

motstå spricktillväxt kallas för brottseghet. I tillämpningar där det är känt att konstruktionen kommer 

att utsättas för varierande belastningar är det därför viktigt att ha detta i åtanke vid val av material. 

Med hjälp av brottsegheten går det att beräkna hur stora spänningar materialet klarar av för en given 

spricklängd. Det går även att beräkna tillväxthastigheten för sprickor för att skaffa sig en uppfattning 

om hur många cykler materialet klarar innan det brister. Typiska applikationer där detta är en 

riskfaktor är roterande applikationer så som axlar. 

 

1.1.2 Bearbetningsmetoder 

 

Kallbearbetning 

Genom att belasta materialet över den så kallade sträckgränsen påtvingas materialet en permanent 

deformation. När denna process sker så kommer materialet att öka sin sträckgräns vilket innebär att 

materialet blir starkare. Nackdelen är att för varje gång denna process utförs så blir avståndet mellan 

sträckgräns och brottgräns allt mindre. Det innebär att materialet förlorar i seghet och blir sprödare. 

Exempel på dessa processer är kallvalsning och kallsmide.  

Det som händer i materialet som ger upphov till att sträckgränsen stiger är att antalet dislokationer 

ökar. En dislokation (se figur 1) kan vara ett extra atomplan placerat i atomgittret. Den gör så att det 

blir enklare för materialet att deformeras då kontakterna mellan planen har blivit brutna så att 

materialet beter sig som olika sektioner som var och en kan förflytta sig(tänk på hur en tusenfoting rör 

sig). Om antalet dislokationer däremot ökar över en viss nivå kommer de att börja motverka varandra 

och materialet blir nu hårdare och hårdare men samtidigt mer sprött. 

Fördelarna med kallberabetning är flera. För det första är det möjligt att stärka materialet och samtidigt 

nå dess slutgiltiga form. Det går att uppnå mycket bra tolleransnogrannhet samt ytfinhet med hjälp av 

Figur 1: Dislokationer 
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kallbearbetning. Denna typ av process är även relativt billig när det kommer till att tillverka ett stort 

antal enheter. Detta pågrund av att det sker vid låga temperaturer.  

 

Lösningshärdning 

Vid lösningshärdning av ett material så tillsätts ett eller flera tillsatsämnen (legeringsämnen) som 

sedan löser sig i ursprungsmaterialet. Om storleksskillnaden på atomerna i tillsatsämnet samt 

ursprungsämnet är stor så ökar effekten av lösningshärdningen. Detta på grund av att deformationen 

av den ursprungliga kristallstrukturen blir stor. Det finns olika typer av lösningshärdning, antingen så 

placeras de tillsatta atomerna mellan de ursprungliga, så kallade interstitiella atomer och skapar 

spänningar genom att deformera gittret och göra det svårare för dislokationer att röra på sig. En annan 

typ är substitutionell lösningshärdning. Där byts atomer i gittret ut mot andra atomer istället. En faktor 

som är avgörande för hur stor effekt lösningshärdningen ger är mängden av tillsatta atomer. En större 

mängd ger en  större effekt. Vid större mängder så kommer tillsatsmaterialet att skapa olika 

utfällningar som hjälper till att stärka materialet ytterligare. För att detta skall fungera så måste den 

utfällda fasen vara tillräckligt liten för att effektivt kunna förhindra dislokationsrörelser. [4] 

De effekter som lösningshärdning ger upphov till är bland annat att sträckgränsen, brottgränsen samt 

hårdheten ökar gentemot rena metaller. Detta är anledningen varför legeringar används i större 

utsträckning än rena metaller. En annan effekt som kan vara av betydelse är att duktiliteten för 

materialet i de allra flesta fall minskar. Det samma gäller med den elektriska ledningsförmågan. 

Förmågan att motstå krypning i materialet vid höga temeperaturer däremot stärks vid 

lösningshärdning.  

 

Stål med låg kolhalt 

Stål med låg kolhalt syftar på stål med en kolhalt på mindre än 0,2 %. Mikrostrukturen i dessa material 

är främst ferrit (α), med en liten koncentration av Fe3C-karbider (cementit), ofta förekommande som 

α/Fe3C – eutektoider (perlit). Dessa material har dålig maskinbarhet på grund av dess höga duktilitet. 

Används i många branscher som bland annat bil och båtindustrin men även inom hushållsmaskiner.  

 

Ingengörsstål 

Dessa stål har en hög hållfasthet. För att klacificeras som ett starkt höghållfasthetsstål så bör 

brottgränsen överstiga 750 MPa. Materialen finns i en bred uppsättning med olika legeringsämnen och 

koncentrationer.  
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Tabell 1: Lista över legeringseffekter. [3] 

Legeringsämne Andel (%) Effekt 

   Aluminium < 2 Underlättar för nitrering 

  
Motverkar korntillväxt 

    För bort syre vid smältning av stål 

Svavel & Fosfor < 0,5 Bättre skärbarhet 

    Minskar gjutbarhet, duktilitet samt seghet 

Krom 0,3 - 4 Ökar reistans mot korrosion och oxidation 

  
Ökar härdbarheten 

  
Ökar styrkan vid höga temperaturer 

    Kan kombineras med kol, för att skapa hårda, slitstarka mikrostrukturer 

Nickel 0,3 - 5 Främjar austenitisk struktur 

  
Ökar härdbarheten (mild effekt) 

    Ökar segheten 

Koppar 0,2 - 0,5 Främjar oxidlager för att öka korrosionsresistans 

Mangan 0,3 - 2 Ökar härdbarheten, minskar temperaturen för härdning 

  
Främjar austenitisk struktur 

    Kombineras med svavel för att reducera dess negativa effekter 

Kisel 0,2 - 2,5 För bort syre vid ståltillverkning 

  
Förbättrar segheten 

    Ökar härdbarheten 

Molybden  0,1 - 0,5 Underlättar för förfining av korn 

  
Ökar härdbarheten 

    Ökar styrkan vid höga temperaturer 

Vanadium 0,1 - 0,3 Underlättar för förfining av korn 

  
Ökar härdbarheten 

  
Kan kombineras med kol, för att skapa hårda, slitstarka mikrostrukturer 

Bor 
0,0005 - 
0,003 Små tillsatser ökar härdbarheten 

Bly < 0,3 Ökar skärbarhet 

Kväve < 0,1 Beter sig som kol vid stärkande processer 
 

 

Högstyrkestål med låg legeringshalt 

Dessa stål defineras enligt U.S Steel Products Manual som ”en grupp stål vars kemiska komposition 

speciellt är utvecklade för att tillåta högre mekaniska egenskaper och i vissa av dessa material även 

bättre resistans mot korrosion, än vad som är möjligt med vanliga kolstål”. Dessa stål har av en låg 

kolhalt (< 0,2 %), och mikrostrukturen är ferrit och perlit. Högstyrkestål (HSLA = High Strenght Low 

Alloy) används främst till bärande applicationer där gjutbarhet är en viktig faktor, vilket är 

anledningen till varför kolhalten är så låg.  

Ett annat vanligt legeringsämne i högstyrkestål är koppar. Med hjälp av små koncentrationer (< 0,5% ) 

kan de tillsatta kopparatomerna bidra till lösningshärdning, samt även att korrosionsresistansen för 

materialet kan bli förbättrat med en faktor 4 [5]. Även aluminium och kisel används som 
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legeringsämnen för HSLA-stål. De används främst för antioxidering, för att reducera kemisk 

segregering. Kisel bidrar även till lösningshärdning av ferrit.  

 

Enklare värmebehandlingar 

Det finns fyra enklare värmebehandlingar som ofta används för stål. Detta beroende på tre olika 

anledningar, för det första minska effekten av kallbearbetning, men även kontrollera 

lösningshärdningen samt öka bearbetbarheten. 

Varmglödgning: Är en värmebehandling som går ut på att låta rekrystallation ske för att ta bort de 

effekter som kallbearbetning gett upphov till (ökat antal dislokationer vilket vilket i sin tur resulterar i 

ökad hårdhet). Detta sker vid en temperatur mellan 80 – 170 °C under A1 - temperaturen
1
.  

Glödgning och normalisering: Här värms materialet upp för att bilda en homogen austenitfas, och kyls 

sedan sakta ner för att bilda grov perlit. Med hjälp av normalisering så kan materialet kylas snabbare 

för att finare perlit skall kunna bildas. Glödgningen sker vid ca 30°C över A3-temperaturen
2
. 

Normaliseringen sker vid ca 55°C över A3. Resultatet av dessa processser är lösningshärdning. 

Sfärodisering: Stål som innehåller stora koncentrationer av Fe3C har väldigt dåliga 

bearbetningsegenskaper. Fe3C kallas för cementit och är en förening mellan kol och järn. Det är 

däremot möjligt att ändra formen på Fe3C med hjälp av sfärodisering. Här värms materialet upp ca 30 

grader under A1-temperaturen och hålls där i flera timmar. Nu kommer Fe3C att förvandlas till stora, 

sfäriska partiklar, därav namnet på processen.  

 

Snabbkylning och anlöpning 

Denna metod fungerar bäst på material med hög härdbarhet, det vill säga förmågan att skapa martensit 

då materialet kyls snabbt. Martensit är en fas som är väldigt hård och spröd.  Genom att först värma 

upp materialet över A3-temperaturen och hålla det där ett tag för att bilda austenit, är det sedan möjligt 

att snabbt kyla ner materialet igen så att martensit bildas. Men på grund av de egenskaper som 

martensit har (hårt och sprött) värms materialet upp ytterligare en gång. Denna gången så höjs inte 

temperaturen lika högt utan stannar på ca 440°C. När materialet snabbkyldes så fanns det inte tid för 

att kolet i materialet skulle kunna diffundera och utan stannar som interstitiella atomer i 

kristrallstrukturen. Detta gör att martensit är hårt och sprött och inte är en fas att använda sig av. Så när 

materialet hettas upp så kommer nu det instängda kolet att få tid på sig att diffundera ut i materialet 

och materialet blir nu mindre sprött men samtidigt inte lika hårt.  

Därefter tillåts det att svalna till rumstemperatur igen. Kylhastigheten varierar såklart beroende på 

vilket kylmedium som används. Det är därför viktigt att ta reda på vilken som passar bäst för de sökta 

egenskaperna. De vanligaste kylmedierna är olja, vatten samt luft.  

 

 

                                                      
1
 A1 är den så kallade eutektiska temperaturen, den minsta temperatur där austenit kan bildas. 

2
 A3 skiljer av den lägre austenitregionen med låg kolhalt, ex.  γ / (γ + Ferrit) – området.  
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1.1.3 Valet av material 

 

För att kunna göra bra val av material krävs goda kunskaper om materialens olika egenskaper, 

bearbetningsmetoder med mera. Detta för att kunna välja rätt material för rätt applikation. Material 

delas in i ett antal olika klasser beroende på deras egenskaper. Om huvuddomänen är material, så kan 

det i sin tur delas in i familjer, som kan vara t.ex. kearmer, metaller och polymerer. Dessa kan i sin tur 

delas upp i olika klasser. Metaller kan bestå av till exempel stål, kopparlegeringar, 

aluminiumlegeringar med mera. Vidare kan dessa klasser delas upp i olika undergrupper. Exempel på 

dessa kan vara 14XX, 15XX där siffrorna beskriver baskompositionen, och medlemmar i dessa 

grupper kan vara specifika metaller av olika kompositioner, exempel 1450 eller 1550 som mer 

specifikt beskriver den kemiska kompositionen i materialet. 

Dessa kategoriseras efter vilka egenskaper de har, så som 

densitet, mekaniska egenskaper, termiska egenskaper med mera 

[3]. 

Ashby (2005) menar att det finns fyra steg att genomgå vid val 

av material (se figur 2): 

Översättning 

Varje tillverkad komponent har åtminstone en uppgift som den 

behöver klara av, det kan vara allt ifrån att uppräthålla en last till 

att tåla olika tryck, leda värme och så vidare. För att kunna göra 

detta så finns ett antal olika begränsningar. Därför är det viktigt 

att kartlägga dessa begränsningar innan mål sätts upp för vad 

som bör åstakommas, till exempel spara pengar, viktreducering 

med mera. Det är även bra att bestämma vilka variabler som är 

fria, alltså vad kan du påverka utan att det påverkar de 

efterfrågade egenskaperna. Ashby menar därför att ett bra 

tillvägagångssätt är att ställa upp en tabell med fyra punkter: 

funktion, begränsningar, mål och fria varialber för att underlätta 

urvalsprocessen (figur 3). Här handlar det om att alla material är 

lämpliga tills det att motsatsen har bevisats. Då finns möjlighet att 

snabbt utesluta material då deras egenskaper ligger utanför de 

begränsningar som har satt upp. Det är en mycket viktigt process då antalet material annars skulle bli 

alldeles för stort [3]. 

Rangordning 

När väl avskärmningen är gjord så finns nu en lista av de material som är möjliga för den aktuella 

applikationen. Nu är det dags att rangordna dem. Här är det viktigt att bestämma vilka funktioner som 

är viktigast. Det handlar alltså om att maximera eller minimera olika egenskaper för att maximera 

prestanda för ett material.  

Figur 2: Att välja material. [3] 
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Den egenskap för vilken prestandan maximeras vid en given design kallas för materialindex. Det finns 

ett stort antal av dessa index, som alla syftar till att maximera ett materials prestanda
3
. Med hjälp av 

dessa index går det att rangordna de olika materialen i förhållande till varandra.  

 

Styrkande information 

Den kortfattade lista av olika kandidaters som tagits fram i processen som tidigare beskrivits står nu 

inför noggrannare granskning för att på så sätt kunna ta reda på vilka för och nackdelar de verkligen 

har. Det sista steget här är alltså att noggrant gå igenom varje val för att kartlägga samtliga för och 

nackdelar så att ingen viktig aspekt har förbisetts.  

 

1.2 Syfte  
 

Syftet med denna rapport är att kartlägga kraftsituationen på den lyftanordning som Reac AB har. Med 

hjälp av dessa beräkningar ska kritiska punkter i konstruktionen identifieras. När de kritiska punkterna 

är kartlagda är syftet att validera beräkningarna genom att mäta töjningarna i materialet vid belastning. 

 

 

  

                                                      
3
 Maximering av prestanda innebär oftast att minimera något, till exemple kostnad, vikt och så vidare. 

Figur 3: Exempel på hur urvalsprocessen kan se ut (Asbhy, 2005) 
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1. Metod 
 

Konstruktionen är en saxlyft. Längst ner syns lådan med aktuatorn som står för lyftandet av 

konstruktionen. Utifrån den här bilden (figur 4) kommer nedanstående bilder att utgå ifrån. De flesta 

bildern (sida 13 till 26) är i två dimensioner och är tagna från sidan på denna konstruktionen.  

 

Figur 4: En helhetsbild på konstruktionen. Längst upp sitter den mekaniska tilten, den kommer inte att inkluderas i 

beräkningarna och är därför borttagen på nedanstående bilder. Aktuatorn som beskrivs nedan är den fyrkantiga 

lådan längst ner till vänster, samt den stång som går utifrån den och som står för lyftandet av konstruktionen. 

Stången tvingar sedan de stora ”vertikala” balkarna att börja resa sig upp och konstruktionen lyfter.  

 

Eftersom det är en konstruktion som kommer att se annorlunda ut beroende på var den befinner sig i 

sin lyftcykel kommer samtliga krafter att variera beroende på position. För att kunna bestämma 

kraftsituationen i olika lägen så bestämms ett antal vinklar som funktioner av läget för att sedan kunna 

få fram olika värden på alla de krafter och spänningar som uppkommeri konstruktionen vid belastning.  

Den röda fyrkantiga lådan i figur 5 innehåller den elektriska aktuator som står för lyftandet. Det 

fungerar genom att aktuatorn tvingar en gängad stång (U i figur 5) med ett cirkulärt tvärsnitt att 

antingen åka ut eller in, precis som en vanlig skruv. Stången är i sin tur fäst vid en ledad punkt (E i 

figur 5). Tvärs över konstruktionen (rakt in i bilden från punkt B i figur 6) sitter nämligen en balk (S i 

figur 7) med rektangulärt tvärsnitt som är ihopsvetsad med två mindre vertikala balkar (T1 och T2, se 

figur 7), en på varje sida. Den ledade punkten E är även den ihopsvetsad med denna balk, dock en bit 

längre mot mitten av balken. Balkarna T1 och T2 överför sedan momentet till de stora balkarna som går 

hela vägen upp till sittdynan (se figur 4). 
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Figur 5: Beskriver hur de olika vinklarna och längderna förhåller sig till varandra mellan aktuatorn och punkten E. 

Dessa beräkningar används sedan för att kunna bestämma hävarmen som kraften P från aktuatorn ger upphov till. 

Bilden visar den nedre delen av konstruktionen från sidan. L3 är längden aktuatorn med stång har vid sitt första läge, 

när sedan konstruktionen börjar röra på sig så ökar den längden med Δ. 

Detta leder till att när aktuatorn börjar att trycka så kommer punkten E att tvinga den långa balken att 

tippa frammåt vilket resulterar i att de mindre balkarna som är fastsvetsade på sidan kommer att röra 

sig likaså. När detta sker så börjar hela konstruktionen att lyfta då denna rörelse tvingar de största 

balkarna (syns som ett grått X högst upp i figur 5) att börja närma sig varandra och lyftanordningen 

blir allt högre. Ekvation 1 beskriver cosinussatsen utifrån figur 5.  

 

Figur 6: Beräkning av hävarmen som uppkommer som ett resultat av aktuatornkraften P. Figuren är konentrerad på 

konstruktionens nedre högra hörn. Används för att beräkna momentet som ställdonet ger upphov till kring punkten 

B. 

  
    

     
                  (1) 
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Med hjälp av (1) är det möjligt att räkna ut vinkeln β.  

 

       
  

     
     

 

     
     (2) 

 

Figur 7: Överblicksbild över den lyftande annordningen. Aktuatorn tvingar den rektangulära balken att tippa 

frammåt som resulterar i att de stora lastbärande balkarna börjar att  lyfta konstruktionen. 

 

I ekvation 3 bestäms hävarmen som aktuatorn använder sig av när det kommer till att skapa ett 

moment kring punkten B. 

               (3) 

 

Eftersom B sitter fast på en balk som går tvärsöver konstruktionen så kommer detta moment att tas 

upp i den lilla vertikala balk som visas i figur 8, och motverkas sedan av en kraft F då konstruktionen 

är i jämvikt. Kraften F är en resultant av belastningen. 
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Figur 8: Balken som är sammanlänkad med hävarmen. 

Momentjämvikt kring punkten B: 

                              (4) 

(4) ->  

   
             

         
     (5) 

 

Nästa steg var att beräkna de krafter som uppkommer i de stora lastbärande balkarna som ett resultat 

av att den plana ytan på toppen av konstruktionen belastas. En förenkling har gjorts här; den 

mekaniska tilten exkluderas i beräkningarna då ytan ses som helt plan samt att lasten som egentligen 

är en ojämt fördelad last ses som jämt fördelad. Ytterligare en förenkling har gjorts. Det finns balkar 

på båda sidor av konstuktionen, men istället så har konstruktionen betraktats som tvådimensionell 

genom att halvera den maximala lasten och bara räkna på ena sidan. Detta på grund av att 

konstruktionen är symmetrisk. 

 

Figur 9: Lastytan där lasten kommer att placeras. Den ses här som jämt fördelat. Bilden visar den övre delen av 

konstruktionen. Nederst i bilden kan man se ovandelen av de stora balkarna. q är den jämt fördelade lasten per 

längdenhet (Q = q * L).  
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Kraft och momentjämvikt kring punkten G: 

                    (6) 

 

              
 

 
 = 0    (7) 

(7) ->      
 

   
     (8) 

(8)  i  (6) ->            
 

   
      (9) 

 

Ytterligare en viktig sak som måste bestämmas innan det går att fortsätta är vinkeln γ. Denna vinkel 

måste nämligen plottas tillsammans med α för att se hur dessa två varierar i förhållande till varandra. 

(se figur 10) 

 

 

Figur 10: Vinkeln gamma beräknas genom trigonometri. Bilden visar konstruktionen från sidan, där högst upp är 

lastytan. Här har för enkelheten skull aktuatorn plockats bort för att bara fokusera på balkarna. Aktuatorn skulle 

suttit längst ner till vänster där två tomma hål finns kvar.  

 

     
      

  
        (10) 

 

Genom att sätta in värden för α i (10) går det att på så sätt få fram värden på hur γ varierar i 

förhållande till α.  
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Om sedan A och B betraktas som två stycken olika rotationscentrum är det möjligt att få fram två olika 

radier (se figur 11). Med hjälp av dessa beräknas sedan omkretsen på de cirklar som dess rörelser 

bildar. Eftersom skillnaden är känd på den vinkel α, som togs fram tidigare så är det nu möjligt att 

använda sig av denna för att beräkna hur α beror av γ. 

 

 

Figur 11: Rotationscentrum kring punkterna A och B, används för att bestämma vilka värden γ kan anta då α 

varierar. 

 

  

    
                        (11) 

 

   

               
             (12) 

 

 

Nu finns det som behövs för att börja beräkna kraftsituationen i de långa balkarna. Här görs nu 

ytterligare en förenkling. Balkarna i verkligheten är inte helt raka utan är aningen böjda för att göra 

konstruktionen så låg som möjligt när den är helt nedfälld. Men eftersom de olika lederna ligger på en 

relativt rak linje så approximeras balkarna här som helt raka för att underlätta beräkningarna.  



18 

 

 

Figur 12: Bild på den första stora balken. 

                                

  
            

 

 
     (13) 

               
 

 
  

 

 
                                      (14) 

(14) ->      
       

      
  -

 

 
 - 

             - -    

    
   (15) 

(15)  i  (13)  - >      
       

              - -  
    (16) 

(16)  i  (15) - >         - 
 

  
 -          

     

    
   (17) 

 

Därefter görs motsvarande beräkningar för den andra stora balken.  
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Figur 13: Bild på den andra balken. 

         
 

  
   

  

  
     

  

 
      (18) 

(13) - >        
 

  
           (19) 

 

            (20) 

 

           
 

  
           

 

  
        (21) 

(16) - >          
 

 
         (22) 

 

Med hjälp av dessa krafter är det nu möjligt att beräkna spänningssituationen i de stora balkarna. För 

att göra det enklare att räkna på så placeras balkarna vågrät (se figur 14). Krafterna får därför delas 

upp i komposanter, en i x-led och en i y-led. X-komposanten ger upphov till ett tryckspänning medans 

y-komposanten ger upphov till en böjspänning. Ekvation 18 används för att beräkna spänningen i 

materialet. 

 

      
  

  
        

 

 
    (23) 
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Genom att placera tre stycken snitt i balken är det möjligt att bestämma hur momentet samt de olika 

spänningarna varierar i balken.  

Snitt  0  < x <  L/2 

 

Figur 14: Första snittet på den första balken. 

             
 

  
       (24) 

(19) ->          
 

  
    (25) 

 

           
 

  
            (26) 

(20) - >           
 

  
    (27) 

 

             
 

  
        (28) 

(23) - >           
 

  
      (29) 

 

Snitt L/2  < x <  0,7865L 

 

Figur 15: Andra snittet på den första balken. 

             
 

  
             

 

 
       (30) 

(25) ->               
 

  
     (31) 
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             (32) 

(20) - >                
 

  
     (33) 

 

             
 

  
             

 

 
     

 

 
     (34) 

(23) - >                  
 

  
     

 

  
    (35) 

 

 

Snitt 0,7865L  < x <  L 

 

 

Figur 16: Det tredje snittet i den första balken. 

                      (36) 

(19) ->                (37) 

 

                         (38) 

(20) - >                 (39) 

 

                           (40) 

(23) - >                       (41) 

 

Friläggning av balk 2. 
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Precis som för den första balken placeras olika snitt för att bestämma de krafter och spänningar som 

verkar i materialet.  

 

Snitt 0  < x <  L/2 

 

Figur 17: Friläggning av den första delen av balk 2. 

 

                 
 

  
          (42) 

(19) ->               
 

  
     (43) 

 

              
 

  
               (44) 

(20) - >               
 

  
     (45) 

 

                
 

  
          (46) 

(23) - >                
 

  
      (47) 

 

Snitt  L/2  < x <  L 

 

Figur 18: Det andra snittet av den andra balken. 
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       (48) 

(19) ->             
 

  
       (49) 

 

                
 

  
           

 

  
               (50) 

(20) - >             
 

  
       (51) 

 

                
 

  
                

 

 
     

 

 
     (52) 

(23) - >              
 

  
       

 

  
    (53) 

 

Nu när samtliga moment är bestämda konstateras att samtliga av dessa funktioner är linjära eller 

konstanta. Detta innebär att maxvärdena hittas vid någon av de olika intervallgränserna, och genom att 

testa och plotta detta går det att ta reda på vid vilket läge som konstruktionen belastas som mest, alltså 

där σmax når sitt största värde enligt (19). 

Ett annat ställe där det finns risk för kritiska punkter är den lilla balk som sitter ihopkopplad med den 

ena av de långa balkarna. Det är nämligen denna balk som står för det lyftande momentet (figur 19). 

 

 

Figur 19: Hävarmen 

För att kunna beräkna detta så måste några hittills okända parametrar och vinklar bestämmas. Den 

första som måste bestämmas är F, som är den kraft som tas upp av denna balk. F består av två hittils 

okända vinklar, β och φ. β är definerad  i (2) men består där av två okända parametrar, nämligen   och 

L3. 
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L3 motsvarar den längd som aktuatorarmen från aktuatorns bas till där den är monterad vid punkten E, 

har i sitt ursprungsläge (se figur 19).   är förlängningen av denna. Eftersom dessa är okända så 

beräknas de fram med hjälp av trigonometri.  

 

Figur 20: Den trigonometri som används för att bestämma längden på sträckan  . Det vill säga den sträcka som 

lyftarmen kan förlängas med. 

I figur 20 är konstruktionen i högstaläget. När sedan konstruktionen börjar dra ihop sig så kommer 

ekvation (54) beskriva hur    varierar med tiden. Skillnaden mellan vinkeln    och   blir då  . För att 

underlätta beräkningarna så har   sats som en konstant, det värde den har i konstruktionens högstaläge. 

När sedan den vinkeln varierar så används   istället för att beskriva hur förhållandet mellan de tre 

vinklarna i ekvation (54) förändras. Se även ekvation (12) där   tas fram. Med hjälp av dessa 

ekvationer är det möjligt att bestämma   .  

                  (54) 

 

       
        

       
    

      (55) 

 

   
        

    
     (56) 

 

Och detta innebär att   varierar enligt (46). 

            (57) 

 

Kvar att bestämma är vinkeln φ (se figur 21). För att bestämma denna vinkel krävs en hel del 

geometri. 
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Figur 21: Beskriver alla de vinklar som används för att beräkna ϕ. 

För att beräkna vinkeln ϕ så behövs längden på de sidor i den triangel som bildas (visas som streckad i 

figur 21) där sträckan AC är hypotenusan. För att göra detta används sträckorna CD och AB som 

ytterligare två trianglar. Med hjälp av sinus är det sedan möjligt att bestämma deras sidor. Om sedan 

resultatet motstående sidan i triangeln med AB som hypotenusa subtraheras från den motstående sidan 

från den triangel vars hypotenusa är CD så fås mellanskillnaden. Denna mellanskillnad är höjden av 

triangeln som AD bildar. Dock så är punkten B placerad 7,24 mm längre ner än C. Därför måste detta 

subtraheras från sinusberäkningen av triangeln som AB bildar. Till en början är vinkeln η = 90º . Den 

motstående katetern i triangeln som AD bildar, a, blir alltså: 

 

                           (58) 

Eftersom sträckan AD är känd, den är lika lång som sträckan AB, så går det att räkna ut vinkeln ϕ.  

 

     
 

  
   (59) 

 

Med hjälp av dessa nu kända parametrarna samt (12) så går det nu att bestämma de uppkommna 

spänningarna i balken.  
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Figur 22: Friläggning av den lilla balken. 

Snitt av den lilla lastbärande balken: 

Snitt  0  < x <  L 

 

             (60) 

               (61) 

(48) - >          (62) 

(16) i (60) - >     
       

                   
 

’ 

 

Spänningsberäkning 
 

För att beräkna spänningarna så används det tvärsnitt på balkarna som är vid det befintliga snittet. I 

verkligheten varierar tvärsnittet beroende på var du är, men eftersom spänningskoncentrationen är vid 

någon av de olika punkterna som används för beräkningarna så antas det tvärsnittet ge ett tillräckligt 

bra resultat.  

Spänningen i balk 1: 

Två snitt har gjorts där spänningar har beräknats. Den första punkten är leden som kopplar ihop de två 

stora balkarna. Den andra punkten är där hävarmen verkar. Momenten och krafterna bestäms ur 

eknvationerna (27) & (29) för balk 1.  

 



27 

 

  
 

 
   

  

   
        

 

  
      (63) 

 

            
  

   
        

 

  
    (64) 

 

Spänning balk 2: 

Beräkningarna sker på samma sätt som vid balk 1. Momenten och krafterna bestäms ur eknvationerna 

(39) & (41) för balk 2. 

 

  
 

 
   

  

   
        

 

  
    (65) 

 

Spänningsberäkning i den lilla balken som sköter lyftandet 

Här förekommer bara tryckspänning så ekvationen blir därför följande: 

      
 

  
   (66) 

 

Spänningsnberäkning i skruvförbanden 

Ett till ställe där möjligheten för stora spänningskoncentrationer finns är i de olika skruvförbanden. 

Främst de förband där de olika krafterna som beräknats tidigare är som störst. Alltså där F verkar samt 

vid RC. 

Formlen för att beräkna skjuvspänningarna i ett cirkulärt tvärsnitt är följande: 

 

      
  

  
   (67) 

 

Spänningsberäkning i aktuatorarmen 

 

     
 

  
    (68) 
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Töjningsmätningar 

 

 

För att kunna utföra töjningsmätningar på den befintliga produkten används en töjningsgivare som 

fungerar som så att den limmas fast på materialet, och när sedan materialet utsätts för en belastning 

kommer det att töjas. Det innebär att töjningsgivaren kommer att töjas lika mycket. När 

töjningsgivaren töjs så känner den av en resistansskillnad som sedan med hjälp av mätutrustning kan 

läsas av och dokumenteras.  

Innan givaren fästs bör ytan prepareras. Först avlägsnas all färg för att givaren skall kunna fästa så bra 

som möjligt. När ytan på metallen är ren, så poleras den valda ytan med polermedel och därefter görs 

ytterligare en behandling med syra. Slutligen neutraliseras ytan med en basisk lösning som stryks på 

det behandlade området. Det sista steget innan mätningarna är att löda på 3 stycken kablar. Dessa 

kablar kopplas sedan till den mätutrustning som används. Lödningen görs med en vanlig lödpenna och 

när kablarna sedan är fästa är det dags att börja mäta. Det går självklart att montera flera givare på 

samma gång och utföra flera mätningar samtidigt för att spara tid. 

Själva mätningen går ut på att koppla in samtliga trådtöjningsgivare för att sedan belasta 

konstruktionen och läsa av de olika mätvärdena. Precis som vid de teoretiska beräkningarna så 

utfördes mätningarna vid 10 olika lägen i konstruktionen. Dessa lägen tas direkt ur beräkningarna och 

löses genom simpel trigonometri. Med hjälp av vinkeln γ och sträckan αL kan på så sätt 

konstuktionens höjd beräknas i alla lägen. Detta mäts sedan upp med hjälpa av en stålskala som 

monterats bredevid utrustningen.  

Figur 23: De vikter som användes för att belasta konstruktionen. 
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De vikter som används för att belasta konstruktionen i försöken är olika metallprover (se figur 24). 

Med tanke på konstruktionens begränsade plana yta så har beslutet tagits att enbart belasta 

konstruktionen med halva maxvikten, och sedan multiplicera detta med en faktor två. Detta på grund 

av att konstruktionen fortfarande befinner sig i det elastiska området enligt beräkningarna. Totalvikten 

av det som lastats på ligger på 102,16 kg. Eftersom vikterna inte väger exakt 100 kg så innebär detta 

att resultatet multipliceras med faktorn 1,9577. För att kunna lasta på vikterna på konstruktionen, som 

inte har en slät yta, så har en spånskiva kapats och placerats ovanpå konstruktionen för att sprida 

belastningen samt möjliggöra mätningarna (se figur 25).  

 

 

Figur 24: Spånskiva för att skapa en plat yta att placera vikter på. 
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2. Resultat 
 

Den kraft som uppkommer vid belastning av aktuatorn i olika lägen blir större när konstruktionen 

närmar sig sitt lägsta läge. Den högsta teoretiska kraften hamnar på 8456 N. Detta ger en maximal 

spänningspåkänning i aktuatorarmen på 222,45 MPa (ekvation 68). X-axeln i samtliga diagram 

beskriver hur lägeskonstanten α varierar, denna beskriver enbart ett förhållande och är därmed 

enhetslös. 

 

Figur 25: Aktuatorkraften på Y-axeln och läge på X-axeln. 

 

 

Figur 26: Beskriver hur läget av konstruktionen beror av vinkeln gamma. 

Figur 26 visar vinkeln som används vid de flesta beräkningar, γ, samt vilken position konstruktionen 

har. Vinkeln γ är störst då kontstruktionen är i sitt högsta läge. Därefter så minskar den allt eftersom 

konstruktionen drar ihop sig.  
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Figur 27: Maxspänning på Y-axeln (MPa) och läge på X-axeln. 

Figur 27 visar spänningen som uppkommer i den lilla balken vid belastning. Även här ökar 

spänningen markant då konstruktionen närmar sig sitt lägsta läge. Det går att konstatera att det är vid 

början av en cykel som de största belastningarna sker. Den högsta spänningen når ett värde av 27,7 

MPa.  

 

Samtliga balkar är av kallvalsad plåt med en sträckgräns på 350 MPa. Vid de beräkningspunkter som 

detta arbete omfattar så klarar sig konstruktionen i samtliga lägen. Även vid ojämna belastningar där 

all belastning sker på en av sidorna. 

 

 

Figur 28: Spänningar som uppkommer i den första av de två stora balkarna. Den balk som inte tar upp aktuatorns 

resulterande kraft.  
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Figur 28 visar den maximala spänningen i balken, som högst uppgår den till ett värde av 25,7 MPa.  

 

Figur 29: Spänningarna som förekommer i den andra stora balken, den balk som tar upp aktuatorns resulterande 

kraft. Plott av spänningsvariationen i det första snittet. 

 

 

Figur 30: Plott av spänningsvariationen i det andra snittet. Det snitt som befinner sig där momentet från 

aktuatorarmen överförs till de stora balkarna. 

 

Det högsta spänningarna uppkommer i den andra stora balken då konstruktionen är i sitt högsta läge 

(Se figur 30). Figur 29 och 30 visar hur spänningarna varierar i den andra långa balken. Vid det första 

snittet är den maximala spänningen 39,5MPa, och vid det andra snittet blir värdet högre och hamnar på 

121,9 MPa. Båda dessa värden är en bra bit under sträckgränsen.  
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Figur 31: Spänningar som uppkommer vid de olika skruvförbanden. Spänning i det förband där kraften F verkar (se 

ekvation 67). 

Den högsta nominella spänningen i detta förband är 112,9 MPa.  

 

 

Figur 32: Spänning i det skruvförband där Rc verkar (se ekvation 67). 

 

Den till beloppet högsta skjuvspänningen i det förband där RC verkar (figur 12) uppgår till 117,4 MPa. 
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Diskussion 
 

Med tanke på den begränsade omfattningen av arbetet så har flera förenklingar gjorts, detta har 

självklart påverkat resultatet mer eller mindre. För det första så har sittdynan förenklats som en plan 

yta, där den i verkligheten även består av en tilt. Den har tagits bort för att underlätta beräkningarna. 

Istället valdes att approximera lasten som en punktlast i mitten av konstruktionen. Detta stämmer inte 

helt då lasten varierar beroende på vem som sitter och hur tyngdpunkten är placerad. Skillnaden som 

tyngdpunktsfördelningen av lasten ger upphov till tros inte vara avgörande och kan därför uppskattas 

till rimliga värden genom att förenkla lasten till en punktlast.  

En annan avgörande förenkling är att de långa bärande balkarna som går som ett kryss antagits helt 

raka vilket de i verkligheten inte är. Men eftersom de olika lederna som är sammankopplade till dessa 

ligger på en relativt rak linje så anses detta antagande rimligt. Det som däremot kan påverka resultatet 

är det faktum att tvärsnittet varierar. Det finns nämligen ett antal olika anvisningar på de stora 

balkarna. Dessa ger förstås upphov till osäkerhet. Hur stor dessa spänningskoncentrationer är, är 

omöjligt att uppskatta utan då måste det med hjälp av FEM-verktyg analyseras noggrannare, vilket 

ligger utanför arbetets omfattning. Finns det intresse att utöka studien så är därför ett rimligt nästa steg 

att jobba med FEM för att granska de olika anvisningarna.  

Fenomenet med utmattningsbrott har här helt bortsetts från. REAC berättade att deras kunder ställer 

krav för ett visst antal cykler. Dessa testas sedan hos kunden i olika tester, och i dagsläget så har 

produkten klarat sig utan något haveri och utmattning anses därför inte vara ett problem på grund av så 

få cykler. Däremot kan en lämplig vidarestudie vara att räkna på dynamisk belastning. Eftersom en 

permobil skall kunna ta sig fram på olika typer av underlag så kommer konstruktionen att vibrera vid 

ojämnt markunderlag, vilket kan ge upphov till utmattningsbrott.  

Om man fokuserar enbart på de teoretiska spänningsfallen i konstruktionen så ser värdena mycket bra 

ut. De ligger långt under sträckgränsen vid samtliga punkter. Detta gäller även om det skulle uppstå en 

plötsligt felfördelning av krafterna där all tyngd hamnar på ena sidan av konstruktionen. Detta gäller 

även de olika skruvförbanden.  

Tyvärr så blev töjningsmätningarna misslyckade. Den första mätningen som innehöll 

trådtöjningsgivare lyckades inte ge något resultat då mätutrusningen inte klarade av att ge några stabila 

värden. Detta kan bero av ett flertal olika faktorer. För det första så var det svårt att löda fast kablarna 

på trådtöjningsgivaren då den ytan där löden skulle hamna var liten. För det andra var mätutrusningen 

känslig för störningar som till exempel elektriska störningar eller temperaturskillnader. Alltså borde 

den istället placerats i ett isolerat rum, något som inte fanns tillgång till. Metoden var alltså mycket 

svårgenomförd och beslutet togs i samråd med handledare att avbryta försöket.  

Det finns krav från kunden att konstruktionen skall vara så låg som möjligt. Detta leder till att 

hävarmen som tar vara på aktuatorkraften och omvandlar den till ett lyftande moment blir liten, därav 

blir krafterna i konstruktionen avsevärt mycket större. Detta gäller enbart i konstruktionens lägsta läge 

vilket även ses i de olika diagramen i resultatdelen. Som figur 25 visar så ökar krafterna när 

konstruktionen närmar sig lägsta läget. Om tanken är att göra den ännu lägre så skulle det därför 

behövas något som lyfter den i allra första början så att den får en viss lutning tidigt. Detta skulle 

kunna genomföras med hjälp av en liten extra elmotor som lyfter veritkalt längst fram så att den börjar 

luta. Det skulle även kunna gå med hjälp av någon form av elektromagnet. Annars finns det risk för, 

vilket REAC även har erfarat, att konstruktionen kan brista på grund av alldelles för hög belastning.  
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När det kommer till materialval används idag ett vanligt kallvalsat stål. Om det finns problem med att 

det uppstår höga spänningar i ett tidigt skede på grund av korta hävarmar skulle det därför vara 

intressant att titta närmare på olika typer av höghållfasthetsstål, även kallade HSLA-stål. Med hjälp av 

dessa material så skulle det därför vara möjligt att höja sträckgränsen och på så sätt kompensera för en 

lägre konstruktionlösning.  
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Slutsats 
 

Den slutsats som dragits är att konstruktionen i dagsläget är tillräckligt dimensionerad för att klara av 

de belastningar som uppkommer vid användning ända upp till den utsatta maxgränsen. Vad som 

däremot kan vara relevant är att som en vidarestudie utföra dynamiska beräkningar på konstruktionen 

då den kommer att utsättas för vibrationer. 
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Bilagor 
 

Tabell 2: En samling av de olika konstanterna. 

Index Värde Enhet Kommentar 
 

     L 405,3 mm 
  L1 357,406 mm 
  L2 84,832 mm 
  L3 296,1 mm 
  L4 53 mm 
  L5 86,6833 mm 
  L6 203 mm 
  Q 1000 N 
  Iy1 1,14E-07 m^4 Yttröghetsmomentet 0,5L balk1 

 Iy2 4,94E-08 m^4 Yttröghetsmomentet 0,7865L balk1 
 Iy3 1,02E-07 m^4 Yttröghetsmomentet 0,5L balk2 
 E  2,1E+11 Pa E-modulen 
 zmax1 27,775 mm 

  zmax2 21 mm 
  zmax3 26,75 mm 
  A1 0,000444 m^2 Tvärsnittet 0,5L balk1 

 A2 0,000336 m^2 Tvärsnittet 0,7865L balk1 
 A3 0,000428 m^2 Tvärsnittet 0,5L balk2 
 A4 0,000184 m^2 Tvärstnittet den balk som överför momentet 

A5 0,000240528 m^2 Tvärsnittet för skruvförbanden 
 A6 0,00038 m^2 Tvärsnittet för aktuatorarmen 
   

 

 


