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Sammanfattning 
Syftet har varit att utveckla en modelleringsprocess, baserad på finita elementmetoden (FEM), för en 
ledstaplartruck av modellen SPE140 TX HILO. Det undersöktes hur en sådan truck bör modelleras för 
att utföra stabilitetsanalyser. Truckens komponenter analyserades för att ta reda på vilka som är 
relevanta ur ett stabilitetsperspektiv. Dessa delar undersöktes sedan för att ta reda på vilket 
modelleringsätt som lämpar sig bäst i ett FEM-program.  
Resultatet av dessa undersökningar är en modelleringsmetodik som kan användas under hela 
modelleringsprocessen av en heltrucksmodell.  
 
 
 

Abstract  
The purpose has been to analyze a modelling process based on the finite element method (FEM), for 
a powered stacker truck of the model SPE 140 TX HILO. It was analyzed how such a model should be 
designed in order to perform stability analyses. This was done by analyzing which of the trucks 
components that were relevant from a stability perspective. These components were analyzed in 
order to figure out which modelling approach that was best suited to model the components in a 
FEM-software. The result of these analyses is a modelling methodology describing which approach 
that should be used during the entire modelling process of a FEM-model consisting of an entire 
truck. 

  
  
  
  



III 
 

Förord 
Detta projekt är ett examensarbete för civilingenjörsprogrammet i maskinteknik med inriktningen 
tillämpad mekanik på Linköpings Universitet. Omfattningen är 20 veckors heltidsstudier. Projektet 
uppkom som ett förslag från Toyota Material Handling. 
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och råd genom hela projektets gång. Vi vill också tacka vår handledare Joakim Holmberg och vår 
examinator Ulf Edlund för deras råd och handledning. 
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1 Inledning 
Det här projektet har utförts åt Toyota Material Handling i Mjölby som ett examensarbete för 
civilingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Linköpings Universitet. Inriktningen på detta projekt 
kommer att spegla de kursmål som finns angivna för ett examensarbete inom tillämpad mekanik.  

Fokus har varit att simulera stabilitetstester för en ledstaplartruck med finita elementmetoden 
(FEM), genom att använda mjukvara från Altair. Detta för att undersöka vilka moment och vilket 
arbete som krävs för att modellera en heltrucksmodell av en truck och vilka resultat som kan 
förväntas. 

1.1 Syfte 
Innan en truck kan börja produceras måste den klara av vissa stabilitetstester enligt normen 
ISO22915. Dessa normkrav testas experimentellt, genom att placera en truck med last i olika 
positioner på en plattform som kan lutas. Lutningen ökas sedan sakta tills dess att trucken börjar 
välta. Denna vältning kommer att vara beroende av de deformationer som uppstår i truckens hjul 
samt i de bärande delarna såsom stativ och chassi. Det är resultatet av bland annat detta test som 
slutligen bestämmer vilken lyftkapacitet trucken har. Det här testet kallas på Toyota för 
stabilitetstest.  

I nuläget har Toyota Material Handling inte några kompletta FEM-heltrucksmodeller som kan 
användas till stabilitetsanalyser. Istället används en lång och resurskrävande metod där 
kalkylprogram tillsammans med testdata tillämpas för att analytiskt kunna beräkna stabiliteten hos 
en truck. Detta är en metod som kräver att experimentella tester redan har utförts, och i regel krävs 
flera stycken för att kunna kalibrera denna modell till att ge samma värden som testerna. 

På grund av detta ska det undersökas om testet med den lutande plattformen går att simulera med 
hjälp av FEM-mjukvara, för att förhoppningsvis effektivisera stabilitetsanalysprocessen. 
Effektiviseringen kommer att erhållas som ett resultat av att FEM-modellerna skulle gå att köra utan 
kalibrering mot testdata. Detta skulle göra det enklare att tidigt i en utvecklingsprocess avgöra om 
trucken klarar de krav som ställs på dess stabilitet. 

Resultatet av detta kommer att presenteras i form av en metod över hur en heltrucksmodell 
designad för att användas för stabilitetsberäkningar ska modelleras. Denna metod ska vara utvecklad 
på ett sådant sätt att någon med kunskap om både truckar och FEM-programmet Hypermesh enkelt 
ska kunna följa metodiken. 
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2 Avgränsningar 
De avgränsningar som gjordes har bland annat inkluderat att endast en typ av truck och position 
skulle simuleras och analyseras, vilket kommer att vara sidostabilitet för en ledstaplartruck av 
modellen SPE-140 TX HILO. Anledningen till detta var att denna truck fanns tillgänglig för att utföra 
de nödvändiga testerna på, men också för det är en modell som har varit problematisk att utföra 
stabilitetsberäkningar på tidigare. Det slutgiltiga resultatet kommer att presenteras i form av en 
generaliserad metod som går att applicera på fler truckmodeller än endast den undersökta 
ledstaplartrucken. Detta blir möjligt då många av delarna i den analyserade trucken är lika delarna 
på andra truckar. Till exempel har de flesta truckarna liknande stativ, batterihållare, hjul och 
lyftanordningar, vilket gör att metoden för att modellera truckarna blir relativt lika. Många av de 
filer, materialmodeller och liknande som tas fram i detta projekt kan direkt appliceras för att göra 
modelleringsprocessen av en annan truckmodell smidigare och lättare. 

Det kommer endast vara deformationer och utböjningar som är av intresse för analyserna då det är 
dessa som påverkar truckens stabilitet. Därför kommer trucken att modelleras på ett sådant sätt att 
deformationen, massan och styvheten blir samma som för en riktig truck. Samma hänsyn kommer 
dock inte tas till andra parametrar såsom spänningar. Till exempel kommer lokala spänningar på 
grund av singulariteter såsom skarpa hörn och hål ignoreras. Den mesh som används för modellerna 
kommer även den att anpassas på ett sådant sätt att den främst lämpar sig för att undersöka 
deformationer och inte spänningar. 

Den metodik som utvecklas kommer att vara riktad till någon med kunskap inom både FEM-
beräkningar med programmet Hypermesh och truckar. På grund av detta kommer inte metodiken 
att fristående från rapporten gå igenom alla grundläggande koncept, och metodiken kommer att 
utnyttja den terminologi som någon med en bakgrund inom arbete med truckar är bekant med. Alla 
dessa koncept och terminologi kommer dock att tas upp och förklaras i rapporten. 

3 Teoretisk bakgrund 
3.1 SPE140 
Den analyserade trucken är tillverkad av Toyota Material Handling i Mjölby och är av modellen 
SPE140 TX HiLo, en illustration av denna modell kan ses i Figur 1. Det är en så kallad ledstaplare, där 
led syftar på att trucken kan manövreras genom att gå bakom den. För modellen SPE140 finns det 
även en platta för att kunna stå stilla och åka med trucken, vilket gör att trucken kan framföras i 
högre hastigheter än om någon endast gick bakom. Eftersom denna truck är designad för att kunna 
manövreras både åkandes och gåendes, saknar den en förarhytt. Detta gör trucken smidig och 
lämpar sig därför väl i miljöer där utrymme är begränsat eller där föraren måste gå av och på trucken 
ofta (Toyota Material Handling, 2018). Exempel på sådana miljöer kan vara allt från en större 
matbutik till industrier. 
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Figur 1: Illustration av hur en ledstaplartruck av modellen SPE140 TX HILO ser ut. 

 

TX är en förkortning av Triplex vilket innebär att stativet består av tre sammankopplade delar som 
kallas gejder. Det är dessa gejder som tillsammans med hydrauliska lyftcylindrar samt lyftkedjor 
utgör truckens lyftmekanism. HiLo är en förkortning av High Low och innebär att i den innersta 
gejden finns en lyftcylinder som bara lyfter gaffelvagnen. Detta gör att trucken kan lyfta i topp på 
den inre gejden utan att lyfta någon av gejderna. Detta gör att trucken klarar utrymmen med lägre 
höjd, t.ex täckta lastbilar. (Toyota Material Handling, 2018) 

 

3.1.1 Truckens lyftsystem 
Truckens lyftsystem kan delas upp i två stycken delar. Den första delen av lyftsystemet är den del 
som lyfter gaffelvagnen, vilket är det som sker först under ett lyft.  Efter att gaffelvagnen är lyft kan 
två av truckens tre gejder lyftas. Dessa är innergejden som gaffelvagnen löper i samt mellangejden. 
Yttergejden kan inte lyftas eftersom den är fastsatt i chassit. En illustration av hur dessa interagerar 
med varandra ses i Figur 2. 
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Figur 2: Illustration av truckens huvudlyftsystem som lyfter mellan och innergejden. 

 

Den första delen av lyftsystemet som lyfter gaffelvagnen består av en hydraulisk lyftcylinder samt en 
lyftkedja. Denna lyftkedja är fäst i gaffelvagnen samt den yttre delen av lyftcylindern. Kedjan går 
sedan över en trissa som sitter på toppen av cylinderns kolv. Detta gör att när lyftcylinderns kolv 
pressas uppåt trycks även trissan som kedjan är ledad runt uppåt. Simultant kommer detta att göra 
att mer kedja matas till den sidan av hjulet där kedjans ände är fäst i cylindern. Resultatet av detta är 
att gaffelvagnen kommer att lyftas dubbelt så mycket som cylinderns kolv. En illustration av 
gaffelvagnens lyftsystem kan ses i Figur 3. Den cylinder som driver detta lyftsystem är fäst i mitten av 
innergejden. 
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Figur 3: Illustration av gaffelvagnens lyftsystem 

 

Den andra delen av lyftsystemet är den del som lyfter innergejden och mellangejden. Detta system 
drivs på ett liknande sätt som det system som lyfter gaffelvagnen. För detta system används två 
stycken cylindrar som är fastsatta i yttergejdens nedre del, som kallas huvudlyftcylindrar. 
Huvudlyftcylindrarnas kolvar är infästa mot mellangejden och kommer därför att trycka den uppåt 
när cylindrarna förlängs. Kedjornas trissor är också fästa på mellangejden, och kedjornas ändar är 
fästa i yttergejden samt innergejden. Det innebär att om huvudlyftcylindrarnas kolvar förlängs trycks 
mellangejden upp vilket gör att hjulen som lyfter innergejden förflyttas längre från punkterna där 
kedjorna är fastsatta i yttergejden, kedjan kommer att spännas och lyfta innergejden. En illustration 
av detta kan ses i Figur 2. 

De två lyftsystemen som lyfter gaffelvagnen och de två inre gejderna är för den undersökta 
truckmodellen kopplade till samma hydraulsystem. De två systemen fungerar så att cylindern som 
lyfter gaffelvagnen fylls först. Efter att den cylindern är helt uppfylld, det vill säga när gaffelvagnen 
har nått sitt toppläge, kan de resterande huvudlyftcylindrarna fyllas och börja lyfta de två inre 
gejderna till dess att de nått sitt toppläge.  

3.2 Lyftkapacitet 
Truckens lyftkapacitet för en last som har ett masscentrum 600 mm respektive 800 mm ifrån 
gaffelvagnens början kan ses i Tabell 1. Anledningen till att masscentrums läge måste specificeras är 
att truckens kapacitet är beroende av hur långt ut på gafflarna som lasten är placerad. Avståndet 
600 mm beskriver lastfallet då en jämt lastad Europapall med måtten 1200 x 800 mm lyfts från dess 
kortsida. Det kan även ses att kapaciteten delas upp i flera olika steg, där olika maxlaster gäller 
beroende på vilken lyfthöjd som utnyttjas. Dessa lastnivåer är till stor del kopplade till truckens 
stabilitet. Resultatet som erhålls vid en stabilitetsanalys blir i form av en kurva som visar truckens 
lyftkapacitet för olika lyfthöjder. Från denna kurva väljs sedan ett antal punkter utifrån truckens 
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användningsområde till en kapacitetsskylt som måste finnas på varje producerad truck (Toyota 
Material Handling, 2016). 

Tabell 1: Truckens lyftkapacitet för en last med last som har ett masscentrum 600 mm, respektive 800 mm från 
gaffelvagnens början 

𝐿𝑦𝑓𝑡ℎö𝑗𝑑 [𝑚] 𝐿𝑎𝑠𝑡 [𝑘𝑔] läge 1 (600𝑚𝑚) 𝐿𝑎𝑠𝑡 [𝑘𝑔] läge 2 (800𝑚𝑚) 
5.4 650 485 
4.8 825 615 

3.95 1135 850 
3.4 1400 1050 

 

Lasten som beskrivs av truckens lyftkurva och som illustreras i Tabell 1 kan ses som den maximala 
lasten för en viss höjd.  En illustration av truckens lyftkapacitet kan ses i Figur 4 

 
Figur 4: Lyftkapacitetskurva för truckmodellen SPE-140 TX HILO, baserad på data från Tabell 1. 

Från Figur 4 kan det ses att en trucks lyftkapacitet ska avläsas i form av trappsteg och inte en linjär 
kurva. Anledningen till detta är att truckens stabilitet har verifierats för dessa laster. Som en 
säkerhetsåtgärd tillåts inga laster som inte har verifierats. 

 

3.3 Stabilitet 
I denna rapport syftar stabilitet på stabilitet gentemot tippning. Ett objekt är stabilt gentemot 
tippning när dess tyngdpunkt befinner sig inom objektets stödyta, där stödytan är det område som 
spänns upp av en kropps yttersta kontaktpunkter mot en underliggande yta. En illustration av en 
stödyta för en truck kan ses i Figur 5. De linjer som utgör stödytan brukar kallas för tipplinjer, och det 
är när tyngdpunktens läge passerar en tipplinje som instabilitet i form av tippning uppstår. För en 
truck av modellen SPE-140, kommer det att finnas 4 stycken tipplinjer som tillsammans bildar en 
trapetsoid som utgör truckens stödyta. 
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Figur 5: Illustration av stödytan för en ledstaplartruck 

 

Från Figur 5 framgår det att stödytan spänns upp med truckens främre hjulpar och de bakre 
länkhjulen som hörnpunkter. Eftersom stödytan är direkt beroende av fram- och länkhjulen betyder 
det att hjulens position i förhållande till varandra blir viktiga parametrar för truckens stabilitet. 

Eftersom hjulens position påverkar stödytans form kommer stabiliteten att vara beroende av hur 
länkhjulen är ställda, då dessa kan rotera fritt. Detta gör att länkhjulen kan hamna i positioner som 
både förbättrar stabiliteten men även försämrar den. Stabilitetstesterna utförs för att få en undre 
gräns för vad trucken klarar av, därför placeras länkhjulen i den position som är minst stabil när ett 
stabilitetstest utförs. Detta kommer att vara då länkhjulen är riktade rakt inåt mot drivhjulet 
eftersom detta gör att stödytan blir något smalare. En illustration av detta kan ses i Figur 6 där de 
streckade linjerna beskriver fallet då hjulen är riktade rakt framåt. Från Figur 6 kan det även ses att 
länkhjulens position inte påverkar stödytans främre position något nämnvärt.  
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Figur 6: Illustration av länkhjulens påverkan på stödytan då de är riktade rakt inåt. 

3.4 Dagens stabilitetsanalyser 
I dagsläget är de stabilitetsanalyser som utförs på Toyota Material Handling till stor del iterativa, 
analytiska och måste verifieras mot redan utförda, fysiska tester. Dagens analyser utgår ifrån ett 
script i ett kalkylprogram, där truckens modell, hjulbredd, önskad lyfthöjd, vilken lutning som ska 
undersökas och liknande matas in. Därefter undersöks om stabilitet erhålls för maximal last vid den 
lägsta önskade lyfthöjden, genom att utföra ett stabilitetstest på trucken i fråga. Om trucken är 
stabil för det lastfallet ökas höjden men lasten behålls och testet utförs igen. Om stabilitet inte 
erhålls minskas lasten tills ett stabilt svar uppkommer och nya höjder undersöks för den nya lasten. 
Alla svar som erhålls blir en punkt i ett diagram som presenteras för användaren efter att analysen är 
slutförd. 

Denna process kan vara tidskrävande i en utvecklingsprocess om det är många olika faktorer som ska 
undersökas, till exempel om trucken kan utrustas med många olika stativ. Det är också en process 
som tar  mycket tid om sena ändringar görs på trucken och dessa tester därför måste upprepas. 

Metoden som används ger goda resultat för större truckmodeller, men inte den aktuella modellen. 
Det finns inte heller något sätt att tidigt i en utvecklingsprocess se huruvida en planerad truck 
kommer att klara testerna. 

De stabilitetstester som utförs på Toyota Material Handling är gjorda enligt standarden ISO22915 
(Swedish Standards Institute, 2010). En trucks stabilitet testas genom att placera trucken på en 
plattform som går att tippa. En illustration av en sådan plattform kan ses i Figur 7. Denna tippning 
utförs långsamt vilket gör att dynamiska effekter inte påverkar testet. 
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Figur 7: Illustration av den plattform som används för att utföra stabilitetstester på Toyota Material Handling. 

 

Truckens position på plattformen i Figur 7 är beroende på vilken sorts stabilitet som ska undersökas. 
Om till exempel framåtstabilitet ska undersökas placeras trucken med gafflarna riktade mot den axel 
som plattan roteras kring. Om sidostabilitet ska undersökas placeras trucken på ett sådant sätt att 
truckens tipplinje är parallell med den axel som plattan roteras kring. 

Standarden ISO22915 anger vilka vinklar och positioner som en truck måste klara av för att uppfylla 
de krav som gäller för en specifik truckmodell. 

 

 

 

3.5 Generellt om FEM 
För att en FEM-modell ska stämma väl överens med verkligheten är det viktigt att använda passande 
elementtyper med lämplig storlek. För att på ett enkelt sätt kunna modellera komplicerad geometri 
kommer tetraediska element att användas. Tetraediska element är lämpliga om ett program tillåts 
autogenerera en mesh för en allmän geometri. Detta för att tetraediska element går snabbt att 
applicera då de ställer färre krav på en komponents geometri jämfört med hexaediska element. 
Eftersom den aktuella modellen kommer att utsättas för böjning är det nödvändigt att använda 
element av andra ordningen (Cook, Malkus, & Plesha, 1974). På grund av detta kommer alla solida 
element i heltrucksmodellen vara av typen tetraediska element av andra ordningen för att 
säkerställa goda resultat. 

Eftersom både lösningstiden och en modells noggrannhet är kopplad till storleken på de element 
som används för att modellera en komponent är det viktigt att dessa element varken blir för stora 
eller för små. Därför kommer en meshkonvergensanalys utföras för alla komponenter som bedöms 
vara kritiska för modellens stabilitet. Alla andra komponenter kommer att modelleras med en 
elementstorlek på 18 mm. Eventuellt används även en mindre elementstorlek lokalt. 

 

3.5.1 Generellt om Hypermesh 
Beroende på vilken analys som ska förberedas i Hypermesh finns det olika parametrar som kan tas i 
beaktning. Alla analyser som utförs i detta projekt kommer att vara olinjära och kvasi-statiska. Detta 
innebär att olinjära effekter kommer att inkluderas samt att jämvikt fastställs i varje steg genom 
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analysen. I Analysen togs det hänsyn till olinjära effekter såsom stora förskjutningar, stora töjningar, 
materiell olinjäritet samt kontaktvillkor med eller utan friktion. 

4 Metod 
4.1 Rensning av heltrucksmodell 
Utgångspunkten för den truckmodell som undersöktes var en CAD-modell över hela trucken, där 
CAD står för ”Computer Aided Design”. CAD-modellen förenklades genom att ta bort eller ersätta 
delar som inte påverkade stabiliteten förutom i form av den massa som komponenten tillför. Alla de 
delar som togs bort eller ersattes från modellen kan grovt delas in i tre stycken kategorier. 

Den första kategorin av komponenter som rensades bort var alla delar som inte var gjorda av stål, då 
dessa inte väntades bidra mycket till att göra trucken styvare. De delar som inte var gjorda av stål 
inkluderar bland annat kåpor tillverkade av plast, hydrauliktankar, hydraulikslangar tillverkade av 
gummi samt sladdar för elektroniken.  

Den andra kategorin av komponenter som togs bort, var komponenter gjorda av stål som inte 
förväntades bidra till stabiliteten, tex hydraulikpumpar, truckens batteri, motor samt 
styranordningen.  Dessa delar är i regel monterade för att uppfylla en funktion och inte för att göra 
trucken mer hållfast, eller för att bära last av något slag. Dessa delar kan däremot ha en hög massa, 
till exempel batteriet som väger 364 kg. Dessa delar är därför viktiga ur ett stabilitetsperspektiv, men 
inte i den aspekten att de gör trucken mer hållfast eller styvare.  

Den tredje kategorin var alla delar som med fördel kunde ersättas med 1D-element i FEM-
programmet. Detta är komponenter som bidrar till stabiliteten men som antingen är för 
komplicerade för att kunna applicera en mesh på eller där det skulle krävas ett stort antal element. 
Exempel på dessa komponenter är fästelement, lyftcylindrar, lyftkedjor, hjulfälgar och 
hjulinfästningar. Metodiken för hur dessa förenklas beror på den enskilda komponenten 

För att illustrera hur många delar som togs bort från truckens chassi och ungefär vart alla delar satt 
jämförs en bild från chassits orensade CAD-modell, med en upprensad CAD-modell i Figur 8.  

 
Figur 8: Till vänster visas CAD-modellen av chassit där alla detaljer fortfarande är kvar. Till höger visas CAD-modellen av 
chassit där alla komponenter som bedömdes vara onödiga ur ett stabilitetsperspektiv rensats bort.  
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4.2 Analys av delproblem 
Den upprensade heltrucksmodellen delades upp i mindre modeller för att kunna utföra separata 
tester och kalibreringar i mindre skala. Samt för att undersöka till exempel hur fin mesh som krävdes 
för att modellera de viktigaste komponenterna. De delproblem som analyserades var stativet, hjulen 
och chassit. Vissa av dessa delades upp i mindre delproblem för att undersöka specifika 
komponenter. 

 

4.2.1 Analys av hjul 
Det första delproblemet som analyserades var truckens hjul. Dessa analyserades eftersom de 
förväntades vara en viktig komponent då deformationen i hjulen är direkt kopplad till truckens 
lutning och utböjning. Därför är det viktigt att det material som modelleras har liknande egenskaper 
mot det materialet som hjulen faktiskt består av. Det är även viktigt att hjulen modelleras med en 
tillräckligt fin elementstorlek för att undvika missvisande resultat. 

Truckens hjul består av en fälg gjord av stål, omgiven av en solid slitbana gjord av Vulkollan ®, vilket 
är en elastomer uppbyggd av polyuretan (Acorn Industrial Products, 2018). Eftersom hjulet är 
tillverkat av en elastomer är det viktigt att välja en lämplig materialmodell samt att veta hur stora 
deformationer som hjulet kommer att utsättas för. Anledningen till detta är att en elastomer 
deformeras olinjärt för stora deformationer och därmed kan inte en linjär materialmodell baserad på 
Hookes lag, användas (Roland, 2010). Det som definieras som stora deformationer kommer enligt 
(Roland, 2010) att vara deformationer av storhetsordningen 10 % av ursprungslängden. Vilket 
betyder att för deformationer omkring 10 % borde en elastisk modell och en hyperelastisk modell ge 
liknande värden men för större deformationer borde de divergera. Det var därför viktigt att 
undersöka vilken storhetsordning som deformationerna i hjulet har. Detta gjordes genom att placera 
en konstruktion som efterliknade hjulet och dess infästning i en dragprovsmaskin. En illustration av 
konstruktionen som testades kan ses i Figur 9. 
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Figur 9: Konstruktionen som hjulet monterades vid för att analysera deformationen. 

 

Från Figur 9 kan det ses att hjulets slitbana hade en tjocklek som var ungefär 15 mm. Detta ger då att 
för deformationer större 1.5 mm skulle det krävas en hyperelastisk materialmodell som klarar av de 
olinjära effekterna som uppkommer vid stora deformationer av elastomerer (Roland, 2010). 

Konstruktionen i Figur 9 var fast inspänd längst ned och inspänd på ett sådant sätt att endast lodräta 
förskjutningar tilläts för den övre inspänningen. Denna konstruktion belastades med att av- och 
pålastningsförlopp, där den maximala pålagda kraften var 2904 N. Detta kan ses som den kraft ett av 
de bakre länkhjulen kommer att utsättas för då trucken är lastad med den maximala lasten 1400 kg. 
Kraft- och förskjutningskurvan för av- och pålastningsförloppet kan ses i Figur 10. 
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Figur 10: Kraft- och deformationskurva för hjultestet 

 

Från Figur 10 kan det ses att den maximala förskjutningen var ungefär 1.55 mm vilket skedde för en 
kraft på 2904 N. Denna förskjutning var inte den maximala förskjutningen som hjulet uppvisade utan 
den deformation som uppmättes i samma punkt som där kraften applicerades, vilket betyder att det 
lokalt kan vara större förskjutningar. Detta innebär även att deformationer i stålkonstruktionen 
påverkar resultatet. Materialets avlastningskurva följer inte pålastningskurvan, vilket tyder på att 
systemet förlorar energi under förloppet. (Vernier, 2018) 

Det ska även noteras att detta var den enda testdata som erhölls för hjulen och därför kan inte 
deformationer större än ungefär 10 % verifieras mot data från experiment.  

4.2.1.1 Numerisk jämförelse av materialmodeller 
Jämförelsen mellan de olika materialmodellerna gjordes genom att i FEM-programmet Hypermesh 
modellera den konstruktion som illustrerades i Figur 9 och belasta denna konstruktion med samma 
lastfall som i det riktiga testet. Denna FEM-modell kan ses i Figur 11. 
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Figur 11: FEM-modellen som användes för att analysera de olika materialmodellerna. 

Från Figur 11 kan det ses att symmetri har utnyttjats vilket gör att endast en fjärdedel av modellen 
undersöks. Detta för att minska beräkningstiden för varje analys av modellen. Från Figur 11 är den 
blå delen av hjulets slitbana, och den gröna delen representerar hjulets stålfälg. 

4.2.1.1.1 Materialparametrar 
Alla delar i FEM-modellen utom hjulets slitbana kommer att vara gjorda av stål med 
materialegenskaper enligt Tabell 2. Som tidigare nämnts i 4.2.1 Analys av hjul kommer 
stålkonstruktionens deformation att påverka förskjutningen i mätpunkten överst på konstruktionen. 
På grund av detta måste stålkomponenterna modelleras med korrekta egenskaper. 

Tabell 2: Materialdata för det stål som användes i FEM-modellen för hjulkonstruktionen. 

𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 [𝐸] 210  [𝐺𝑃𝑎] 
𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑡𝑎𝑙 [𝜈]    0.3  [−] 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝜌]   7800  [𝑘𝑔 ⁄ 𝑚3 ] 
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För hjulet som är gjort av Vulkollan ® kommer materialdata från hjultillverkaren att användas. Dessa 
värden kan ses i Tabell 3. 

Tabell 3: Materialdata för det Vulkollan ® som hjulen tillverkas av (Acorn Industrial Products, 2018). 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝜌]   1290 [𝑘𝑔 ⁄ 𝑚3 ] 
𝑆ℎ𝑜𝑟𝑒 𝐴 ℎå𝑟𝑑ℎ𝑒𝑡  [𝐻] 93  [−]  

 

4.2.1.1.2 FEM-modellering av hjulkonstruktion 
Då det var jämförelsen mellan materialmodellerna och deformationerna i hjulet som var av intresse i 
denna analys modellerades resterande delar med en relativt grov mesh för att få snabbare 
analystider. Den meshstorlek som användes till ståldelarna var 10 mm och elementtypen var andra 
ordningens rektangulära element. 

Hjulets slitbana modellerades med elementstorleken 5 mm, och elementtypen var andra ordningens 
tetraedriska element. 

4.2.1.1.3 Linjär materialmodell enligt Hookes-lag 
För att kunna undersöka skillnaden mellan en elastisk och en hyperelastisk materialmodell, gjordes 
den första simuleringen med en linjär materialmodell som baserades på Hookes-lag. För att kunna 
modellera en sådan modell behövdes materialets E-modul samt Poissons tal. Dessa parametrar var 
inte givna från tillverkaren utan fick istället approximeras. 

För att beräkna den initiala E-modulen E0 användes en empirisk formel enligt (Roland, 2010), som 
var 

𝐻 = 35.22735 + 18.758477ln (𝐸0).  

Där 𝐻 är shore hårdheten. Genom att sedan använda värden från Tabell 3, kunde E0 beräknas till 
21.75 MPa. 

Poissons tal var sedan den andra parametern som behövdes men som inte var angiven. Enligt (Qi & 
Boyce, 2004) som analyserat ett liknande material, borde Poissons tal borde ligga någonstans mellan 
0.48 och 0.5. Därför valdes värdet på Poissons tal till 0.49 för testerna, men analyseras utförligare i 
stycket 4.2.1.2 Analys av Poissons tal. 

Dessa två värden tillsammans med materialdata från Tabell 3, implementerades i FEM-modellen från 
Figur 11. Denna modell löstes sedan med programmet Optistruct och analyserades med 
programmet Hyperview. Resultaten av bland annat denna analys kan ses i Figur 12.  

I Figur 12 kan det ses att förskjutningen är nästan lika stor som för det experimentella fallet som 
presenterades i Figur 10, då skillnaden endast är ungefär 0.1 mm. Pålastningskurvan verkar ligga 
någonstans mellan den experimentella pålastnings- och avlastningskurvan. Men det som inte riktigt 
stämmer är att ingen hänsyn tas till skillnaden i avlastning. Detta beror på att materialmodellen som 
baseras på Hookes lag är linjär och inte tar hänsyn till varken hårdnande eller uppmjukning. 

4.2.1.1.4 Hyperelastiska materialmodeller 
Eftersom den enda materialdata som fanns tillgänglig var den data som presenterades i Tabell 3 
samt de empiriskt beräknade värdena i föregående stycke, kommer endast en hyperelastisk 
materialmodell att jämföras med den elastiska modellen. Denna modell kommer att vara Neo-Hook-
modellen, eftersom det är en modell som ger bra resultat för relativt små deformationer och 
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framförallt är det en modell som inte kräver mycket materialdata (Shahzad, Ali, Zeeshan Siddiqui, & 
Farhan, 2015). 

Neo-Hook modellen baseras på töjningsenergidensiteten 𝑤, och kan skrivas som 

𝑤 = 𝐶10(𝐼1̅ − 3) + 1
𝐷1

(𝐽𝑒𝑙 − 1)2 (1) 

Där 𝐶10 är en konstant som beskriver materialets skjuvningsbeteende, 𝐼1 Är den första invarianten 
för Greens deformationstensor, 𝐷1 är en konstant som beskriver materialets kompressibilitet, och 
𝐽𝑒𝑙  är den elastiska volymandelen (Shahzad, Ali, Zeeshan Siddiqui, & Farhan, 2015). 

Konstanterna från (1) kan sedan enligt (Roland, 2010) beräknas med materialets initiala 
elasticitetsmodul 𝐸0 och Poissons tal 𝜈 enligt  

𝐶10 = 𝐸0
4(1+𝜈)   (2) 

𝐷1 = 6(1−2𝜈)
𝐸0

    (3) 

Eftersom alla värden i (2) samt (3) är kända från föregående stycke, kan båda konstanterna räknas 
ut, vilket ger att 𝐶10 får värdet 3.65 och 𝐷1 får värdet 0.0055. Detta kan sedan implementeras i FEM-
programmet Hypermesh vilket efter en analys ger ännu en kurva i Figur 12. 

 

 
Figur 12 visar en jämförelse av de experimentella förskjutningarna för däcket med de analytiska 
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Vid en jämförelse i Figur 12 ses det att de båda FEM-modellerna ger resultat som ligger nära 
varandra och att skillnaden mellan dessa endast tycks vara ungefär 0.05 mm. Det kan också ses att 
den maximala förskjutningen för de båda modellerna ligger relativt nära det experimentella värdet i 
Figur 10 där skillnaden för den hyperelastiska modellen är strax under 0.05 mm och skillnaden för 
den elastiska modellen var ungefär 0.1 mm. Men där de båda modellerna skiljer från testet är vid 
avlastningen där båda modellerna har samma avlastningskurva som pålastningskurva. Detta är en av 
bristerna med de modellerna som används, men då mer materialdata inte är tillgänglig kan detta 
beteende inte modelleras på ett korrekt sätt. 

 
Båda materialmodellerna gav resultat som låg nära de experimentella men resultaten var även lika 
varandra. Detta beteende kan dock inte verifieras för större deformationer eftersom data för 
deformationer större än ungefär 10 % inte är tillgänglig. 

För att få en bra bild av hur den hyperelastiska materialmodellen skiljer sig från en modell som följer 
Hookes lag testades modellerna med en last som var fyra gånger större än den last som de utsattes 
för i de tidigare testerna. Detta för att undersöka hur de skiljer sig för större deformationer. 
Resultatet presenteras i Figur 13.  

 
Figur 13 visar skillnaden mellan en hyperelastisk materialmodell och en modell som följer Hookes lag 

Från Figur 13 kan det ses att skillnaden mellan de två modellerna ökar ju större deformation som 
hjulet undergår. Det kan även ses att det är ungefär vid en deformation på 1.5 mm som de båda 
modellerna börjar divergera från varandra. Detta stämmer väl överens med antagandet att de båda 
modellerna borde ge liknande resultat upp till en töjning på 10 % enligt (Roland, 2010). 

4.2.1.2 Analys av Poissons tal 
Eftersom Poissons tal inte var angivet av hjultillverkaren bestämdes detta värde med hjälp av data 
från liknande analyser. För att verifiera att det värde som valdes var korrekt utfördes analyser av de 
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två materialmodeller med varierande värden på Poissons tal. De värden som undersöktes var 0.48, 
0.49 och 0.4999. Anledningen till att 0.4999 testades istället för 0.5 var för att restriktioner i 
mjukvaran som användes inte tillät analyser av helt inkompressibla hyperelastiska material. Dessa 
värden på Poissons tal analyserades med samma modell och randvillkor som i tidigare hjultester och 
resultaten av detta kan ses i Figur 14. 

 

 
Figur 14: Analys av den inverkan Poissons tal på de två analyserade materialmodellerna 

Från Figur 14 kan det ses att den modell som ligger närmast den experimentella förskjutningen som 
var ungefär 1.55 mm är den hyperelastiska modellen vars värde på Poissons tal var 0.48. Det kan 
även ses att den elastiska modellen som använde samma värde också låg nära det experimentella 
värdet. Detta illustreras i Figur 15 där de numeriska värdena för modellerna med ett Poissons tal på 
0.48 jämförs med de experimentella värdena från Figur 10. Det kan också ses i Figur 14 att för ett 
material som är modellerat med en inkompressibel och hyperelastisk materialmodell erhålls en 
kurva som skiljer sig från de andra testerna och den maximala förskjutningen för denna är även 
mycket lägre än det experimentella fallet. 
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Figur 15: Jämförelse mellan den experimentella förskjutningen och den numeriska förskjutningen för modeller som hade ett 
värde på 0.48 

Från Figur 15 kan det ses att den maximala förskjutningen för en hyperelastisk materialmodell där 
Poissons tal är 0.48 var nästan identiskt med den maximala förskjutningen för de experimentella 
värdena. Det kan även ses att den hyperelastiska materialmodellens kraft- och deformationskuva 
ligger nästan mitt emellan den experimentella på- och avlastningskurvan. Det ska dock noteras att 
skillnaden mellan de två materialmodellerna fortfarande är nästintill försumbar för förskjutningar 
med en storlek som i Figur 15. Detsamma kan antas för skillnader mellan Poissons tal på 0.48 och 
0.49. Men för resterande analyser kommer 0.48 att användas för att modellera hjulen. 

4.2.1.3 Meshkonvergens 
För att kunna verifiera att materialmodellerna analyserades med en tillräckligt fin mesh på hjulet, 
samt för att kunna veta hur fin mesh som krävdes vid analyserna av heltrucksmodellen utfördes en 
meshkonvergensanalys. Denna analys gjordes genom att modellera ett hjul och sedan applicera en 
kraft riktad rakt nedåt. Det lastfall som då simulerades motsvarade när en truck står på ett helt plant 
underlag och därför inte utsätts för några sidokrafter. Detta hjul modellerades på ett sådant sätt att 
den enda kroppen som kunde deformeras var hjulet, vilket gjordes genom att ersätta hjulets fälg 
med stela element. Detta gjorde att elementstorleken är den enda parametern som kan påverka 
hjulets deformation. Meshkonvergensanalysen utfördes sedan genom att variera meshstorleken och 
analysera hur deformationen påverkades av detta. I de utförda testerna användes den tidigare 
nämnda, hyperelastiska materialmodellen enligt Neo-Hook med Poissons tal satt till 0.48. Resultatet 
av denna analys kan ses i Tabell 4. 
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Tabell 4: Meshkonvergens utförd på en modell baserad på ett av truckens länkhjul 

𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘  [𝑚𝑚] 𝐹ö𝑟𝑠𝑘𝑗𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  [𝑚𝑚] 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑡𝑖𝑑 [ℎ: 𝑚] 
10 2.077 00: 01 
9 2.086 00: 07 
8 2.061 00: 08 
7 2.046 00: 10 
6 2.055 00: 14 
5 2.056 00: 25 
4 2.054 00: 29 
3 2.062 00: 41 

 

Från Tabell 4 kan det ses att elementstorleken nästan inte har någon inverkan på deformationen. 
Detta indikerar att för de lastfall som denna konvergensanalys har utförts på kan en elementstorlek 
på 10 mm användas och ändå erhålla ett korrekt resultat. Detta innebär att de tester som utfördes 
på hjulen för att undersöka materiamodellerna också hade en tillräckligt fin mesh. 

Från Tabell 4 ses även den inverkan som elementstorleken hade på analystiden, där det skiljer 40 
minuter mellan testet som hade en elementstorlek på 10 mm och det testet som hade en 
elementstorlek på 3 mm. Eftersom trucken har sju stycken hjul blir detta en viktig faktor för att 
minska analystiden för den kompletta trucken. 

4.2.2 Analys av stativ 
En stor del av den förskjutning som uppstår i trucken vid ett tippningstest uppstår i stativet, delvis 
som elastisk deformation i balkarna men även på grund av eventuella glapp i kontaktpunkterna 
mellan de olika stativdelarna. Detta gör att modelleringen av stativbalkarna och framförallt 
kontaktvillkoren mellan dessa balkar måste bli rätt för att erhålla ett tillförlitligt resultat. 

Varje gejd är stabiliserad med en tvärgående balk och kontakten mellan varje gejd sköts av rullar i 
ändarna på gejderna, en illustration av en rulle mellan inner- och yttergejden kan ses i Figur 16. 
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Figur 16: Illustration av stativrullen som sköter kontakten mellan stativbalkarna. Där glappen mellan gejd och rulle är 
förstärkta. 

Från Figur 16 kan det ses att gejderna inte är identiska utan mellangejden är designad för att 
innesluta kontaktrullen så att kontakt kan erhållas från tre sidor. Detta gör att kontaktrullarna spelar 
en stor roll oavsett lastfall då de alltid är i kontakt med någon yta. 

Rullarna är även snedställda 2.5 ° för att bättre ta upp laster i tvärgående riktning. 

Storleken på glappet mellan en kontaktrulle och en stativrulle styrs av vissa toleranser. Enligt dessa 
ska glappet vara inom intervallet 0.2-0.5 mm. Det har dock noterats att beroende på toleransmått 
hos ingående komponenter kan glappet ibland bli större lokalt då det måste anpassas efter minsta 
måttet. Eftersom dessa glapp är en viktig faktor för stativutböjningen, måste hänsyn tas till dessa 
glapp när en FEM-modell ska utvecklas.  

  

4.2.2.1 Förenkling med hjälp av 1D-element 
4.2.2.1.1 Lyftmekanism 
Stativets cylindrar och kedjor som står för lyftmekanismen förenklades genom att ersätta de 
komplicerade geometrierna med olika typer av 1D-element. Lyftcylindrarna och de kolvar som glider 
inuti lyftcylindrarna modellerades med balkelementet CBEAM som kopplas mellan två noder, och 
representeras av en linje men har i själva verket en tvärsnittsarea som kan definieras av användaren. 
CBEAM-element kan deformeras utmed elementet men är låst i 6 frihetsgrader i sina 
infästningspunkter. Både cylindern och kolven modellerades genom att längs en linje applicera en 
mesh bestående av CBEAM-element. De två linjerna bestående av CBEAM-element fick sedan 
samma tvärsnittsarea som de riktiga komponenterna. Vilket betyder att den yttre cylinderns 
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tvärsnittsarea hade formen av en cirkel med ett hål i mitten. Tvärsnittsarean för kolven hade formen 
av en cirkel med samma radie som hålet i cylindertoppen. 

Det ska dock noteras att den översta delen av yttercylindern fortfarande behölls som en solid, detta 
för att kunna fästa lyftkedjans infästning i cylindern. En illustration av denna solida del samt en 
illustration av elementen visualiserade med och utan tvärsnittsarea kan ses i Figur 17. 

 
Figur 17: Illustration av hur cylindrarna modellerades. Till vänster ses 1D-representation och till höger ses samma element 
med tilldelad area och korrekt tvärsnitt.  

Kedjan som gaffelvagnen och den inre gejden hänger i modellerades med stångelementet CROD. Likt 
de andra 1D-elementen kopplas den mellan två befintliga noder och tillskrivs en tvärsnittsarea.  
CROD-elementet är fritt ledat i ändarna, vilket gör att skillnaden mellan CROD och de element som 
används i cylindern är att CROD med fördel används för att modellera parter där endast axiellt 
beteende är av intresse. Denna förenkling bygger på antagandet att kedjan alltid kommer att vara 
spänd, vilket kommer att vara fallet för alla stabilitetsanalyser som utförs på trucken.  

De trissor som sitter ovanför lyftcylindrarna och som kedjorna är ledade kring ersattes också med 
1D-element. Detta gjordes på grund av komplexiteten i att modellera en kedja ledad kring en trissa. 
Istället gjordes antagandet att trissan överför krafterna från kedjans ändar utan några förluster i 
form av friktion. Detta modellerades genom att i centrum, där trissan skulle ha suttit, placera en 
ledad punkt i form av ett CBUSH-element. Denna punkt fästs i samma infästningar som trissan hade 
med hjälp av stela RBE2-element vilket gjorde att relativa förskjutningar inte tilläts i den ledade 
punkten. Sedan kopplades den ledade punkten till lyftkedjornas ändar med hjälp av stela RBE2-
element. Punkten kommer sedan att modelleras på ett sådant sätt att rotation endast tillåts kring en 
axel. Vilket kommer att vara den axel som den riktiga trissan hade varit fäst i. Detta gör att kedjorna 
endast kan förskjutas i axiellt led. En illustration av hur trissan modellerades kan ses i Figur 18. 
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Figur 18: Illustration av hur trissan som en lyftkedja är ledad kring är modellerad. Den vänstra illustrationen visar hur 
trissan är modellerad från sidan och den högra visar en frontvy. 

Hur trissorna modellerades och såg ut i FEM-programmet kan ses i Figur 19. 

 

 
Figur 19: Illustration av hur kedjornas trissor modellerades i FEM-programmet 

I Figur 19 representeras de stela RBE2 elementen som fäster den fritt ledade punkten i kedjehuset av 
den röda färgen. Kedjorna som modellerades med stångelementen CROD representeras av den lila 
färgen. Den ledade punkten som modellerades med ett CBUSH element representeras av den gröna 
färgen. 
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4.2.2.1.2 Fästelement 
Många av de skruvar och fästelement som användes i stativet har ersatts med 1D-element av typen 
RBE2. Dessa RBE2-element beskriver en styv kropp vars frihetsgrader definieras av användaren. 
RBE2 definieras med en huvudnod och ett godtyckligt antal beroende noder eller ytor. För att 
ersätta skruvar definierades dessa styva RBE2-element där skruven tidigare suttit. En illustration av 
hur en skruv ersatt med 1D-element ser ut kan ses i Figur 20. 

 
Figur 20: Illustration av hur RBE2-element användes för att modellera truckens fästelement. 

Från Figur 20 kan det ses hur ett fästelement som användes för att sammanfoga två stycken plåtar 
modellerades. Där kan det ses att helt stela RBE2-element fästs från en mittnod till alla noder som 
var placerade runt radien av det hål där det ursprungliga fästelementet skulle suttit. Elementet som i 
Figur 20 är markerat som huvudelement är det som styr vilka krafter fästelementet tar upp, 
beroende på vilka frihetsgrader som sätts som stela. I verkligheten kommer det att vara friktion 
mellan de två komponenterna som fästelementet sitter i. Effekten av denna kommer vid FEM-
modelleringen av dessa fästelement att antas vara försumbar. 

För de fall där det var lämpligt ersattes fästelement med ett kontaktvillkor. Detta var för 
komponenter där fästelementen bedömdes låsa all relativ rörelse. Detta kontaktvillkor kallas i 
Hypermesh för freeze och förklaras i stycket 4.2.2.2 Kontaktvillkor. 

4.2.2.2 Kontaktvillkor 
För att modellera den kontakt som sker mellan många av de delar som trucken bestod av 
utnyttjades olika sorters kontaktvillkor. Totalt krävdes tre stycken olika kontaktvillkor för att 
modellera kontakten mellan truckens alla delar. 

Det kontaktvillkoret som användes mest är det som i Hypermesh kallas för freeze. Detta 
kontaktvillkor skapar en nod-till-nod koppling mellan noder i de ingående ytorna och låser all relativ 
förskjutning mellan dessa. Detta innebär att eventuella glapp behålls som glapp (Altair, 2018). Freeze 
lämpar sig bra för att modellera ytor som svetsas fast i varandra, vilket många av truckens ytor är. 

De andra två kontaktvillkoren som användes var variationer av ett friktionsbaserat kontaktvillkor, 
vilket innebär att friktion mellan två ytor simuleras genom att ange statisk och dynamisk 
friktionskoefficient. Detta villkor utnyttjades för att simulera friktionen mellan kontaktrullarna och 
stativbalkarna men även den friktion som kommer att finnas mellan truckens hjul och det underlag 
som trucken placeras på. 
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Ingen av de ytor där friktionsvillkoret verkade på hade ett givet värde på friktionskoefficienten. För 
kontaktrullarna och stativbalkarna itererades den statiska och dynamiska friktionskoefficienten fram 
genom att kalibrera en FEM-modell mot värdena för en riktig truck. Resultat för detta kan ses i 
4.3.4.2 Friktionsanalys.  

Truckens hjul bedömdes inte glida lika mycket som stativbalkarna därför itererades inte dessa 
koefficienter utan istället approximerades värdet för friktionen mellan slitbanan och stål, eftersom 
plattformen som används för stabilitetsanalysen är gjord av stål. Beroende på vilken källa som 
studeras varierar värdet för friktionskoefficienten mellan polyuretan och stål. Därför valdes ett 
medelvärde utifrån de data som studerades. Det värde som valdes var 0.6 för den statiska och 
dynamiska friktionskoefficienten som ligger mellan de värden angivna av (Laber, 2012) och (Brauer, 
2018). 

4.2.2.3 Hydraulsystem 
Eftersom truckens lyftcylindrar är kopplade till samma hydraulsystem kommer de att vara beroende 
av varandra. När olja från hydrauliksystemet pumpas in i cylindrarna fylls mittencylindern som är 
kopplad till gaffelvagnen först. Efter att den cylindern är fylld kan de resterande två lyftcylindrarna, 
som lyfter mellangejden och innergejden, börja fyllas med olja. På grund av detta kommer 
mittencylindern inte påverkas om oljetrycket i någon av sidocylindrarna av någon anledning ändras. 

När en last läggs på gafflarna ojämnt, marken lutar lite eller någon annan anledning som förflyttar 
lastens tyngdpunkt i sidled kommer den ena sidan av trucken att ta upp mer last än den andra. Den 
lyftcylindern som verkar på den tyngda sidan kommer därför att tryckas ihop lite, på grund av den 
ökade kompressionskraften. Eftersom de två lyftcylindrarna delar hydrauliksystem kommer en 
kompression av den ena cylindern att förlänga den andra cylindern. Denna effekt kommer under ett 
tippningsförlopp att försämra truckens stabilitet, och det är därför viktigt att ett sådant system 
modelleras korrekt för att fånga denna effekt. 

För att efterlikna det beteende som det gemensamma hydraulsystemet skapar modellerades 
cylindrarna med en ledad knutpunkt i stativets nedre del, en illustration av detta kan ses i Figur 21. 
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Figur 21: illustration av den ledade knutpunkten som modellerades för ett simulera det hydraulsystem som styr truckens 
lyftanordning. 

Som visas i Figur 21 skapas en slags vagga mellan cylindrarna vilket gör att när den ena trycks ned, 
trycks den andra upp med samma kraft. Detta gör att trycket i de båda cylindrarna är detsamma 
oavsett vilket lastfall som de utsätts för. Båda cylindrarna kommer att utsättas för kompression, 
vilket också är fallet för det riktiga hydraulsystemet.  Denna vagga består av helt styva RBE2 element 
som fästs längst ned i cylindrarna och kopplas till en punkt i mitten av cylindrarna som är fritt ledad 
enligt illustrationen i Figur 21. Denna punkt fästs i cylindrarnas faktiska infästning med hjälp av stela 
RBE2-element. Denna konstruktion innebär att vaggan endast tar upp laster rakt nedåt och inga 
krafter i sidled vilket väl imiterar cylindrarnas verkliga beteende.  

4.2.2.4 Meshkonvergens stativbalk 
Eftersom de långa stativbalkarna förväntas bidra mycket till truckens totala deformation utfördes 
tester för att säkerställa ett en tillräckligt noggrann mesh användes för stativbalkarna. Dessa tester 
utfördes genom att belasta en fast inspänd stativbalk med en konstant kraft, en illustration av detta 
kan ses i Figur 22. Denna kraft hade lika stora komponenter framåt som åt sidan för att simulera ett 
fall där kraften inte appliceras åt endast ett håll. Detta kommer till exempel att vara fallet för ett 
tippningsförlopp då kraften kommer att vara riktad både framåt och åt sidan. Detta test utfördes 
sedan för balkar med olika elementstorlek, och balkens förskjutning analyserades för vardera av 
fallen. Den elementtyp som användes för testerna var andra ordningens tetraediska element. 
Materialparametrar för balken är enligt Tabell 2. Resultaten av dessa tester kan ses i Tabell 5. 
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Figur 22 illustrerar enkelt hur lastfallet för meshkonvergenstestet såg ut. 

Tabell 5 visar de testdata som framkom vid meshkonvergenstestet för stativbalken 

𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘  
[𝑚𝑚] 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡  
[ ] 

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙  
𝑓ö𝑟𝑠𝑘𝑗𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  

[𝑚𝑚] 

𝑈𝑛𝑔𝑒𝑓ä𝑟𝑙𝑖𝑔  
𝑙ö𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑  

[𝑚𝑖𝑛: 𝑠] 
21 10886 0.6871 00: 46 
18 12457 0.6879 01: 06 
15 17152 0.6916 01: 25 
12 30504 0.6924 04: 16 
9 72339 0.6963 08: 25 
6 197393 0.6995 31: 55 

 

Från Tabell 5 kan det ses att skillnaden mellan testet som hade en elementstorlek på 21 mm och det 
test som hade elementstorleken 6 mm endast var ungefär 1.7 % i maximal förskjutning. Detta även 
fast skillnaden på antalet element är på en faktor 20. Detta tycks indikera att den största skillnaden 
som går att förvänta är relativt liten. 

Utifrån resultatet i Tabell 5 skapades en graf för att avgöra var en rimlig elementstorlek kontra 
förskjutning kan hittas, denna kan ses i Figur 23. 
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Figur 23 visar förhållandet mellan antal element och maximal utböjning i en balk, test beskrivet ovan. 

Utifrån konvergenstestet kan det ses att skillnaden på förskjutning mellan det lägsta antalet element 
och högsta antalet element bara är lite mer än en procent. Eftersom stativbalkarna var de största 
delarna på modellen var det viktigt att antalet element per balk inte blev för stort. Därför vägdes 
noggrannhet mot en modell som gick snabbare att lösa, vilket gjorde att elementstorleken 15 mm 
kunde väljas, vilket resulterade i konfigurationen som gav 17152 element. Därför kommer denna 
elementstorlek för stativbalkarna att användas för alla kommande analyser. 

 

4.2.2.5 Meshkonvergens kontaktrullar 
Mellan stativbalkarna sitter det kontaktrullar som är konstruerade för att överföra krafter mellan 
balkarna. Eftersom kontaktrullarna mellan balkarna kommer att ta upp laster framåt och i sidled 
bidrar de mycket till stativets styvhet. För att säkerställa goda resultat genomfördes en 
meshkonvergensanalys för kontaktrullarna. Testet genomfördes genom att simulera ett helt stativ 
med varierande elementstorlek på kontaktrullarna. Kontaktvillkoren som simulerades mellan 
stativbalken och rullen var friktion med en statisk och dynamisk friktionskoefficient på 0.1. Detta 
värde valdes då det ligger mellan värdet för stål som glider mot fettat stål och värdet för statisk 
friktion mellan torrt stål enligt (Benenson, Harris, Stocker, & Lutz, 2002). Kontaktrullarna 
modellerades med andra ordningens tetraediska element. Det lastfall som simulerades för denna 
analys var truckens maximala last vid max lyfthöjd, 650 kg vid 5400 mm. Det som mättes i varje 
analys var stativets maximala utböjning. I analysen användes tetraediska element av andra 
ordningen. Resultat från konvergenstestet återfinns i Tabell 6. Kontaktytan på stativbalken 
modellerades utan att lokalt minska elementstorleken, vilket betyder att elementstorleken är 
densamma som valdes i stycket 4.2.2.4 Meshkonvergens stativbalk. 
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Tabell 6 visar värdena från den utförda meshkonvergensen för stativets kontakrullar 

𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 
[𝑚𝑚] 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 
𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑗𝑢𝑙 [ ] 

𝑀𝑎𝑥 𝑑𝑖𝑠𝑝.  
[𝑚𝑚] 

𝐿ö𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 
[ℎ: 𝑚𝑖𝑛] 

10 871 38.24 2: 22 
9 1051 38.74 3: 17 
8 1373 38.23 2: 39 
7 1751 37.96 2: 42 
6 2592 37.59 2: 58 
5 3986 37.42 5: 01 
4 7106 37.67 8: 46 
3 14523 37.84 15: 27 

 

Från Tabell 6 kan det ses att för en elementstorlek mellan 10 och 6 mm skiljer sig inte lösningstiden 
markant mellan två elementstorlekar, medan en förfining från en elementstorlek på 6 mm till 5 mm 
nästan dubblerade lösningstiden. Detta även fast skillnaden i förskjutning är mindre än 1 %. Utifrån 
värdena från Tabell 6 skapades även grafen i Figur 24 för att få en bättre bild av den utförda 
meshkonvergensanalysen. 

 
Figur 24 visar grafen skapad ur data för meshkonvergens av kontaktrullarna 

Eftersom alla testvärden ligger inom rimliga gränser valdes elementstorleken 6 mm, det vill säga den 
mesh som gav 2592 element per hjul för att uppnå en smidig modell som gav tillräckligt noggranna 
resultat. Det valda antalet element markeras i Figur 24.  

 

4.2.3 Analys av ram/chassi 
Truckens drivhjul med tillhörande drivsystem togs bort från modellen då drivhjulets deformation 
inte bedömdes bidra till stabiliteten. Dock är drivhjulet utrustat med två fjädrar som trycker 
drivhjulet mot marken för att alltid ha kontakt och därmed full kontroll över trucken. Dessa fjädrar 
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kommer att trycka mot marken och ytterligare bidra till truckens lutning om den börjar luta. Därför 
måste fjädrarna vara med i FEM-modellen för att korrekt efterlikna verkligheten. En illustration av 
fjädrarna och hur de är infästa i drivhjulet kan ses i Figur 25. 

 
Figur 25: Fjädrarnas infästning i Drivhjulet 

Fjädrarna ersattes av en typ av 1D-element som i Hypermesh kallas för CROD, modellerat för att 
ersätta bägge fjädrarna. CROD-elementet valdes eftersom det är ett element som är fritt ledat i båda 
ändarna, vilket betyder att det inte kommer ta upp några krafter i sidled, vilket väl representerar 
beteendet hos en riktig spiralfjäder. Helt stela RBE2-element användes för att fästa CROD -elementet 
till samma punkter som de riktiga fjädrarna är fästa vid. För att modellera fjädrarnas egenskaper 
användes den data som fanns för en enskild fjäder, denna kan ses i Tabell 7. 

Tabell 7: Fjäderegenskaperna hos en av de två fjädrarna som verkar på drivhjulet. 

𝑈𝑟𝑠𝑝𝑟𝑢𝑛𝑔𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 [𝐿] 310 [𝑚𝑚] 
𝐾𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 [𝐿0] 220 [𝑚𝑚] 

𝐹𝑗ä𝑑𝑒𝑟𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 [𝑘] 15000 [𝑁 𝑚⁄ ] 
  

Med komprimerad längd menas den längd som fjädern har då drivhjulet står på samma nivå som 
länkhjulen. Eftersom de två fjädrarna som är kopplade till drivhjulet i den riktiga trucken är 
parallellkopplade, betyder det att den kombinerade fjäderkonstanten för de två fjädrarna kommer 
att vara 30000 N/m men den komprimerade längden kommer att vara densamma. Med detta kan 
den förspänningskraft som en fjäder är belastad med beräknas enligt  

𝐹 = 𝑘(𝐿 − 𝐿0)  (4)  

Som med värdena från Tabell 7 ger en förspänningskraft på 2700 N. 

De CROD -element som används för att modellera fjädrarnas beteende kommer att vara solida 
stång-element med egenskaper för att efterlikna en elastisk fjäder. Detta kommer att göras genom 
att sätta en E-modul som efterliknar fjädern. 
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Genom att utnyttja Hookes lag  

𝜎 = 𝐸𝜖   (5) 

kan fjäderkonstanten utryckas med en E-modul istället enligt 

𝐸 = 𝐹𝐿
(𝐿−𝐿0)𝐴

   (6) 

där CROD-elementens area A kommer att vara godtycklig och sättas till 314.15 mm2, vilket 
representerar fallet då stångelementets radie sätts till 10 mm. Detta kan med värdena från Tabell 7 
och den tidigare beräknade förspänningskraften används för att beräkna E-modulen till 29.65 Mpa. 

Det CROD-elementet som sedan modellerades hade en längd som var 220 mm, vilket var de riktiga 
fjädrarnas komprimerade längd. För att kunna simulera att fjädern initialt är hoptryckt 90 mm, 
applicerades en förspänning på fjädern. Denna förspänning var densamma som den 
förspänningskraft som beräknades. 

 

4.3 Kalibrering av modell 
4.3.1 Analys av stativglapp 
Som tidigare nämnts finns det glapp i stativet som bidrar till stativets förskjutning både i sidled och 
framåt. För att kunna undersöka hur mycket av stativets deformation som uppkommer som ett 
resultat av dessa glapp och hur stor del som är ett resultat av elastiska deformationer, jämfördes en 
modell av stativet med ett stelt stativ. Anledningen till att detta var en intressant analys var att ifall 
dessa tester skulle peka på att stativet var relativt styvt och att merparten av deformationen var på 
grund av glappen skulle stora förenklingar kunna göras för att få snabbare analyser. Exempel på 
detta skulle vara att då endast modellera trucken med stela 1D-element, eller att inte använda en 
FEM-modell utan istället med enklare formler beräkna problemet. Testet utfördes genom att 
använda en modell av endast stativet men E-modulen för alla delar gjorda av stål ökades med en 
faktor 10. Detta gjordes eftersom helt stela komponenter inte gick att modellera och istället gjordes 
komponenterna stela genom att ansätta en hög E-modul. 

För dessa tester undersöktes endast ett isolerat stativ för att lättare kunna undersöka 
stativdeformationen. Den last som applicerades var 650 kg och den lyfthöjd som användes var 5.4 m. 
De kontaktvillkor som användes för kontaktrullarna var friktionskontakt med en statisk- och 
dynamisk friktionskoefficient på 0.1. Resultaten av denna analys samt en jämförelse med ett stativ 
modellerat med ett vanligt stålmaterial kan ses i Tabell 8. 

Tabell 8: Jämförelse mellan ett stativ modellerat med stål och att material som var 10 gånger styvare än stål för lastfallet 
då trucken inte lutar. 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝐿𝑎𝑠𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 𝐹ö𝑟𝑠𝑘𝑗𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑥 − 𝑙𝑒𝑑  
[𝑚𝑚] 

𝐹ö𝑟𝑠𝑘𝑗𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑦 − 𝑙𝑒𝑑  
[𝑚𝑚] 

𝑆𝑡å𝑙 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑙𝑎𝑔 29.85 −0.4 
𝑆𝑡𝑒𝑙𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑙𝑎𝑔 6.98 0.07 

𝑆𝑡å𝑙 3.5 % 𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 32.87 17.02 
𝑆𝑡𝑒𝑙𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣 3.5 % 𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 7.26 2.26 

 

Från resultaten i Tabell 8 kan det ses att en stor del av den deformation som uppkommer i stativet är 
ett resultat av elastiska deformationer. De förskjutningar som mäts upp i testet är alla mätta i 
samma punkt på truckens gafflar. Det kan observeras i Tabell 8 att mindre än 7 mm av 
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deformationen kan associeras till de glapp som finns i stativet för lastfallet då trucken står på ett 
plant underlag. För ett stativ placerat på en 3.5 procents lutning kan det ses att en stor del av 
deformationen sker som ett resultat av stativets elastiska deformationer. 

Resultaten från Tabell 8 kan ses som en bekräftelse på att stativet är elastiskt till den grad att det 
inte går att göra stora förenklingar eller att en FEM-modell är överflödig. Det ger även en grov bild 
över storleken på glappen i modellen. 

4.3.2 Kalibrering av masscentrum 
För att säkerställa korrekt vikt och masscentrum i den reducerade modellen jämfördes den med 
uppmätta data och analytiska uträkningar. Detta gjordes i två olika fall, där det första fallet 
analyserade masscentrum i planet. Det andra fallet som undersöktes när masscentrums position 
hade kalibrerats var att undersöka vilken position som masscentrum hade i truckens höjdled. 

4.3.2.1 Kalibrering av masscentrum i planet 
Den riktiga trucken ställdes på en våg med 5 separata mätpunkter för fallen då trucken var lastad 
men den högsta tillåtna lasten 1400 kg samt olastad. Detta gjorde att den vikt som fördelas på varje 
hjul kunde undersökas. Därifrån beräknades truckens gemensamma masscentrum i planet. En 
illustration av truckens hjul och det koordinatsystem som användes för att beräkna masscentrums 
position i planet kan ses i Figur 26. Truckens hjultryck för olika laster kan ses i Tabell 9 samt Tabell 
10. 

 

 
Figur 26 visar hjulens position i förhållande till varandra, samt det koordinatsystem som används för att definiera 
masscentrum. 

 

Masscentrum i planet räknas ut med  

[𝑥, 𝑦] = 1
𝑚

∑ 𝑚𝑖[𝑥𝑖𝑦𝑖]𝑛
𝑖    (7) 

Där x och y är koordinaterna för masscentrum från en godtyckligt vald punkt, m är den totala 
massan, mi är delmassan vid ett hjul och xi samt yi är koordinaterna från den godtyckligt valda 
punkten till ett hjul. 
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Tabell 9 beskriver hur vikten fördelas över de 5 mätpunkterna som illustreras i Figur 26 för en olastad truck 

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑉𝑖𝑘𝑡 [𝑘𝑔] 
𝑉ä𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑓𝑟𝑎𝑚ℎ𝑗𝑢𝑙 317 
𝐻ö𝑔𝑒𝑟 𝑓𝑟𝑎𝑚ℎ𝑗𝑢𝑙 252 
𝑉ä𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑙ä𝑛𝑘ℎ𝑗𝑢𝑙 361 

𝐷𝑟𝑖𝑣ℎ𝑗𝑢𝑙 323 
𝐻ö𝑔𝑒𝑟 𝑙ä𝑛𝑘ℎ𝑗𝑢𝑙 373 

𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎 1626 
 

Viktfördelning ifrån Tabell 9 kan med (7) användas för att beräkna masscentrums position till 
(507.52; 7.61) mm från origo enligt det koordinatsystem som är definierat i Figur 26. 

Tabell 10 beskriver hur vikten fördelas över de 5 mätpunkterna för en truck lastad med 1400 kg 

𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑉𝑖𝑘𝑡 [𝑘𝑔] 
𝑉ä𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑓𝑟𝑎𝑚ℎ𝑗𝑢𝑙 1004 
𝐻ö𝑔𝑒𝑟 𝑓𝑟𝑎𝑚ℎ𝑗𝑢𝑙 947 
𝑉ä𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑙ä𝑛𝑘ℎ𝑗𝑢𝑙 273 

𝐷𝑟𝑖𝑣ℎ𝑗𝑢𝑙 507 
𝐻ö𝑔𝑒𝑟 𝑙ä𝑛𝑘ℎ𝑗𝑢𝑙 299 

𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎 3030 
 

Viktfördelning ifrån Tabell 10 kan med (7) användas för att beräkna masscentrums position till 
(933.84; 1.63) mm från origo enligt det koordinatsystem som är definierat i Figur 26. 

Det kan ses att den totala summan för de två olika mätningarna i Tabell 9 och Tabell 10 skiljer sig 
med 4 kg. Detta är troligtvis ett resultat av vågens noggrannhet eller kalibreringen av den pålagda 
vikten. Eftersom skillnaden endast är några promille av den totala massan kommer detta fel att 
ignoreras. 

Genom att jämföra värdena i Tabell 9 och Tabell 10 inses det, som tidigare diskuterats, att vikten på 
länkhjulen ökar när trucken är olastad. Det kan också ses att framhjulen är de hjul som tar upp 
nästan hela lasten när trucken bär last. Slutligen kan det även ses att truckens vikt på framhjulen är 
mer koncentrerad på de vänstra framhjulen och för de bakre länkhjulen är det tvärtom. Detta har en 
minimal påverkan på truckens masscentrum då effekterna av den ojämna hjulkraftsfördelningen tar 
ut varandra vid beräkning av masscentrum. En ideal truck borde egentligen ha en mer homogen 
hjulkraftsfördelning än den undersökta trucken, några potentiella felkällor kan vara att hjulen eller 
vågplattorna inte ligger helt i plan.  
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4.3.2.1.1 Jämförelse med FEM-modell 
En modell av hela den rensade trucken analyserades och differensen mellan massan för FEM-
modellen och den riktiga trucken uppmättes till 533kg.   

För några av komponenterna fanns det exakta värden för massan och dess position. En av dessa 
komponenter var batteriet där massan var angiven som 364kg och batteriets masscentrum var lätt 
att beräkna då batteriet har formen av ett rätblock med en relativt homogen massfördelning. Därför 
placerades en punktmassa i batteriets masscentrum med vikten 364 kg. Denna vikt fördelades sedan 
på den ytan där batteriet var placerat med hjälp av endimensionella RBE3-element. Detta gör att 
komponenten har samma masscentrum och belastar fortfarande samma yta som innan den togs 
bort.  

Vidare gjordes antagandet att eftersom den största delen av de borttagna komponenterna togs bort 
från den bakre delen av chassit skulle den resterande massan placeras där. Placeringen av denna 
massa erhölls genom att iterera massans placering i den bakre delen av chassit till dess att 
heltrucksmodellen fick samma masscentrum som den riktiga trucken. Denna massa modellerades 
också som en punktmassa och vikten fördelades med RBE3-element på de delar av chassit som bär 
upp de komponenter som tagits bort.  

 

4.3.2.2 Kalibrering av masscentrum i höjdled 
Efter att masscentrums position i planet beräknats kunde de resultaten användas när masscentrums 
position i höjdled beräknades. Detta genomförs genom att placera truckens framhjul på en våg. 
Bakdelen av trucken lyfts sedan upp, vilket gör att truckens massa kommer att tas upp av framhjulen 
och kring den punkt där trucken lyfts. Den kraft som krävs för att lyfta truckens bakdel mäts med en 
lastcell och den vinkel som trucken står i när den är upplyft mäts med hjälp av en clinometer. Med 
dessa två mätinstrument kan det analyseras att den kraft som krävs för att lyfta trucken minskar när 
vinkeln mellan trucken och det underlag som den är placerad på ökar.  

Från en momentjämvikt kring truckens framhjul som tar hänsyn till hjulens diameter och positionen 
av den punkt där kraften appliceras kan sambandet i (8) erhållas. 

𝑀𝐶𝑧 = 𝑑
2

+ 𝑀𝐶𝑥
tan (𝛼)

− 𝐹
𝑚𝑔

( 𝐿
tan (𝛼)

− ℎ + 𝑑
2

)  (8) 

Där d är framhjulens diameter, MCx är masscentrums position i x-led mätt från framhjulens 
infästning när trucken står plant, α är vinkeln mellan trucken och det underlag den står på, F är den 
kraft som krävs för att lyfta truckens bakdel, m är truckens totala massa, L är avståndet mellan 
truckens framhjuls infästningspunkt och den punkt där kraften appliceras när trucken står plant, h är 
avståndet från golvet till den punkt där bakdelen lyfts när trucken står plant och g är 
tyngdaccelerationen. X definieras i gafflarnas riktning och z definieras i stativets riktning.  

Från (8) kan det ses att för små vinklar kommer bidraget från termer dividerade med tan(α) att bli 
stora och därmed känsliga för mätfel. På grund av detta kommer endast värden för α större än 5 att 
användas. Det kan även ses att om vinkeln går mot noll kommer masscentrum läge att vara 
odefinierat. 

En illustrativ bild av testet samt de ingående parametrarna kan ses i Figur 27.  
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Figur 27: Illustrativ bild av det utförda testet samt de parametrar som undersöktes för att beräkna masscentrums position i 
höjdled. 

De parametrar som var oberoende av vilken vinkel och lyfthöjd som testades uppmättes och kan ses 
i Tabell 11. 

Tabell 11: Parametrarna som är oberoende av lyfthöjd och vinkel för de tester som utfördes för att beräkna masscentrums 
position. 

𝐹𝑟𝑎𝑚ℎ𝑗𝑢𝑙𝑠𝑑𝑖𝑎𝑚𝑡𝑒𝑟 [𝑑] 85 [𝑚𝑚] 
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢𝑚𝑠 𝑥 − 𝑙𝑒𝑑𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 [𝑀𝐶𝑥] 920 [𝑚𝑚] 

𝑇𝑟𝑢𝑐𝑘𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 [𝑚] 1626 [𝑘𝑔] 
𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑒𝑡 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑙𝑎𝑔 𝑜𝑐ℎ 𝑙𝑦𝑓𝑡𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 [ℎ] 50 [𝑚𝑚] 
𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑒𝑡 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑓𝑟𝑎𝑚ℎ𝑗𝑢𝑙 𝑜𝑐ℎ 𝑙𝑦𝑓𝑡𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 [𝐿] 1642 [𝑚𝑚] 

𝑇𝑦𝑛𝑔𝑑𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 [𝑔] 9.82 [𝑚/𝑠2] 
 

För att säkerställa att masscentrum beräknas korrekt utfördes det beskrivna testet för tre olika 
höjder och det slutliga resultatet för masscentrums position beräknades som medelvärdet av dessa. 
De uppmätta värdena från dessa tester kan ses i Tabell 12. 

Tabell 12: Värdena uppmätta från de tre utförda testerna. 

𝑇𝑒𝑠𝑡 𝑛𝑟 𝐾𝑟𝑎𝑓𝑡 [𝑁] 𝑉𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 [°] 𝑀𝐶𝑧 [𝑚𝑚] 
1 8366 6.47 574 
2 7914 11.58 565 
3 7816 12.3 580 

 

Med hjälp av värdena från Tabell 11 och Tabell 12 kunde masscentrums medelvärde för positionen i 
höjdled beräknas till 573 mm från det underlag som trucken är placerad på.  

För att illustrera förhållandet mellan den kraft som krävdes för att lyfta trucken och vinkeln mellan 
trucken och underlaget, plottades dessa mot varandra. Detta kan ses i Figur 28. 



36 
 

 
Figur 28: Förhållandet mellan den kraft som krävs för att lyfta trucken och vinkeln mellan trucken och underlaget. 

Från Figur 28 kan det ses att förhållandet mellan kraften och vinkeln tycks vara linjär för de tre 
undersökta höjderna. Det krävs dock fler mätpunkter för att med säkerhet kunna verifiera att detta 
beteende gäller för att lastfall.  

 

4.3.2.2.1 Jämförelse med FEM-modell 
De tillagda massorna i FEM-modellen hade redan kalibrerats på ett sådant sätt att masscentrums 
position låg rätt i det plan som definieras av Figur 26. Detta gjorde att det räckte med att iterera 
massornas position i höjdled till dess att FEM-modellens masscentrum stämde överens med det 
masscentrum som mätts upp för den riktiga trucken. 

4.3.3 Kalibrering av stativutböjning 
4.3.3.1 Lodning 
Som ett första steg i processen att kalibrera modellen utfördes en lodning för att mäta utböjningar i 
truckens stativ. Lodning är en enkel mätmetod som används för att mäta truckens utböjning framåt 
för lastfall då trucken står på en plan yta. För tippningsförlopp och stabilitetsanalyser kan inte 
lodning användas.  Lodningen gick till så att en tråd med ett lod i änden lades över en trissa som var 
monterad på truckens gafflar. Ett millimeter-rutat papper tejpades fast på golvet under lodet för att 
kunna notera utböjningen, en illustration av hur denna mätning gick till och vilka redskap som 
användes kan ses i Figur 29. 
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Figur 29: illustration av de redskap som användes för att utföra lodningen av stativet. 

Den punkt som användes som mätpunkt i testet var placerad så nära gaffelhälen som möjligt, se 
Figur 29. Detta gjordes för att isolera stativets utböjning och därför inte ta med bidraget från 
gafflarnas utböjning.  

Stativets utböjning uppmättes genom att ha stativet i dess toppläge det vill säga på lyfthöjden 5.4m 
utan last som en referensposition. Stativet lastades sedan genom att applicera en last på det redan 
upplyfta stativet. Detta gjordes för att undvika mätfel som kan uppkomma då stativet hissas upp och 
ner. Den andra anledningen är att detta lastfall bäst motsvarar det lastfall som FEM-modellerna 
utsätts för. 
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De laster som undersöktes för denna lodning var 325, 525, 725 och 825 kg och resultatet i form av 
stativets utböjning kan ses i Tabell 13. 

Tabell 13: Resultatet av lodningen utförd på en truck av modellen SPE-140 TX HILO 

𝐿𝑎𝑠𝑡 [𝑘𝑔] 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑢𝑡𝑏ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 [𝑚𝑚]  
𝑜𝑙𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑 0 

325 20 
525 32 
725 40 
825 44 

 

Från detta kan det noteras att de två sista lastfallen i Tabell 13 är större än den last som är angiven 
enligt truckens kapacitetsskylt eftersom testerna utfördes på 5.4 m höjd. Dessa tester utfördes i en 
kontrollerad testmiljö och därför kunde tyngre laster undersökas.  

4.3.3.2 Jämförelse med FEM-modell 
För att sedan kunna jämföra resultaten från Tabell 13 med numeriska resultat modellerades en 
heltrucksmodell i FEM-programmet Hypermesh genom att sätta samman delarna från alla 
delproblem och applicera alla massor. Denna modell modellerades med en statisk och dynamisk 
friktionskoefficient mellan kontaktrullarna och gejderna på 0.05. Denna modell kan ses i Figur 30. 
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Figur 30: Den FEM-modell av den kompletta trucken som användes för att jämföra de experimentella resultaten från Tabell 
13 med numeriska resultat. 
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Heltrucksmodellen i Figur 30 placerades på ett plant underlag och lastades med samma laster som 
den riktiga trucken lastades med i Tabell 13. Resultatet av denna analys kan ses i Tabell 14. 

Tabell 14: Resultat för stativutböjningen av den undersökta FEM-modellen 

𝐿𝑎𝑠𝑡 [𝑘𝑔] 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑢𝑡𝑏ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 [𝑚𝑚] 
𝑜𝑙𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑 0 

325 17,6 
525 28,6 
725 39,9 
825 45,5 

 

Stativutböjningen som visas i Tabell 14 tar inte hänsyn till stativets egentyngd utan visar endast 
utböjningen som sker på grund av pålagd last. Detta görs genom att använda det olastade fallet som 
en referenspunkt. Genom att jämföra värdena från Tabell 13 och Tabell 14 kan det ses att värdena 
ligger nära varandra till den grad att skillnaden är av samma storlek som potentiella mätfel vid 
lodningen. 

4.3.4 QTM-mätningar 
När mer noggrann verifiering av truckens utböjningar efterfrågades krävdes en så kallad QTM-
mätning vilket är en förkortning av Qualisys Track Manager. QTM innebär att stela kroppar med 
mätpunkter fästs på trucken som befinner sig i ett område med sensorer som kan mäta kropparnas 
vridning och förskjutning. Detta gör att till skillnad från lodningen kan denna analys utföras även när 
trucken tippar under ett stabilitetstest. Denna mätmetod tillämpades på en truck av modellen SPE-
140 TX HILO medan den genomgick ett stabilitetstest. Mätningen utfördes genom att utböjningen 
för alla intressanta punkter mättes för flera olika laster. En illustration av de mätpunkter som 
analyserades kan ses i Figur 31.  

 
Figur 31: Illustration av de mätpunkter som var placerade på trucken under QTM-analysen av trucken 

Från Figur 31 kan det ses att de mätpunkterna som analyserades var längst ut på gafflarna, på 
toppen av innergejden, på chassit samt på den lutande plattformen. Mätpunkten på gafflarna valdes 
för att kunna analysera gaffelutböjningen. De mätpunkter som analyserades på stativet och chassit 
placerades främst där för att kunna analysera förskjutning i stativet. Därför placerades en mätpunkt i 
nedre delen av chassit som en referens till punkten högst upp. Mätpunkten som placerades på den 
lutande plattformen placerades där för att användas som en referenspunkt till alla de andra 
punkterna. Anledningen till att den sista punkten på plattan behövs är för att QTM-systemet 
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använder plattans position innan den lutats som en referenspunkt. Därför krävs en extra punkt om 
plattans lutade position ska användas som referenspunkt. Resultatet från en QTM-analys är 
förskjutningar och rotationer som en funktion av den tid som analysen utfördes under. Detta erhålls 
för alla de mätpunkter som användes. Eftersom detta ger en stor mängd mätpunkter och utdata 
kommer endast de relevanta mätningarna att presenteras. Detta kommer främst att vara 
mätningarna som illustrerar stativets utböjning i sidled och framåt för olika laster eftersom det är de 
deformationerna som är centrala vid analys av truckens stabilitet. Dessa förskjutningar är även 
enklast att jämföra med resultaten från FEM-analyserna. De laster som undersöktes var 707, 767 
samt 823 kg. Alla värden från QTM-mätningarna har marken som en referenspunkt vilket betyder att 
den förskjutning som uppkommer av den lutande plattformen tas med i mätningen. 

Förskjutningarna i truckens gaffelriktning kommer att vara definierade som förskjutningar i x-led. 
Dessa kan för de tre lasterna ses i Figur 32. 

 
Figur 32: förskjutningen i x-led för de QTM-mätningar som utfördes på trucken för tre olika lastfall 

Från Figur 32 kan det ses att testerna har en initial utböjning. Detta är utböjningen när trucken står 
på ett plant underlag med last. Det kan också ses att testet som utfördes för lasten 832 kg skiljer sig 
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från de andra testerna. Detta beror på att testet avbröts innan trucken vältes eftersom värden efter 
att en truck välts tillbaka inte är av intresse. Det kan även ses att alla tre mätningarna har en tydlig 
topp där utböjningen tycks oscillera kring 145 mm. Detta är precis efter trucken har tippat och 
fångats upp, vilket resulterar i att detta värde var ungefär samma för de tre lasterna. På grund av 
detta var inte detta värde av intresse. Det värde som istället analyserades var utböjningen precis 
innan trucken blev instabil och tippade. Förskjutningen för den punkten där trucken bedömdes vara 
instabil presenteras i Tabell 15. Där presenteras även den vinkel som plattformen hade precis innan 
den tippade. 

Tabell 15: Förskjutningarna i x-led vid den punkt då trucken blev instabil under QTM-analysen 

𝐿𝑎𝑠𝑡  [𝑘𝑔] 𝐹ö𝑟𝑠𝑘𝑗𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑝𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔  [𝑚𝑚] 𝑃𝑙𝑎𝑡𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚𝑠𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 [%] 
707 111 4.1 
767 108 3.7 
832 100 3.4 

 

Från Tabell 15 kan det ses att skillnaden mellan de olika lasterna är relativt liten. Det kan även ses att 
förskjutningen då trucken tippar är mindre för högre laster, vilket är korrekt eftersom en ökad last 
förflyttar tyngdpunkten närmare tipplinjen när trucken lutar. 

Förskjutningen i sidled kommer att vara definierade som förskjutningar i y-led, se Figur 33. 
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Figur 33: förskjutningen i y-led för de QTM-mätningar som utfördes på trucken för tre olika lastfall 

Från Figur 33 kan det ses att förskjutningen i y-led följer ungefär samma mönster som förskjutningen 
i x-led. Det vill säga att alla mätningar uppvisar ett toppvärde som beror på att trucken tippat och 
fångats upp.  

Förskjutningarna i y-led för punkten då trucken antogs bli instabil samt plattformens vinkel 
presenteras i Tabell 16. 

Tabell 16: Förskjutningarna i y-led vid den punkt då trucken blev instabil under QTM-analysen 

𝐿𝑎𝑠𝑡  [𝑘𝑔] 𝐹ö𝑟𝑠𝑘𝑗𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑝𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔  [𝑚𝑚] 𝑃𝑙𝑎𝑡𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚𝑠𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 [%] 
707 433 4.1 
767 404 3.7 
832 363 3.4 

 

Från Tabell 16 kan det ses att det är en stor skillnad mellan förskjutningen i y-led för de olika 
testerna.  
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För alla tre QTM-mätningar analyserades även hur mycket ena länkhjulet hade lyfts från plattformen 
för den sista stabila plattformsvinkeln. För samtliga tester uppmättes hjulets höjd till ungefär 11.2 
mm från plattformen. 

 

4.3.4.1 Jämförelse med FEM-modeller 
För att jämföra resultaten från QTM-mätningen mot numeriska resultat användes samma FEM-
modell av en komplett truck som i Figur 30. För att simulera det tippningsförlopp som den riktiga 
trucken utsattes för under QTM-analysen justerades den vinkel som gravitationen verkade på FEM-
modellen. Den kraft som applicerades på modellens gafflar ökades kontinuerligt under analysen för 
att kunna analysera för exakt vilken kraft trucken blir instabil. Vinkeln var dock konstant under en 
analys. 

Resultatet av dessa FEM-analyser kan ses i Tabell 17 

Tabell 17: Resultatet för FEM-analysen av de lastfall som undersöktes i QTM-mätningarna 

𝑃𝑙𝑎𝑡𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚𝑠𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙  
[%] 

𝐿𝑎𝑠𝑡 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑝𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔  
[𝑘𝑔] 

𝐹ö𝑟𝑠𝑘𝑗𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  
𝑥 − 𝑙𝑒𝑑 [𝑚𝑚] 

𝐹ö𝑟𝑠𝑘𝑗𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  
𝑦 − 𝑙𝑒𝑑 [𝑚𝑚] 

𝐻𝑗𝑢𝑙ℎö𝑗𝑑 [𝑚𝑚] 

4.1 742 109.6 428 13.03 
3.7 797 104.7 370 9.4 
3.4 857 111.6 372.5 11.34 

 

Från Tabell 17 kan det ses att värdena för lasten vid tippning ligger nära de värden som uppmättes 
vid QTM-mätning då den största skillnaden är 35 kg vilket sker för fallet med en plattformsvinkel på 
4.1 %. När det kommer till förskjutningen i x-led var den största skillnaden 11.6 mm, vilket skedde 
för fallet med en plattformsvinkel på 3.4 %, detta kan ses genom att jämföra resultaten från Tabell 
17 och Tabell 15. Genom att jämföra förskjutningen i y-led i Tabell 17 och Tabell 16 kunde det ses att 
den största skillnaden var 34 mm vilket skedde för fallet då plattformsvinkeln var 3.7 %. För 
hjulhöjden var den största skillnaden ungefär 1.8 mm för både fallet med 4.1 % vinkel och fallet med 
3.7. 

Procentuellt kan det ses att den faktor som felar mest är hjulhöjden, det vill säga det avstånd som 
hjulet hade från marken innan trucken tippade. Där var den största procentuella skillnaden ungefär 
20 %. De andra faktorerna som undersöktes hade en procentuell skillnad som var mindre än 10 %.  

Det ska även noteras att de analyser som utfördes stegades den pålagda kraften upp med 20 kg för 
varje inkrement. Vilket betyder att analyserna har en felmarginal på 20 kg. Detta kan vara en av 
faktorerna som gör att den procentuella skillnaden är stor för framförallt hjulhöjden.  

Värdena i Tabell 17 är uppmätta relativt marken, vilket betyder att bidraget från den lutande 
plattformen tas med. I Tabell 18 presenteras värden för utböjning relativt plattformen, det vill säga 
utböjningar som endast uppstår på grund av lasterna trucken utsätts för samt truckens egentyngd. 

Tabell 18: Resultatet för FEM-analysen av de lastfall som undersöktes i QTM-mätningarna, utan bidraget som plattformens 
lutning ger. 

𝑃𝑙𝑎𝑡𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚𝑠𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙  
[%] 

𝐿𝑎𝑠𝑡 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑝𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔  
[𝑘𝑔] 

𝐹ö𝑟𝑠𝑘𝑗𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  
𝑥 − 𝑙𝑒𝑑 [𝑚𝑚] 

𝐹ö𝑟𝑠𝑘𝑗𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  
𝑦 − 𝑙𝑒𝑑 [𝑚𝑚] 

4.1 742 84.8 187 
3.7 797 82.4 152.7 
3.4 857 91 172.7 
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Genom att jämföra Tabell 17 och Tabell 18 kan det antas att förskjutningen i y-led är starkt kopplad 
till hjulhöjden och att den förskjutning längst upp i stativet som den lutande plattformen bidrar med 
står för ungefär halva den totala förskjutningen som visas i Tabell 18. 

4.3.4.2 Friktionsanalys 
En av de okända variablerna för stativdeformationen var friktionskoefficienten mellan 
kontaktrullarna och stativbalkarna. Den statiska friktionskoefficienten för kontakt mellan två 
ståldetaljer borde ligga mellan 0.1 och 0.3 beroende på hur infettat materialet är (Benenson, Harris, 
Stocker, & Lutz, 2002). Rullarna kommer dock antas vara relativt polerade och därför ha en låg 
friktionskoefficient. Därför kommer de värden som testas för friktionskoefficienten vara 0.05, 0.1, 
0.15 samt 0 för att undersöka extremfallet när det inte finns några friktionskrafter. Den statiska och 
dynamiska friktionskoefficienten kommer även att sättas till samma värde. Det bör även noteras att 
eftersom rullarna i verkligheten kan rotera, kan detta leda till att den vertikala friktionskoefficienten 
blir liten. Vilket också är en anledning till att små värden på friktionskoefficienterna undersöktes.  

 Den FEM-modell som detta undersöktes för var en heltrucksmodell med lasten på en höjd av 5.4 m, 
med en simulerad lutning på 4.1 %. Den förskjutning som undersöktes var högst upp på stativet som 
för QTM-mätningarna. Resultatet av dessa undersökningar kan ses i Tabell 19. 

Tabell 19 visar några olika lastfall där kontaktvillkoren varierats. 

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑎𝑘𝑡 𝐿𝑎𝑠𝑡 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑝𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔 [𝑘𝑔] 𝐹ö𝑟𝑠𝑘𝑗𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑥 𝐹ö𝑟𝑠𝑘𝑗𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑦 
𝜇 = 0 726 107.7 438 

𝜇 = 0.05 742 109.6 428 
𝜇 = 0.1 757 106.9 396.52 

𝜇 = 0.15 760 104.1 380.4 
 

Från Tabell 19 kan det ses att en högre friktionskoefficient leder till att mer last krävs för att 
instabilitet ska inträffa. Om värdena i Tabell 19 jämförs med de uppmätta värdena i Tabell 15 och 
Tabell 16 ses det att friktionskoefficienten bör hållas låg för att resultaten i simuleringen ska 
överensstämma med experimentella data.  

Det ska dock noteras att för den verkliga trucken kommer det att finnas friktionskrafter mellan 
kontaktrullen och stativet. Därför bör förmodligen inte det villkoret där friktionskoefficienten sätts 
till noll användas, även om det är det fallet som tycks ge de resultat som stämmer bäst överens med 
den riktiga trucken. På grund av detta tycks det vara en friktionskoefficient på 0.05 som ger bäst 
resultat jämfört med den riktiga trucken.   

 
4.4 Analys av heltrucksmodell 
4.4.1 Isolerad deformationsanalys 
För att kunna analysera hur truckens olika delar bidrar till den totala deformationen och 
förskjutningen utfördes analyser där de mest vitala delarna isolerades. Detta gjordes genom att göra 
vissa delar till helt stela för att på så sätt kunna undersöka hur mycket mindre deformationen blir om 
en specifik del inte kan deformeras. De delar som undersöktes på detta sätt var hjulen, stödbenen, 
stativbalkarna och chassit. Den FEM-modell som användes för att utföra dessa analyser var samma 
som i Figur 30. Denna modell lastades med 650 kg på en höjd av 5.4 och modellen lutades 3.4 % åt 
sidan. Resultatet av den isolerade deformationsanalysen kan ses i Tabell 20, där förskjutningen 
analyserades vid gaffelvagnens häl. I Tabell 20 är y fortfarande definierat som sidled och x är 
definierat som framåt. 
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Tabell 20: Resultatet av den isolerade deformationsanalysen för den FEM-modellen av den kompletta trucken. Alla värden 
presenteras i mm 

𝐿𝑎𝑠𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 𝐹ö𝑟𝑠𝑘𝑗𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  
𝑦 − 𝑙𝑒𝑑 [𝑚𝑚] 

𝐷𝑖𝑓𝑓 𝑚𝑜𝑡 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 
[𝑚𝑚] 

𝐹ö𝑟𝑠𝑘𝑗𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  
𝑥 − 𝑙𝑒𝑑 [𝑚𝑚] 

𝐷𝑖𝑓𝑓 𝑚𝑜𝑡 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 
[𝑚𝑚] 

𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 67.0 0 50.9 0 
𝑆𝑡𝑒𝑙𝑎 ℎ𝑗𝑢𝑙 50.2 −16.8 52.1 +1.2 

𝑆𝑡𝑒𝑙𝑎 𝑠𝑡ö𝑑𝑏𝑒𝑛 60.8 −6.2 38.1 −14 
𝑆𝑡𝑒𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑏𝑎𝑙𝑘𝑎𝑟 51.3 −15.7 21.0 −29.9 

𝑆𝑡𝑒𝑙𝑡 𝑐ℎ𝑎𝑠𝑠𝑖 68.0 +1.0 50.6 −0.3 
 

Från Tabell 20 kan det ses att hjulen tycks bidra mycket till utböjningen i y-led då stela hjul minskar 
utböjningen med 16.8 mm. Men det ska dock noteras att när hjulen är stela ökar utböjningen i x-led 
med 1.2 mm. Detta kan bero på att när hjulen inte är stela kanske de bakre hjulen deformeras lite 
mera, vilket skulle få trucken att luta lite bakåt. När de stela stödbenen analyseras kan det ses att de 
verkar vara viktiga för truckens utböjning i x-led. Det kan sedan ses att stativbalkarna är viktiga både 
för förskjutning framåt och åt sidan. Slutligen kan det ses att chassit har en liten påverkan på 
förskjutningen åt båda hållen.  

Det kan konstateras att ingen av de komponenter som undersökts står för all förskjutning utan den 
totala förskjutningen är en kombination av alla delars bidrag. Det är detta som gör att det är 
nödvändigt att undersöka en modell av en hel truck. 

Slutligen kan det också inses att eftersom chassit hade en minimal inverkan på truckens förskjutning 
hade större förenklingar kunnat göras på chassit för att erhålla en modell som gick snabbare att 
analysera. 

 

5 Resultat 
5.1 Modelleringsmetodik 
Ett flödesschema över den modelleringsmetodik som alla undersökningar och insikter resulterat i 
kan ses i Figur 34. Där kan det ses att metodiken beskriver hela modelleringsprocessen av en 
heltrucksmodell från en CAD-fil till de analyser som utförs med en post-processor. Detta gör att 
metodiken omfattar tre stycken olika programvaror.  
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Figur 34: Flödesschema över hur modelleringsmetodiken för en heltrucksmodell är uppbyggd 

Modelleringsmetodiken i sin helhet finns bifogad i Bilaga A. Där finns alla delar från Figur 34 
beskrivna i detalj. Det finns även kommentarer om alternativa tillvägagångssätt, samt potentiella 
orsaker till vanliga fel.  
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5.2 Ytterligare arbete 
Den modelleringsmetodik som presenteras i Bilaga A, kan användas för att modellera en truck av 
modellen SPE 140 TX HILO. Metodiken har dock inte testats på andra trucktyper och kan därför inte 
verifieras vara en generell metod för alla sorters truckar. Detta är något som bör undersökas för att 
verifiera hur användbar metodiken kan bedömas vara. Mer specifikt borde det undersökas för vilka 
trucktyper metodiken kan användas utan några ändringar och tillägg och för vilka trucktyper där 
detta inte är fallet. Det borde även undersökas hur mycket metodiken måste ändras för att vara 
applicerbar på de truckar där den potentiellt inte är just nu. 

Metodiken behandlar inte vilket tillvägagångssätt som bör användas om modellen ska kunna 
parameterstyras för att till exempel enkelt kunna ändra lyfthöjd. Detta är något som är relevant om 
många olika lyfthöjder eller andra parametrar ska undersökas. Därför är detta något som borde 
studeras och sedan implementeras i metodiken. 
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6 Diskussion 
6.1 Resultatdiskussion  
Syftet med projektet var att analysera huruvida det var möjligt att med FEM-mjukvara simulera ett 
stabilitetstest utfört på en heltrucksmodell och erhålla resultat som låg nära de resultat som mätts 
upp för riktiga tester. Från Tabell 17 kan det ses att resultaten från FEM-analysen är tillräckligt nära 
de verkliga värdena för att kunna användas till att verifiera om en konstruktion är tillräckligt stabil, 
och för vilken last den förväntas tippa vilket uppfyller de uppsatta målen. 

Detta skulle sedan ligga till grund till att utveckla en metodik för hur en heltrucksmodell bör 
modelleras i en FEM-mjukvara för att kunna användas till stabilitetsanalyser. Den metodik som 
presenteras i Bilaga A, kan ses som en grundlig beskrivning av alla steg som krävs för att modellera 
en hel truck. Denna metodik beskriver hela tillvägagångssättet från en CAD-fil till hur resultaten från 
analyserna ska tolkas. Metodiken bedöms kunna användas av någon med grundläggande kunskap 
inom Hypermesh och om truckar. Detta uppfyller också de krav som sattes på metodiken. 
Metodiken kan dock vidareutvecklas för att vara mer generell och därmed fungera för alla sorters 
truckar. Detta är något som inte har kunnat undersökas hittills. 

6.2 Felmarginaler i analyser 
De analyser som har utförts på heltrucksmodeller har ökat den pålagda kraften med 20 kg vid varje 
lastinkrement. Detta gör att analysernas felmarginal kommer att vara 20 kg. Detta är något som bör 
tas i beaktning när modellen analyseras. 

Anledningen till att ett mindre lastintervall än 20 kg inte valdes är för att ett mindre lastintervall ökar 
analystiden. Därför antogs 20 kg vara tillräckligt bra för att kunna avgöra om metodiken för att 
modellera heltrucksmodeller var tillräckligt bra. 

6.3 Modelleringsmetodikens användning i en designprocess 
Den roll som modelleringsmetodiken är tänkt att ha i en designprocess är som ett 
verifieringsverktyg. Den kan dels användas för att verifiera att en tidig prototyp kommer vara 
tillräckligt stabil. Men den kan även med fördel användas i slutet av en optimeringsprocess för att 
verifiera att optimeringen är korrekt utförd och att alla krav som ställs på trucken uppfylls.  

Ett annat användningsområde för modellen som tas fram i den presenterade metodiken är 
kalibrering av så kallade MBS modeller. Dessa modeller består av flera ledade kroppar som i regel är 
stelkroppar för att erhålla snabba analyser. En sådan modell skulle kunna kalibreras mot en 
heltrucksmodell framtagen med den metodik som presenterats.  

6.4 Massfördelning  
Det tillvägagångssätt som användes för att applicera massan från borttagna komponenter kan på 
grund av de antaganden och förenklingar som gjordes ses som en potentiell felkälla. Detta eftersom 
många komponenters massor ersattes av några få punktmassor, vilket potentiellt kan göra att 
massan inte är placerad på rätt stället även fast masscentrums position ligger rätt. Anledningen till 
att denna metod valdes var för att den tid och arbetsmöda som hade krävts för att på ett noggrant 
sätt kunna utvärdera alla olika komponenter bedömdes vara för omfattande för att innefattas av 
projektets ramar. Detta är något som borde undersökas vidare för att analysera hur stor inverkan 
denna förenkling har på truckens stabilitet. 
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6.5 Meshkonvergenser 
Under projektets gång utfördes många studier av meshkonvergens på de delar som bedömdes vara 
viktiga komponenter. Det kan ses att för många av de fall där dessa analyser utfördes är skillnaden i 
förskjutning för den finaste meshen och den grövsta meshen relativt liten. Det kan till och med vara 
så att eventuella toleranser i tillverkning och andra eventuella felkällor kan spela större roll än den 
undersökta meshen. Men dessa analyser bedömdes ändå vara nödvändiga och relevanta då de gav 
en tydlig indikation av hur mycket skillnad som meshen gör både för resultatet och för analystiden. 
Dessa analyser kunde även användas för att stärka de specifikationer om meshstorlek som angavs i 
metodiken.  

6.6 Analystider 
Ett av projektets största hinder var att analystiderna för heltrucksmodeller blev  långa, vilket gjorde 
att små ändringar i en modell kunde ta dagar innan svaret kunde analyseras. De långa analystiderna 
agerade även som flaskhalsar framförallt i projektets slutskede där arbetet ofta inte kunde fortskrida 
innan ett visst antal modeller hade undersökts för att verifiera ett specifikt modelleringssätt eller för 
att kalibrera resultatet med en tillräcklig noggrannhet. Det är främst detta som gjorde att analyser 
främst gjordes på trucken med lasten på den högsta lyfthöjden. Det fanns inte tid till att utföra fler 
analyser på olika lasthöjder eftersom kalibreringen tog längre tid än planerat. 

6.7 Hyperelastiska materialmodeller 
När den hyperelastiska Neo-Hook materialmodellen jämfördes med testerna av ett riktigt hjul i 
stycket 4.2.1 Analys av hjul kunde det ses att modellen inte gav samma resultat. Den största 
skillnaden var att den hyperelastiska materialmodellen inte uppvisade någon form av hysteres till 
skillnad från det verkliga testet. Det hade därför varit intressant att utföra de nödvändiga testerna 
för att kunna undersöka och utvärdera en annan materialmodell som bättre stämmer överens med 
verkligheten.  

Det hade även varit intressant att utföra tester för större deformationer än de som testades. Detta 
för att kunna utvärdera inom vilka spann som den valda materialmodellen ger goda resultat.  

6.8 Vad kunde gjorts annorlunda? 
Möjligen hade processen att hitta en tillräckligt noggrann modell gått snabbare om arbetet istället 
hade påbörjats med en minimal modell och komponenter i omgångar adderats till dess att 
resultaten överensstämde med verkligheten.  

En modell med en grövre mesh borde ha undersökts för att se hur mycket skillnad det skulle ha på 
både svaret samt på analystiden. Detta är något som hade kunnat göra vissa av de långa analyserna 
lite kortare.  
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1 Problembeskrivning 
Att modellera en heltrucksmodell är ett komplext arbete och ofta kopplat till långa analystider. Detta 
är i regel ett resultat av att modellerna som undersöks har en stor mängd komponenter som oftast 
är sammanfogade med någon form av kontaktvillkor. Detta dokument kan därför fungera som en 
guide till de förenklingar och modelleringsmetoder som kan användas i processen att tillverka en 
heltrucksmodell, anpassad för stabilitetstester. Det ska dock noteras att detta dokument inte 
nödvändigtvis beskriver den bästa metodiken, utan bygger på den erfarenhet som anskaffades och 
de experiment som utfördes under exjobbsperioden våren 2018.  

Metodiken bygger på antagandet att läsaren har kännedom om truckar samt grundläggande 
kunskap inom programmen Hyperworks och Catia-V5. 

2 CAD-arbete 
Eftersom heltrucksmodeller är komplexa bör de i regel inte exporteras direkt till ett FEM-program, 
utan det är istället bäst att rensa bort alla irrelevanta delar från modellen i ett CAD-program innan 
modellen exporteras.  

CAD-arbetet utgår ifrån en lättviktsmodell av en hel truck bestående av grafiska representationsfiler 
om inte en så kallad skarp heltrucksmodell, bestående av solida element, finns tillgänglig.  

Om endast en lättviktmodell finns tillgänglig ska alla lättviktskomponenter bytas ut mot skarpa 
versioner. I detta skede kan tid sparas genom att avlägsna vissa assembly-filer som inte påverkar 
modellens styvhet. Exempel på dessa är: 

• Elektroniska system och kablage 
• Hydrauliska system och slangar 
• Styr-och drivsystem 
• Kåpor och diverse plastartiklar 

2.1 Ytterligare rensning 
Efter att alla relevanta filer är importerade i modellen ska dessa rensas på komponentnivå, vilket 
betyder att komponenter som inte påverkar truckens styvhet tas bort. Till exempel 

• Slangar och kablage som fortfarande är kvar 
• Fästen och hållare för redan borttagna komponenter 
• Diverse komponenter som inte bidrar till styvheten 

Komponenter som påverkar styvheten men som med fördel kan ersättas av 1D-element under FEM-
modelleringen kan också avlägsnas i detta skede. Exempel på sådana komponenter är 

• Hjulinfästningar, fjädrar och fälgar 
• Lyftsystemet i form av kedjor, lyftcylindrar och trissor 
• Alla former av fästelement 

 

I detta skede är det upp till den enskilde ingenjören att göra en bedömning av vilka delar som kan 
komma att påverka stabiliteten och vilka delar som kan ersättas med 1D-element.  

Det ska noteras att alla delar som har en signifikant massa måste ersättas med en punktmassa, vilket 
förklaras i stycket ”Massor” 
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För vissa av de komponenter som är vanligast att ersätta med 1D element finns det ett beskrivet 
tillvägagångssätt i stycket ”Förenkling med 1D-element”.  

Efter att modellen rensats från irrelevanta komponenter kan den exporteras som en STEP-fil för att 
sedan användas i Hypermesh. 

3 Hypermeshmodellering 
För att underlätta för användaren har en .FEM-fil skapats innehållande några av de centrala 
inställningarna för en stabilitetsanalys. Exempel på dessa är kontrollkort, material, egenskaper, 
laststeg, lastkollektorer. De materialmodeller som redan är definierade i .FEM-filen är för 
konstruktionsstål, Vulkollan® med en Shore A-hårdhet på 93 samt ett fjädermaterial till Power Track 
fjädringen. 

3.1 Sortering 
För att underlätta arbetet bör alla komponenter namnges och sorteras in i relevanta grupper, dessa 
kallas i Hypermesh för ”Assemblies”.  

Förslag på lämplig sorteringsstruktur:  

• SPE140 TX HILO 
o Stativ 

▪ Yttergejd 
▪ Mellangejd 
▪ Innergejd 
▪ Gaffelvagn 

o Chassi  
o Hjul 

Denna struktur kan göras mer eller mindre utförlig men det rekommenderas att delar som förflyttas 
när truckens stativ lyfts delas in i separata grupper. Detta för att lättare kunna ändra stativets läge 
om olika lastfall ska undersökas. 

3.1.1 Kommentar 
Antalet komponenter kan hållas nere genom att placera vissa parter i samma komponent. Detta kan 
dock endast göras för komponenter som inte kommer i kontakt. Som en tumregel kan detta göras 
för de komponenter som är symmetriska med varandra, till exempel stativbalkarna i gejderna. 

3.2 Förberedelse för generering av elementnät 
Innan ett elementnät kan genereras för komponenterna bör de förberedas genom att avlägsna 
radier, hål och komplicerad geometri som kräver en liten elementstorlek.  

3.2.1 Avlägsnande av radier 
Radier kräver i regel fler element än ett skarpt hörn och bör därför ersättas. Detta kan göras på flera 
olika sätt men det rekommenderade tillvägagångssättet är att använda verktyget ”Defeature”, som 
hittas via: 

Geometry > Defeature > surface fillets 

Ett exempel på de radier som kan avlägsnas är de i stativbalken, som kan ses i Figur 1. 
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Figur 1 visar en jämförelse mellan en obehandlad balk i profil till vänster och en balk utan radier till höger. 

 

För ytor som är för komplicerade för att använda verktyget ”Defeature” vänligen se stycket 
Avlägsnande av komplicerad Geometri 

 

3.2.2 Avlägsnande av hål 
Många av de hål som finns kvar i modellen i detta skede är från fästelement som inte används, och 
bör därför avlägsnas. Hål i solida komponenter avlägsnas enklast med funktionen ”Autocleanup”, 
som hittas via:  

Geometry > Autocleanup 

3.2.3 Avlägsnande av komplicerad geometri 
Vissa komponenter har ytor och delar som är för komplicerade för att kunna applicera ett 
elementnät. Dessa ytor är även ibland för komplicerade för att kunna använda verktyget 
”defeature”. Dessa komponenter kan ha varierande utseende men är ofta uppbyggda av många 
avrundningar och välvda ytor. Beroende på den komplicerade delens utformning kan en eller flera av 
tre stycken metoder användas. 

3.2.3.1 Quick Edit 
I menyn ”quick edit” som nås med genvägen F11 finns flera verktyg för att avlägsna geometrier. 
Detta verktyg lämpar sig bäst för att avlägsna mindre områden av geometrier. Detta eftersom 
verktygen i ”quick edit” kan vara tidskrävande för stora och komplicerade områden. 

3.2.3.2 Autocleanup 
Verktyget ”Autocleanup” är ett kraftfullt verktyg som i vissa fall kan avlägsna många komplicerade 
geometrier snabbt. Det tar dock bort mycket av kontrollen från användaren och bör därför användas 
med försiktighet. Detta verktyg lämpar sig bäst att användas på större ytor och komponenter, där 
”quick edit” blir för komplicerat eller tar för lång tid. Det rekommenderas att alltid spara innan 
”Autocleanup” används.  
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Eftersom att ”Autocleanup” tar bort kontrollen från användaren är det viktigt att gå igenom de delar 
som verktyget rensade för att verifiera att de rensades på ett korrekt sätt. 

3.2.3.3 Extern mjukvara 
För vissa komplicerade komponenter räcker inte Hypermesh inbyggda verktyg, då kan det vara 
nödvändigt att exportera den enskilda komponenten och modifiera den med någon extern 
mjukvara. Detta görs lättast med antingen en CAD-mjukvara eller ett FEM-program som tillåter 
enklare redigering av geometri till exempel Inspire. Att använda sig av detta tillvägagångssätt kräver 
lite mer tid men ger stor precision i hur komponenten ska modifieras för att kunna applicera 
elementnätet på bästa sätt.  

 

3.2.4 Kommentar 
Alla dessa metoder är i varierande grad tidskrävande men ofta nödvändiga för att modellen ska 
innehålla ett begränsat antal element och därmed hålla nere analystiden. Hur mycket arbete som 
spenderas här är upp till den enskilde ingenjören men en ansträngning i detta steg sparar ofta tid 
senare i processen. 

 

3.3 Generering av elementnät 
Eftersom det ofta rör sig om många komponenter när en modell av en hel truck ska analyseras är det 
viktigt att hålla nere antal element för varje komponent. För majoriteten av alla komponenter bör 
därför ett grovt elementnät användas. Den generella rekommendationen är att använda 
elementstorleken 18. För vissa komponenter kan det lokalt krävas mindre elementstorlekar. I dessa 
fall går det att skapa dessa finare områden med verktyget ”Refinement zone” som går att hitta via  

Mesh > mesh control 

Det går även att använda sig av ”Use curvatures” - och ”Use proximity”-valen som finns under 

 Mesh > create > tetra mesh 

Om något av dessa alternativ väljs kan en minsta tillåtna elementstorlek anges och då anpassas 
elementnätet automatiskt vilket gör att mindre element används för komplicerade områden 

Det finns dock komponenter där ett finare elementnät krävs, dessa är till exempel: 

• Kontaktrullarna i stativet 
• Truckens hjul 

Kontaktrullarna utsätts för stora krafter och har komplicerad kontakt vilket gör det nödvändigt att 
använda en elementstorlek på ungefär 6 mm.  

Truckens hjul är gjorda av en elastomer och kommer därför att deformeras mycket. För att korrekt 
modellera detta rekommenderas en elementstorlek på ungefär 7 mm. 

Den typ av element som rekommenderas att använda är andra ordningens tetraediska element. 
Detta för att tetraeder går att använda på de flesta former och andra ordningens element är 
nödvändiga för att modellera korrekt styvhet. Hexaediska element kan användas på komponenter 
med lämplig geometri men detta kräver i regel komponenter med enklare geometri. 



5 
 

3.3.1 Kommentar 
En metod som kan användas för att minska antalet element i modellen är att modellera tunna 
detaljer, till exempel de plåtar som chassit består av, med skalelement. Detta kan spara lösningstid, 
men resulterar ofta i att mer tid måste läggas på arbetet med att definiera kontaktytor och 
kontaktvillkor. Anledningen till detta är att de tunna skalelementen kommer att skapa många T-
kopplingar. Detta är något som Hypermesh kan ha svårt att upptäcka och det kräver ofta att alla 
tillhörande noder måste väljas manuellt vilket kan vara tidskrävande för en modell med många 
komponenter. Om skalelement ska användas rekommenderas de därför att användas på detaljer 
som inte skapar en T-koppling med andra komponenter. Exempel där det kan vara lämpligt att 
använda skalelement är till golv och kedjehus. 

 

3.3.2 Golv och uppfångning 
Den importerade truckmodellen saknar golv och någon mekanism för att fånga upp trucken när den 
tippar under en stabilitetsanalys. Dessa måste därför modelleras vilket lämpligtvis görs direkt i 
Hypermesh. Golven kan modelleras direkt under hjulen och kan vara antingen solida plattor eller 
skal-element. En platta för uppfångning modelleras över det länkhjul som kommer att lyfta under 
tippningsförlopp. Avståndet som denna platta bör ha från länkhjulet beror på truckmodellen, men 
det bör sitta tillräckligt högt upp för att med säkerhet inte stanna trucken innan instabilitet har 
uppnåtts. Avståndet kommer att vara större för stora truckar och mindre för små truckar, men ett 
lämpligt avstånd innan analyser har utförts är 20 mm. Se Figur 2.  

 

 
Figur 2 visar hjulet, hjulhuset, golv samt uppfångningsplattan 

 

3.3.2.1 Kommentar 
Om skalelement används är det viktigt att kontakterna som modelleras i senare skede har 
normalerna riktade åt rätt håll. Detta är något som inte är ett problem för solida element. För 
skalelementen är det också viktigt att använda vy-inställningen ”2D detailed element 
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representation”. Eftersom denna inställning visualiserar ett skalelements angivna tjocklek, kan den 
användas för att undersöka oönskad kollision. 

Anledningen till att en uppfångningsmekanism måste modelleras är för att undvika 
konvergensproblem. En annan anledning är för att det resultat som är intressant med en 
stabilitetsanalys är vid vilken last som trucken tippar, och allt efter det kommer därför vara 
ointressant och därför endast bidra till längre analystider. Notera även att uppfångningsplattan kan 
kollidera med andra komponenter utan problem så länge ingen kontakt definieras mellan dessa.  

3.4 Förenkling med 1D-element 
1D-element används med fördel för att hålla nere analystider och för att ersätta komplicerade 
komponenter. För en heltrucksmodell rekommenderas det att 1D-element används för att ersätta 
och modellera 

• Fästelement 
• Lyftkedjor 
• Lyftcylindrar  
• Trissor 
• Hjulfälgar 
• Hjulinfästning 
• Drivhjulsfjädrar 
• Sammankopplade hydraulsystem 
• Stativinfästning 

3.4.1 Fästelement 
Fästelement kan med fördel ersättas med RBE2-element, vilket är en elementtyp som sätts till stel i 
en eller flera riktningar. Dessa element kan nås via: 

Mesh > create > 1D elements > rigids 

Fästelement ersätts med fördel genom att kring den hålöppning som fästelementet är monterat i 
modellera ett vagnshjul med hjälp av RBE2-element. Från vagnshjulet kan sedan ett huvudelement 
dras till en nod i mitten av hålet som i sin tur är kopplad till alla noder i hålet. Detta kan ses i Figur 3. 

 
Figur 3 visar en schematisk bil över hur fästelementen kan ersättas med 1D-element 
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Huvudelementet styr vilka frihetsgrader som ska vara låsta. Detta gör att fästelementet kan justeras 
efter vilka krafter som det ska ta upp. 

3.4.1.1 Kommentar 
För situationer där ett fästelement inte bedöms bidra till strukturens totala styvhet kan 
fästelementet istället ersättas med kontaktvillkoren ”freeze/tie”. Detta är en metod som kan 
användas för att minska modelleringstiden men som vid felaktig användning kan göra modellen för 
stel. 

3.4.2 Lyftkedjor 
Truckens lyftkedjor modelleras med fördel med CROD-element. Dessa element kan nås via: 

Mesh > create > 1D elements > Rods 

CROD-element är fritt ledade i dess infästningar och tar därför endast upp krafter i axiellt led. Denna 
modellering bygger på antagandet att kedjan kommer att vara spänd under hela analysen och att en 
kedja inte kan ta upp krafter i sidled.  

Eftersom CROD-element är fritt ledade i ändarna bör kedjan modelleras som ett långt element. 

När ett CROD-element används måste det finnas en tvärsnittsarea som elementet refererar till. I 
Hypermesh kan en tvärsnittsarea definieras med hjälp av verktyget Hyperbeam, som kan hittas via 

Properties > Hyperbeam 

Där kan tvärsnittareans form och storlek väljas.  

Elementet som modellerar kedjan bör ha ett cirkulärt tvärsnitt. Vilken storlek som ska användas är 
beroende på kedjans storlek men om inga specifikationer finns tillgängliga kan en cirkel med radien 
10 mm ansättas. Det är viktigt att se detta som en potentiell felkälla om detta antagande görs. 

3.4.3 Lyftcylindrar 
Truckens lyftcylindrar består av en yttre cylinder och en inre kolv som glider inuti cylindern. Dessa 
kan modelleras på olika sätt, antingen helt som 1D-element, en kombination av 1D-element och 
solida element eller helt med solida element.  

Om helt solida element ska användas bör både den yttre cylindern och kolven importeras som CAD-
filer. Ett elementnät skulle sedan genereras på dessa som för alla andra solida komponenter. Detta 
är den metod som kräver mest datorkraft, då det inför flera komponenter som kan vara svåra att 
förenkla samt att applicera ett bra elementnät. Denna modelleringsmetod kräver i regel även fler 
kontaktvillkor än de andra metoderna. Det är dock den metod som bygger på minst förenklingar. 

Det andra alternativet är att kombinera solida element och 1D-element. Detta kan till exempel göras 
genom att modellera den yttre cylindern med solida element och kolven med 1D-element. Detta gör 
att inte lika många element krävs för att modellera kolven. Denna metod gör även att inga 
kontaktvillkor behöver användas, istället kan de båda delarna kopplas ihop med stela 1D-element. 

Den sista metoden är att modellera både den yttre cylindern och kolven som 1D-element. Dock kan 
det krävas att en liten del av den yttre cylindern består av solida element för att kunna modellera 
kedjans infästning. Denna metod kräver minst datorkraft men kommer även att vara den metod som 
bygger på flest förenklingar. En bild på hur detta kan vara uppbyggt ses i Figur 4. 
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Figur 4 visar ett förslag på hur cylindrarna kan vara modellerade. 

 

 

Den elementtyp som rekommenderas för modelleringen av både den yttre cylindern och kolven är 
”CBEAM”, som kan hittas via 

Mesh > create > 1D elements > bars 

För denna elementtyp måste en tvärsnittsarea anges, vilket görs med Hyperbeam. Tvärsnittarean för 
den yttre cylindern bör vara en cirkel med ett genomgående hål. Kolven bör ha ett cirkulärt tvärsnitt 
med samma form som hålet i den yttre cylindern 

3.4.3.1 Kommentar 
Till skillnad från CROD-element är CBEAM-elementen fast inspända i ändpunkterna. Detta gör att 
dessa kan modelleras som ett elementnät längs en linje. Detta bör göras då långa smala element i 
regel ska undvikas utom för vissa specialfall till exempel när ett CROD-element ska modelleras.  

3.4.4 Trissor 
Truckens lyftkedjor löper över trissor, som endast är till för att överföra kraften från kedjans ena 
ände till den andra med så få förluster som möjligt. Dessa trissor bör modelleras med en 
kombination av helt stela RBE2 element och ett CBUSH-element. CBUSH-elementen kan hittas via: 

Mesh > create > 1D elements > springs 

CBUSH kommer att användas för att skapa en ledad punkt. Detta gör att krafterna från kedjans ena 
ände överförs till den andra änden utan några förluster.  

Där trissans mitt skulle ha varit skapas ett CBUSH-element, från det elementet dras stela RBE2 
element ut till kedjans ändar som sitter där de hade kommit i kontakt med trissans ytterkant. CBUSH 
elementet kan sedan fästas i de punkter där trissan hade varit fastsatt via stela RBE2 element. En 
illustration av detta kan ses i Figur 5. 
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Figur 5: Illustration av hur trissan som en lyftkedja är ledad kring är modellerad. Den vänstra illustrationen visar hur trissan 
är modellerad från sidan och den högra visar en vy framifrån. 

3.4.4.1 Kommentar 
När ett CBUSH element skapas är det möjligt att ange i vilka leder som det ska tillåta förskjutningar 
och rotationer. Detta görs genom att ange vilka riktningar som ska vara låsta med hänsyn till ett 
koordinatsystem. Det är därför viktigt att skapa ett koordinatsystem för de trissor vars axlar inte 
överensstämmer med det globala koordinatsystemet. 

Om ett CBUSH-element ska använda det globala koordinatsystemet som referens måste detta ställas 
in manuellt. Detta görs genom att med verktyget ”Card Edit” klicka på CBUSH-elementet och välja 
koordinatsystemet numrerat med siffran 0. Detta gäller även om något annat koordinatsystem ska 
användas, men då väljs korresponderande koordinatsystemets id-nummer. 

 
3.4.5 Hjulfälgar och hjulinfästning 
Hjulens fälgar kan bytas ut mot stela RBE2 element på grund av antagandet att de deformationer 
som uppkommer i truckens fälg är försumbara jämfört med de stora deformationerna i truckens 
hjul. Därför antas fälgen inte deformeras alls. 

Detta modelleras genom att från mitten av hjulet dra stela element till alla ytor som fälgen hade 
varit i kontakt med. Detta kan ses i Figur 6. 

Hjulinfästningen kan av samma anledning som fälgarna modelleras med hjälp av stela RBE2-element.  

Detta görs lämpligen genom att fästa dessa i fälgen och sedan i de punkter där den riktiga 
hjulinfästningen hade varit fastsatt. Även detta kan ses i Figur 6. 
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Figur 6 visar hur hjulets fälg samt infästning är modellerade med hjälp av 1D-element 

 

3.4.5.1 Drivhjulsfjädring 
Om trucken är utrustad med ett ”power track”-system kommer det drivande hjulet att vara utrustat 
med en fjäder som ser till att det hela tiden är i kontakt med marken. När trucken tippar kommer 
detta system att göra trucken mer instabil eftersom att det trycker ifrån mot marken under ett 
tippningsförlopp.  

För att modellera detta på enklast sätt kan drivhjulet tillsammans med fjädrarna tas bort och 
ersättas med ett CROD-element med samma egenskaper som fjädern. Detta görs med antagandet 
att drivhjulet inte kommer att bidra avsevärt till truckens stabilitet. CROD-elementet kan med fördel 
fästas på samma höjd som golvet med hjälp av ett SPC-villkor. Den andra änden bör fästas i de 
punkter där det ursprungliga systemet är infäst. 

 
3.4.5.1.1 Förspänning 
För att simulera att fjädern redan är spänd när trucken analyseras bör en förspänning appliceras. 
Eftersom att fjädern är modellerad som ett CROD-element kan detta göras med hjälp av ”Pretension 
manager”, som kan hittas via 

Tools > Pretension manager 

Med detta verktyg kan förspänningens storlek, riktning och verkningspunkt väljas.  

Fjäderns längd, arbetslängd och fjäderkoefficient finns angivet på fjäderns ritning. 

 

3.4.5.1.2 Kommentar 
En annan metod för att modellera fjädern är att använda ett elastiskt element till exempel CELAST 
istället för CROD. Om denna modelleringsmetod väljs är det viktigt att notera att ”Pretension 
manager” inte kan användas i Hypermesh version 2017 2.2. Istället måste förspänningen appliceras 
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manuellt. Detta kan göras genom att skapa ett extra loadstep där fjädern trycks ihop genom att till 
exempel applicera en påtvingad förskjutning, detta kan göras med ett SPCD-villkor. 

Det ska dock noteras att extra laststeg kan bidra till en längre analystid. 

3.4.6 Sammankopplade hydraulsystem  
Om truckens huvudlyftcylindrar är kopplade till samma hydraulsystem måste detta tas i beaktning 
när systemet ska modelleras. Ett sammankopplat hydraulsystem gör att trycket är detsamma i bägge 
cylindrarna oavsett lastfall. Detta gör att om en cylinder belastas mer än den andra kommer den 
mindre belastade cylindern att förlängas en aning och ytterligare bidra till en ojämn last. Detta kan 
modelleras i Hypermesh som en vagga i cylindrarnas infästningar. Denna vagga kan skapas genom 
att med stela element koppla ihop de två cylindrarnas nedre delar till en punkt som är fritt ledad i 
cylindrarnas plan. För att erhålla rätt krafter i axiellt led kan denna punkt kopplas med stela element 
till cylindrarnas ursprungliga infästningar. I Hypermesh görs detta genom att modellera denna fritt 
ledade punkt med ett CBUSH-element kopplat till stela RBE2-element. CBUSH-elementet ska endast 
tillåta rotation i cylindrarnas plan och vara låst i övriga led. En bild av hur detta är uppbyggt kan ses i 
Figur 7. 

 
Figur 7 visar en överdriven bild av hur den beskrivna vaggan är uppbyggd. 

 

 

3.4.6.1 Kommentar 
För att undersöka om systemet ger önskad effekt kan en kontroll göras i post-processorn, ett korrekt 
modellerat system kommer att ge samma spänning i huvudlyftcylindrarna för alla lastfall. 

3.4.7 Stativinfästning 
Stativinfästningen modelleras genom att först skapa en nod mitt i stativinfästningstappen på var sida 
om stativet. Från dessa punkter dras rigida RBE2-element i radiellt led ut till alla punkter i ytan på 
tappen. Dessa element låses i alla frihetsgrader. Se Figur 8. 
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Figur 8 visar hur RBE2-element dras från mitten av infästningstappen till ytan av densamme 

Från den inre knutpunkten dras RBE2-element till de tre skruvhålen i chassit och fästs. Dessa RBE2-
element låses i höjdled för att ta upp den lodräta kraften från stativet. I den sidan som trucken 
tippar mot låses även RBE2-elementen i sidled för att stativet ska behålla sin position under 
analysen. Se Figur 9. 

 
Figur 9 visar hur tappen fästs i chassit 

 

Stativets nedre del fästs i chassit med tidigare beskrivna fästelement av 1D-komponenter och låses 
endast i axiellt led. 
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3.5 Material och egenskaper 
I den tillhörande FEM-filen finns 3 material definierade: ett stål-material, ett hyperelastiskt material 
och ett material som används för att ge rätt egenskaper åt drivhjulsfjädern.  

 

3.5.1 Stål 
Stålkomponenter kan med fördel modelleras med egenskaper av ett vanligt konstruktionsstål. Om 
en hög noggrannhet önskas eller om stålet som ska analyseras är av speciell karaktär bör materialet 
dock modifieras. 

3.5.2 Gummi 
Vanligtvis är truckens däck gjorda av ett hårt gummimaterial. Detta gör att valet av materialmodell 
blir viktig eftersom att ett gummimaterial deformeras olinjärt för stora deformationer. Det är därför 
viktigt att veta hur stora krafter och deformationer som hjulen kommer att utsättas för, om en 
korrekt materialmodell ska väljas.  

Som en tumregel kan en elastisk materialmodell användas för deformationer mindre än 10 %. Efter 
det rekommenderas att en hyperelastisk materialmodell används istället. Det finns många 
hyperelastiska materialmodeller som lämpar sig för olika situationer och som kräver olika mängder 
indata. För de fall när de deformationer som ska undersökas är mellan 10- och 20 % och det endast 
finns en begränsad mängd materialdata kan en materialmodell baserad på ett Neo-Hook material 
användas.  

Det ska dock noteras att om materialdata i form av drag och kompressionsprover finns tillgängliga 
bör en annan modell användas, till exempel en Mooney-Rivlin modell. 

I Hypermesh väljs detta genom att skapa ett nytt material och ändra materialets ”card image” till 
MATHE. Därefter väljs önskad modell och definieras med hjälp av tillgänglig data. 

 

3.5.3 Fjäder 
Som tidigare nämnts kan fjädern till drivhjulet modelleras på olika sätt. Om fjädern modelleras som 
ett CROD-element måste fjäderkonstanten omvandlas till en E-modul, vilket kan göras enligt:  𝐸 = 𝐹𝐿(𝐿−𝐿0)𝐴    (1) 

Där F är den kraften som fjädern utövar mot underlaget, A är elementets area, L är fjäderns 
ursprungliga längd och L0 är fjäderns arbetslängd. Elementets area A kan väljas godtyckligt när 
elementet skapas. 

Detta kan sedan implementeras i ett nytt material med en MAT1 ”Card image” 

 

3.5.3.1 Kommentar 
Med denna modelleringsmetod kommer fjädern att vara ett linjärt material. Detta bygger på 
antagandet att under ett tippningsförlopp kommer deformationer i fjädern att vara relativt små i 
förhållande till fjäderns längd. 

Om detta inte skulle vara fallet måste fjädern modelleras annorlunda för att erhålla korrekta 
resultat. 
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3.6 Kontaktvillkor  
För de delar som är sammansvetsade kan kontaktvillkoret ”Freeze” användas för att modellera 
kopplingen mellan delarna. ”Freeze” tillåter ingen relativ rörelse mellan de noder som ingår i 
kontaktvillkoret. Detta gäller även glapp mellan ytor som då behåller sitt avstånd. 

För ytor som ska ha kontakt med varandra men inte vara låsta rekommenderas ”Friction” vilket 
skapar en friktionskontakt mellan ytorna. Friktionskoefficienter och andra egenskaper kan definieras 
av användaren. Ett exempel på komponenter där friktion rekommenderas är på stativets 
kontaktrullar samt mellan hjulen och den yta som trucken står på.  

De friktionskoefficienter som bör användas kommer att vara beroende av vilket material som 
används. Om detta inte är känt eller om det inte finns tillräckligt med data om materialens 
friktionskoefficienter kan kontakten mellan kontaktrullarna och stativbalkarna modelleras med en 
statisk och dynamisk friktionskoefficient på 0.05 vilket är ett värde för kontakt mellan två stycken 
infettade ståldetaljer. Kontakten mellan golv och hjul kan modelleras med en friktionskoefficient på 
0.6 vilket är ett värde för kontakt mellan en gummi- och en ståldetalj.  

När en kontakt ska definieras kan detta göras antingen manuellt eller med hjälp av ”Autocontact”. 
Detta görs i kontaktfliken som kan aktiveras med  

View > Contact browser 

Om kontakten skapas manuellt väljs vilka två kontaktytor som ska vara i kontakt med varandra, 
genom att markera dessa ytor. Om ”Autocontact” istället används kan Hypermesh upptäcka ytor 
som ligger inom ett specificerat avstånd och automatiskt skapa kontakt.  

Det automatiska alternativet för att skapa kontakter är effektivt och kan minska modelleringstiden, 
men det kräver i regel en noggrann analys av de ytor som skapas av ”Autocontact”.  

 

3.6.1 Kommentar 
En kontaktyta som inte är aktiv har liten inverkan på lösningstiden, det rekommenderas därför att 
hellre inkludera stora ytor i kontaktvillkoret än små när friktion och glidning ska modelleras. Om en 
för liten kontaktyta definieras kan det vara möjligt att kontakten inte blir korrekt modellerad om 
deformationen visar sig vara större än väntat. 

 

3.7 Krafter och randvillkor 
3.7.1 Krafter 
De krafter som ska appliceras på trucken kommer att vara en gravitationskraft på grund av truckens 
egentyngd, samt en kraft som simulerar den last som truckens gafflar bär. Detta görs enklast genom 
att definiera två olika laststeg som lägger på en kraft i taget. Anledningen till detta är att det då blir 
enklare att undersöka vilka bidrag en last har på truckens deformationer och förskjutningar.  

För att modellera detta i Hypermesh, bör först ett ”Loadstep” skapas som innehåller en 
gravitationskraft. Denna kraft modelleras genom att skapa en ”load collector” med ”GRAV” som 
”Card Image”, sedan kan både gravitationens riktning och storlek väljas  

I nästa ”Load step” ska truckens last appliceras, detta görs enklast genom att skapa en lastvektor, 
via:  
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BC > Create > Forces 

För att gravitationen sedan ska fortsätta att verka i det andra laststeget måste en ”Load collector” 
med ”LOADADD” som ”Card Image” användas. Med denna kan laster läggas ihop för att appliceras 
samtidigt. Eftersom gravitationen redan är pålagd i det tidigare laststeget kommer den inte att 
läggas på igen utan fortsätta verka på modellen. För att det andra laststeget ska följa på det tidigare 
och därmed använda de resultat som erhållits i det andra steget måste inställningen ”Continue non 
linear subcase” användas. Detta hittas via: 

Loadstep 2 > Subcase option > CNTNLSUB > option > YES 

När dessa krafter definieras är det viktigt att de tar hänsyn till ifall trucken står på en ojämn yta. Om 
detta är fallet måste krafterna appliceras på ett sådant sätt att de stämmer överens med det lastfall 
som ska undersökas. 

 

3.7.2 Kommentar 
Om en förspänning används i laststeg 1 och den ska fortsätta att vara aktiv i laststeg 2 måste den 
hämtas från det första steget via: 

Loadstep 2 > Subcase definition > STATSUB (PRETENS) > Loadstep 1 

3.7.3 Randvillkor 
Randvillkor måste appliceras på de golv och ytor som används för att fånga upp trucken.  Dessa ytor 
bör låsas i alla riktningar med ett SPC-villkor som kan hittas via 

BC > Create > Constraints 

Sedan bör randvillkor som ser till att trucken tippar istället för att glida mot underlaget läggas till. 
Detta görs genom att på det bakhjul som trucken tippar kring applicera ett randvillkor på en nod i 
mitten av hjulets kontaktyta. Denna nod kan sedan låsas i den riktning som trucken tippar åt för att 
förhindra glidning.  

På liknande sätt bör en nod även låsas på ett av framhjulen på den sida som truckar tippar åt. På 
detta hjul bör noden placeras kring hjulets yttre kant. Denna nod bör sedan låsas åt det hållet som 
trucken tippar åt men även framåt för att förhindra rörelse åt det hållet.  

 

3.8 Massor 
Massorna för de komponenter som avlägsnades i stycket ”Förberedelse för generering av 
elementnät” måste läggas till i FEM-modellen igen för att erhålla korrekta egenskaper. Detta kan 
göras genom att skapa en punktmassa som kan hittas via. 

Mesh  > Create > Masses  

Området som denna punktmassa ska verka på kan sedan definieras genom att från punktmassan dra 
RBE3-element till de noder som massan verkar på. RBE3-element är stela element som kan tillåta 
relativ rörelse vilket gör att massan kan fördelas utan att göra de områdena stelare. Dessa element 
kan hittas via 

Mesh > Create > 1D Elements > RBE3 
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Hur noggrant massan bör fördelas är beroende på hur noggrant resultat som önskas samt vilken 
indata som finns tillgänglig. Om resultatet måste stämma väl överens med verkligheten bör alla 
enskilda delars massor placeras ut på de områden där de verkar. Detta är dock en tidskrävande 
process och förenklingar kan göras genom att låta en större mängd komponenter definieras av 
samma punktmassa.  

3.8.1 Kommentar 
Som tidigare nämnts är det i många fall lättare att inte definiera truckens gaffellast som en massa 
utan använda en kraft istället. Eftersom det på det sättet blir enklare att hålla isär bidragen från 
truckens egenvikt och last. 

3.9 Kontrollkort och lösarinställningar 
De “Contol Cards” och ”Load collectors” som rekommenderas att användas för att analysen ska ha 
rätt inställningar, finns i den bifogade .Fem filen. För att underlätta för läsaren kommer de olika 
inställningarna att kort förklaras. 

3.9.1 Kontrollkort 
Kontrollkort är globala inställningar som har inverkan på hela modellen inklusive alla laststeg. Det 
finns en mängd olika kontrollkort som kan användas och är beroende av vilken sorts modell som ska 
analyseras och vilka analyser som ska utföras. De kontrollkort som rekommenderas för en 
stabilitetsanalys av en heltrucksmodell är:   

• SYSSETTING 
• GLOBAL_OUTPUT_REQUEST 
• PARAM 

3.9.1.1 Syssetting 
Används för att ställa in inställningar för lösaren kopplat till bland annat datorns hårdvara. Det kan 
till exempel specificeras hur mycket RAM-minne som finns att tillgå till lösningen eller hur många 
processorkärnor som ska användas. Den inställning som rekommenderas för detta kort är  

• SYSSETTING 
o NPROC_CPU (8) 

Detta berättar för lösaren hur många processorkärnor som ska användas. Siffran 8 i exemplet ovan 
anger att 8 processorkärnor skulle användas i analysen. Antalet processorkärnor som ska användas 
kan ställas in på flera olika sätt men det kan vara smidigt att definiera detta som ett kontrollkort.  

3.9.1.1.1 Kommentar 
Denna inställning är endast relevant för lokala analyser, och inställningar som görs direkt i Optistruct 
går före dessa inställningar. Därför kommer till exempel klustret fortfarande att använda fler kärnor. 

3.9.1.2 GLOBAL_OUTPUT_REQUEST 
Detta kontrollkort styr vilka resultat som ska sparas. Med andra ord styr detta vad som senare kan 
visas av Post-processorn. De inställningar som bör användas för detta kort är beroende av vilka 
analyser som ska utföras och vilka värden som därför är intressanta. Följande inställningar kan vara 
bra att ha som utgångspunkt: 

• GLOBAL_OUTPUT_REQUEST 
o CONTF 
o DISPLACEMENT 
o STRAIN 
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o STRESS 
o SPCF 

 
CONTF används för att erhålla kontaktkrafter, vilket är nödvändigt för att analysera hjultryck och för 
att verifiera att delar som borde vara i kontakt faktiskt är det. Det är också ett värdefullt verktyg för 
att verifiera att de kontaktkrafter som erhålls har en rimlig storlek.  
 
DISPLACEMENT används för att få förskjutningar, detta är nödvändigt för att kunna jämföra 
resultaten mot verkligheten. Det är även det bästa verktyget för att snabbt kunna utvärdera två olika 
modellers styvhet i relation till varandra. 
 
STRAIN används för få töjning, detta kan vara bra för att undersöka hur mycket hjulen deformeras 
för att verifiera om den valda materialmodellen är tillräckligt bra för att fånga alla lokala 
deformationer.  
 
STRESS används för att få spänningen, både för solida element men även 1D-element. Detta är 
nödvändigt för att kunna verifiera att till exempel ett delat hydraulikssytem är modellerat på ett 
korrekt sätt. 
 
SPCF används för att få ut de krafter som verkar på ett randvillkor. Denna inställning kan användas 
om det används randvillkor där det är viktigt att veta kraften. Till exempel om drivhjulsfjädern 
spänns fast med ett randvillkor, är det viktigt att kunna undersöka den kraften för att kunna beräkna 
hjultrycket. 
 
 

3.9.1.2.1 Kommentar 
Om någon av de tidigare nämnda inställningarna för utdatan med säkerhet inte behövs för analysen 
kan den med fördel tas bort för att minska analystiden, och den mängd data som behöver hanteras. 
Men då dessa analyser kan ta lång tid att köra kan det vara mer tidskrävande att köra om en analys 
för att en specifik utdata saknas. 

 

3.9.1.3  PARAM 
Detta kontrollkort styr de parametrar som styr hur modellen ska lösas. Dessa är beroende av vilka 
analyser som ska utföras och hur modellen är uppbyggd. De inställningar som är rekommenderade 
att användas är: 

• PARAM 
o CHECKEL 

▪ CHECKEL_V1 (NO) 
o LGDISP 

▪ LGDISP_V1 (1) 
o CONTFEL  

▪ VALUE (YES) 
o I64SLV 

▪ I64SLV (YES) 

Datorberoende parameter 



18 
 

o HASHASSM 
▪ HASHASSM (YES) 

 
CHECKEL styr om det ska utföras en kontroll av alla element i modellen eller inte. Det är i regel en 
bra sak att låta Optistruct kontrollera alla element. Men för att hålla nere analystiden kan det vara 
av intresse att modellera vissa delar med en sämre mesh än vad Optistructs kontroll skulle tillåta. 
Detta kan göras på lokala komplicerade områden eller på delar som inte påverkar stabiliteten till en 
stor grad.  
Det kan för de fallen vara bättre att utföra manuella kontroller. Dessa kan nås med kortkommandot 
F10. 
 
LGDISP anger om lösningen ska tillåtas innehålla stora deformationer. Detta är nödvändigt för att 
lasternas position ska uppdateras för varje lastinkrement. För att hyperelastiska materialmodeller 
ska kunna användas måste stora deformationer också vara tillåtna.  
 
CONTFEL aktiverar användandet av så kallade kontaktvänliga element. Detta kontrollkort 
rekommenderas av tillverkaren att användas om modellen innehåller kontakvillkor mellan andra 
ordningens solida element. En heltrucksmodell kommer att innehålla dessa problem och därför bör 
detta kortet vara aktivt 
 
I64SLV anger att en 64-bitars lösare ska användas. Denna inställning rekommenderas för stora 
modeller med flera laststeg 
 
HASHASSM är en inställning som kan användas för att aktivera en ”HASH-TABLE”-baserad lösare. 
Denna kan användas för att minska mängden RAM-minne som krävs av lösaren. Detta kan vara 
användbart om en stor modell ska lösas lokalt på en dator med begränsat RAM-minne. Denna 
inställning kan dock medföra längre analyser och rekommenderas därför inte om datorn har 
tillräckligt med RAM-minne eller om modellen ska köra på klustret. 
 

3.9.2 Load Collectors 
Det finns även inställningar för hur modellen ska lösas som är kopplade till ”Load collectors” istället 
för kontrollkort. De lastkollektorer som rekommenderas för en analys av en heltrucksmodell är  

• Load Collectors 
o NLPARM 

▪ DT (0.0005) 
o NLOUT 

▪ NINT (50) 
o NLADAPT 

▪ DTMAX (0.02) 
o CNTSTB 

▪ S1 (1e-6) 
▪ Scale (1) 
▪ TFRAC (0.1) 
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NLPARM måste användas om en ickelinjär analys ska utföras. DT anger hur stort det första 
lastinkrementet ska vara. Om många analyser ska utföras kan det vara bra att kolla på .OUT-filen 
efter en analys för att undersöka hur litet initialsteg som behövs. Om inget värde anges kommer 0.1 
att anges som det initiala lastinkrementet. För ett fall då det initiala inkrementet behöver vara till 
exempel 0.0005 måste lösaren stega ned till det värdet för att kunna börja räkna. Detta är en 
inställning som kan spara lite tid och är därför lika bra att göra om många analyser ska utföras. 

NLOUT anger för hur många lastinkrement som utdata ska sparas för. Detta värde kan ändras 
beroende på hur noggrann analys som krävs. Men det ska noteras att data endast kan sparas om det 
finns tillräckligt många utförda laststeg. Detta betyder att om NINT är satt till 100 för att erhålla 100 
lastinkrementsresultat men lösaren bara behöver 10 inkrement för att lösa modellen kommer 
endast 10 resultat sparas. Detta kan ordnas med hjälp av NLADAPT.  

NLADAPT kan styra bland annat hur stora lastinkrement som lösaren tillåts använda. DTMAX kan 
ändras för att erhålla en önskad mängd lastinkrementsresultat i kombination med NLOUT. Det är 
dock viktigt att notera att minskad steglängd ger en längre analystid. Därför måste en avvägning 
göras för hur noggrant resultatet måste vara och hur lång tid lösningen får ta. Om flera laststeg 
används kan det också vara bra att skapa olika NLADAPT för dem baserat på hur noggrant resultat 
som behövs för varje steg. 

CNTSTB aktiverar kontaktstabilisering vilket kan göra att komplicerade kontaktvillkor lättare 
konvergerar. Detta rekommenderas om modellen innehåller glidnings-och friktionskontakter. Om 
endast Freeze kontakter används behövs inte denna inställning. Viktigt att tänka på är att denna 
kontaktstabilisering kan göra vissa kontaktvillkor stelare än vad de borde vara. 

 

3.9.2.1 Kommentar 
Alla ”Load collectors” ska refereras av ett laststeg för att vara aktiva. Det laststeg som 
rekommenderas till dessa heltrucksmodeller är Non-linear quasi-static 

 

4 Hyperview-analys  
Efter att modellen har lösts med valfri lösare kan den öppnas i Hyperview för att analyseras.  

4.1 Felsökning av modell 
För att säkerställa att modellen är korrekt finns en del punkter som kan kontrolleras: 

• Rimliga deformationer 
• Hjultryck 
• Spänningar i 1D-element 
• Kontaktkrafter 
• Kroppars interagerande med varandra 
• Instabila lastinkrement 

4.1.1 Rimliga deformationer 
Kontrollera att trucken deformeras som förväntat. Vad som kan anses vara en rimlig deformation får 
avgöras från fall till fall och baseras antingen på tidigare gjorda mätningar på liknande truckar eller 
ingenjörsmässiga antaganden. Stativutböjning i olika led, böjning av enskilda komponenter eller 
chassi-deformationer är exempel på områden som kan observeras.  
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4.1.2 Hjultryck 
För att säkerställa att trucken belastas korrekt ska summan av de krafter som alla hjul utövar mot 
underlaget vara densamma som den kraft som trucken är belastad med samt truckens egentyngd. 
Om dessa inte överensstämmer kan randvillkoren vara fel alternativt att något kontaktvillkor inte är 
korrekt definierat och då skapar krafter som inte borde vara med i beräkningen. 

 

4.1.3 Spänningar i 1D-element 
För att säkerställa att cylindrar och kedjor har korrekta spänningar bör en snabb överslagsräkning 
göras gällande vilka krafter som de borde ta upp samt vilken tvärsnittarea de elementen har.  

Ännu en kontroll som bör utföras är om de CBUSH-element som används i hjullagren tar upp laster i 
önskade riktningar och att de inte tar upp någon last i det led de ska rotera kring. Om lagringen 
skulle ta upp last i ett led det inte borde kan detta bero på att koordinatsystemet som elementet 
använder som referens inte är korrekt definierat.  

För att säkerställa att trissorna är korrekt modellerade bör samma spänning fås i kedjan på bägge 
sidor av trissan. Om samma värde på spänningen inte erhålls kan detta bero på att trissan inte är 
korrekt modellerad, att lagringen inte har korrekta egenskaper eller att koordinatsystemet inte är 
korrekt definierat. 

 

4.1.4 Kontaktkrafter 
För att avgöra om kontakter mellan olika delar i trucken har rätt egenskaper är det viktigt att 
undersöka de kontaktkrafter som uppstår mellan dem. Det kan vara svårt att intuitivt avgöra vilken 
storlek krafterna bör ha, det räcker ofta med att ha en uppfattning om vilken storleksordning de bör 
vara inom. Här är det bra att undersöka kontakten mellan rullarna och balkarna i stativet, det bör 
kontrolleras att inga singulariteter uppstått som ett resultat av dåligt definierade villkor eller 
liknande. Om singulariteter uppstår kan dessa vara ett resultat av ett för dåligt elementnät som 
skapar skarpa kanter. 

Det bör även undersökas ifall kontaktkrafterna upphör när till exempel hjulen lämnar marken. Om 
kontaktkraften fortsätter att verka i ett sådant läge kan det bero på att för mycket 
kontaktstabilisering används.  

 

4.1.5 Kroppars interagerande med varandra 
För att se om modellens olika komponenter agerar på önskat sätt gentemot varandra kan det vara 
bra att ha sett en liknande truck i verkligheten för att avgöra hur en truck bör bete sig. 

Några konkreta saker att leta efter är om några av komponenterna går in i varandra på grund av 
feldefinierad kontakt eller brist på kontaktvillkor. Det är även bra att notera om alla 1D-element är 
låsta i önskade riktningar eller om de deformeras på fel sätt. 

4.1.6 Instabila laststeg 
Om analysen är av typen ”non-linear quasi-static” måste alla lastinkrement vara statiska. Om detta 
inte skulle vara fallet kan programmet skapa ett stabilt laststeg genom att överdrivet deformera 
element så att de kommer i kontakt med varandra. Detta kan ske som ett resultat av att den 
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uppfångningsmekanism som sitter ovanför ena länkhjulet är placerad för högt upp eller har ett 
felaktigt definierat kontaktvillkor.  

 

4.2 Analys av stabilitet 
När modellen kontrollerats och inga fel identifierades kan analysen ta vid. Beroende på vilken truck 
som analyseras och hur modelleringen gått till kan det vara mer eller mindre svårt att avgöra när i 
tippningsförloppet som instabilitet uppstår. I vissa modeller går det lätt att avgöra genom att 
observera hur mycket ena länkhjulet lättar från marken och vissa modeller kräver lite mer finess. Om 
det senare är fallet kan följande tillvägagångssätt användas. 

För att avgöra var i ett tippningsförlopp instabilitet kan inträffa bör verktyget som visar 
förskjutningar i önskad riktning tillsammans med ingenjörsmässig intuition användas. Det 
lastinkrement där instabilitet uppstår är i regel kopplat till att förskjutningar i stativet och länkhjulet 
plötsligt ökar snabbare än tidigare lastinkrement. 

När ett intressant läge i förloppet isolerats exporteras den i sitt deformerade läge genom att 
använda ”Export solver deck” och formatet Optistruct. Exempel på ett intressant läge kan ses i Figur 
10. Exempel på hur exporteringen går till ses i Figur 11 och Figur 12. 

 
Figur 10 visar hur ett intressant steg i tippningsförloppet kan se ut. 
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Figur 11 visar hur en deformerad modell exporteras från Hyperview. 

 
Figur 12 visar hur en deformerad modell exporteras från Hyperview. 

 

För att analysera den deformerade trucken bör den åter importeras i Hypermesh. Detta görs 
lämpligast genom att först importera den odeformerade truckmodellen. Därefter importeras den 
deformerade konfigurationen på den genom: 

Import > Custom 

För att behålla korrekta egenskaper för modellen ska enbart nodernas position importeras, detta 
säkerställs genom att trycka på knappen ”Select entities” och därefter bocka ur alla alternativ utom 
just ”nodes”. Viktigt att säkerställa för att få en korrekt modell är att rutan ”FE overwrite” är 
aktiverad innan importeringen sker. Exempel på detta ses i Figur 13. 
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Figur 13visar hur en deformerad konfiguration av en modell appliceras i Hypermesh. 

 

För att avgöra om modellen har blivit instabil kan tyngdpunktens position i förhållande till tipplinjen 
utvärderas. Tipplinjen kan antas gå från en punkt i mitten av den kontaktyta som det belastade 
länkhjulet delar med underlaget till en punkt mellan de kontaktytor som stödhjulen på samma sida 
av trucken delar med underlaget. Mellan dessa punkter bör en vektor skapas för att senare visuellt 
kunna avgöra om instabilitet har inträffat. Exempel på hur denna vektor kan se ut ses i Figur 14. 

Den analyserade truckens laster är definierade i sådan riktning att de simulerar lutning men trucken i 
sig måste roteras kring sin tipplinje för att simulera faktisk lutning. Trucken bör därför roteras med 
den önskade simulerade vinkeln kring den nyligen dragna tipplinjen. Bild på hur detta kan se ut ses i 
Figur 14. 
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Figur 14 visar hur rotationen kring tipplinjne kan se ut 

 

Instabilitet kan antas ha inträffat då truckens masscentrum passerat tippningslinjen i sitt 
deformerade, roterade läge. 

Masscentrum för trucken kan fås via: 

Post > Summary > Load > Optistruct > ctr_of_gravity > open > summary > yes 

En enkel visuell analys fås genom att skapa en punkt i truckens numera kända masscentrum och 
efter att ha dolt truckens alla komponenter inspektera rakt ovanifrån vilken sida av tippningslinjen 
punkten befinner sig på. Figur 15 visar hur denna inspektion kan se ut. I den vänstra bilden går det 
att ana att punkten precis har passerat tipplinjen, vilket vid närmre inspektion kunde bekräftas. 
Detta gör att det analyserade lastfallet är det första instabila lastfallet för den analyserade trucken. 

 
Figur 15 visar hur punkten som markerar truckens masscentrum förhåller sig till truckens tipplinje. 
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4.2.1 Kommentar 
Om trucken är belastad med en kraft istället för en massa på gafflarna måste en massa definieras 
innan masscentrum beräknas. För att beräkna korrekt massa ska den lastfaktor som trucken var 
belastad med i det laststeg då den deformerade modellen exporterades multipliceras med den 
maximala kraften. Exempel på hur korrekt vikt appliceras ses i Figur 16. Notera att om det 
undersökta lastinkrementet är 0.983 ska detta multipliceras med den maximala kraften för att få 
korrekt gaffellast. 

 
Figur 16 visar hur en massa appliceras på gafflarna för att få korrekt total massa på hela trucken. 

 

Denna process kan behöva upprepas till dess att det sista stabila laststeget identifierats. 
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5 Diskussion 
Denna metodik har endast testats på en ledstaplartruck av modellen SPE 140 TX HILO. Om truckar av 
andra modeller ska analyseras kan vissa aspekter i metodiken behöva ändras. Några exempel på 
specifikationer som denna metodik inte behandlar är ledstaplartruckar där stödbenen kan höjas. 
Denna metodik kan dock fungera som grund för det tankesätt som kan appliceras om en 
heltrucksmodell ska modelleras för att användas i stabilitetsanalyser. 

Metodiken behandlar inte heller parameterstyrning av modellen. Detta är något som kan vara 
användbart om många olika laster och lasthöjder ska undersökas. Detta är något som bör 
undersökas som ett komplement till metodiken för att underlätta ett annars tidskrävande 
modelleringsarbete. 

 

 


