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ORDLISTA 
Eltruck – I denna rapport avses eldrivna gaffeltruckar för inomhusbruk då ordet eltruck 

används. 

Företaget – I denna rapport benämns det företag som arbetet skett i samarbete med som 

Företaget. 

Gaffelvagn – Den i vertikalled rörliga anordningen som gafflarna är fästa på. 

Gejd – Två vertikala balkar, ofta I-balkar eller F-balkar, sammansvetsade till en struktur 

via olika typer av tvärstag. Gejden rör sig i vertikalled genom en teleskoperande rörelse 

där den skjuts upp ur stativramen. Ett stativ kan vara utan gejd (simplex-stativ), ha en 

gejd (duplex-stativ) eller ha två gejdrar (triplex-stativ). 

Löprullar – De rullar som sitter mellan stativets delar för att se till att gejdrar och 

gaffelvagn inte viks framåt och att dessa kan skjutas upp och ner i stativet. 

Shims – Tunna brickor som används för att skapa distans mellan två komponenter. 

Sideshift – Funktion för förflyttning av gafflarna i sidled. 

Sidostöd – En komponent som ska ta upp sidokrafter mellan de olika delarna i en 

gaffeltrucks stativ. 

Skjutstativtruck – En gaffeltruck med ett stativ som kan skjutas en bit framåt och 

bakåt. 

Stallage – Ställ/lagerhyllor där last på lastpallar kan ställas i flera nivåer. 

Stativ – Den konstruktion, vanligen på truckens framsida, på vilken gaffelvagnen går i 

höjdled.  

Stativram – Den fasta delen av stativet som sitter förankrat i trucken. Består vanligen 

av vertikala I- eller F-balkar förenade med tvärstag. 

U-vagn – Den del på en skjutstativtruck med vilken stativet kan skjutas framåt och 

bakåt. 
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ABSTRACT 

This master thesis was written in cooperation with a manufacturer of forklift trucks and 

has focused on a component called side bearing, which has the task to absorb the forces 

that may occur laterally in a forklift mast. This report is the result of an extensive pre-

study and a product development project. 

The pre-study included a survey and an evaluation of the existing side bearings. It 

resulted in the identification of two types of rolling side bearings and six types of 

sliding side bearings. The biggest challenge with the company’s side bearings was 

found to be the possibility of adjustment since the adjustments need to be both easy to 

do and stay in place. The pre-study also contained a competitor study, an analysis of 

designs in other product categories as well as estimates on the size of the lateral forces. 

During the product development project presented in this report has suggested 

improvements in the form of a new concept been developed. The new concept was 

developed to be able to replace several of the existing types of side bearings and this 

with improved adjustability without damaging the ability to absorb lateral forces. 
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SAMMANFATTNING 

Detta examensarbete är utfört i samarbete med en tillverkare av gaffeltruckar och har 

fokuserat på en komponent kallad sidostöd som har i uppgift att ta emot de krafter som 

kan uppkomma i sidled i en gaffeltrucks stativ. Denna rapport är resultatet av en 

omfattande förstudie och ett produktutvecklingsarbete.  

Den förstudie som gjorts innehöll en kartläggning och utvärdering av de befintliga 

sidostöden hos företaget och resulterade i att två sorters rullande sidostöd och sex 

varianter av glidande sidostöd kunde identifieras. Den största utmaningen för företagets 

sidostöd bedömdes vara justeringsmöjligheten då det bör vara både enkelt att justera 

stöden samt att justeringen måste vara stabil. I övrigt innehöll studien bland annat en 

konkurrentstudie, analys av konstruktioner hos andra produktkategorier samt 

beräkningar på sidokrafternas storlek.  

Under utvecklingsarbetet som presenteras i denna rapport har förbättringsförslag i form 

av ett nytt koncept tagits fram. Det nya konceptet är utvecklat för att kunna ersätta flera 

av de befintliga typerna av sidostöd och lättare kunna justeras utan att förmågan att ta 

upp sidokrafter försämras.  
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1 INLEDNING 

Detta examensarbete har utförts i samarbete med en tillverkare (fortsättningsvis kallad 

Företaget) av eldrivna gaffeltruckar för framförallt inomhusbruk (härefter kallade 

eltruckar) och har fokuserat på att undersöka sidostöd i gaffeltruckarnas stativ.  

Dessa sidostöd har som funktion att minska glapp och ta upp krafter i sidled mellan 

stativets delar vid snedbelastning så att utböjning i sidled minimeras [1]. De befintliga 

lösningarna på sidostöd har under arbetet kartlagts och utvärderats och därefter har ett 

nytt koncept utvecklats.  

1.1 BAKGRUND 

När en truck lyfter en last utövar lastens tyngd en kraft på gafflarna. Eftersom lastens 

tyngdpunkt inte ligger i linje med stativet genererar denna kraft ett moment på stativet 

(Figur 1). Dessutom är vanligen inte lasten perfekt balanserad vilket innebär att ett 

sidomoment uppstår (Figur 2). Blir något av momenten för stort kommer då stativets 

gejdrar att snedställas i förhållande till varandra. Detta i sin tur leder till att stativet 

svajar och i värsta fall kan någon komponent gå sönder så att stativet inte klarar av att 

höja/sänka lasten. Det största momentet, det som Figur 1 visar, är väl kompenserat för i 

stativets design. Detta genom att gejdrarna har rullar som håller stativet både rörligt och 

stadigt i denna riktning (Figur 3). Utan dessa skulle stativet bli mindre stabilt och lätt 

låsa sig. [1] 

I sidled finns mindre plats mellan gejdrarna vilket gör att det kan vara svårt att få plats 

med rullar som stabiliserar i sidled, särskilt hos mindre stativ. Däremot finns det en del 

alternativa lösningar, i form av olika sidostöd, för att kompensera för detta moment men 

ingen enskild standardlösning. Då samlad dokumentation om dessa olika lösningar 

innan detta arbete saknades efterfrågade Företaget sådan dokumentation. Även nya 

idéer på hur stabilitet i sidled skulle kunna lösas efterfrågades. [1] 

 

Figur 1 – Distansen mellan lastens tyngdpunkt och stativet gör att ett moment bildas av 

tyngdkraften. 
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Figur 2 – Stativet vid helt rak belastning (vänster) respektive sned belastning (höger). 

 

Figur 3 – Delar av stativ utan rullar (vänster) och med rullar (höger)  

1.2 SYFTE 

Syftet med detta arbete är att förbättra funktionen i framtida truckar producerade av 

Företaget. Detta genom att förbättra stativets sidostöd och förenkla framtida 

utvecklingsarbete inom området stativ med hjälp av indexering av nuvarande sidostöd.  

1.3 MÅL 

Målet med detta arbete har dels varit att kartlägga alla de sidostöd som finns hos 

Företagets gaffeltruckar och dels att ta fram ett nytt koncept av sidostöd. 

Kartläggningen skulle innehålla en beskrivning av alla sidostöd, vilka problem som 

finns hos dessa och ett exempel på vilka krafter ett sidostöd kan utsättas för. Det nya 

konceptet skulle utgå från all information som samlats in under arbetet och vara 

anpassat för att klara de krav som ställs på ett sidostöd. Arbetets tidsram var 20 veckor. 
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1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR 

F.1. Vilka är sidostödens funktioner? 

F.2. Vilka olika varianter av sidostöd finns i nuläget hos Företaget? 

F.3. Vilka styrkor och svagheter har Företagets befintliga sidostöd? 

F.4. Finns det någon lösning hos en annan produkt som kan appliceras på 

sidostöden? 

F.5. Vilka krafter utsätts ett sidostöd för? 

F.6. Kan sidostödens funktion lösas på ett bättre sätt och i så fall hur? 

1.5 LEVERABLER  

Följande skulle levereras i arbetets slutskede: 

 Sammanställning och utvärdering av befintliga lösningar på Företaget 

 Konkurrentstudie 

 Resultat från approximativa beräkningar av sidokrafternas storlek 

 Konceptbeskrivning 

 CAD-modell av det koncept som utvecklats under arbetet 

1.6 AVGRÄNSNINGAR 

Arbetet har fokuserat på Företagets lyftande eltruckar, såsom skjutstativtruckar och 

staplare, och konkurrenters truckar undersöktes endast i den mån det var möjligt med de 

konkurrenttruckar som redan fanns hos Företaget. Kraftberäkningarna gjordes inte för 

alla truckmodeller och varianter av sidostöd utan avgränsades till ett exempel då 

beräkningar på flera olika stativ skulle ta för mycket tid i anspråk. Arbetet har fokuserat 

på stativets mekaniska delar och avgränsat sig från hydrauliska komponenter och 

elektronik då dessa områden låg utanför uppdraget. 

1.7 TILLGÅNGAR 

På Företaget har tillgång till expertis inom området utnyttjats. Däribland konstruktörer 

med erfarenhet av sidostöd, beräkningsingenjörer med kunskap om kraftberäkningar för 

truckar samt montörer med praktisk erfarenhet. Utöver detta har möjlighet att studera 

truckar i olika stadier i monteringen i Företagets fabrik funnits. Tillgång till fysiska 

komponenter såväl som hela Företagets CAD-databas inklusive ritningar har också 

funnits under arbetet. 

1.8 RAPPORTENS UPPLÄGG 

Denna rapport börjar med en inledande del följt av kapitel 2 Teori där teori som varit 

relevant för arbetet presenteras. Därefter kommer kapitel 3 Metodik där de metoder som 

använts under arbetet tas upp. Följande kapitel, kapitel 4 Kartläggning av befintliga 

sidostöd till och med kapitel 11 Detaljdesign, förklarar de olika moment som 

genomförts under arbetet. Här har varje delmoment i arbetet sitt eget kapitel där 

genomförande, resultat och diskussion av det specifika delmomentet finns 

dokumenterat. Därefter finns ett resultatkapitel där slutresultatet visas och ett 

diskussionskapitel där slutresultatet och arbetet i sin helhet diskuteras. Rapporten 

avslutas med slutsatser som dragits från arbetet följt av en referenslista och bilagor.
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2 TEORI 

Nedan presenteras den teori som varit relevant för arbetet. 

2.1 GAFFELTRUCKENS UPPBYGGNAD 

En gaffeltruck består av många olika delar och finns i många olika varianter men i detta 

arbete har fokus endast legat på stativet och dess kringliggande delar som har till uppgift 

att lyfta last. 

2.1.1 STATIV 

Stativet består i stora drag av fyra olika huvudkomponenter:  

 hydraulik och lyftsystem 

 gaffelvagn – den enhet som rör sig i höjdled längs stativet på vilken gafflarna är 

fästa 

 stativram – den delen av stativen som är fäst vid trucken och är den fasta delen i 

den teleskoperande funktionen  

 gejd/gejdrar – den/de teleskoperande rörliga delarna i stativet 

Se Figur 4 för en översiktsbild. 

 

Figur 4 – Sidovy på en gaffeltruck 

De komponenter som ingår i den teleskoperande funktionen, stativramen som stel bas 

och gejdrarna som rörliga komponenter, består vanligen av I-balkar (även andra balkar 

såsom F-balkar förekommer) sammanhållna av tvärstag i stål. De är placerade så att 

varje nytt segment är lite smalare och är placerat lite längre fram (se Figur 5 men notera 

att tvärstagen inte visas i denna figur). Detta gör att gaffelvagnen alltid kan röra sig fritt 

längs den främsta gejden, oavsett position. [1] 

Den glidande funktionen mellan de teleskoperande komponenterna sköts med löprullar. 

Den balk som är ytterst av två närliggande balkar, det vill säga i lägre position vid 

upphöjt läge, har en rulle på toppen riktad mot den balk som är innerst, det vill säga har 

en högre position i fullt uppfällt läge. Den inre balken har en rulle vid sin botten riktad 

mot den yttre balken. I den änden rullen är monterad är en av balkens flänsar nedkapad 
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för att ge plats. Figur 6 och Figur 7 illustrerar rullarnas arrangemang. Rullarnas 

diameter är mycket nära avståndet emellan flänsarna där de ska rulla vilket gör 

konstruktionen toleranskänslig. Vanligen har ett stativ ett mindre urval rullar med olika 

diameter som kan monteras beroende på aktuellt toleransutfall. [1] 

 

Figur 5 – Toppvy på stativet. Den ljusblå gejden är den som kommer att ha den högsta 

positionen i upphissat läge.  

 

Figur 6 – Sidovy på balkarna i stativramen och gejderna sett inifrån stativets mitt till 

vänster.  Sidovy på stativramen och gejderna sett utifrån stativet till höger.  

 

 

Figur 7 – Perspektivvy på stativram/gejderkopplingen. 
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2.1.2 SIDOSTÖD 

Sidostöd är de komponenter som sitter mellan balkarna på de olika stativdelarna, det vill 

säga mellan stativram och gejd eller mellan två gejdrar, och tar upp krafter samt 

stabiliserar stativet i sidled. Även gaffelvagnar och höjbara förarplattformar har oftast 

sidostöd. [1] 

2.2 OLIKA TRUCKTYPER 

Företaget har många sorters truckar med stor variation i storlek, konstruktion och 

användningsområde. Fyra huvudtyper av truckar där sidostöd används kan ses här 

nedan. 

2.2.1 LITEN ORDERPLOCKARE MED FÖRARLYFT 

Bland de minsta truckarna med sidostöd som Företaget tillverkar är en typ av truck som 

kallas orderplockare. En liten orderplockare med förarlyft kan se ut som Figur 8 visar 

och kan exempelvis användas till att i ett lager plocka ihop produkter till en specifik 

beställning. Med en liten orderplockare med förarlyft kan förarplattformen höjas för att 

föraren ska kunna nå produkter även en nivå upp. [2] 

 

Figur 8 – En liten orderplockare från sidan, ovanifrån och framifrån. 

2.2.2 SKJUTSTATIVTRUCKAR 

Det finns en sorts truck där stativet kan skjutas framåt och bakåt (se Figur 9). Fram på 

dessa truckar finns en så kallad U-vagn vid vilken stativet är fäst. Trucken har två 

kraftiga framåtriktade balkar, så kallade stödben, på vilka U-vagnen och stativet kan 

skjutas fram och tillbaka. U-vagnen har rullar som går i stödbenens balkar på samma 

sätt som en gaffelvagn kan åka upp och ner i ett stativs gejd. [2] 

 

Figur 9 – En skjutstativtruck från sidan, ovanifrån och framifrån. 
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2.2.3 STAPLARE 

Staplare är en sorts gaffeltruck som lämpar sig för att transportera och lyfta upp/ner 

tyngre laster i lager med stallage i flera nivåer. De finns i många olika storlekar och 

varianter men exempelvis kan en mellanstor staplare med förarhytt se ut som i Figur 10. 

[2] 

 

Figur 10 – En mellanstor staplare med förarhytt från sidan, ovanifrån och framifrån. 

2.2.4 SMALGÅNGSTRUCK 

I lagerlokaler med smala gångar mellan höga stallage passar en smalgångstruck bra. Till 

skillnad från de flesta andra gaffeltruckar behöver en smalgångstruck inte vändas 90° i 

gången för att kunna lyfta lastpallar i och ur stallagen utan har redan gafflarna vinkelrätt 

mot körriktningen. Smalgångstruckar finns både med och utan förarlyft. I Figur 11 visas 

en stor smalgångstruck med förarlyft där förarhytten sitter på ett stort stativ och ett 

mindre stativ för gaffelvagnen är fäst framför hytten där föraren lätt kan se gafflarna. [2] 

 

Figur 11 – En förarlyftande smalgångstruck från sidan, ovanifrån och framifrån. 

2.3 MATERIAL FÖR GLIDLAGER 

Här följer korta redogörelser för de tre vanligaste materialen till glidlager. 

2.3.1 BRONS 

Brons är en relativt vanlig komponent i lager av olika typer. Legeringen har generellt 

låg metall-på-metall-friktion samt god hållfasthet, vilket gör det lämpligt för denna 

applikation. Varianter med bly har en något självsmörjande funktion vilket är bra då 

glidlager kan vara svåra att smörja. Dock reducerar blyinnehållet materialets hållfasthet 

något och blyhalten blir då en avvägning mellan de vinningar som görs tack vare bättre 

smörjning och de förluster som uppstår på grund av ett vekare material. En fördel med 

de något mjukare varianterna är att risken för repor på omgivande komponenter 

minskar. [3] 
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2.3.2 POLYAMID 

Polyamid (PA) är en vanlig konstruktionsplast med goda mekaniska egenskaper. Plasten 

tål konstanta användningstemperaturer upp till 120°C men kan vara relativt spröd vid 

låga temperaturer utan vidare modifikation. Dessa modifikationer sker vanligen med 

hjälp av tillsatser av olika slag. Plasten är återvinningsbar och varianter tillverkade av 

förnybara råvaror finns att tillgå. Förutom sprödhet vid låg temperatur har plasten även 

en förmåga att absorbera fukt ur luften, något som gör att de mekaniska egenskaperna 

försämras. Flera varianter av plasten finns varvid de flesta fokuserar på att åtgärda detta 

problem samt bygga vidare på plastens höga värmetolerans. Polyamid finns även i 

livsmedelgodkända utföranden. Vanligaste varianterna är PA6 och PA66. [4] 

2.3.3 POLYOXIMETYLEN 

Polyoximetylen (POM) är den styvaste av de oarmerade konstruktionsplasterna. Den 

har även god resistens mot krypning och kemikalier, utmärkta fjäderegenskaper och bra 

utmattningsegenskaper. Plasten går att återvinna, men det är i dagsläget billigare att 

använda nyproducerad snarare än återvunnen plast. Det finns två huvudtyper av POM; 

homopolymer och copolymer. Den senare har något sämre mekaniska egenskaper i 

utbyte mot ökar resistens mot varmt vatten. Plasten har en låg friktionskoefficient.  

POM absorberar inte fukt och dess egenskaper förändras mycket lite i spannet 

mellan -40°C och 80°C. Däremot håller den endast upp emot 120°C under kortare 

perioder och temperaturer högre än detta bör absolut undvikas. Vidare har plasten en 

tendens att gnissla lite och är dyrare än andra mindre robusta konstruktionsplaster. POM 

finns även att få i livsmedelsgodkänt utförande. [4] 
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3 METODIK 

Detta examensarbete inleddes med en stor informationsinsamling om problematiken 

kring sidostöd i allmänhet och företagets sidostöd i synnerhet. De sidostöd som hittats 

på Företaget sammanställdes sedan. Därefter gjordes en undersökning av sidostöd hos 

konkurrenter men även på snarlika produkter. Sedan utfördes en beräkning på de krafter 

som sidostöden kan utsättas för. Denna del byggde på den tidigare insamlade 

informationen. När detta sedan var klart ställdes en kravspecifikation upp. Med hjälp av 

kravspecifikationen utvärderades sedan främst företagets sidostöd men även de som 

hittats i externa applikationer. Utifrån utfallet av detta kunde förbättringsmöjligheter 

identifieras och nya koncept genereras. De genererade koncept utvärderades sedan för 

att finna det mest lovande som slutligen fick gå vidare till detaljdesign. Examensarbetets 

process i sin helhet visualiseras i Figur 12. 

 

Figur 12 – Grafisk representation av projektets gång. 

Under arbetet har ett flertal olika metoder använts i de olika delmomenten. De metoder 

som använts presenteras här nedan. 

3.1 LITTERATURSTUDIE 

En litteraturstudie kan användas både för att få information om produktkategorin och för 

att hitta metoder att använda under arbetet. Sökningar kan göras på internet och 

särskilda databaser och litteraturen kan vara exempelvis artiklar, böcker, riktlinjer och 

standarder. [5] 

3.2 OSTRUKTURERAD INTERVJU 

Ostrukturerad intervju är en metod där intervjupersonen till stor del styr intervjun 

genom att frågorna är öppna och intervjupersonen kan ta upp de ämnen som han eller 

hon anser vara relevanta. Intervjuaren kan sedan ställa följdfrågor baserade på det 

intervjupersonen tagit upp. Denna metod är lämplig då intervjuaren har dåligt med 

kunskap om ämnet jämfört med intervjupersonen och därmed har svårt att i förväg 

avgöra vilka frågor som kan bli relevanta. Metoden lämpar sig också bäst då resultaten 

från olika intervjuer inte behöver jämföras så mycket med varandra. [5] 
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3.3 STUDIE AV INCIDENTRAPPORTER OCH HISTORIK 

En metod som kan användas för att få kunskap om en produkt och dess brister är att 

studera incidentrapporter och liknande skriftlig dokumentation. Ur detta tas information 

om problem som förekommit hos produkten ut och sammanställs. Detta för att få en bild 

av vilka fel som funnits och hur frekvent de har förekommit. Det krävs då att de flesta 

problemen faktiskt har dokumenterats på ett bra sätt och risken finns alltid att små 

problem som uppstår ofta inte dokumenterats eftersom operatörerna är så vana vid dem. 

[5] 

3.4 UNDERSÖKNING AV KONKURRENTERS PRODUKTER 

Vid produktutveckling är det bra att veta hur konkurrenternas produkter är konstruerade. 

Denna information kan ge mycket idéer till konceptutvecklingen och göra det enklare 

att få ut en konkurrenskraftig produkt på marknaden. Analysen görs vanligen genom att 

köpa in konkurrentens produkter och studera dessa på detaljnivå så mycket som möjligt 

och sedan dokumentera och utvärdera produkternas konstruktion. [6] 

3.5 STUDERA PATENTBESKRIVNINGAR 

För att få information om tidigare produkter och innovationer kan patent som tagits för 

dessa studeras. Utifrån en patentbeskrivning kan mycket information fås om 

innovationens konstruktion, dess uppfinnare, kunskap som legat till grund för 

innovationen och så vidare. En nackdel är dock att patent ofta bara behandlar en liten 

del av en produkt då endast denna nya del är det som patenteras. [7] 

3.6 BRAINSTORMING 

Brainstorming är en enkel metod som går ut på att deltagarna helt enkelt funderar på ett 

specifikt problem och därefter delger de associationer de har. Metoden bygger på fyra 

huvudregler som är: 

 Debattera och kritisera ej – detta kan hämma kreativiteten. 

 Kvantitet över kvalitet – tanken är att skapa många idéer, förfining kommer 

senare. 

 Våga vara vild – låt kreativiteten strömma fritt, en till synes galen idé kanske 

senare kan anpassas till eller inspirera en riktigt bra idé. 

 Mutera och kombinera – bra idéer kan vara förändringar eller kombinationer av 

gamla.  

Reglerna är till för att se till att inget dödar kreativiteten och se till att så många idéer 

som möjligt genereras. Metoden är utmärkt för att sammanställa enklare 

lösningsmöjligheter genom att utnyttja befintlig kunskap vilket gör den till en perfekt 

metod för att få fram ett stort antal idéer i början av ett arbete. [8] 
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3.7 FEM/FEA 

FEM (finit elementmetod) är en kraftfull metod för att simulera fysik. Den praktiska 

applikationen av metoden kallas vanligen FEA (finit elementanalys). FEM/FEA 

används för en mängd olika beräkningar på exempelvis magnetfält, gas- och 

vätskeflöden, temperaturfält, mekaniska lastfall och hållfasthet.  

3.7.1 GENERELLT OM FEM/FEA 

Metoden bygger på att bryta ned problemrymden i många betydligt mindre områden. 

Detta kallas vanligen att göra en mesh (”nät” eller ”maskor”). Meshen består generellt 

av områden, meshelement, med fyra, fem eller sex sidor (tetra-, penta- eller hexaeder) 

där sidorna är antingen tre- eller fyrkantiga. Vanligen består meshen inte av så pass räta 

och konsekventa former som dessa men de är bra exempel för att visualisera konceptet. 

Figur 13 framställer de vanligaste formerna grafiskt. [9] 

 

Figur 13 – Diverse vanliga former i en mesh. Från vänster: regelbunden tetraeder, 

oregelbunden tetraeder, pyramid (eller pyramidisk pentaeder), oregelbunden pyramid 

(eller pyramidisk pentaeder), kub (eller regelbunden hexaeder) och slutligen en 

oregelbunden hexaeder. 

Ekvationer för problemet ställs sedan upp lokalt för varje mindre område. Ju mindre 

områdena är ju fler av dem får plats inom samma volym vilket följaktligen leder till fler 

ekvationer och därmed fler datapunkter vilket leder till en mer detaljerad lösning. De 

lokala ekvationerna sammanställs sedan till ett ekvationssystem som löses med hjälp av 

gräns- och startvillkor. Då dessa ekvationssystem kan vara mycket stora och 

komplicerade är analytiska lösningar svåra och numeriska iterationer att föredra. Allt 

detta gör att metoden först och främst utförs via datorer även om det är teoretiskt 

möjligt att göra för hand. [9] 

Även med datorers hjälp är det omöjligt att simulera hela verkligheten samtidigt. Därför 

används tidigare nämnda gräns- och startvillkor för att förenkla och begränsa 

simuleringsområdet. Kopplingar mellan meshen och omgivningen förenklas till 

mekaniska samband, vanligen stela eller roterande kopplingar. Inverkan från objekt 

utanför det undersökta området läggs in som krafter eller tryck istället. Om 

simuleringen är temperaturberoende läggs även dessa data in i förväg. [9] 

Exakt hur verkligheten beter sig kan ibland vara svårt att avgöra och simulera med 

formler. Därför är korrekt val av dessa utgångsvärden det absolut svåraste momentet vid 

praktisk användning av FEM/FEA. Alla de senare beräkningarna bygger vidare på dessa 

data och ett litet felaktigt antagande kan då resultera i helt orealistiska resultat. Det är 

därför viktigt att välja bra gräns- och startvillkor samt att betrakta resultatet av 

FEM/FEA med kritiska ögon tills det kan verifieras. [9] 
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3.7.2 GENERERA MODELL  

I detta steg skapas eller används en befintlig CAD-modell. Ibland kan vissa 

modifieringar krävas eftersom vissa detaljer, så som svetsfogar, ofta saknas. De 

områden som ska mätas, innehålla initiala krafter eller andra villkor behöver också 

skapas i detta steg. Generellt behöver områden där gräns- och startvillkor ska gälla 

separeras till egna ytor, lika så för områden som ska mätas på eller mötas med andra 

ytor. [9] 

3.7.3 SKAPA MESH 

Konverteringen från en vanlig CAD-modell till en mesh sker vanligen semiautomatiskt 

där den enda inputen användaren behöver ge är önskad meshstorlek. När meshstorleken 

väljs bör hänsyn tas till den datorkraft som finns att tillgå; självklart är en fin mesh att 

föredra men den tar också längre tid att beräkna. Vid exceptionellt komplexa 

geometriska möten kan manuell justering av meshen behövas men bör i högsta grad 

undvikas genom att istället justera ursprungsmodellen. Detta görs, om inte annat, för att 

dessa möten ofta är praktiskt omöjliga att konstruera i verkligheten. Ett exempel på hur 

ett meshelement kan se ut kan ses i Figur 14 där en tetraeder med paraboliska kantlinjer 

visas. De paraboliska kantlinjerna ökar möjligheten till deformation. [9] 

 

Figur 14 – Ett typiskt paraboliskt meshelement. 

3.7.4 STÄLL UPP GRÄNS- OCH STARTVILLKOR 

Detta steg är det mest kritiska då resultatet vilar på gräns- och startvillkoren. Samtidigt 

kan det vara svårt att verifiera dessa och avgöra om approximeringen av verkligheten är 

gjord på ett rimligt sätt. I det program som används sätter användare själv ut krafter och 

tryck på de ytor som representera yttre laster samt definierar material och om intressant 

tyngdacceleration. [9] 

3.7.5 SLUTFÖRBEREDELSER FÖR SIMULERING 

I detta steg markeras områden som är intressanta. Ytor inom simuleringsmodellen som 

ska ligga mot varandra länkas samman via några i programmet fördefinierade 

kopplingar såsom glidande eller enkelt liggande kontakter. [9] 

3.7.6 ITERERA FRAM LÖSNING 

Slutligen startas simuleringen och den tillåts att köra till de utvalda mätvärdena 

konvergerar. Eftersom simuleringen bygger på numeriska beräkningar och inte 

analytiska krävs ett antal iterationer av beräkningarna för att nå fram till ett acceptabelt 

svar. [9] 
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3.8 FUNKTIONSANALYS 

För att få fram vilka krav som ställs på en produkt kan en funktionsanalys göras. Ett sätt 

att göra detta (ibland kallad black-box-metoden) är att först ange produktens 

grundfunktion med input som går in i en låda och där förvandlas till den output som 

önskas. Sedan delas den funktionalitet som lådan innehåller upp i flera underfunktioner 

beroende av produktens komplexitet. För att sedan visualisera detta och få fram 

samband mellan olika underfunktioner ritas ett blockdiagram med alla underfunktioner 

som egna lådor inuti den ursprungliga stora lådan. Till och från varje underfunktion ritas 

alla inputs och outputs utifrån systemet eller till/från någon annan underfunktion, 

uppdelade i kategorierna information, material och energi. Efter detta grupperas 

underfunktionerna in i lämpliga delsystem så att komponenter senare ska kunna väljas 

enkelt. [5] 

3.9 MOSCOW 

Metoden MoSCoW är en enkel prioriteringsmetod för att ranka olika krav. Den används 

oftast när tidsrymden för ett projekt är begränsad för att ge en överblick över vilka krav 

som bör prioriteras. Uppdelningen sker enligt följande 

 Must have: de krav som produkten måste klara för att tillföra något av värde. 

 Should have: de krav som är högt värderade men ej essentiella. 

 Could have: de krav som är lågt värderade men som ändå kommer att 

observeras. 

 Won’t have: de krav som är så pass lågt värderade att de ej kommer att tittas på 

samt de krav som är orimliga att tillgodose.  

 [10] [11] 

I detta arbete valdes att modifiera metoden lite: ”Won’t have” har bytts ut mot 

”önskemål” och ”could have” har byts ut mot ”bör vara”. Detta eftersom resultatet av 

arbetet i detta fall kommer vara koncept och inte färdiga produkter vilket i sin tur flyttar 

fokus från vad som kan levereras rent produktmässigt till vad som vore optimalt att 

inkludera i ett koncept. 

3.10 CONCEPT SCORING 

För att kunna bedöma hur bra olika koncept är behövs oftast en saklig utvärdering och 

jämförelse mellan koncepten. En stor utmaning med att utvärdera och jämföra koncept 

är rimlighetsproblematiken. Innan ett koncept är helt testat och definierat kan det vara 

svårt att ordentligt bedöma genomförbarheten, särskilt då oplanerade problem alltid kan 

uppstå. Vidare kan det vara lätt att förkasta koncept bara för att de initialt ser 

svårgenomförliga ut. Detta leder till att oftast kommer projekt att gå vidare med koncept 

som ligger väldigt nära tidigare lösningar vilket i sin tur leder till att den enda 

utvecklingen som sker är inkrementell. Om däremot även de mera exotiska koncepten 

testas ökar chansen för ett riktigt genombrott. [12] 

Concept Scoring är en metod för att jämföra olika koncept mot varandra med avseende 

på de krav som ställs på produkten. Metoden går ut på att koncepten placeras längs med 

ovankanten i en matris och kraven på koncepten placeras längs vänsterkanten. Därefter 

ges varje krav ett värde utefter hur viktiga de är – exempelvis kan en 5:a indikerar att 

kravet är av högsta vikt och en 1:a indikerar krav av lägsta vikt. Varje koncept får sedan 
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en egen siffra till varje krav beroende på hur väl de uppfyller just det kravet. Även där 

rankas det ofta från en 1:a, som indikerar att kravet ej är uppfyllt, till en 5:a, att kravet är 

väl tillgodosett. Kravets värde och siffran för hur väl konceptet uppfyller kravet 

multipliceras sedan. Därefter summeras konceptets totala viktade kravuppfyllnadsgrad 

och detta värde kan jämföras emellan koncepten för att få en bättre bild av vilket som är 

lämpligast. [6] 

Eftersom Concept Scoring är en relativt omfattande metod är den lämplig att använda 

när mängden koncept är något mindre. Dessutom, eftersom en betydligt mer precis 

bedömning görs, måste koncepten vara tillräckligt definierade för att detta ska fungera. 

Dessa egenskaper gör den lämplig att även använda vid utvärdering av existerande 

lösningar. [6] 

3.11 PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSEN 

Produktutvecklingsprocessen består av ett flertal olika steg från förstudie till 

produktionsförberedelser. Ulrich och Eppinger [6] har delat upp denna process i sex 

olika faser med ett antal steg i varje fas. Den första fasen, fas 0, kommer egentligen före 

utvecklingens början och innehåller den planering som krävs innan utvecklingsprojektet 

startar. Fas 1 innehåller framförallt framtagning av specifikation för produkten och 

framtagning av ett eller flera övergripande koncept. Fas 2 går ut på att utveckla det 

valda konceptet och fastställa vilka olika delar produkten ska bestå av. Fas 3 är sedan 

detaljdesign där detaljerad utformning för varje komponent fastställs. Efter detta 

kommer fas 4 där den utvecklade produkten testas och förbättras utifrån testerna så att 

de satta kraven uppfylls. Den sista fasen, fas 5, innehåller de förberedelser som krävs 

för att sedan kunna starta storskalig produktion, så som att sätta upp en produktionslina 

och testa tillverkning av produkten. [6] 

Då detta arbetes utveckling bara sträckte sig till och med fas 3 och varje fas innehåller 

flera steg delades utvecklingsprocessen Ulrich och Eppinger [6] beskriver här upp i fler 

och mer specifika steg så som Figur 15 visar. 

 

Figur 15 - Den produktutvecklingsprocess som används i arbetet. 

3.12 SUSPENDING GROUP DEBATE 

Konceptgenerering kan göras både individuellt och i grupp och båda sätten har fördelar 

respektive nackdelar. Utveckling i grupp kan leda till bra koncept genom diskussioner 

men idéer kan också missas då individer lätt avbryts i sin tankeprocess om de samtidigt 

lyssnar på någon annan och de mer utåtriktade gruppmedlemmarna lätt tar över 

diskussionen. [13] 

En metod som kombinerar individuellt arbete och grupparbete för att undvika dessa 

problem är Suspending Group Debate. Metoden går ut på att problemet som ska lösas 

först diskuteras i gruppen, idégenerering genomförs individuellt och sedan används de 

olika idéerna till att i grupp få fram ett så bra koncept som möjligt. Viktigt att tänka på 
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är att ge den individuella idégenereringen gott om tid då de mer innovativa idéerna ofta 

kommer fram på slutet. Metoden har, jämfört med arbete helt i grupp, visat sig ofta 

kunna ge fler koncept, mer unika koncept och större spridning bland koncepten, det vill 

säga koncept som är mer olika varandra. [13] 

3.13 CONCEPT SCREENING 

För att välja ut koncept att gå vidare med kan Concept Screening användas. Metoden 

liknar Concept Scoring men är lite mindre djupgående.  Den går ut på att alla koncepten 

radas upp längs ovankanten av en matris och kraven på koncepten placeras efter 

matrisens vänsterkant. Därefter väljs ett koncept ut som referens och alla koncept och 

krav avgörs om konceptet klarar kravet bättre än referensen (+) eller sämre (-) eller lika 

bra. Sedan väljs konceptet med flest övertag (+) ut till referens och processen upprepas 

ett par gånger. [6] 

Metoden ger en bra fingervisning om rankningen inbördes hos en större mängd koncept. 

Dock tar den inte hänsyn till hur mycket bättre eller sämre ett koncept är än 

referenskonceptet. Däremot kan det vara relativt säkert att inte vidareutveckla koncept 

som är konsekvent svagare än referenskoncepten. Då koncepten inte behöver vara helt 

kvantifierade är metoden lämplig att applicera på koncept som inte är fast definierade 

såsom för att sålla bland koncept efter en omfattande konceptgenerering. [6] 
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4 KARTLÄGGNING AV BEFINTLIGA SIDOSTÖD 

Kartläggningen av de olika typerna av sidostöd som finns hos Företaget har till stor del 

skett med hjälp av ostrukturerade intervjuer där flera kunniga konstruktörer vid 

Företaget har delat med sig av sina kunskaper. Ostrukturerade intervjuer valdes då liten 

förkunskap om ämnet fanns och det därmed var svårt att förbereda frågor som kunde 

leda till att all relevant information samlades in. De personer som intervjuades var i 

detta fall mer kvalificerade än författarna att avgöra vilken information som var viktig.  

Ett stort antal CAD-modeller, ritningar och andra interna rapporter har också studerats 

för att få förståelse för sidostödens olika konstruktioner och hur dessa fungerar. För att 

få en ännu tydligare bild av konstruktionerna har även stativdelar, montering av stativ 

samt färdigmonterade stativ studerats i Företagets fabrik. Komponenter från de tre 

vanligaste sidostödsvarianterna har studerats extra noggrant. 

Både för att få en bättre förståelse av de olika sidostödsvarianterna och för att kunna 

förklara dem för läsaren har funktionsbeskrivningar gjorts för varje variant. Dessa 

beskriver, med både bilder och text, alla ingående komponenter och hur dessa fungerar 

för att kunna ta upp sidokrafter. Under arbetet med funktionsbeskrivningarna studerades 

CAD-modeller, ritningar och fysiska komponenter upprepade gånger och allt stämdes 

av med en kunnig konstruktör för att säkerställa att beskrivningarna blev korrekta. 

Totalt hittades åtta olika typer av sidostöd som används, har använts tidigare eller 

utvecklats men ej använts på Företaget. En konstruktör [14], som varit länge på 

Företaget och bör vara den som känner till flest typer av sidostöd, tillfrågades om han 

kände till några fler varianter, vilket han inte gjorde. Detta för att se om de flesta typer 

av sidostöd hade hittats. Från kartläggningen kunde det konstateras att det hos Företaget 

finns två huvudtyper av sidostöd; glidande och rullande. De glidande fungerar så att en 

speciell sidostödsdetalj anligger mellan komponenterna och glider däremot likt en släde. 

Dessa används vanligen på mindre konstruktioner såsom små stativ, gaffelvagnar och 

U-vagnar hos skjutstativ. De rullande sidostöden fungerar precis som kullagrade hjul 

som rullar mot stativdelarna. Dessa lösningar har generellt en lägre friktion vilket gör 

dem lämpliga för tyngre konstruktioner såsom de större stativen men kan också vara 

mer kostsamma att tillämpa. En sammanfattning av de åtta sidostödstyperna som 

hittades kan ses i Figur 16 följt av en mer ingående beskrivning av varje sidostöd. 
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Figur 16 – En sammanfattning av kartläggningens resultat. 

4.1 GLIDANDE SIDOSTÖD MED JUSTERSKRUV 

Nedan presenteras ett flertal olika varianter av glidande sidostöd som finns hos 

Företaget. Varianterna är presenterade med hjälp av ett par figurer. Den första figuren är 

en grafisk representation av sidostödets placering på truckarna. De tre vyerna är från 

sida, toppen samt fronten. De tre blåa elipserna märker ut sidostödens placering. Den 

röda streckade ramen märker ut vilken vy som de övriga två figurerna är baserade på. 

De övriga figurerna visar sidostödets funktion, dess justeringsförmåga och en 

sprängskiss. 

4.1.1 VARIANT 1 

Hos en del av Företagets mindre stativ för förarlyft används enkla sidostöd som glider 

mot stativramen. Figur 17 innehåller en grafisk representation av stödets placering. 

Dessa består av en bronsdetalj som sätts i axeltappen, utanför löprullen, och kan tryckas 

ut olika mycket med hjälp av en skruv inuti axeltappen. Om det finns ett stort glapp i 

sidled i stativet så skruvas skruven utåt och trycker då ut bronsdetaljen mot stativramen. 

Är glappet för litet så att stativet går trögt skruvas skruven in så att bronsdetaljen inte 

trycks ut lika mycket (se Figur 18). För att justeringen ska hålla positionen så gängas 

skruven ner i en låsande gänginsats som monterats i axeltappen (se Figur 19). Tidigare 

användes vanliga M-gängor men då krävdes omjustering relativt ofta då skruven lätt 

roterade i sin gänga. Tack vare den låsande gänginsatsen behövs nu omjusteringar 

mindre frekvent. Justerskruven kan även efter montage av stativet kommas åt genom hål 

i stativramen vilket gör det relativt enkelt att justera sidostödet vid behov. [1] 

 

Figur 17 – Variant 1 återfinns i sidostödet på Företagets mindre förarlyftande truckar. 
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Figur 18 – Variant 1 av glidande sidostöd i två olika justeringslägen. 

 

Figur 19 – De olika delarna i som Variant 1 består av. 

4.1.2 VARIANT 2 

En variant av sidostöd med justerskruv sitter i några av Företagets gaffelvagnar. Figur 

20 är en grafisk representation av sidostödets placering. Jämfört med Variant 1 (Figur 

19) saknar denna (Figur 21 och Figur 22) gänginsats utan justerskruven låses istället 

med en kontramutter. Skruven justeras också från axeltappens baksida och styrtappen är 

tillverkad i stål istället för brons. [2] 

 

Figur 20 – Variant 2 återfinns i gaffelvagnen hos några av Företagets största truckar. 
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Figur 21 – Variant 2 av glidande sidostöd i två olika justeringslägen. 

 

Figur 22 – De olika delar som Variant 2 av glidande sidostöd består av. 

4.1.3 VARIANT 3 

Den tredje varianten av glidande sidostöd sitter hos en del av U-vagnarna (den del som 

rör sig i horisontell ledd) hos Företagets skjutstativtruckar. Figur 23 är en grafisk 

representation av sidostödets placering. Detta sidostöd har samma princip som Variant 2 

men istället för en rund styrtapp i stål används en kubisk plastkloss och sidostödet sitter 

separerat från löprullarna (se Figur 24 och Figur 25). Eftersom plastklossen är kubisk 

och sitter i ett fyrkantsrör kan den inte rotera, vilket minskar risken för att justerskruven 

omjusteras av sig själv. En fördel med att ha glidobjektet i plast är att det är enkelt att 

integrera ett solitt smörjmedel, som ger en självsmörjande effekt utefter att plastklossen 

slits ner. [2] 

 

Figur 23 – Variant 3 återfinns i U-vagnen hos några av Företagets skjutstativstruckar. 
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Figur 24 – Variant 3 av glidande sidostöd i två olika justeringslägen. 

 

 

Figur 25 – De olika delar som glidande sidostöd Variant 3 består av. 

4.1.4 VARIANT 4 

Variant 4 är mycket lik Variant 2 men är placerad i gaffelvagnen på mellanstora truckar 

(för grafisk representation av placering se Figur 26). Istället för styrtappen av stål som 

Variant 2 har denna variant en bronskuts. Justerskruven saknar också kontramutter (se 

Figur 27 och Figur 28). [2] 

 

Figur 26 – Variant 4 återfinns i gaffelvagnen i några av Företagets mellanstora truckar 
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Figur 27 – Variant 4 av glidande sidostöd i två olika justeringslägen. 

 

Figur 28 – De delar som Variant 4 består av. 

4.1.5 VARIANT 5 

Variant 5 är ytterligare en variant av sidostöd med justerskruv och kontramutter. Denna 

variant sitter precis som Variant 3 i en U-vagn hos en skjutstativtruck och separat från 

löprullarna (se Figur 29). Denna variant har dock en smal cylinderformad kuts/distans 

istället för plastklossar (se Figur 30 och Figur 31). [2] 

 

Figur 29 – Variant 5 återfinns i U-vagnen hos några av Företagets skjutstativtruckar. 
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Figur 30 – Variant 5 av glidande sidostöd i två olika justeringslägen. 

 

Figur 31 – De delar som Variant 5 består av. 

4.1.6 VARIANT 6 

Denna variant har utvecklats på företaget men på grund av att vissa problem visat sig 

under tester har den inte använts. Den är mycket lik Variant 1 men med ett antal 

fjäderbrickor eller tallriksfjädrar för att underlätta justering av sidostödet. Dock är denna 

variant tänkt att sitta i U-vagnen på en skjutstativtruck (se Figur 32). En annan skillnad 

är att justerskruven håller emot trycket från fjäderbrickorna istället för att trycka ut 

bronsdetaljen (se Figur 33 och Figur 34). [15] 

 

Figur 32 – Variant 6 är tänkt att sitta i U-vagnen hos några av Företagets 

skjutstativtruckar. 
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Figur 33 – Variant 6 av glidande sidostöd i två olika justeringslägen. 

 

Figur 34 – Ingående komponenter i Variant 6. 

4.2 RULLANDE SIDOSTÖD 

Nedan presenteras två rullande sidostöd som finns bland Företagets truckar. De är 

presenterade med hjälp av ett par figurer. Den första figuren är en grafisk representation 

av sidostödets placering på truckarna. De tre vyerna är från sida, toppen samt fronten. 

De tre blåa elipserna märker ut sidostödens placering. Den röda streckade ramen märker 

ut vilken vy som de övriga två figurerna är baserade på. Därefter följer några bilder på 

själva sidostöden. 

4.2.1 SNEDSTÄLLD RULLE 

Den löprulle som vanligen används för att ta upp krafter i längdled kan med hjälp av ett 

par konstruktionsmodifieringar även användas för att ta upp viss kraft i sidled [1]. Detta 

används i dagsläget på de flesta av Företagets mellanstora och stora stativ [2] (se Figur 

35 för grafisk representation av sidostödets placering).  

Den tapp som rullen sitter på är vinklad några grader ifrån rullens kontaktyta med 

gejden/stativramen som den rullar mot. Detta gör att rullen inte bara rullar längsmed 

gejdens/stativramens bakre fläns utan dess kant kommer också att trycka i sidled mot 

gejden/stativramen. I och med denna kontakt kommer kraft inte bara tas upp av rullen i 

längdled utan även i sidled. För att bevara så mycket av rullförmågan som möjligt är 

rullen inte helt cylindrisk, utan lite konformad, vilket gör att rullytan fortfarande klarar 
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av att ta upp stora krafter i längdled. Resultatet blir en kompakt och enkel lösning, 

bestående av endast en förändring av redan nödvändiga komponenter (se Figur 36 där 

snedställningen har överdrivits för tydlighetens skull). [1] 

Nackdelen med denna lösning är att den är svårjusterad. För att positionera rullen rätt 

vid varierande balkegenskaper används idag shims som gör att rullen blir monterad en 

bit längre ut på sin tapp. Detta är relativt komplicerat samt att fältjusteringar är i princip 

omöjliga: stativet måste dras isär och rullarna tas bort för att det ska gå att komma åt att 

lägga till eller ta bort shims. Dessutom klarar snedställda löprullar inte några stora 

sidokrafter. [1] 

Vidare är konstruktionen beroende av att momentet som ligger över rullen är riktad åt 

rätt håll. Till skillnad från en helt rak rulle så är framsidan på en snedställd rulle inte 

parallell med gejdens/stativramens främre fläns, vilket ger en relativt liten kontaktyta. 

Om momentet ligger i fel riktning och rullens framsida istället för baksida tar upp 

krafterna innebär detta att skador kan uppstå på både gejden/stativramen och rullen (se 

Figur 37). Detta kan hända exempelvis hos ett obelastat stativ där lyftcylindrarna sitter 

på stativets framsida. [1] 

 

Figur 35 – Den snedställda rullen återfinns i stativen på de flesta av Företagets 

mellanstora truckar. 

 



4. Kartläggning av befintliga sidostöd 

28 

 

 

Figur 36 – En snedställd rulle i ett truckstativ. 

 

Figur 37 – Ett problem som kan hända med de snedställda rullarna. 
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4.2.2 VINKELRÄTA RULLAR 

Hos Företagets största truckar kan stora sidokrafter förekomma vilket kräver sidostöd 

som klarar att ta upp stora krafter. För att ta upp dessa sidokrafter placeras extra rullar 

vinkelrätt mot löprullarna (se Figur 38 för grafisk beskrivning av sidostödets placering 

och Figur 39 samt Figur 40 för sidostödets uppbyggnad). Lösningen är mycket 

funktionell och kan ta upp stora sidokrafter. För att justera rullen används shims som 

placeras mellan gejden och hållaren som rullarna sitter i. [1] 

Lösningens största svaghet, förutom att det är en extra komponent och därmed dyrare, 

är att den tar upp mycket plats. De extra rullarna måste kunna rotera och tar upp plats i 

sidled lite över deras diameter. Dessutom kan i vissa fall stativen inte dras ut lika 

mycket, eftersom de extra rullarna inte är monterade i höjd med löprullarna (se Figur 

41). Dock behövs ofta ändå ett så pass stort överlapp mellan stativdelarna för 

stabiliteten att detta inte är något problem. [1] 

 

Figur 38 – De vinkelräta rullarna återfinns i stativet på Företagets största truckar. 

 

Figur 39 – De rullar som tar upp krafter i sidled. 
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.  

Figur 40 – Rullar som tar upp krafter i sidled och en löprulle. 

 

Figur 41 – Stativ utan (vänster) respektive med (höger) vinkelräta rullar. 

4.3 INCIDENTRAPPORTER OCH HISTORIK 

För att undersöka vilka problem som förekommit hos de olika typerna av sidostöd 

studerades dokumentation som fanns hos Företaget. Två sorters dokumentation fanns att 

tillgå: reparationsloggar samt reklamationsärenden hos kvalitetsavdelningen på 

Företaget [16]. Reparationsloggarna täckte ungefär 30 år av truckar och ca 120000 

notiser på olika språk och med olika noggranna problembeskrivningar. Följaktligen 

begränsades antalet notiser som inkluderades till de där: 1) språket var antingen 

engelska eller svenska, 2) truckens modellnummer var angivet samt 3) modellnumret 

finns att hitta i ritningsdatabasen så att typen av sidostöd kan verifieras.   

På grund av ett databassystemsbyte fanns endast reklamationsärenden kvar från 2015 

och framåt. Även i denna databas skedde en mindre utsållning då posterna utan 

modellnummer sorterades bort. Alla incidenter sorterades sedan in efter modell och 

komplikation och presenteras i Tabell 1 respektive Tabell 2. För att jämföra 

incidentfrekvensen ställdes sedan ett diagram för antalet incidenter per typ av stöd upp i 

Tabell 3 och Tabell 4. För att jämföra allvarlighetsgraden gjordes även jämföranden 
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med de totala kostnaderna istället för antalet incidenter. Dessa finns i Tabell 5 och 

Tabell 6.  

Tabell 1 – Reparationsärenden  

 

 

Tabell 2 – Reklamationsärenden  
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Tabell 3 – Procent av totala reparationer uppdelat per sidostödstyp. 

 

Tabell 4 – Procent av totala reklamationsärenden uppdelat per sidostödstyp. 

 

Tabell 5 – Procent av totala reparationskostnader uppdelat per sidostödstyp. 

 

Tabell 6 – Procent av totala kostnader för reklamationsärenden uppdelat per 

sidostödstyp. 
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Detta jämfördes med faktureringsdata från säljavdelningen [17] för att undersöka 

felfrekvensen. Dessa data fanns att tillgå från och med 2013. Varje individuellt 

faktureringsår hade i princip likadan uppdelning av antalet fakturerade truckar. 

Informationen var uppdelad per lina (Tabell 7). Felfrekvensen och incidentkostnaden 

normaliserades sedan emot antalet producerade truckar (Tabell 8 och Tabell 9). 

Intressant att notera är att de vinkelräta rullarna nu framstår som det största problemet 

eftersom faktureringsmängden är så pass låg. 

Tabell 7 – Antal truckar fakturerade med hänsyn på sidostödstyp 

 

 

Tabell 8 – Antal incidenter normaliserat mot antalet fakturerade trucktyper. 

 

Tabell 9 – Kostnadsandel normaliserad mot antalet fakturerade trucktyper. 

 

37,16%

62,27%

0,57%

Snedställda rullar

Glidande Sidostöd

Vinkelräta Rullar

9,67%
0,21%

90,12%

Snedställda rullar

Glidande Sidostöd

Vinkelräta Rullar

9,51%
0,67%

89,82%

Snedställda rullar

Glidande Sidostöd

Vinkelräta Rullar
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4.4 DISKUSSION OM KARTLÄGGNINGEN 

Att avgöra ifall alla sidostödslösningar hittades under kartläggningen är förstås svårt. 

Någon ovanlig lösning som används i extremt få fall kan förstås ha missats även om de 

personer som intervjuats inte kände till dessa. Konstateras kan i alla fall att de vanligast 

förekommande varianterna har hittats. Ett intressant resultat från kartläggningen var att 

så många olika men ändå snarlika varianter av glidande sidostöd förekom. De olika 

varianterna har förstås lite olika egenskaper och kan kanske passa olika bra till olika fall 

men troligen skulle antalet varianter kunna minskas ner. Eventuellt skulle det till och 

med kunna vara så att ett byte av sidostödsvariant i vissa fall kan förbättra funktionen. 

Det som noterades först när reklamationsärenden och reparationsloggar studerades var 

hur överrepresenterade de snedställda rullarna är. De står för den större delen av både 

reparations- och reklamationsärendena. Om det däremot tas hänsyn till antalet ärenden 

per truck fakturerad så ser det istället ut som att de vinkelräta rullarna är mest 

problematiska. Konsekvent är att de glidande sidostöden har ett lågt antal incidenter, 

låga ersättningskostnader och detta trots att de representerar den största mängden 

producerade truckar. Det bedöms dock i detta fall mest gynnsamt för företaget att 

åtgärda en komponent med lite lägre felfrekvens men betydligt högre volym, såsom de 

sneda rullarna, än en komponent med märkbart högre felfrekvens med exceptionellt låg 

volym såsom de vinkelräta rullarna. Detta då problemen hos de snedställda rullarna 

innebär en mycket större kostnad än de hos de vinkelräta rullarna (som kan ses i Tabell 

5 och Tabell 6). 

En möjlig svaghet i tillvägagångsättet var den extrema sållning som användes i fallet 

med reparationsärendena. Problemet som uppstod var att de flesta loggarna saknade 

utförlig information om både problemet, hur det lösts och vilken modell av truck det rör 

sig om. Frekvent var informationen så knapphändig som ”stativ låter – löst nu” vilket 

kan bero på en oändlig rad mer eller mindre relevanta problem. En annan faktor som 

gjorde sig gällande var att reparationsloggarna var skrivna på det lokala språket där 

reparationen utförts vilket gör tolkning betydligt svårare i länder som ej är engelsk- eller 

svenskspråkiga.  

De data som fanns att tillgå om reklamationsärenden led av motsatta problem – den var 

visserligen väl dokumenterad i de flesta fall men kvantiteten var ytterst begränsad. Men 

båda uppsättningarna av data, trots sina brister, pekar åt samma håll: båda 

uppsättningarna av data indikerar att de snedställda rullarna erfar flest problem medan 

de vinkelräta rullarna och de glidande sidostöden har ungefär lika många absoluta 

ärenden var.  Detta indikerar ändå att resultatet är något som är värt att beakta och 

framför allt undersöka närmare. 

Det faktum att de listade reparations- och reklamationsärenden har ungefär samma 

snittkostnad per incident är även det en intressant punkt.  
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5 KONKURRENTSTUDIE 

För att få en bild av vad konkurrerande trucktillverkare använder för typer av sidostöd 

genomfördes en konkurrentstudie. Konkurrentstudien innehöll delvis studier av de 

konkurrenttruckar som Företaget hade hemma i sina lokaler och delvis studier av 

konkurrenters patent. 

5.1 STUDIER AV KONKURRENTTRUCKAR 

När konkurrentstudien genomfördes fanns två olika konkurrenttruckar hos Företaget. 

Dessa var båda skjutstativtruckar med triplex-stativ och kom från de två största 

konkurrenterna. Nedan presenteras dessa truckars stativuppbyggnad. 

5.1.1 KONKURRENT 1 

Konkurrent 1:s truck hade ett stativ med raka rullar överallt. Gaffelvagnen styrdes i 

sidled med två rullar som gick på den innersta gejdens utsida så som Figur 42 visar. 

Mellan gejdrarna och stativramen fanns vad som kunde ses inget särskilt sidostöd utan 

yttersidan av de raka rullarna gick emot den ytan på balkarna som är rödmarkerade i 

Figur 43. Dessa rullar kunde möjligtvis justeras i sidled med hjälp av shims men på just 

den truck som undersöktes fanns inga synliga shims. Framåt kunde gejdrarna justeras 

med justerskruvar upptill i stativet så att glapp i den ledden kunde undvikas. 

 

 

Figur 42 – Stativet på trucken från konkurrent 1. 

 

Figur 43 – Närbild med de ytor som rullarnas yttersida går emot rödmarkerade. 
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5.1.2 KONKURRENT 2 

Stativet på konkurrent 2:s truck var väldigt likt stativen på Företagets egna 

skjutstativtruckar. Det hade också snedställda rullar mellan gejdrarna och stativramen 

(se Figur 44). Dessa justerades i sidled med hjälp av shims precis som med Företagets 

snedställda rullar. I skjutstativets U-vagn fanns ett glidande sidostöd som kunde justeras 

med några skruvar (se de mörkröda klossarna i Figur 45). 

 

 

Figur 44 – Stativet på konkurrent 2:s truck. 

 

 

Figur 45 – Trucken framifrån. 

5.2 UNDERSÖKNING AV KONKURRENTERNAS PATENT 

Till undersökningen av konkurrenters patent söktes patent relaterade till truckstativ och 

sidostöd i både en svensk patentdatabas (Patent- och registreringsverkets patentdatabas) 

och internationella patentdatabaser (EPO – European Patent Register och Espacenet). 

Endast tre av de hittade patenten innehöll information om sidostöd. Det första patentet 

[18] visade ett sidostöd av samma typ som konkurrent 1 har på gaffelvagnen (se Figur 

42 ovan) där separata rullar går mot gejdens utsida. Det andra patentet [19] visade en 

stor truck som hade samma sorts sidostöd som Företagets största truckar, det vill säga 

http://worldwide.espacenet.com/?locale=se_SE
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separata rullar som går vinkelrätt mot löprullarna mellan gejdrarna och stativramen (se 

4.2.2 Vinkelräta rullar). Det tredje patentet [20] visade ett stativ helt utan rullar där 

glidklossar av plast istället används. Figur 46 visar hur dessa glidklossar är placerade. 

De två första patenten hade sen många år tillbaka gått ut men det tredje patentet var 

fortfarande giltigt. 

 

Figur 46 – Delar från ett stativ med glidklossar istället för rullar. 

5.3 DISKUSSION OM KONKURRENTSTUDIEN 

Då möjlighet endast fanns för att undersöka två konkurrenttruckar blev underlaget till 

konkurrentstudien relativt litet men det var ändå en fördel att dessa två kom från olika 

konkurrenter. Dessutom var båda av modeller som var jämförbara med Företagets egna 

mellanstora stativ och truckar. Fler konkurrenttruckar att studera av flera olika modeller 

hade varit att föredra för att få en utförligare studie men vid tillfället då 

konkurrentstudien genomfördes fanns endast två konkurrenttruckar tillgängliga. 

En annan sak som skulle underlättat studien och givit ett utförligare resultat hade varit 

om möjlighet att montera isär stativen för att se alla delar hade funnits. Av flera olika 

skäl var dock inte detta möjligt. Med stativen monterade gick det endast att se mellan 

gejdrarna och stativramen ovanifrån, vilket innebar ca tre meter över marken. Därmed 

försvårades riktigt noggranna studier av stativen. I U-vagnen på konkurrent 2:s truck 

sågs att någon typ av sidostöd fanns men exakt hur dessa var utformade kunde inte ses 

då andra komponenter skymde sikten. 

Konkurrent 2:s stativ kunde snabbt konstateras vara byggt på samma sätt som 

Företagets med samma möjligheter till justering i sidled men som tidigare nämnts kunde 

inga justeringsmöjligheter i sidled ses i konkurrent 1:s stativ. Om detta berodde på att 

dessa var dolda eller om det inte fanns några justeringsmöjligheter har inte kunnat 

konstateras. Teoretiskt sett ska inga justeringar krävas eftersom varje rulle ska passa 

perfekt på sin plats i stativet och därmed ska det inte bli något glapp. Verkligheten ser 

dock oftast inte ut så utan variationer i tillverkningen och bland inköpta komponenter 

kan ofta förekomma.  

En teori om hur konkurrent 1 lyckas undvika allt för stora glapp är att de kanske dels 

lyckats få en så bra tillverkningsprocess så att de kan klara snäva toleranser och dels 

köper in balkar av mycket hög kvalitet gällande rakhet. En annan teori är att varje gejd 

och stativram kanske bearbetas efter svetsning så att de får exakt rätt mått, något som 
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rimligen skulle bli dyrt. En tredje teori är att de precis som konkurrent 2 och Företaget 

kan justera rullarna med hjälp av shims men att detta antingen inte syns eller inte 

behövdes på just de rullarna som kunde ses. 

Förutom att inga justeringsmöjligheter i sidled kunde ses i konkurrent 1:s truck var det 

intressantaste resultatet från studien av konkurrenttruckarna troligen den sidostyrning 

som konkurrent 1:s gaffelvagn hade då detta var det som var mest olikt Företagets 

truckar. Då denna lösning fanns med i ett av patenten som hittades och gick ut redan 

2001 kan det konstateras att det inte borde kunna finnas något aktivt patent på denna 

lösning. Därmed bör inte patenträtten vara ett problem för att använda denna idé. 

Lösningen med endast glidklossar istället för rullar fanns däremot ett giltigt patent på 

vilket gör att den lösningen inte kan användas som den är utan att göra patentintrång. 
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6 ANALYS AV ANDRA PRODUKTER 

För att få inspiration till konceptgenereringen gjordes en undersökning där produkter 

med liknande problem som truckstativen studerades. För att få fram vilka produkter som 

skulle kunna vara intressanta att studera användes brainstorming. Detta resulterade 

slutligen i en lista av produkter som bedömdes kunna ge inspiration till lösningar på 

sidostöd: 

 Brandbilsstege  

 Byrålåda   

 Bergochdalbanor  

 Tåg/bergbana  

 Tunnelborrar  

 Hiss  

För att få fram detaljerad information om dessa produkters konstruktion studerades ett 

stort antal patentbeskrivningar av olika lösningar. För byrålåda studerades också skenor 

på lådor i författarnas hem. De olika lösningarna som fanns för varje produkt följer 

härefter. 

6.1 BRANDBILSSTEGE  

Stegarna som finns på brandbilar har stora likheter med stativet hos en gaffeltruck. De 

består av flera delar som rör sig teleskopiskt och måste vara öppna på en sida (sidan 

brandmännen klättrar på hos en stege och sidan gafflarna sitter på hos en truck). Båda 

ska också kunna skjutas upp/ut och ner/in under belastning som orsakar ett moment 

mellan de olika delarna. Dessutom är det precis som med stativen viktigt att stegen inte 

glappar i sidled när den används eftersom en svajande stege är svår att klättra på. 

För att lösa dessa problem finns flera olika lösningar [21] [22] [23] [24]. En lösning är 

att precis som i Företagets största truckar ha rullar åt flera håll, det vill säga både 

löprullar som tar upp de huvudsakliga krafterna och sidorullar som tar upp sidokrafter 

(se Figur 47) [22]. Stegarna kan också göras stabilare med en kombination av löprullar 

och styrskenor i sidorna. Det kan vara en skena med ett litet hjul på varje sida för att 

stadga upp (se Figur 48) [23] eller en glidande skena (se Figur 49) [24]. 

 

Figur 47 – Rullar i flera riktningar mellan delarna i en brandbilsstege. 
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Figur 48 – Brandbilsstege med löprullar (stora rullarna i nedre delen av bilden) och 

styrskena med små rullar (övre delen av bilden). 

 

Figur 49 – Brandbilsstege med glidskenor. 

6.2 BYRÅLÅDA  

Skenorna på en byrålåda ska precis som ett truckstativ hålla emot det moment som 

bildas då gejden med gafflar/lådan skjuts upp/ut. En av de vanligare typerna av skenor 

(Figur 50) fungerar precis som ett stativ med löprullar fast i mindre skala. Det vill säga 

att varje gejd har en rulle ute i ena änden och en fläns för den andra rullen att rulla emot. 

Denna konstruktion finns till exempel i byrån Malm från Ikea. En byrålåda kan också ha 

skenor utan rullar där lådans skena sitter runt stommens skena som är beklädd med 

något lågfriktionsmaterial som i Figur 51. Ett exempel på detta finns hos Ikeas hurts 

Alex där lådans skena (till höger i bilden) glider utanpå stommens skena som har ett 

lager av plast med låg friktion utanpå (till vänster i bilden). 

Hos den ovan nämnda byrålådan med rullar finns inget direkt sidostöd utan lådan kan 

glappa en del. I vanliga byrålådor gör detta förstås inget eftersom en byrålåda sällan 

utsätts för några större sidokrafter. Om en lite stabilare lösning ändå skulle behövas kan 

löprullar som går i ett spår enligt Figur 52 användas [25]. Här rullar löprullarna mot de 

sneda ytorna och tar på så sätt upp krafter från flera håll.  

 

 

Figur 50 – En vanlig typ av skena för byrålådor där rullar används. 
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Figur 51 – En glidskena för en byrålåda. 

 

 

Figur 52 – Hjul som är kan ta upp krafter i flera riktningar. 

6.3 BERGOCHDALBANOR  

För vagnarna på en bergochdalbana krävs att vagnarna kan åka fritt på rälsen utan att 

kunna lossna oavsett vilket håll krafterna är riktade. Detta löses med att ha hjul som går 

mot rälsen på flera sidor, så som Figur 53 visar (hjulen är ljusgrå och rälsen svart). [26] 

[27] 

 

 

Figur 53 – Bild på hur vagnarna kan sitta med hjul mot rälsen i en bergochdalbana. 
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6.4 TÅG 

Hos tåg behövs någon typ av sidostöd i vagnarnas boggier. För att dämpa rörelser kan 

dessa sidostöd vara fjäderbelastade. Konstruktionen av dessa kan skilja en del men 

grundprincipen är en kloss av något slag med någon typ av fjäder under så som Figur 54 

visar.  [28] [29] [30] 

 

Figur 54 – Sidostöd i form av en kloss och en fjäder. 

6.5 TUNNELBORRAR  

Tunnelborrar behöver stödja sig mot tunnelns väggar för att kunna fortsätta borra och 

för att undvika att tunneln rasar ihop innan den förstärkts. Ett sätt att göra detta är att 

borren bakom skärhuvudet har ett skal av fyra sköldar som med hjälp av ett flertal 

hydraulcylindrar trycks ut mot tunnelväggarna så som Figur 55 (genomskärning av 

borren sedd framifrån) visar [31]. Ett annat sätt är att använda ett större antal balkar som 

vinklas ut från borren så som Figur 56 (sedd framifrån till vänster och från sidan till 

höger) visar [32]. 

 

Figur 55 – Tunnelborr som trycker ut sina sidosköldar mot tunnelväggarna. 

 

 

Figur 56 – Tunnelborr som använder ett flertal utåtvinklade balkar. 
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6.6 HISS  

Hissar har till stor del samma funktion som ett truckstativ, det vill säga lyfta upp och 

sänka ner något så stadigt som möjligt. En lösning på hur en hiss kan stabiliseras är att 

ha skenor i form av T-balkar på två av hissens sidor och på båda sidor om den 

utskjutande flänsen ha rullar med en klack som gör att hissen inte kan åka för långt in 

mot skenan, se Figur 57 där också rullarnas placering längsmed skenan visas till höger 

[33]. Ett annat lite mer avancerat sätt att stabilisera en hiss kan ses i Figur 58 där hissen 

(som sitter fast i den grå delen nedtill i bilden) hålls in mot skenan (den svarta T-balken) 

med glidande delar som håller runt skenan och trycks ifrån skenan med en anordning 

som liknar en saxlyft [34].  

 

 

Figur 57 – Hiss med skenor på två sidor och rullar med en klack som går mot skenan. 

 

 

Figur 58 – En skena med en konstruktion som liknar en saxlyft. 

6.7 ÖVRIGT 

Utöver de produkter som presenterats ovan hittades även tre andra patent med 

konstruktioner som eventuellt skulle kunna inspirera till idéer på nya sidostöd. Det 

första var ett patent på en linjär gejd/skena med oklart användningsområde där 

styrningen skedde med hjälp av magnetiska krafter (se Figur 59) [35]. Det andra 

patentet var en teleskopisk skena, för exempelvis lådor, där det mellan de olika delarna 

fanns kullager för minimal friktion (se Figur 60) [36]. Det tredje patentet visade ett 

fjäderdämpat sidofäste, för exempelvis en markis, med en kulled som tillät viss rörelse 

(se Figur 61, där väggfästet är till vänster och markisen till höger) [37]. 
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Figur 59 – Magnetisk gejd/skena. 

 

Figur 60 – Teleskopisk skena med kullager. 

 

Figur 61 – Ett fjädrat sidofäste med kulled till en markis. 

6.8 DISKUSSION OM ANALYSEN AV ANDRA PRODUKTER 

Analysen av andra produkter gav en del nya lösningsförslag på hur stabilitet kan 

åstadkommas. Vissa lösningar skulle eventuellt kunna fungera i en gaffeltruck medan 

andra är mindre lämpliga. Lösningar med glidskenor och rullar av olika slag skulle 

mycket väl kunna vara användbara i ett stativ och skiljer sig inte så mycket från dagens 

lösningar. Att använda fjädrar för att få till flexibilitet och mjuka rörelser som sidostödet 

från en tågvagns boggi och markisfästet gör skulle också kunna vara användbart i stativ 

men svårigheten är då att balansera flexibilitet mot stabilitet vid val av fjäder.  

De lösningar tunnelborrar använder för att stabilisera sig kan konstateras vara svårare att 

tillämpa i ett stativ. Detta dels för att tunnelborrarna är konstruerade för att hålla sig 

relativt stilla medan stativdelar ska kunna röra sig i förhållande till varandra och dels för 

att dessa lösningar skulle kräva extra hydraulik som det ej finns plats till i ett stativ. Den 

magnetiska skena som hittades är också relativt orimlig att använda i ett stativ av olika 

skäl, så som kostnad, energiförbrukning och stabilitet. 
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7 KRAFTBERÄKNINGAR 

Här nedan förklaras valet av stativ för beräkningar och de beräkningar som gjorts. 

7.1 VAL AV STATIV FÖR BERÄKNINGAR 

Från kartläggningen av sidostöd framkom att snedställda rullar förekommer i många av 

Företagets truckar och att dessa också var de som hade flest rapporterade reparations- 

och reklamationsärenden. Av dessa anledningar valdes det att göra beräkningarna på ett 

stativ med snedställda rullar. 

Utav de truckarna som har snedställda rullar valdes en vanligt förekommande 

skjutstativtruck. Denna truckmodell har dock många olika alternativ gällande stativ med 

olika lyftkapacitet och olika lyfthöjd. I samråd med handledare bestämdes att 

beräkningar skulle göras på det stativ där sidokrafterna kunde bli som störst, vilket 

bedömdes vara det högsta stativet med den största lastvikten som är tillåtet i högsta 

läget. Detta innebar ett triplex-stativ med en lyfthöjd på 12,5 m och en lyftkapacitet på 

800 kg högst upp (men större laster är tillåtna på lägre höjder). 

7.2 FEM-BERÄKNINGAR 

FEM-beräkningar på sidokrafterna som de olika sidostöden utsätts för i det valda 

stativet och lastfallet gjordes i ett pluginprogram till CATIA kallat GAS (General 

Assembly Structural analysis). Den CAD-modell som analyserna gjordes på förenklades 

något på några ställen för att få en genomförbar analys. De hydrauliska lyftcylindrar och 

lyftkedjor som normalt lyfter upp de rörliga stativdelarna ersattes i modellen med solida 

stålcylindrar. För att få en uppfattning om hur stor påverkan olika faktorer kan ha på 

sidokrafternas storlek gjordes ett flertal analyser med bland annat olika mycket stöd i 

sidled från lyftcylindrarna. För en utförligare beskrivning av hur analyserna gjordes se 

Bilaga A – FEM-beräkningar. De olika testfallen sammanfattas i Tabell 10. 
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Tabell 10 – Resultat från de olika FEM-analyserna som gjordes. 

 

 
Analys 

1 

Analys 

2 

Analys 

3 

Analys 

4 

Analys 

5 

Analys 

6 

Analys 

7 

Analys 

8 

Analys 

9 

Analys 

10 

Raka eller 

snedställda 

rullar? 

Raka 
Sned-

ställda 
Raka 

Sned-

ställda 

Sned-

ställda 

Sned-

ställda 

Sned-

ställda 

Sned-

ställda 

Sned-

ställda 

Sned-

ställda 

Längd 

stödyta för 

cylindrarna? 

80 mm 80 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 10 mm 10 mm 2 mm 2 mm* 

Glapp i 

sidled? 
0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 5 mm 5 mm 2 mm 5 mm 5 mm 

Diameter 

cylindrar? 
40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 20 mm 

40 

mm* 

Cylinderfäste 

fast eller 

glidande i 

sidled? 

Fast Fast Fast Fast Glidande Fast Fast Glidande Glidande Glidande 

Kraft i sidled 

sidostöd A 
1292 N 1451 N 1649 N 1708 N 1550 N 1719 N 2042 N 2502 N 2732 N 210 N 

Kraft i sidled 

sidostöd B 
1301 N 1461 N 1662 N 1720 N 1561 N 1732 N 2057 N 2520 N 2751 N 382 N 

Kraft i sidled 

sidostöd C 
885 N 1194 N 1728 N 1774 N 1466 N 1825 N 2026 N 2406 N 2604 N 2603 N 

Kraft i sidled 

sidostöd D 
893 N 1205 N 1743 N 1789 N 1479 N 1841 N 2042 N 2427 N 2628 N 2631 N 

Kraft i sidled 

sidostöd E 
1100 N 1482 N 2041 N 2061 N 2049 N 2072 N 2462 N 3115 N 3304 N 3304 N 

Kraft i sidled 

sidostöd F 
1100 N 1488 N 2046 N 2069 N 2061 N 2082 N 2476 N 3133 N 3324 N 3321 N 

Maximal 

total 

förflyttning 

58,0382 

mm 

58,207 

mm 

59,5464 

mm 

59,1993 

mm 

59,1422 

mm 

59,2579 

mm 

60,0138 

mm 

80,7423 

mm 

82,0658 

mm 

59,0163 

mm 

*Mellan stativram och mellangejd användes långa cylindrar med samma fästpunkter 

mellan gejd och cylinder som stativet har i verkligheten. Detta blir dock stadigare än i 

verkligheten eftersom cylindrarna i simuleringen består av solida stålcylindrar. 

7.3 HANDBERÄKNINGAR 

Parallellt med de digitala FEM-beräkningarna gjordes även överslagsräkningar med 

hjälp av moment- och kraftjämnvikt. Krafterna ställdes upp så att en kraft verkade i 

varje av de fyra sidostöden (A, B, C och D) samt en lyftande kraft K rakt upp ifrån 

mitten av gejden/gaffelvagnen samt en kraft ifrån lasten. Kraften från lasten var 

förskjuten med sideshift-värdet S, det vill säga den maximala sidförskjutnigen av 

gaffeln trucken kan utföra. I ett försök att förbättra beräkningarnas precision 

introducerades även en variabel för glapp, beräkningar med denna variabel är märkta 

”Modell 2”. Beräkningarna utan glappet kallas då ”Modell 1”. Se Figur 62 som visar en 

förenklad modell av gaffelvagnen sett framifrån. Notera att gejdrarna modellerades 

mycket likt men dock självklart betydligt högre. Mer om hur jämnvikterna ställts upp 

finns i Bilaga B – Handberäkningar krafter.  
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Figur 62 – Förenklad modell av gaffelvagnen 

Tabell 11 – Beräknade sidokrafter i modell 1 för ett rakt stativ med 800 kg last på 

maximal höjd. 

 Gaffelvagn Innergejd Mellangejd Stativram 

Kraft A 0,0 0,00 0,0 0,0 

Kraft B 1530,4 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

Kraft C 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kraft D 1530,4 1 200,0 1 200,0 1 200,0 

 

Då krafterna visade sig vara av lika storlek valdes att endast presentera den maximala 

kraften i alla tabeller utom den första. Den lutning som räknades på valdes utifrån ett 

antal stresstester på Företagets gaffeltruckar [38]. 

Tabell 12 – Beräknade maximala sidokrafter för ett rakt stativ med 800 kg last på 

maximal höjd. 

 Modell 1 Modell 2 

Gaffelvagn [N] 1 530,4  

Innergejd [N] 1200 1200 

Mellangejd [N] 1200 1200 

Stativram [N] 1200 1200 

Tabell 13 – Beräknade maximala sidokrafter med modell 2 för ett stativ lutat X grader 

med 800 kg last på maximal. 

 0,5° 0,82° 1° 2° 

Innergejd [N] 2 126,6 2 716,8 3 053,2 4 905,8 

Mellangejd [N] 3 410,4 4 818,4 5 620,7 10 040,1 

Stativram [N] 5 077,3 7 547,0 8 954,32 16 706,3 
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Tabell 14 – Beräknade maximala sidokrafter för ett stativ lutat X grader utan last på 

maximal höjd. 

 0,5° 0,82° 1° 2° 4° 

Innergejd [N] 337,7 580,8 675,3 1 350,5 2 699,3 

Mellangejd [N] 1 043,3 1 794,5 2 086,6 4 172,5 8 339,9 

Stativram [N] 2 132,0 3 666,9 4 263,8 8 526,4 17 042,4 

7.4 DISKUSSION OM KRAFTBERÄKNINGARNA 

Att ett stativ med snedställda rullar valdes för beräkningar istället för ett stativ med 

vinkelräta rullar, vilka hade fler rapporterade problem per tillverkad truck, var för att 

truckar med snedställda rullar produceras i cirka 65 gånger så många exemplar som 

truckarna med vinkelräta rullar. Därmed innebär fel hos de snedställda rullarna oftast ett 

mycket större problem för Företaget än vad fel hos de vinkelräta rullarna gör. 

Från FEM-analysernas resultat ses att lyftcylindrarnas stabiliserande verkan kan 

påverka sidokrafternas storlek relativt mycket medan storleken på sidostödens glapp har 

en lite mindre inverkan. Detta kan vara relevant att ta hänsyn till vid utveckling av stativ 

för att få en så stabil konstruktion som möjligt. Dock är det viktigt att ha i åtanke att 

dessa analyser har gjorts på statiska fall och vid dynamiska fall skulle sidostödens glapp 

kunna spela en större roll för stativdelarnas förmåga att röra sig i förhållande till 

varandra. 

Alla de förenklingar som gjordes på stativets CAD-modell för att kunna få en 

genomförbar analys hade förstås en viss påverkan på resultatet av analysen. De flesta 

förenklingarna bedömdes ha en mycket liten påverkan på resultatet men den förenkling 

som troligen hade störst påverkan var, som resultatet antyder, hur lyftcylindrarna 

utformades och fästes vid de delar de skulle hålla upp. En helt korrekt analys med 

hydrauliska lyftcylindrar och lyftkedjor skulle dock blivit mycket komplicerad och 

tidskrävande. 

Även om felmarginalen på krafternas storlekar i detta fall får bedömas vara relativt stor 

så bedöms resultaten från FEM-beräkningarna ändå vara rimliga och inom rätt 

storleksordning. Framförallt kan resultaten användas för att jämföra de olika fallen. 

På ämnet förenklingar är det dock intressant att observera att handberäkningarna 

konsekvent pekade mot större krafter än FEM-analysen. Dock kan det observeras att 

krafterna är inom samma storleksområde; särskilt när lyftcylindrarna är modellerade så 

att de ger väldigt lite stöd i sidled. Då lyftcylindrarna inte är inkluderade i 

handberäkningarna kan det vara rimligt att anta att resultaten skulle bli ännu mer 

konvergenta om lyftcylindrarna exkluderats från FEM-analysen. Dock är lyftcylindrarna 

en extremt viktig komponent i stativet och det är rimligt att anta att de alltid kommer att 

finnas. Det går då att anta att om ett sidostöd klarar de krafterna som handberäkningarna 

pekar på bör de med god säkerhetsmarginal klara även de verkliga krafterna de utsätts 

för i bruk.  
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8 KRAVSPECIFIKATION 

Kraven till kravspecifikationen togs till stor del fram med hjälp av en funktionsanalys. 

Ytterligare några krav kom också ifrån de problem som upptäckts under kapitel 4 

Kartläggning av befintliga sidostöd. 

8.1 FUNKTIONSANALYS 

Det första steget i funktionsanalysen var att ta fram huvudsaklig input och output för att 

på så sätt beskriva vilken funktion produkten sidostöd har. Detta visualiserades sedan så 

som Figur 63 visar. Input bedömdes i huvudsak vara de sidokrafter som förekommer 

mellan stativets delar. Output bedömdes vara stabilitet i sidled för stativet. 

Figur 63 – Första steget i funktionsanalysen. 

I det andra steget specificerades input och output mer detaljerat och produktens 

delfunktioner togs fram. Sambanden mellan alla dessa ritades sedan upp. Resultatet kan 

ses i Figur 64. Detta låg sedan till grund för kravspecifikationen. 

 

Input:  
Kraft i sidled 

Produkt 
Output:  

Stabilitet 
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Figur 64 – Det andra steget i funktionsanalysen. 

Produkt 

Material i form av 
fäste av sidostöd i 

stativet 

Delfunktion: Håller 
kvar sidostödet 

Material i form av 
sidostödet 

Delfunktion: Tar upp 
krafter 

Mindre svaj 

Minskat 
missljud 

Minskat slitage 

Jämn 
drift/mjuka 

rörelser 

Bättre 
precision 

Bättre 
användar-
upplevelse 

Tar liten plats 

Information om 
justeringar 

Delfunktion: Ställer 
in storlek på glapp 
mellan stativdelar 

Ökad sikt 
genom stativet 

Minskad risk 
för olyckor 

Energi i form av 
sidokrafter 

Minskat glapp i 
sidled 

Delfunktion: Minska 
friktion mellan 

stativdelar 

Delfunktion: 
Minimera utrymme 
mellan stativdelar 
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8.2 KRAVEN 

Kraven till kravspecifikationen sorterades initialt enligt den modifierade MoSCoW-

metoden för att skapa en överblick. Därefter gavs varje krav ett numeriskt värde för att 

öka precisionen på kravspecifikationen och skapa en inbördes hierarki inom varje 

MoSCoW-steg. Värdena sattes utifrån hur prioriterade de olika kraven var jämfört med 

de andra kraven på samma steg. Krav som ansågs viktigare gavs ett högre värde. Hela 

kravspecifikationen finns att tillgå i Tabell 15. 

Tabell 15 – Kravspecifikation 

Krav Vikt 
Vikt 

1-10 
 Teckenförklaring Värde 

Ta upp sidokrafter M 10  (M)åste 9-10 

Inte låsa stativet M 10  (S)ka 6-8 

Möjliggöra bra lyftprecision M 10  (B)ör 3-5 

Klara krafter utan deformering M 9  (Ö)nskvärt 1-2 

Liten friktion mellan stativdelar M 9    

Minimera glapp S 8    

Lätt att justera S 8    

Möjliggöra reparationer/utbyte S 8    

Behålla justeringarna S 8    

Inte minska stativsikten (bredda 

stativet) 
S 7    

Inte miljöfarlig S 7    

Möjliggöra omjustering vid behov S 7    

Tåla slitage (överleva truckens 

livslängd) 
S 6    

Flexibelt/tillåtande för varierande 

toleranser 
B 5    

Tillåta bra arbetsmiljö vid 

montering 
B 5    

Hög precision i justering B 5    

Vara lättmonterad B 4    

Inte minska räckvidden B 4    

Inte skapa missljud B 4    

Låg kostnad B 3    

Feedback på justeringen Ö 2    

Motiveringar till kraven och deras viktning: 

 Ta upp sidokrafter – Detta är sidostödets huvudfunktion och därav självklart 

prioriterat högt. 

 Inte låsa stativet – Låsning av stativet är ett av de allvarligare fel som kan 

uppstå i samband med sidostöden. Att undvika detta är av hög prioritet. 

 Möjliggöra bra lyftprecision – Att klara lyften ordentligt och med precision är 

något som förväntas av företagets truckar. Självklart får inte sidostöden negativt 

inverka detta. 
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 Klara krafter utan deformationer – Att sidostödet ska fungera utan att 

deformeras eller gå sönder är en självklarhet. 

 Liten friktion mellan stativdelar – Sidostödet ska självklart inte märkbart öka 

belastningen på stativets lyftanordning.  

 Minimera glapp – Att minimera glappet mellan stativdelarna är en viktig 

underfunktion för sidostödet. Ett stort glapp kan leda till skador och övriga 

problem. 

 Lätt att justera – Vid montering bör sidostödet vara lätt att justera in till 

rådande balkförhållande. 

 Möjliggöra reparation/utbyte – Om sidostödet skadas eller behöver bytas av 

annan anledning är det viktigt att detta är möjligt. 

 Behålla justeringarna – Det är viktigt att justeringar som är gjorda håller och 

att sidostödet inte justerar om sig så att det blir feljusterat. 

 Inte minska stativsikten – Sikten igenom stativet är viktig men något 

begränsad. Det är därför viktigt att sidostöden inte bidrar till att minska denna, 

till exempel genom att ta onödigt stor plats. 

 Inte miljöfarlig – Ett sidostöd som är kraftigt miljöfarligt skulle vara oförenligt 

med företagets progressiva miljöarbete och projektets etiska grund. 

 Möjliggöra justering vid behov – Om efterjustering av sidostödet krävs ska 

detta vara möjligt, helst utan grövre ingrepp i stativet. 

 Tåla slitage – Om sidostödet lider av överdrivet slitage är det självklart inte bra 

för truckens drift. 

 Flexibelt för varierande toleranser – Då balkarna i stativet ej är helt raka så 

vore det bra om sidostödet fungerade bra även med ett något varierande avstånd 

mellan stativdelarna. 

 Tillåta bra arbetsmiljö vid montering – Av både etiska och ekonomiska skäl 

är självklart montörens arbetsmiljö en viktig del att beakta. 

 Hög precision i justering – Det vore bra om justeringen av sidostöden kunde 

ske med hög precision för en smidigare drift av trucken. 

 Vara lättmonterad – Det vore bra om sidostöden är enkla att montera så att 

produktionen inte riskerar att bli alltför dyr. 

 Inte minska räckvidden – Det vore bra om sidostöden inte minskade truckens 

lyfthöjd då lyfthöjden är en viktig faktor för många kunder. 

 Inte skapa missljud – Det vore bra om sidostöden inte förde oljud då detta kan 

skapa en otrevlig arbetsmiljö och ge ett intryck av dålig kvalitet. 

 Låg kostnad – Billig tillverkning är förstås alltid att föredra för Företagets 

ekonomi och konkurrenskraftighet. 

 Feedback på justeringen – Det vore önskvärt om sidojusteringen gav feedback 

vid justering så att det är enkelt att justera rätt. 

8.3 DISKUSSION OM KRAVSPECIFIKATIONEN 

Det är intressant att observera hur många olika funktioner sidostöden hade trots sin 

relativa enkelhet. Att en funktionsanalys gjordes var till stor hjälp för att få fram alla 

dessa. Det kan också noteras att sambanden mellan olika input, delfunktioner och output 

är många och flera delfunktioner leder vidare till samma egenskaper i form av output. 
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9 UTVÄRDERING AV OLIKA LÖSNINGAR 

Utvärderingen av de olika lösningarna gjordes med hjälp av metoden Concept Scoring 

med kravspecifikationen som bas. De sidostöd som hittats på Företaget utvärderades 

men även de som hittats på konkurrenttruckar och i analysen av övriga produkter 

utvärderades. I de senare fallen har en uppskattning av konceptens lämplighet använts 

då de allra flesta skulle behöva justeras något för att vara användbara i en truck. För att 

uppmärksamma koncept som innehöll grova brister lades även en kategori kallad 

Problemvärde till. För varje 1:a på den tiogradiga skalan på Concept Scoring höjdes 

problemvärdet med tre. För 2:or höjdes problemvärdet med två och för 3:or med ett. Ett 

koncept med högt problemvärde har således ett antal riktigt svaga punkter – något som 

kan innebära att konceptet är olämpligt att använda trots höga totalpoäng. Resultaten 

presenteras i Tabell 16. Hela bedömningsmatrisen återfinns i Bilaga C – Utvärderingen. 

Tabell 16 – Resultatet av utvärderingen 

Rank Poäng Sidostöd Problemvärde 

1 931 Vinkelräta rullar 1 

2 907 Konkurrent 1:s gaffelvagns sidorullar 9 

3 902 Fjädrad kloss 1 

4 892 Glidande sidostöd variant 2 1 

5 886 Glidande sidostöd variant 3 6 

6 853 Inneslutet hjul 5 

7 846 Glidande sidostöd variant 4 5 

8 845 Sneda rullar 4 

9 836 Glidklossar istället för rullar 2 

10 823 Glidande sidostöd variant 1 4 

11 817 Glidande sidostöd variant 6 2 

12 813 Glidande sidostöd variant 5 6 

13 808 Konkurrent 1:s raka rullar mot kant 5 

14 771 Magnetskenan 21 

15 771 Styrande smårullar kring skena 9 

16 761 Glidskena 14 

17 727 Kullagrad skena 21 

18 717 Fjädrad kulled 8 

19 681 Rullar med stödklack 6 

20 657 Pressa ut mot kanter 16 
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9.1 DISKUSSION OM UTVÄRDERINGEN 

Att de flesta lösningarna med högt problemvärde hamnade långt ner är inte så 

förvånande. Lika så att de med lågt problemvärde hamnade generellt högt upp. Vad som 

däremot är mycket intressant är de lösningarna med högt problemvärde och höga 

totalpoäng. Då dessa uppenbarligen har flertalet låga betyg men ändå en bra placering 

generellt innebär att de också har flertalet riktigt bra betyg. Även om lösningarna då 

troligen är olämpliga på grund av sina brister finns det flera riktigt bra delar som 

framtida koncept kan ta del av. 

Ytterligare en intressant poäng är att alla lösningar har åtminstone ett i problemvärde. 

Detta kan ses som en validering av nyttan med detta examensarbete då inga tidigare 

lösningar som är helt utan större svagheter finns tillgängliga. Det pekar också ut vad 

som vanligen är en utmaning för de koncepten som i övrigt är relativt bra; 

justeringsmöjligheten (eller snarare avsaknaden av den) är ett av de återkommande 

problemområdena för koncepten som är högt värderade. Detta indikerar att framtida 

konceptgenerering bör lägga extra energi på just detta moment. 

Spridningen av Företagets nuvarande lösningar är intressant. Att de vinkelräta rullarna 

hamnade i topp är logiskt – de är den mest påkostade lösningen som används på 

Företagets största truckar. Att de snedställda rullarna hamnar i övre halvan är 

betryggande även om de inte var i topp. Däremot är det något förvånande att många av 

företagets glidande lösningar placerades högt. En möjlig förklaring till detta är att 

stödets påverkan på friktionen mellan stativdelarna endast är ett av många kriterier. 

Även om kravet är högt värderat kan de glidande sidostöden tjäna på sin enkelhet vilket 

ger höga poäng på flera lägre värderade krav. Det är möjligt att se detta som en svaghet 

i utvärderingen men det är betydligt mera intressant att ta det som en lärdom; den 

lösning som gör ett jobb bättre än en annan är inte alltid det bästa och mest effektiva 

valet då många faktorer påverkar en lösnings lämplighet. 
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10 FRAMTAGNING AV KONCEPT 

Denna process inleddes med att resultatet av utvärderingen studerades en extra gång och 

de intressantaste tidigare lösningarna noterades. Därefter hölls generella diskussioner 

om vilka delar av de tidigare lösningarna som var bra och vilka problem som eventuellt 

skulle behöva lösas för att lösningarna skulle kunna appliceras i Företagets truckar. 

Detta blandades även med individuell skissning, precis som metoden Suspending Group 

Debate rekommenderar, för att tillföra fler och bättre lösningsförslag. 

De koncept som genererades (se Bilaga D – Skisser från konceptgenerering) jämfördes 

därefter med hjälp av metoden Concept Screening (se Bilaga E – Concept Screening) i 

flera omgångar för att sålla fram de mest lovande idéerna. Som första referens användes 

de snedställda rullarna. Därefter plockades de koncept som rankats högst ut som 

referenser till de senare omgångarna. Slutligen samanställdes resultaten ifrån denna 

screening och de koncept som hade konsekvent bra placeringar togs till 

vidareutveckling. Dessa finns listade här nedan och presenteras även i Figur 65. Något 

utförligare beskrivningar finns i Bilaga F – Konceptbeskrivning till Concept Scoring. 

 Smala vinkelräta rullar på justerskruvar  

 Vinkelrät rundad rulle i spår  

 Plastkloss med gummidämpning 

 Snedställd rulle med torsionsfjäder 

 Gasfjäder  

 Snedställd rulle på fjäderbricka  

 T-balk 

Figur 65 – De sju koncept som gick vidare från den Concept Screening som gjordes. 

Efter att de koncept som arbetet skulle fokusera på valts ut diskuterades koncepten och 

deras styrkor och svagheter gicks igenom. Därefter undersöktes även de ratade 

koncepten ytterligare en gång för att se om någon del av dem var bra nog att tas med 

vidare i processen.  

Koncepten vidareutvecklades och parallellt med detta skedde även en ytterligare 

informationssökning både på Företaget och vid externa källor. En del av koncepten 

testades även med hjälp av enklare modeller i FEM (se Bilaga G – Enkla FEM-

beräkningar på koncept). Allt detta resulterade i att tre av de utvalda koncepten valdes 

bort på grund av att de ej bedömdes som genomförbara. Specifikt ratades T-balk då det 

ansågs orimligt att göra så pass drastiska förändringar för att få en mindre förbättring i 

sidostöd, särskilt eftersom möjligheten att ta upp krafter direkt från lasten riskerar att 

minska. På liknande grunder valdes Snedställd rulle med torsionsfjäder bort; risken att 
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en fjädrande rulle skulle sabotera rullens vanliga uppgift bedömdes som alltför stor. 

Slutligen valdes även konceptet Gasfjäder bort då det visade sig att gasfjädrar 

tillräckligt kraftiga för att ta upp sidokrafterna skulle vara alltför stora för att få plats i 

stativet. 

Slutligen när koncepten konkretiserats gjordes en Concept Scoring för att välja ut det 

koncept som var lämpligast att gå vidare med. Konceptet Smala vinkelräta rullar på 

justerskruvar fick den största poängsumman under Concept Scoringen och valdes då ut 

till det koncept som skulle designas i detalj. Den fullständiga Concept Scoringen 

återfinns i Bilaga H – Concept Scoring.  

10.1 DISKUSSION OM FRAMTAGNINGEN AV KONCEPT 

Konceptet T-balk ratades till stor del på grund av de stora förändringarna som behövde 

införas i stativet. Förutom de uppenbara frågetecknen kring konceptets genomförbarhet 

finns det en stor risk att andra problem introduceras, något som kan vara svårt att 

förutse. Om en så pass radikal förändring skulle presenterats som huvudförslag bör en 

grundlig undersökning först utförts för att säkra att stativets huvudfunktion, lyftandet av 

last, inte påverkas negativt. Eftersom projektet inte omfattar tid för en sådan 

undersökning valdes det då att inte gå vidare med koncept T-balk. Dock kan det vara 

intressant att titta på alternativa balktyper i framtida studier. 

Konceptet Gasfäder ratades eftersom det saknades standardfjädrar som kombinerade de 

små dimensionerna och tillräcklig styrka som krävs för att användas i denna applikation. 

Givetvis kan det eventuellt specialtillverkats fjädrar som fungerar hyfsat bra men då 

standardutbudet låg mycket långt ifrån det som krävs skulle en sådan lösning med all 

sannolikhet varken vara kostnads- eller platseffektiv.  

Konceptet Snedställd rulle på torsionsfjäder ratades då det helt enkelt skadade rullens 

huvudfunktion. En snedställd och fjädrande rulle skulle visserligen ha bättre passning 

för att ta upp sidokrafter. Samtidigt innebär fjädringen att krafter riktade i radiell 

riktning på rullen, det vill säga den största kraften från lasten, riskerar att trycka rullen 

framåt så att den ej längre kan rulla plant mot stativet. I värsta fall riskerar rullen till och 

med att låsas. Alltså valdes detta koncept bort då en förbättring av 

sidokraftsupptagningen ej är värd stora eventuella förluster i kraftupptagningen i lastens 

huvudriktning.  

En intressant punkt att observera är att generellt placerade sig koncept som var lika de 

nuvarande lösningarna på toppen i både Concept Scoring och Concept Screening. Smala 

vinkelräta rullar på justerskruvar som placerades bäst bygger på ett Företagets 

nuvarande sidostöd men med vissa anpassningar för att uppfylla kraven. Detta kan till 

viss del ses som positivt då koncept som bygger på beprövade lösningar tenderar att 

fungera med större säkerhet än mer radikalt förändrade produkter. 

Samtidigt innebär det att det föreslagna konceptet inte är någon radikal förbättring av 

sidostöden utan snarare en inkrementell uppgradering. Även om stora revolutionerande 

lösningar kan vara att föredra är de svåra att få till på produkter som kan anses mogna. 

Det är förstås inte helt omöjligt att en betydligt smidigare lösning skulle kunna tas fram 

vid fortsatt utveckling även om det inte gjorts i detta arbete. Det finns också en stor risk 

att de nuvarande lösningarna är så pass utvecklade att stora förbättringar är svåra att 

åstadkomma. 
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11 DETALJDESIGN 

Det första steget i detaljdesignen var att bestämma de mått som konceptet skulle få. 

Förutom det stativ som fokuserats på vid beräkningarna är det lämpligt att lösningen 

även fungerar i de flesta av företagets andra stativ. Därför undersöktes ett flertal stativs 

CAD-modeller och de relevanta måtten dokumenterades. Det visade sig att avståndet 

mellan balkarna, som begränsar storleken i en dimension, generellt var antingen 

omkring 32 mm eller 39 mm med några få undantag; främst Företagets största truckar 

som redan inkluderar en vinkelrät rulle. Avståndet mellan flänsarna, som begränsar 

nästa mått, var betydligt mer varierande. Se Figur 66 för hur måtten relaterar till 

konceptet och Figur 67 för att se hur de styrs av stativets dimensioner. För de stativen 

med ett balkavstånd på 32 mm fanns ett spann i flänsavståndet mellan cirka 55 mm och 

80 mm. För de med 39 mm var flänsavståndet omkring 64 mm. I riktning längsmed 

balkarna finns det gott om plats och designen behöver ej begränsas i denna riktning. 

Utifrån detta valdes det att göra tre varianter av konceptet; en variant med yttermått på 

32x50 mm, en 39x60 mm samt en 32x70 mm för att användas i de stativen med större 

flänsavstånd och 32 mm i balkavstånd. 

 

Figur 66 – De två viktigaste dimensionerna; A som ges av avståndet mellan stativets 

balkar samt B som ges av avståndet mellan stativets flänsar.  

 

Figur 67 – Hur dimensionerna A och B styrs av stativbalkarnas utformning. 

Utifrån dessa grundmått skapades sedan en parametriserad CAD-modell med möjlighet 

att enkelt justeras till dessa tre varianter. Flertalet FEM-simuleringar kördes därefter på 

modellen i olika konfigurationer för att se att den skulle hålla för de krafter den 

beräknades kunna utsättas för. Resultatet av beräkningarna var att alla koncepten 

bedömdes hålla för krafterna de troligen kunde utsättas för. I simuleringarna testades 
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också ifall det skulle vara bäst att fräsa ut platta ytor i rullens axel för justerskruvarna att 

ligga emot eller om det var bättre att bara låta dem trycka mot axelns cylindriska yta. 

Inte helt oväntat visade beräkningarna att en platt urfräst yta var bäst för att undvika 

stora maximala spänningar. Resultatet från de FEM-beräkningar som gjordes på de 

olika varianterna av konceptet presenteras utförligare i Bilaga I – FEM-beräkningar på 

det slutliga konceptet. 

För element såsom spårringar och skruvar letades Företagets databas igenom efter 

passande standardkomponenter med lämpliga dimensioner. Modellen justerades sedan i 

första hand efter dessa. 

Till valet av plast i glidlagren finns det två huvudalternativ som de flesta tillverkare 

erbjuder; PA (polyamid) och POM (polyoximetylen). PA tål högre temperaturer men 

kan bli skört vid lägre temperaturer, såsom i fryshus, utan modifikation. POM har 

generellt bättre mekaniska egenskaper och är lite dyrare. Det fungerar dåligt i 

temperaturer över 80°C något som kan riskera att överskridas vid utomhusbruk i 

varmare länder. Ur en ren mekanisk synpunkt är POM lämpligare så länge den övre 

temperaturgränsen inte överskrids under längre perioder. Dock komplicerar frågor som 

pris och även miljöhänsyn valet något. POM är något energi-intensivare och ett val av 

en bioproducerad PA-variant vore i linje med företagets miljöinriktning. Dessa frågor 

ligger något utanför omfattningen av detta projekt och därför görs inget val av plast här.  

Ytterligare ett alternativ som är intressant för glidlagret är brons. Det påverkas betydligt 

mindre av temperaturen och bör fungera i båda fallen. Dock kräver bronset lite mer 

arbete för att få bra smörjning och är överlag dyrare. Frågan blir då om det är värt att 

höja kvalitén på en standardkomponent för att få den att fungera i alla möjliga 

situationer.  

En svaghet som identifierades i konstruktionen var justerskruvarna och risken att de 

lossnar. Risken att något roterande moment överförs från glidlagrets axel till skruvarna 

är visserligen mycket låg på grund av deras vinkelräta placering, men viss risk finns 

ändå att stötar eller vibrationer åstadkommer oönskad omjustering [39]. Olika alternativ 

för att förhindra detta undersöktes. Eftersom justerskruven bör kunna justeras var 

lösningar såsom plastisk deformation av gängorna olämpliga. Det bästa bedömdes vara 

en kontramutter eller en låsande gänginsats. En kontramutter har dock nackdelen att den 

kräver lite extra plats och utrymmet för en sådan i stativet är begränsat. Gänginsatser 

låser möjligen inte fast med samma säkerhet men tar i gengäld betydligt mindre plats. 

Dessutom är justeringar med gänginsatserna mycket enklare än med kontramutter. 

Däremot finns det en risk att gänginsatsen eller skruven slits ner vid alltför frekvent 

justering. Tack vare dess enkelhet både vad gäller tillverkning och användning valdes i 

första hand gänginsatsen. 

11.1 DISKUSSION OM DETALJDESIGNEN 

En möjlig svaghet i designarbetet är att FEM-beräkningarna endast gjordes på statiska 

fall. Att se hur konstruktionen påverkas vid stötar skulle förstås vara av intresse. Särskilt 

eftersom en eventuell kontramunter behöver dimensioneras mot storleken på dessa 

stötar. En annan nackdel med FEM-analyserna var den begränsade upplösningen som 

användes. I optimala fall skulle meshen ha varit mycket fin med små meshelement och 

beräkningarna skulle då givit god precision. Dessvärre blev det istället tvärtom på grund 

av begränsningar i datorkapacitet. Dock ligger de interna spänningarna och 

deformationen gott och väl inom de spann som konstruktionen och materialen klarar så 
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även om analyserna grovt underskattar dessa bör det fungera. Så trots att precisionen är 

något lägre än önskvärt fungerar FEM-beräkningarna väl som validering av designen.  

Valet att anpassa komponenterna utefter utbudet av standardkomponenter leder till att 

lösningen i vissa fall är något suboptimerad och delvis överdimensionerad. Bättre 

mekanisk effektivitet skulle troligen uppnås med specialtillverkade komponenter 

eftersom designen skulle bli lättare, lite mindre och ändå fungera precis lika bra. Dock 

anses dessa vinningar små i jämförelse med den ökade komplexiteten och variansen i 

lagerhållning som skulle krävas; särskilt i ett projekt som jobbar mot ökad översikt. Att 

använda standardkomponenter är billigare i det stora hela och då överdimensionering 

istället kan ses som en säkerhetsmarginal är valet självklart. 

Valet av material till glidlagren illustrerar ett intressant problem med standardisering; 

vissa material funkar helt enkelt inte i alla miljöer. PA blir skört vid lägre temperaturer 

och är därför olämpligt i fryshusmiljöer medan POM inte klarar de temperaturer som 

kan utvecklas vid utomhusbruk i solljus på varmare breddgrader. Inget av fallen är 

någon standardmiljö för truckarna men båda förekommer. Hur detta bör prioriteras 

kräver en noggrannare undersökning som dessvärre ligger utanför omfattningen av detta 

arbete. Däremot ges här några inledande förslag. Ett alternativ är att använda POM i 

standardutförandet och ha en specialvariant med PA för fryshusmiljöer då truckarna 

redan behöver viss specialanpassning för dessa. Att använda brons istället för plast 

skulle göra konstruktionen dyrare men mer universell. Det blir då en fråga om ekonomi 

mot prestanda. Dock kanske det finns vinningar att göra i och med standardisering till 

ett lagermaterial jämfört med flera olika, även om själva materialet är lite dyrare. 

Ytterligare ett exempel på standardiseringsproblematiken är valet av antalet 

sidostödsmodeller. Idealt vore det önskvärt om designen kunde finnas i endast en 

storlek och ändå fungera för alla stativ. Dessvärre är variansen så pass stor att detta inte 

är rimligt. Möjligheten att justera rullen öppnar dock för att använda samma variant för 

alla stativ som är någorlunda liknande i mått; med en justeringsmån på 5 mm bör 

mindre skillnader mellan modeller kunna kompenseras för samtidigt som möjligheten 

att anpassa efter individuell balkavvikelse kvarstår. Vidare kan själva hållaren monteras 

på shims i de stativvarianter där avståndet bara är lite större än i de övriga. Att ändå få 

ned det till endast tre varianter som passar i princip alla stativ på Företaget innebär en 

god besparing med hjälp av standardisering jämfört med nuvarande situation.  
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12 RESULTAT 

Detaljdesignen resulterade i den konstruktion som Figur 68 och Figur 69 visar. 

 

Figur 68 – Det framtagna sidostödet. 

 

Figur 69 – Det framtagna sidostödets olika delar. 

Ramen tillverkas av stål. Konstruktionen är lik den hos de vinkelräta rullarna som redan 

används hos företaget. Dock har skruvhålen för fästskruvarna flyttats ut mot hörnen för 

att möjliggöra smidigare montering med mer lättåtkomliga skruvhål. Fästskruvarna är 

insexskruvar av storleken M6 vilket är samma typ av skruv som i dagsläget används vid 

montering av de vinkelräta rullarna i de största stativen. Vidare har hålet för axeln 

expanderats på ett sådant sätt att axeln kan flyttas längre ifrån eller närmare basen vid 

behov. Slutligen finns det ett hål i mitten av varje kortsida för justerskruvarna. Dessa hål 

är gängade och ligger vinkelrätt mot axeln. 

Justerskruvarna är baserade på M5-gängor av utrymmesskäl och gjorda av stål med 

hållfasthetsstandarden 8.8. För att komma åt justerskruvarna görs även två hål i den balk 

varvid konstruktionen är fäst. Dessa hål har en diameter större än 5 mm och är ej 

gängade. Justerskruvarna förses med låsande gänginsatser i ramen för att förhindra att 

de lossar vid dynamisk last. 
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Axeln för stödet görs i stål med 12 mm i diameter. Den låses fast med hjälp av ett par 

spårringar; en i varje ände. Direkt utanpå axeln vilar ett glidlager av plast eller 

eventuellt brons. Utanpå detta sitter en ihålig cylinder av stål. Denna konstruktion är 

kompaktare än kullagerbaserade lager som klarar ekvivalent kraft. 

Denna helhet innebär ett sidostöd som går att justera relativt enkelt efter monteringen 

och i fält. Det innebär också en separation av stöden för sidokrafter och krafter i lastens 

riktning. Detta gör att problematiska snedställda rullar kan undvikas.  

Detta sidostöd är tänkt att placeras strax under/ovanför stativets löprullar ungefär så som 

Figur 70 visar. Som tidigare nämnts anses tre olika storlekar av detta sidostöd vara 

lämpligt för att kunna passa till många olika stativ. De tre varianterna kan ses i Figur 71. 

 

Figur 70 – Det framtagna sidostödet monterat på en balk tillsammans med en löprulle. 

 

Figur 71 – Det slutliga konceptet i de tre olika storlekar som anses lämpliga. 
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13 DISKUSSION 

Innan examensarbetet startade diskuterades hur upplägget skulle se ut och det valdes att 

fokusera på att göra en grundlig förstudie istället för att sträva mot en fullt utvecklad 

och testad produkt. Tanken var att Företaget bör ha mer nytta av en ordentlig förstudie 

och ett sidostöd på konceptstadiet snarare än en liten förstudie och en mer utvecklad 

produkt, särskilt eftersom ett koncept byggt på en mindre studie riskerar att bli mindre 

optimal. Därför så bedöms beslutet som togs vara det rätta, även om detta är svårt att 

avgöra säkert innan Företaget har haft möjlighet att dra nytta av detta arbete. 

Sammantaget ser det ut som att projektets omfattning var lagom för att tjäna sitt syfte 

och tidsspannet även det lämpligt. 

De olika delmoment som förstudien innehöll kan konstateras ha varit till nytta under det 

senare utvecklingsarbetet. Även om inte allt som framkom i förstudien har kunnat 

användas så har det ändå givit mycket kunskap och inspiration som ökat chanserna till 

att ta fram lämpliga koncept. En omfattande förstudie med alla dessa delmoment var 

också nödvändigt för att arbetets alla frågeställningar skulle kunna besvaras. 

Som nämnts i tidigare kapitel har några delmoment behövts begränsas av olika 

anledningar vilket förstås kan ha gett ett lite sämre underlag till förstudien. Detta 

handlar särskilt om att avgränsningar gällande konkurrentstudien och 

kraftberäkningarna fick göras. Vad gäller konkurrentstudien hade resultatet troligen 

blivit intressantare om fler konkurrenttruckar hade kunnat undersökas. Vad gäller 

beräkningarna hade de kunnat ge mer information om vilka krafter sidostöd kan utsättas 

för om flera olika typer av stativ hade räknats på. Båda dessa avgränsningar som gjordes 

var dock nödvändiga då examensarbetet hade en begränsad omfattning. 

Då det koncept som tagits fram som sagt inte är fullt utvecklat skulle vidare utveckling 

vara nödvändigt om avsikten att använda konceptet finns. För att sidostödets hållfasthet 

ska kunna verifieras på ett säkert sätt skulle noggrannare analyser och verkliga tester 

behöva genomföras. Även materialval bör ses över noggrannare än vad som rymts inom 

detta arbete för att säkerställa att sidostödet fungerar så bra som möjligt. Särskilt viktigt 

är att jämföra det framtagna konceptet med nuvarande lösningar i riktiga tester för att 

kunna verifiera om ett byte av sidostöd är lämpligt. 

En nackdel med ett byte från snedställda rullar till det nya konceptet vore att det då 

istället för endast en rulle krävs både en vanlig löprulle och ett separat sidostöd. Då en 

stor anledning till att snedställda rullar tagits fram troligen är just för att slippa två 

separata komponenter kan ett byte till det nya konceptet till viss del ses som ett steg 

bakåt. Då är det viktigt att ha i beaktande att de snedställda rullarna är en enkel 

kompromiss men därmed också har en del svagheter. 

Standardisering har varit ett återkommande tema under projektet; Företaget har idag 

vissa truckmodeller där spridningen är relativt stor samtidigt som andra produktfamiljer 

är utmärkt designade och delar standardkomponenter så långt det är rimligt. Det senare 

är självklart det optimala fallet ut komplexitetssynpunkt och därav strävades det mot att 

föreslå en lösning som skulle fungera på så många truckvarianter som möjligt utan 

modifikation. Dessvärre var detta inte möjligt med Företagets breda utbud. De tre 

måttsättningar som föreslogs valdes så att de fungerar en stor del av Företagets olika 

stativ.  
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I det framtagna konceptet finns också något som står i kontrast med tänket med att 

standardisera allt; två av designvarianterna är gjorda för stativ med samma balkavstånd 

(mått A i Figur 67 i kapitel 11 Detaljdesign) fast där den ena rullen är lite längre. Den 

kortare designen borde kanske fungera utmärkt även där den längre avses användas och 

endast två varianter skulle då krävas. Dessvärre kunde inte endast enkelhet i 

konstruktion och lagerhållning vara de enda prioriteringarna då problemfri användning 

är av stor vikt. Eftersom det finns en viss förhöjd risk för instabilitet förknippat med att 

använda ett väldigt smalt sidostöd till ett grövre stativ valdes det att inkludera ytterligare 

en modell. Denna avvägning mellan att göra en lösning som passar allt och 

specialanpassningar till varje enskilt fall har varit en ständig men intressant punkt under 

designprocessen. 

En intressant och något relaterad frågeställning som uppkom ett par gånger under 

arbetet var värdet av flexibilitet. Balkarna är ofta ojämna och det gör att det blir svårt att 

passa in en helt stel lösning så att den fungerar fullt ut. Att då ha sidostöd som anpassar 

sig utefter balken vore optimalt men det märktes under processen att det som vanns i 

flexibilitet förlorades i styrka. Inte bara var de koncepten med inbyggd flexibilitet mer 

ömtåliga utan risker med fjäderstyrkan identifierades. Alltför starka fjädrar kan göra 

stativet trögare och riskerar låsning medan alltför svaga fjädrar innebär att sidostöden 

inte längre tjänar sitt syfte. Detta går hand-i-hand med standardiseringsproblematiken; 

varje stativ och lastfall skulle nästan behöva en egen fjäderstyrka. En möjlig lösning 

som funderades på var variabla fjädrar, nackdelen då blev att sådana system knappast är 

varken enkla eller billiga. Likande problematik återkommer även i valet till material i 

glidlagren. 

På ämnet standardisering och generella eller specifika lösningar kan det avslutningsvis 

sägas att detta ser ut som ett problem som är ständigt återkommande vid 

konstruktionsarbete. I detta fall berodde det till största delen på den stora mängd stativ 

som behövde göras anpassningar för samt det faktum att balkarna inte alltid är exakt 

lika. I en ideal värld och på ett teoretiskt plan existerar säkerligen en helt perfekt lösning 

men i verkligheten måste kompromisser och noggranna avvägningar göras.  

Dock ska det inte glömmas att det troligen finns en lösning som är en bättre 

kompromiss än den som tagits fram under detta arbete – en radikal förbättring av 

sidostödet eller eventuellt en total förändring i stil med (men bättre än) konceptet T-

balk. Detta projekt resulterade endast i en inkrementell förbättring eftersom en 

fungerande lösning på en helt ny nivå inte hittades. Det är svårt att avgöra vad som 

skulle krävas för att få fram en mer radikal förbättring. Stora steg framåt tenderar att 

vara sällsynta på mogna produkter, vilket stativ hos gaffeltruckar definitivt måste anses 

vara. 
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14 SLUTSATSER 

Detta arbete började med sex stycken frågeställningar vilka alla har blivit besvarade 

under arbetet. Dessa kan ses här nedanför: 

F.1. Vilka är sidostödens funktioner? 

De främsta funktionerna konstaterades vara att ta upp de krafter i sidled som bildas vid 

sned belastning på gafflarna samt att se till att stativet är och förblir rakt och stadigt. 

Mer om funktionerna kan ses i exempelvis kapitel 8 Kravspecifikation. 

F.2. Vilka olika varianter av sidostöd finns i nuläget hos Företaget? 

Vid den kartläggning av befintliga sidostöd som genomfördes i arbetets början drogs 

slutsatsen att det fanns flera olika sorters sidostöd. Av rullande sidostöd, som var 

vanliga hos de lite större stativen, fanns två huvudsakliga varianter medan det fanns sex 

olika sorters glidande sidostöd. Alla sidostöden beskrivs i kapitel 4 Kartläggning av 

befintliga sidostöd. 

F.3. Vilka styrkor och svagheter har Företagets befintliga sidostöd? 

Analyserna av de olika sorters sidostöd som framkommit under kartläggningen gav 

slutsatsen att justeringsmöjligheterna hos sidostöden generellt var ett område där 

förbättringar skulle behövas. I övrigt hade de olika typerna av sidostöd varierande 

styrkor och svagheter, vilka beskrivits i kapitel 9 Utvärdering av olika lösningar. 

F.4. Finns det någon lösning hos en annan produkt som kan appliceras på 

sidostöden? 

Den studie av andra produktkategorier som gjorts under arbetet resulterade i att flera 

lösningar som skulle kunna användas hos gaffeltruckarnas stativ hittades. Dessa 

lösningar bedömdes dock inte kunna ge några förbättringar jämfört med dagens sidostöd 

men var ändå till inspiration under utvecklingsfasen. Dessa produkter beskrivs i kapitel 

6 Analys av andra produkter. 

F.5. Vilka krafter utsätts ett sidostöd för? 

FEM-beräkningarna som utfördes för att få fram storleken på de krafter ett sidostöd kan 

utsättas för i ett utvalt stativ visade på att stödet från de hydraulcylindrar och kedjor som 

lyfter upp stativets gejdrar påverkade sidokrafternas storlek avsevärt. Då stödet i sidled 

från dessa komponenter var okänt testades flera olika antaganden från att de gav mycket 

stöd i sidled till att i princip inte ge något stöd alls. Detta resulterade i sidokrafter i 

storleksordningen 1500-3500 N per belastat sidostöd. Mer om detta finns i kapitel 7 

Kraftberäkningar. 

F.6. Kan sidostödens funktion lösas på ett bättre sätt och i så fall hur? 

Vad gäller förbättringsmöjligheter hos sidostöden har justering med justerskruvar även i 

de större stativen föreslagits istället för användning av shims då dessa skruvar innebär 

större möjligheter till justering även efter montering. Arbetet har även resulterat i ett 

förslag på att använda separata rullar vinkelräta mot de vanliga löprullarna istället för 

snedställda rullar eller glidande sidostöd då dessa separata rullar bedöms ge bättre stöd 

och kunna tåla större krafter. Arbetet med att ta fram konceptet beskrivs i kapitel 10 
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Framtagning av koncept samt kapitel 11 Detaljdesign och resultatet beskrivs i kapitel 12 

Resultat. Som nämnts i föregående kapitel finns behov av ytterligare utveckling innan 

detta koncept eventuellt skulle kunna realiseras. Konceptet som tagits fram har vissa 

nackdelar jämfört med dagens lösningar då det exempelvis innebär en extra komponent 

men det är troligen mer optimerat för sin uppgift som sidostöd. 
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BILAGA A – FEM-BERÄKNINGAR 
I Företagets modelldatabas fanns en CATIA-modell av det valda stativet men denna var 

inte helt komplett då vissa delar var felgjorda eller saknades helt. Därför krävdes det 

först att CAD-modellen rättades till och även att håligheter fylldes igen där det i de 

verkliga stativen finns svetsfogar. En förenkling av gaffelvagnen gjordes eftersom 

denna innehöll många små detaljer som gjorde det svårt att få till en bra mesh och denna 

förenkling inte bedömdes påverka analysen anmärkningsvärt. Några mindre, icke-

bärande detaljer togs också bort från stativet av samma anledning.  

Stativets snedställda rullar byttes i modellen ut till klossar, se Bild 1, med samma 

kontaktpunkter mot gejdrarna som rullarna normalt har, eftersom kontaktytornas exakta 

form spelade mindre roll och platta ytor var lättare att jobba med än runda. Förutom 

flera analyser med klossar som hade de snedställda rullarnas kontaktytor (vänstra och 

mittersta bilden i Bild 1) genomfördes även två analyser med klossar som motsvarade 

raka rullar med någon form av stadigt glidande sidostöd i rullens mitt (högra bilden i 

Bild 1) för att se hur mycket resultatet påverkades av placeringen av den kontaktyta som 

tar upp sidokrafter. I Bild 2 kan rullarnas och sidostödens placeringar i stativet ses. Vid 

snedbelastning som i testfallet belastas endast hälften av dessa rullar/sidostöd i sidled 

och dessa är markerade med rött i figuren. 

Då det var svårt att avgöra hur mycket de hydrauliska lyftcylindrar och lyftkedjor som 

håller upp gejdrarna stabiliserar stativet i sidled och de i modellen fick ersättas av solida 

stålcylindrar gjordes flera olika analyser med olika mycket stöd i sidled, se Bild 3. Hur 

stort glapp det var mellan klossarna som motsvarade de snedställda rullarna och den 

balk denna gick emot varierades också i analysen för att se hur resultatet påverkades av 

detta. I Bild 1 kan ett fall utan glapp ses i den vänstra bilden och ett fall med 5 mm 

glapp i sidled i den mittersta bilden. 

 

 

Bild 1 – De klossar (markerade med orange kantlinje och rött vid kontaktytorna) som 

fick ersätta rullar och sidostöd under analyserna. 
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Bild 2 – Sidostödens placeringar där röda prickar märker ut de sidostöd som belastas 

och gula märker ut de sidostöd som inte belastas. 

 

Bild 3 – De varianter av stöd mellan cylindrar och gejd som användes. 
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Inför analyserna fixerades den nedersta delen av stativramen i rymden. Mellan 

stativramens/gejdrarnas balkar och de klossar som ersatte rullarna användes så kallade 

Contact constraints vid varje kontaktyta. Contact constraints innebär att ytorna kan röra 

sig i förhållande till varandra men inte gå in i varandra, det vill säga när ytorna kommer 

i kontakt uppstår normalkrafter som hindrar de två objekten att smälta in i varandra, 

precis som när två verkliga ytor möts. Contact constraints användes även vid de 

kontaktytor där lyftcylindrarna stöttade upp de rörliga stativdelarna men i delar av 

analyserna tilläts inte dessa att glida iväg längs med ytorna. De olika testfallen 

sammanfattas i Översikt 1.  

Översikt 1 – Resultat från de olika FEM-analyserna som gjordes. 

 
Analys 

1 

Analys 

2 

Analys 

3 

Analys 

4 

Analys 

5 

Analys 

6 

Analys 

7 

Analys 

8 

Analys 

9 

Analys 

10 

Raka eller 

snedställda 

rullar? 

Raka 
Sned-

ställda 
Raka 

Sned-

ställda 

Sned-

ställda 

Sned-

ställda 

Sned-

ställda 

Sned-

ställda 

Sned-

ställda 

Sned-

ställda 

Längd 

stödyta för 

cylindrarna? 

80 mm 80 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 10 mm 10 mm 2 mm 2 mm* 

Glapp i 

sidled? 
0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 5 mm 5 mm 2 mm 5 mm 5 mm 

Diameter 

cylindrar? 
40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 20 mm 

40 

mm* 

Cylinderfäste 

fast eller 

glidande i 

sidled? 

Fast Fast Fast Fast Glidande Fast Fast Glidande Glidande Glidande 

Kraft i sidled 

sidostöd A 
1292 N 1451 N 1649 N 1708 N 1550 N 1719 N 2042 N 2502 N 2732 N 210 N 

Kraft i sidled 

sidostöd B 
1301 N 1461 N 1662 N 1720 N 1561 N 1732 N 2057 N 2520 N 2751 N 382 N 

Kraft i sidled 

sidostöd C 
885 N 1194 N 1728 N 1774 N 1466 N 1825 N 2026 N 2406 N 2604 N 2603 N 

Kraft i sidled 

sidostöd D 
893 N 1205 N 1743 N 1789 N 1479 N 1841 N 2042 N 2427 N 2628 N 2631 N 

Kraft i sidled 

sidostöd E 
1100 N 1482 N 2041 N 2061 N 2049 N 2072 N 2462 N 3115 N 3304 N 3304 N 

Kraft i sidled 

sidostöd F 
1100 N 1488 N 2046 N 2069 N 2061 N 2082 N 2476 N 3133 N 3324 N 3321 N 

Maximal 

total 

förflyttning 

58,0382 

mm 

58,207 

mm 

59,5464 

mm 

59,1993 

mm 

59,1422 

mm 

59,2579 

mm 

60,0138 

mm 

80,7423 

mm 

82,0658 

mm 

59,0163 

mm 

*Mellan stativram och mellangejd användes långa cylindrar med samma fästpunkter 

mellan gejd och cylinder som stativet har i verkligheten. Detta blir dock stadigare än i 

verkligheten eftersom cylindrarna i simuleringen består av solida stålcylindrar. 
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BILAGA B – HANDBERÄKNINGAR KRAFTER 
För att se till att kraftberäkningarna var genomförbara användes grova förenklingar av 

stativet och de olika stegen. 

MODELL 1 

Gaffelvagnen approximerades till ett stelt rätblock, då de interna spänningarna inte är 

intressanta för detta problem, påverkat av sex olika krafter. Krafterna A, B, C och D 

representerar gaffelvagnens fyra sidostöd. Kraften K representerar kraften i kedjan som 

håller gaffelvagnen uppe och kraften L representerar kraften från lasten på gaffeln. När 

gaffelvagnen är i ett stilla läge är då K och L lika men motriktade; hade så inte varit 

fallet hade gaffelvagnen accelererat i höjdled.  Likaså måste A och B tillsammans vägas 

upp av C och D för att förhindra acceleration i sidled ( 

Ekvation 1). Vidare bör momenten kring angreppspunkterna för A, B, C och D vara 

obefintliga då gaffelvagnen ej roterar. Av detta följer Ekvation 2, Ekvation 3, Ekvation 

4 och Ekvation 5. I dessa ekvationer representerar H avståndet emellan krafternas 

angreppspunkter i höjdled, β representerar halva gaffelvagnens bredd och S 

representerar sideshiften från gaffelvagnens mittlinje. Grafisk representation finns i Bild 

4. 

Ekvation 1: 𝐴 + 𝐵 − 𝐶 − 𝐷 = 0 

Ekvation 2: 𝑀(𝐴) = (𝐶 − 𝐵) ∗ 𝐻 + 𝐿 ∗ (𝛽 + 𝑆) − 𝐾 ∗ 𝛽 = 0 

Ekvation 3: 𝑀(𝐵) = (𝐴 − 𝐷) ∗ 𝐻 + 𝐿 ∗ (𝛽 + 𝑆) − 𝐾 ∗ 𝛽 = 0 

Ekvation 4: 𝑀(𝐶) = (𝐴 − 𝐷) ∗ 𝐻 − 𝐿 ∗ (𝛽 − 𝑆) + 𝐾 ∗ 𝛽 = 0  

Ekvation 5: 𝑀(𝐷) = (𝐶 − 𝐵) ∗ 𝐻 − 𝐿 ∗ (𝛽 − 𝑆) + 𝐾 ∗ 𝛽 = 0 

 

 

 

Bild 4 – En förenklad modell av gaffelvagnen. A, B, C och D representerar sidostöden 

medan K är kraften i kedjan som håller vagnen uppe och L är tyngden av lasten. Notera 

att K är centrerad medan L är förskjuten av med sideshift-funktionen. 
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Innergejden (se Bild 5) approximerades till ett stelt rätblock. Krafterna från lasten införs 

via snedkrafterna ifrån gaffelvagnen (A, B, C och D med indexet g). Sidostöden införs 

som krafter i botten av gejden (A, B, C och D med indexet i). Då stativet inte förflyttar 

sig i sidled bör alla sidokrafterna ta ut varandra (Ekvation 6). Då stativet inte heller 

roterar bör alla momentekvationer vara 0 (Ekvation 7, Ekvation 8, Ekvation 9 och 

Ekvation 10). H indexeras med g för gaffelvagnen, h för avståndet mellan stöden på 

toppen och de på botten samt ö för överlappet mellan denna gejd och den undre. 

Intressant att observera är att eftersom alla krafter är riktade i sidled går det utmärkt att 

räkna de sidogående kraftparen (𝐴𝑥 & 𝐷𝑥 samt 𝐵𝑥 & 𝐶𝑥) som en kraft tillsammans.  

Ekvation 6: 𝐴𝑖 + 𝐵𝑖 + 𝐶𝑔 + 𝐷𝑔 − 𝐴𝑔 − 𝐵𝑔 − 𝐶𝑖 − 𝐷𝑖 = 0 

Ekvation 7: 𝑀(𝐴𝑖) = (𝐻𝑔 + 𝐻ℎ) ∗ (𝐷𝑔 − 𝐴𝑔) + 𝐻ℎ ∗ (𝐶𝑔 − 𝐵𝑔) + 𝐻ö ∗ (𝐶𝑖 − 𝐵𝑖) = 0 

Ekvation 8: 𝑀(𝐵𝑖) = (𝐻𝑔 + 𝐻ℎ + 𝐻ö) ∗ (𝐷𝑔 − 𝐴𝑔) + (𝐻ℎ ∗ 𝐻ö) ∗ (𝐶𝑔 − 𝐵𝑔) + 𝐻ö ∗

 (𝐴𝑖 − 𝐷𝑖) = 0 

Ekvation 9: 𝑀(𝐶𝑖) = (𝐻𝑔 + 𝐻ℎ + 𝐻ö) ∗ (𝐷𝑔 − 𝐴𝑔) + (𝐻ℎ ∗ 𝐻ö) ∗ (𝐶𝑔 − 𝐵𝑔) + 𝐻ö ∗

(𝐴𝑖 − 𝐷𝑖) = 0 

Ekvation 10: 𝑀(𝐷𝑖) = (𝐻𝑔 + 𝐻ℎ) ∗ (𝐷𝑔 − 𝐴𝑔) + 𝐻ℎ ∗ (𝐶𝑔 − 𝐵𝑔) + 𝐻ö ∗ (𝐶𝑖 − 𝐵𝑖) = 0 

 

 

Bild 5 – En förenklad modell av innergejden. 𝐴𝑖, 𝐵𝑖, 𝐶𝑖 och 𝐷𝑖 representerar 

sidostöden. 𝐴𝑔, 𝐵𝑔, 𝐶𝑔  och 𝐷𝑔  representerar inverkan från gaffelvagnens sidostöd 
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Följande stativdelar approximerades likt innergejden. Istället för att använda 

sidokrafterna från gaffelvagnen används helt enkelt sidokrafterna från föregående gejd. 

För enkelhetens skull indexeras H fortfarande med g i övre delen. För ett exempel se 

Bild 6. 

 

Bild 6 – En förenklad modell av mellangejden. Ay, By, Cy och Dy representerar 

sidostöden. Ai, Bi, Ci och Di representerar inverkan från innergejdens sidostöd. 

MODELL 2 

En alternativ metod för att beräkna krafterna på stöden hos en godtycklig gejd är att 

överföra krafterna direkt från lasten till gejden – precis som med gaffelvagnen (Bild 4) i 

modell 1. För att öka realismen har även en kraft representativ för vikten av 

ovanliggande stativdelar införts, kraften MG. Den verkar i samma riktning som lasten L 

och motverkas även den av lyftkraften K (se Ekvation 12). Hela arrangemanget går att 

se i Bild 7. Eftersom MG ligger vertikalt rakt under K uppstår inga moment ifrån MG 

som inte direkt kompenseras av K. Om gejden däremot är lutad kommer K och MG ej 

längre ligga rakt i linje med varandra och kraften kommer inverka på sidostödens 

kraftupptagning. Därför kan en sidolutning φ introduceras som leder till en sidledes 

 

 

        

        

⬚⬚ 

 

      
D  

𝐴𝑖 

      
D  
𝐵𝑦 

𝐻ℎ 

𝐻𝑔 

𝐻ö 

𝐷𝑦 

𝐶𝑦 

𝐴𝑦 

𝐵𝑦 

𝐶𝑦 

𝐷𝑦 



Bilaga B 

78 

 

förskjutning δ av stativets topp. Ett antagande kan göras att tyngdpunktens förskjutning 

i sidled är direkt proportionerlig mot toppens förskjutning δ. Detta är troligen inte helt 

sant då stativets högre positionerade gejdrar är något lättare och även troligare böjs ut 

mer än stativets lägre gejdrar. Dock kommer en verklig tyngdpunktsförflyttning av 

stativets egenvikt alltid vara mindre än den antagna för varje givet δ vilket gör 

antagandet användbart som ett värsta utfall (se Bild 8). Med detta antagande kan MGs 

position ställas upp med hjälp av grundläggande trigonometri och ekvationer för 

momenten kring alla punkter enligt följande: 

Ekvation 11: 𝐴 + 𝐵 − 𝐶 − 𝐷 = 0 

Ekvation 12: 𝐾 − 𝑀𝐺 − 𝐿 = 0 

Ekvation 13: 𝑀(𝐴) = (𝐶 − 𝐵) ∗ 𝐻 + 𝐿 ∗ (𝛽 + 𝑆 + 𝛿) + 𝑀𝐺 ∗ (𝛽 + 𝛿/2) − 𝐾 ∗ 𝛽 = 0 

Ekvation 14: 𝑀(𝐵) = (𝐴 − 𝐷) ∗ 𝐻 + 𝐿 ∗ (𝛽 + 𝑆 + 𝛿) + 𝑀𝐺 ∗ (𝛽 + 𝛿/2) − 𝐾 ∗ 𝛽 = 0 

Ekvation 15: 𝑀(𝐶) = (𝐴 − 𝐷) ∗ 𝐻 − 𝐿 ∗ (𝛽 − 𝑆 − 𝛿) − 𝑀𝐺 ∗ (𝛽 − 𝛿/2) + 𝐾 ∗ 𝛽 = 0 

Ekvation 16: 𝑀(𝐷) = (𝐶 − 𝐵) ∗ 𝐻 − 𝐿 ∗ (𝛽 − 𝑆 − 𝛿) − 𝑀𝐺 ∗ (𝛽 − 𝛿/2) + 𝐾 ∗ 𝛽 = 0 

 

 

Bild 7 – Alternativ förenkling av godtycklig gejd. A, B, C och D representerar 

sidostöden. K representerar lyftkraften medan L representerar belastningen på truckens 

gafflar och mg stativets egenvikt. 
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Bild 8 – Varianter för att approximera storleken på δ samt stativets tyngdpunkt, utmärkt 

med en röd cirkel, beroende på lutningsvinkeln φ. Till vänster: en referensbild på ett 

helt rakt stativ från sidan. I mitten: ett stativ lutat som om det vore en stel balk. Till 

höger: ett stativ lutat realistiskt där lutningen ökar lite i varje stativsteg. Notera att 

lutningen är grovt överdriven.

δ δ 
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BILAGA C – UTVÄRDERINGEN 
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BILAGA D – SKISSER FRÅN KONCEPTGENERERING 
Här nedan presenteras de olika konceptidéer som togs fram under arbetet. 

 

Konceptet Kuggväxel – Med hjälp av en snäckväxel överförs kraft ifrån godtycklig riktning 

(det vill säga var det nu finns plats att placera justerskruven) till sidostödet. En snäckväxel är 

mycket svår att justera ifrån ”fel” håll och bör därför även duga utmärkt till att hålla 

sidostödet på plats. 
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Konceptet Hydraulikplupp – Med hjälp av en hydraulisk kanal överförs kraft ifrån en 

justerskruv till sidostödet. Detta bör förhindra att justerskruven roterar på grund av moment 

överfört ifrån sidostödet. 
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Konceptet Mellanlager mellan justerskruv och plupp – Här följer en blandning av olika 

lösningar med ett lager mellan justerskruv och sidostöd som syftar till att förhindra att 

moment överförs där emellan.  
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Konceptet Snedställda rullar med fjäderbrickor – Här är ett koncept där de klassiska 

shimsen har bytts ut mot fjäderbrickor. Tanken är att fjäderbrickornas svaj ska göra att själva 

rullen kan flexa lite och därmed följa eventuella variationer i balkens yta. 

 

Konceptet Bronsplupp med fjäderbrickor utan skruv – Likt föregående används 

fjäderbrickor för att ge en viss flexibilitet till sidostödet. 
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Konceptet Glidbricka med torsionsfjäder – I detta koncept har en glidbricka monterats med 

en torsionsfjäder i en ände och en vanlig i den andra. Detta gör att god flexibilitet fås i 

sidostödet samtidigt som torsionsfjädern gör att den änden inte sticker iväg onödigt långt ut, 

vilket skulle försvåra montering. 

 

 

Konceptet Glidlist sittande på flera fjädrar – Här är ett koncept som använder asymmetrisk 

montering av sidostöd på fjädrar för att undvika eventuella byrålådseffekter.  
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Konceptet Fjäderbelastat minihjul – I detta koncept används en hävarm för att med hjälp av 

en fjäder monterad i balkens huvudriktning trycka ut ett litet hjul mot sidan. 
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Konceptet Lite fjädrande U-stål med liten rulle – I detta koncept används ett stålfäste 

utformat likt ett U för att ge viss flexibilitet åt ett sidostöd; i detta fall ett hjul. 

 

Konceptet PinArt-stöd – Detta koncept går ut på att multipla smala stöd alla trycker emot 

samma inkompressibla, men förflyttningsbara, medium. Om ett av stöden trycks ner åker de 

övriga upp. Detta gör att stödet har god tolerans för mindre ojämnheter i balken samtidigt som 

den ej ger vika för sidokrafter. 
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Konceptet Snedställd rulle på torsionsfjäder – I detta koncept monteras en snedställd rulle 

på en torsionsfjäder. Tanken är att fjädern alltid ser till att rullen kan rulla emot motstående 

balk. 

 

Konceptet Fjäderboggi – I detta koncept monteras ett par hjul i en sax-liknande anordning 

sammankopplade med en fjäder. Detta ger god flexibilitet för varierande balkjämnhet 

samtidigt som konstruktionen håller emot sidokrafter bättre än andra fjäderarrangemang.  
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Konceptet Smala vinkelräta rullar på skruvar – Här är en serie vinkelräta rullar monterade 

på justerskruvar. Detta gör det enklare att justera sidostöden efter behov. 

 

Konceptet Vinkelrät rundad rulle i spår – Här kombineras en rundad rulle på en justerbar 

konsol med ett fräst spår i motstående balk. Spåret gör att rullningen blir jämnare då 

imperfektioner i balken fräses bort. 
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Konceptet Plastkloss med gummidämpning – Här kombineras plastklossvarianten på 

sidostöd med en gummidämpning. Detta för att öka flexibiliteten. 

 

Konceptet Glidplattor på kulled – Här placeras glidplattor på en kulled. När flertalet mindre 

glidplattor används uppnås en viss flexibilitet i konstruktionen och kulleden underlättar stödet 

att följa balken. 
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Konceptet Glidklossar på flänskanter – Ett stativ som har sidostöd i form av glidplattor 

mellan balkarnas flänsar. 

 

Konceptet Glidring utanpå rulle – Utanpå rullen sitter en ring av ett material med låg 

friktion och tar där upp sidokrafter. 
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Konceptet Ω-balkar – Ett stativ med annorlunda balkar med glidplattor mellan varandra. 

 

Konceptet Rullande kula – En sfärisk kula som sitter i en håla på den ena stativdelen och där 

kan rulla mot den andra stativdelen. 
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Konceptet Gasfjäder – En gasfjäder som trycker ut en glidkloss som då kan fjädra ut och in 

litegrann vid behov. 

 

Konceptet Stångskena – Två öglor på den ena stativdelen sitter runt en stång på den andra 

stativdelen och kan åka uppåt och nedåt på denna stång. 
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Konceptet Z-balkar – Ett stativ med glidplattor mellan stativdelarna och en annorlunda form 

på balkarna. 

 

Konceptet Inneslutet hjul med insatts – Rullen rullar mot de diagonala ytorna på båda sidor 

och tar på så sätt upp krafter i flera riktningar. 
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Konceptet Alex glidskena – En enkel glidskena så som exempelvis hurtsen Alex från Ikea 

har till sina lådor. 

 

Konceptet T-balkar med glidplupp – Ett stativ bestående av T-balkar istället för I-balkar 

vilket underlättar åtkomst mellan stativdelarna. 
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Konceptet Saxkloss – En glidkloss som trycks utåt av en konstruktion som liknar den hos en 

saxlyft. 

 

Konceptet Böjt fjäderstål – Ett litet sidostöd i form av ett förspänt fjäderstål som glider mot 

den motstående stativdelen. 

 

Konceptet Kil – En kilformad glidkloss som trycks utåt av två delar som fjädrar in mot 

varandra. 
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Konceptet Borste – Många hårt packade borst där helheten blir stark men varje individuellt 

borst kan ge efter för små imperfektioner. 

 

Konceptet Glidkupol – En kupolformad glidkloss som inom vissa begränsningar kan rotera åt 

olika håll och som kan justeras med en skruv. 

 

Konceptet Manet – En rundad glidkloss som sitter på ett antal fjäderstål vilka kan rotera i 

ändarna och fjädrar genom att fjäderstålen böjs ut.  
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Konceptet Halvsfär på dragfjäder – En rund glidkloss som sitter på en fjäder och därmed 

kan böjas åt olika hål vid sned belastning. 

 

Konceptet Halvsfär på kulled – En rund glidkloss som kan röra sig lite grann åt olika håll 

tack vare en kulled. 

 

Konceptet Cykelsadelstolpelås – Ett sidostöd som kläms fast på samma sätt som en 

sadelstolpe kläms fast i en cykelram. 
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BILAGA E – CONCEPT SCREENING 
Här presenteras screeningen som gjordes för att sålla ibland de genererade resultaten. Utfallet kan ses i Översikt 2 och de fullständiga screeningmatriserna finns i de övriga sidorna i denna bilaga. De ligger placerade i ordningen de genomfördes. Notera att fem screenings gjordes totalt och varje screening presenteras 

på drygt en sida.  

Översikt 2 – Samanställning av Concept Screeningen. 
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BILAGA F – KONCEPTBESKRIVNING TILL 

CONCEPT SCORING 
Här följer en kort beskrivning av de sju koncepten som gick vidare efter den Concept 

Screening som gjordes. Tre av dessa sållades relativt tidigt bort som nämnts i rapporten.  

Smal vinkelrät rulle med glidlager – Detta koncept är en vidareutveckling av den vinkelräta 

rullen. Det kullagerbaserade rullagret har bytts ut mot ett glidlager för att minska både storlek 

och pris men behålla samma krafttolerans. Vidare har konceptet monteras på justerskruvar så 

att det kan justeras betydligt enklare och bättre än med shims. 

 

Rundad vinkelrät rulle med spår – Detta koncept består av en vinkelrät rundad rulle 

(utseende något likt äldre ballongbildäck) monterad i en justerbar infästning. I den balk därvid 

rullen rullar har ett spår frästs. Eftersom detta sker efter svetsning och att balkarna har valts ut 

kommer detta reducera ojämnheterna i balken. 
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Plastkloss med gummidämpning – Detta koncept består av en fyrkantig glidkloss placerad i 

en hylsa. I botten av hylsan placeras en gummidämpning som hjälper till att dämpa sidostödet. 

Hela hylsan är monterad med skruvar i en fasad del av stativbalken och kan tas loss för enkelt 

utbyte och service.  

 

Snedställda rullar på torsionsfjäder – Istället för att montera en snedställd rulle på shims 

placeras de i detta koncept på en torsionsfjäder. Fjädern är riktad så att rullen trycks framåt 

och utåt. Detta innebär att ojämnheter både i balken men även den fläns varvid rullen 

huvudsakligen rullar på kan kompenseras för. 

 

Gasfjäder – Här är ett sidostöd av glidande typ monterad på en gasfjäder. Denna fjäder 

applicerar en kraft på sidostödet som gör att det kompenseras för eventuella balkojämnheter 

och även mindre stativsvaj. 
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Snedställda rullar på fjäderbrickor – Istället för att montera en snedställd rulle på shims 

placeras de i detta koncept på fjäderbrickor. Detta gör det möjligt att få lite svaj i rullen. Vid 

hård inspänning emot den andra balken innebär detta att små ojämnheter i balken kan 

kompenseras för. 

 

T-balk – I detta koncept konstrueras själva balken som ett T istället för ett I. Detta gör att 

balkarna lättare kan travas om lott på ett sådant sätt att sidostöd och löprullar lättare kan 

kommas åt för justering. 
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BILAGA G – ENKLA FEM-BERÄKNINGAR PÅ 

KONCEPT 
Innan slutligt konceptval gjordes, utfördes enklare FEM-beräkningar för förenklade modeller 

på fyra av koncepten. Koncepten belastades med en last på 4000 N då detta ansågs överstiga 

de sidokrafter som fåtts fram tidigare under arbetet med lagom stor marginal. Nedan beskrivs 

dessa analyser kortfattat för varje koncept. 

SMALA VINKELRÄTA RULLAR 

Resultatet från analysen av den smala vinkelräta rullen blev att maximal förskjutning uppkom 

för själva rullen och uppnådde i de mest extrema punkterna 0,0158 mm som kan ses i Bild 9. 

De största spänningarna låg på 248 MPa och uppstod vid de skarpa hörn där axeln möter 

hållaren, se Bild 10. Detta var lite större spänningar än den sträckgräns på 235 MPa som stålet 

i axeln och hållaren hade. Dessa stora spänningar uppstod dock endast vid skarpa hörn, vilka i 

en verklig produkt inte skulle vara lika skarpa. I övrigt kom inte spänningarna upp i några 

nivåer som materialen i rullen inte skulle hålla för. 

 

Bild 9 – Den förskjutning som i FEM-analysen beräknades uppstå. 

 

 

Bild 10 – De spänningar som i FEM-analysen beräknades uppstå med maximala 

spänningarna utmärkta. 
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VINKELRÄT RUNDAD RULLE I SPÅR  

Resultatet från analysen av den rundade rullen blev att maximal förskjutning uppkom i den 

rundade rullen och uppnådde i de mest extrema punkterna 0,0151 mm som kan ses i Bild 11. 

De största spänningarna låg på 449 MPa och uppstod på justerskruvens skarpa kant där den 

mötte rullens hållare, se Bild 12. Detta var mycket större spänningar än den sträckgräns på 

235 MPa som stålet i skruven hade men åter igen endast vid en mycket skarp kant. I övrigt 

kom inte spänningarna upp i några nivåer som materialen i rullen inte skulle hålla för. 

 

Bild 11 – Den förskjutning som i FEM-analysen beräknades uppstå. 

 

Bild 12 – De spänningar som i FEM-analysen beräknades uppstå med maximala 

spänningarna utmärkta. 
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PLASTKLOSS MED GUMMIDÄMPNING 

Resultatet från analysen av plastklossen blev att maximal förskjutning uppkom i plastklossen 

och uppnådde i de mest extrema punkterna 0,0231 mm som kan ses i Bild 13. De största 

spänningarna låg på 86,1 MPa och uppstod än en gång vid justerskruvens skarpa kant där den 

mötte bottenplattan, se Bild 14. Varken plastklossen eller dämpningen uppnådde för höga 

spänningar trots sträckgränser på 80 MPa respektive 60 MPa. 

 

Bild 13 – Den förskjutning som i FEM-analysen beräknades uppstå. 

 

Bild 14 – De spänningar som i FEM-analysen beräknades uppstå med maximala 

spänningarna utmärkta. 
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SNEDSTÄLLD RULLE PÅ FJÄDERBRICKA  

Resultatet från analysen av den snedställda rullen med fjäderbricka blev att maximal 

förskjutning uppkom i rullen och uppnådde i de mest extrema punkterna 0,203 mm som kan 

ses i Bild 15. Detta koncept gav alltså en mycket större maximal förskjutning än de andra 

koncepten. De största spänningarna låg på 204 MPa och uppstod i fjäderbrickan där den mötte 

rullen, se Bild 16. Detta indikerade att konceptet skulle hålla men ge dålig stabilitet. 

 

Bild 15 – Den förskjutning som i FEM-analysen beräknades uppstå. 

 

Bild 16 – De spänningar som i FEM-analysen beräknades uppstå med maximala 

spänningarna utmärkta. 
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BILAGA H – CONCEPT SCORING 

Poäng
Viktad 

poäng
Poäng

Viktad 

poäng
Poäng

Viktad 

poäng
Poäng

Viktad 

poäng

Ta upp sidokrafter 10 5 50 4 40 3 30 3 30

Inte låsa stativet 10 4 40 4 40 3 30 4 40

Möjliggöra bra lyftprecision 10 5 50 5 50 4 40 5 50

Klara krafter utan deformering 9 4 36 3 27 2 18 2 18

Liten friktion mellan stativdelar 9 4 36 4 36 3 27 4 36

Minimera glapp 8 3 24 3 24 4 32 4 32

Lätt att justera 8 3 24 4 32 4 32 2 16

Möjliggöra reparationer/utbyte 8 3 24 3 24 5 40 2 16

Behålla justeringarna 8 2 16 2 16 1 8 5 40

Inte minska stativsikten (bredda stativet) 7 3 21 3 21 4 28 2 14

Inte miljöfarlig 7 3 21 3 21 3 21 3 21

Möjliggöra omjustering vid behov 7 3 21 3 21 3 21 1 7

Tåla slitage (överleva truckens livslängd) 6 4 24 3 18 2 12 2 12

Flexibelt/tillåtande för varierande toleranser 5 2 10 4 20 4 20 4 20

Tillåta bra arbetsmiljö vid montering 5 3 15 2 10 3 15 3 15

Hög precision i justering 5 4 20 4 20 4 20 2 10

Vara lättmonterad 4 4 16 3 12 3 12 2 8

Inte minska räckvidden 4 3 12 3 12 3 12 5 20

Inte skapa missljud 4 4 16 4 16 3 12 3 12

Låg kostnad 3 3 9 1 3 4 12 5 15

Feedback på justeringen 2 2 4 2 4 2 4 1 2

Summa: 489 467 446 434

Smal vinkelrät rulle 

med glidlager

Rundad vinkelrät rulle 

med spår

Plastkloss med 

gummidämpning

Snedställda rullar med 

fjäderbrickor
Krav Vikt
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BILAGA I – FEM-BERÄKNINGAR PÅ DET 

SLUTLIGA KONCEPTET 
När FEM-beräkningar gjordes på det framtagna konceptet sattes materialet i glidlagret till 

polyamid-plast med en sträckgräns på 80 MPa och övriga delar bestod av stål med en 

sträckgräns på 235 MPa. Att alla stålkomponenter skulle vara av samma sorts stål är förstås 

en förenkling då till exempel skruvarna i verkligheten skulle vara av ett betydligt hårdare stål. 

Sidostöden belastades precis som i de enklare analyserna av de olika koncepten med 4000 N. 

Det kan noteras att modellernas mesh på grund av begränsad datorkapacitet fick göras något 

grov vilket kan ha viss påverkan på resultatet. Här nedan sammanfattas resultatet från varje 

analys kort. 

STORLEK 32 MM X 50 MM – URFRÄST AXEL 

Maximal förskjutning blev för denna variant 0,0159 mm. Maximal spänning uppstod vid 

mötet mellan axel och hållare och uppgick till 144 MPa. 
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STORLEK 32 MM X 50 MM – EJ URFRÄST AXEL 

Maximal förskjutning blev för denna variant 0,0159 mm. Maximal spänning uppstod vid 

mötet mellan axel och hållare och uppgick till 147 MPa. 
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STORLEK 32 MM X 70 MM – URFRÄST AXEL 

Maximal förskjutning blev för denna variant 0,0161 mm. Maximal spänning uppstod vid 

mötet mellan axel och hållare och uppgick till 191 MPa. 
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STORLEK 32 MM X 70 MM – EJ URFRÄST AXEL 

Maximal förskjutning blev för denna variant 0,0159 mm. Maximal spänning uppstod vid 

mötet mellan axel och hållare och uppgick till 216 MPa. 
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STORLEK 39 MM X 60 MM – URFRÄST AXEL 

Maximal förskjutning blev för denna variant 0,0147 mm. Maximal spänning uppstod vid 

mötet mellan axel och hållare och uppgick till 167 MPa. 
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STORLEK 39 MM X 60 MM – EJ URFRÄST AXEL 

Maximal förskjutning blev för denna variant 0,0146 mm. Maximal spänning uppstod vid 

mötet mellan axel och hållare och uppgick till 167 MPa. 

 

 


