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Sammanfattning 

Örebro svets & hydraulik AB tillverkar lastknektar till Suzuki Garphyttan. På lastknektarna 

transporteras sedan stora rullar av tråd i stål. Knektarna har visat sig kollapsa efter viss tids 

användning och behöver därför en förbättrad konstruktion. Höga laster, tuff hantering samt 

ovarsamma lyft kan vara orsaker till att knektarna kollapsar. Örebro svets är väl införstådda 

var skadorna uppstår i nuvarande konstruktion och vill därför förstärka denna del och 

konstruktionen i sin helhet.  

Kraven på den nya konstruktionen, förutom att vara mer hållbar, är att befintligt mått mellan 

benen ska följas och att knekten ska vara staplingsbar vid transport till galvanisering.  

Nuvarande knektar har modellerats i CAD-programmet Pro/ENGINEER för att sedan 

analyseras med Finita Elementmetoden i beräkningsprogrammet ANSYS för att visa var 

deformation och spänningar uppstår. Efter att ett lösningsförslag tagits fram så visade det sig 

att maxspänningarna teoretiskt minskat och att spänningarna i kritiska områden minskat 

betydligt.  

Abstract  

Örebro svets & hydraulik AB manufactures cargo jacks to Suzuki Garphyttan. The large rolls 

of wire in steel are then transported on the cargo jacks. The cargo jacks have been shown to 

collapse after some time of use, and therefore needs an improved design. High loads, rough 

handling and careless lifting may be reasons why the cargo jack collapses. Örebro svets is 

well aware where the damage occurs in the current design and would like to strengthen this 

aspect and the construction as a whole. 

The requirements for the new construction, in addition to being more sustainable, are that 

standardized measures should be followed and that the cargo jack should be stackable for 

transport to galvanizing. 

The cargo jacks have been modeled in CAD software Pro / ENGINEER and then analyzed 

with Finite Element Method in the FEM calculation software ANSYS to show the 

deformations and tensions. After a proposed solution has been developed so it turned out that 

maximum tension theoretically reduced and the tension in the critical areas decreased 

significantly.
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Förord 

Med detta examensarbete avslutar jag min utbildning till ingenjör inom maskinteknik vid 

Örebro universitet. Att jag fått göra det hos Örebro svets & hydraulik har varit mycket 

intressant och utvecklande för mig personligen. Då jag gillar att ta mig an problem och hitta 

lösningar till dessa så har examensarbetet varit väldigt stimulerande. Vid besök hos Örebro 

svets har det varje gång från personalens sida varit med ett trevligt bemötande och stort 

engagemang för att hjälpa mig med svar på frågor och funderingar. Jag vill rikta ett speciellt 

tack till Carl-Erik & Bengt Olsson hos Örebro svets som varit mina handledare.   

Jag vill även rikta ett tack till Jens Ekengren som varit handledare från Örebro Universitet och 

som varit ett stort stöd under arbetets gång. Med stor kunskap och visat intresse för att hjälpa 

mig att lyckas hitta en lösning för lastknektarna har han gjort att arbetet varit extra roligt. 

Övrig personal hos Örebro svets och personal från institutionen för naturvetenskap och teknik 

vid Örebro universitet har även varit till stor hjälp för att lyckas med examenarbetet. 

Stort stöd och mycket energi utanför arbetstid har Heidi Karanko gett mig för att lyckas så bra 

som möjligt med mitt arbete.  

 

 

Stort tack alla! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philip Vallentin, 2014-06-08 
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 Inledning 

 Företaget 

Örebro Svets & Hydraulik Ab (Örebro svets) är ett företag som riktar in sig på svets och 

smide och har varit verksamma i cirka 30 år. Med sina 30 anställda, varav 6 personer är 

tjänstemän, befinner man sig på Pappersbruksallén 2 i Örebro vilket kan ses i figur 1.1.  

Figur 1.1. Örebro svets lokaler på Pappersbruksallén 2 i Örebro (Bildkälla: Hitta.se) 

Örebro Svets beskriver sig själva som ett företag att vara lätt att göra affärer med vad gäller 

ledtider, kvalitet och pris. Deras specialitet ligger vid att tillverka tankar, kärl och behållare 

som både är öppna och slutna. Exempel på detta är olika hydrauloljetankar, expansionskärl 

och spolarvätsketankar till både entreprenadmaskiner och hydraulikindustrin. 

Tillverkningsmaterialen är stål, rostfritt stål samt aluminium. Vidare tillverkar Örebro Svets 

även andra stålprodukter i form av trappor, räcken, reklamskyltar, lastknektar och diverse 

annan legotillverkning. 
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 Tillverkning av lastknektar 

Lastknektarna Örebro svets tillverkar och säljer till Suzuki Garphyttan används till att 

transportera trådrullar från Suzukis tråddragning till kund. Tillverkningsvolymen är ungefär 

ettusen knektar per år och finns i olika utföranden, se figur 1.2, 1.3. Vanligast är ”Lastknekt 

48 tum hög”. Detta är en knekt som är 1250mm hög, 1160 mm bred, och som klarar laster upp 

till 1,5 ton. Andra modeller som tillverkas är snarlika tidigare nämnd knekt med skillnaden att 

höjd, bredd och förstärkning är annorlunda.  Efter tillverkning skickas knektarna till externt 

företag för galvanisering. Därifrån skickas knektarna sedan till Suzuki Garphyttan. 

Figur 1.2, 1.3. T.v. En modell av ”Lastknekt 48 tum hög”. T.h. ”Lastknekt 36 tum” lastad med tråd. (Bildkälla: 

Suzuki Garphyttan) 

 

 Projektet 

Projektet hos Örebro svets är en kombination av typerna utveckling, utredning och 

undersökning. Örebro svets har ett önskemål om att utreda hur hanteringen av lastknektar ute 

hos kund påverkar hållfastheten. Utifrån detta finns det möjlighet att utveckla knektarna till 

att klara kundens hantering bättre och öka livslängden. Kraven som finns är att vid en annan 

konstruktion av knektarna så ska dessa fortfarande kunna staplas på varandra. Konstruktionen 

ska fortsatt kunna klara lastförmågan som krävs i dagsläget och hållfastheten ska inte 

försämras. Vidare krävs det att lösningsförslagets yttermått mellan stödbenen är detsamma 

som i dagsläget. 

I arbetet kommer knektarnas hantering och transport av kund att undersökas. Knektarna 

modelleras, undersökas och simuleras vad gäller hållfasthet, knäckning och utmattning utifrån 

verkliga förutsättningar. Förbättringsförslag och resultat kommer därefter att konstrueras, 

presenteras och simuleras i denna rapport.  

Örebro svets har funnits till hjälp med kompetens inom området i form av en handledare från 

företaget. Ett tillfälle i veckan har varit avsatt för ett personligt möte med företagets 

handledare så avrapportering och delmål av projektet kunnat meddelas och frågor diskuteras. 

Örebro svets har även under projektets gång erbjudit tillträde till sin produktion så 

faktainsamling och rådfrågning kunnat ske på plats, allt i mån av tid och efter 
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överenskommelse med handledare eller annan anställd som projektet berört. Universitetet har 

bidragit med stöd och hjälp i form av en handledare. Handledaren har goda kunskaper inom 

mekanik och hållfasthetslära. 

En gång i veckan har senaste veckans händelser rapporterats, vad som gjorts, vad som 

kommer att göras samt övriga frågor. Detta har mailats eller diskuterats vid ett personligt 

möte med handledaren från universitetet. Handledaren har även varit tillgänglig under veckan 

och träffats efter överenskommelse.Projektets syfte är att hitta problem och lösningar på hur 

lastknektarna påverkas av den tuffa hanteringen, vad som orsakar problemen och hur dessa 

kan förhindras. Syftet är även att ha en insikt, både som kund och som tillverkare, hur olika 

hanteringsalternativ samt faktorer påverkar hållbarheten hos lastknekten. Då Transportknekt 

48” är den modell som vanligast kollapsar så har koncept, lösningsförslag och analyser tagits 

fram utifrån denna modell. 
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 Bakgrund 

 Problemet 

Lastknektarna som Örebro svets tillverkar och levererar till Suzuki Garphyttan får utstå en 

tuff hantering. Trådrullarna som transporteras på knektarna väger mycket. När knektarna 

transporteras med truck så händer det att rörkonstruktionen demoleras och tar skada vid 

transporter. Detta medför att hållfastheten försämras och konstruktionen försvagas. Eftersom 

det lastas så pass höga vikter på knektarna så händer det att konstruktionen till slut kollapsar 

och inte går att använda. Därför görs denna undersökning för att visa på vad som kan 

förbättras i konstruktionen hos knekten. 

Det finns teorier om hur knektarna tar skada ute hos kund. En av dessa är att förflyttning av 

knektar har skett genom att skjuta knektarna, som är lastade, genom att trycka på bottenramen 

med truckgafflar. Detta skulle då leda till att bottenramen blir demolerad och försvagad för att 

sedan kollapsa. 

Skadan som vanligast uppstår grundar sig då vid övergång bottenram och ben där båda 

delarna är sammansvetsade. Sprickbildning sker i bottenramens material, se figur 2.1, och 

klarar därmed inte av att bära den nedåtriktade kraft som verkar. Till följd av att knekten 

kollapsar så tar trådrullarna skada i fallet och måste därmed kasseras.  

Figur 2.1. Sprickbildning som sker i bottenramens material innan kollaps. Bilden är hämtad ur rapporten ”Knekt 

för trådupprullning” författad av Erik Norén, Niklas Lindqvist & Jesper Nilsson, 2014-01-28 

 

 

Ben 

Bottenram 
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Problemet med knektarna gör att konstruktionen behöver förstärkas, ändras eller helt bytas ut. 

Stora spänningar uppstår vid kritiska punkter och behöver därför elimineras eller förlyttas till 

andra områden i konstruktionen. Vid framtagning av lösningsförslagen måste även hänsyn tas 

till stapelbarheten. Problemet kan även ha ett samband med hur kunden hanterar produkten. 

Genom att ändra hanteringen, lyftpunkter, lyftverktyg osv. så finns det möjlighet att påverka 

livslängden. Antalet reklamationer från Suzuki är oklart och dokumentation finns inte. Carl-

Erik Olsson, produktionsplanerare Örebro svets, uppskattar dock att antalet reklamationer är 

ungefär 20-talet per år. 

 Vad har företaget gjort tidigare 

Örebro svets har under hösten/våren 2013-2014 haft ett samarbete, genom universitetsadjunkt 

Bengt Åsberg, med studenter vid Örebro universitet. Studenternas uppgift har i samband med 

en av Åsbergs kurser vid universitetet att utföra ett projektarbete på plats hos Örebro svets 

med målet att undersöka knektarna och ta fram lösningsförslag. Projektet med rapport som 

studenterna tagit fram är av liknande slag som denna rapport men av mindre omfattning. 

Studenterna har i sin rapport tagit fram olika lösningsförslag för att undvika sprickbildningen 

som sker i materialet vid övergången bottenram och ben. 

Lastknekt 48” modellerades i Pro/ENGINEER för att sedan analyseras i ANSYS med FEM 

(Finita Element Metoden). I rapporten har studenterna visat att största spänningarna verkligen 

sker i övergången bottenram och ben. I rapporten förklaras att ”Modellen skalades ner och 

randvillkor sattes ut för att motsvara verkligheten och resultatet bli korrekt.” (se bil. A). 

Fem stycken förslag, se bilaga A, på knektar redovisas i rapporten där fokus varit att förstärka 

knekten med en extra bottenram eller med extra ben utmed befintliga. Vid FEM-analyserna av 

förslag 1.a) och 1.b) i ANSYS så visas att spänningarna minskade med 47 % jämfört med 

spänningarna som fanns från början. Vilken last och vilka lyftpunkter som valts i analyserna 

framgår inte i rapporten.  

Lösning som rekommenderas i rapporten är 1.b) då konstruktionen enligt studenterna 

är ”enkel och har bra hållfasthet”. Studenterna menar även att lösningen sparar mängden rör- 

och svetsmaterial, samt tid vid bockning. Vidare har det visat sig att spänningarna i området 

där sprickbildning oftast sker har reducerats med 24 % men att maxspänningen har flyttats.  

Örebro svets har även varit i kontakt med Suzuki Garphyttan och även besökt deras 

produktion för att studera problemet med knektar som kollapsar. Enligt Carl-Erik Olsson, 

produktionsplanerare Örebro svets, har felorsaken inte riktigt kunnat bevisas då underlag inte 

funnits för antal transporter knekten använts till, hur den har använts samt livslängd.  

Örebro svets har löpande försökt förbättra knekten, bl.a. genom den platta som sitter centrerad 

i toppen av knekten, se figur 3.4. 
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 Vad har andra gjort tidigare 

Vid undersökning av andra tillverkare av dragen tråd så framkommer det att leveransformen 

varierar. Leveransformer som används är bl.a. på spole, skönspolad, rosettlagd, coil och 

fabrikationsring[1]. Lastknekt är därför specifik för Suzuki Garphyttan. 

 Beskrivning av teknikområdet 

Teknikområdena för denna rapport är flera olika. Huvuddelen av arbetet är att förbättra 

lastknekten vad gäller hållbarheten och därmed förlänga livslängden. För att göra detta så har 

stora delar av tiden lagts på att arbeta med förbättringsförslag som eliminerar eller förflyttar 

spänningar från kritiska punkter i konstruktionen. Inom den delen berör arbetet områdena 

hållfasthetslära, FEM, tillverkningsteknik, ritningslära, materialteknik och produktutveckling. 

 Teori 

 Finita Elementmetoden 

Stor del av arbetet är att hitta och eliminera spänningarna i dem kritiska punkterna. 

Med hjälp av dator och programvara så underlättar framtagning av analyser och vad som 

händer i konstruktioner och material. På ett snabbt och överskådligt sätt kan användaren se 

var spänningar, krafter, deformation, max- och minpunkter etc. uppstår utan att behöva testa 

konstruktionen i praktiken. Hållfastanalyser av lastknektarna kan därför göras med hjälp av 

Finita Elementmetoden i programmet ANSYS.  

Finita Elementmetoden, FEM, beskrivs i Nationalencyklopedin enligt följande: 

 

”FEM, datorbaserad generell metod för approximativ numerisk lösning av partiella 

differentialekvationer och integralekvationer i teknik och fysik. Metoden bygger på 

variationsformulering och styckvis polynomapproximation och på en uppdelning av 

beräkningsområdet i finita element, som kan utgöras av trianglar i två dimensioner 

eller tetraedrar i tre dimensioner.”  [2] 

 

 

 Finita elementmetodens uppkomst 

Finita elementmetoden är ingen ny och modern metod vilket man kan tro. 1956 kom en man 

vid namn Ray Clough till Trondheim för att under ett sabbatsår i universitetsmiljö utveckla sin 

idé. Tidigare hade Clough arbetat som hållfasthetstekniker hos den amerikanska 

flygplanstillverkaren Boeing och nu skulle han tillsammans med kollegorna Martin, Turner 

och Topp presentera den vetenskapliga uppsatsen (”Stiffness and Deflection Analysis of 

Complex Structures”, J Aeronatical Sci 23, 1956), vilket skulle leda till utvecklingen av Finita 

Elementmetoden. Turner som var chef för Boeings hållfasthetsavdelning är, enligt Clough 

själv, metodens urspringliga idégivare [3]. 

Efter att uppsatsen presenterats så har många tusentals uppsatser och avhandlingar behandlat 

tekniken bakom Finita Elementmetoden. Även innan uppsatsens publicering så hade 
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matematikern Courant presenterat en metod som påminner mycket om FEM. Metodens 

praktiska betydelse hade då inte upptäckts och därefter fallit i glömska. Staffan Sunnersjö 

beskriver i sin bok, ”FEM i praktiken”, Courants praktiska betydelse av metoden: 

”I matematiska kretsar insåg man emellertid inte metodens praktiska betydelse, och i 

den mån någon ingenjör hade konfronterats med Courants uppsats, hade den säkert 

förefallit honom obegriplig.” [3] 

Skälet till att Clough däremot ofta sägs vara metodens upphovsman är att han förutom med 

sina vetenskapliga bidrag även ligger bakom termen Finit Element-analys. [3] 

 Beräkningsmetod 

Finita Elementmetoden är en numerisk metod och dess egenskaper gör att man kan lösa de 

flesta fysikaliska problemen. Vid beräkning av konstruktioner kan man med FEM göra 

noggranna och systematiska beräkningar. Man kan beskriva FEM i fem steg och förklaras 

med nedanstående figur (2.2) enligt Samuelsson och Wiberg [4]. 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2. Steg för steg vid analys med FEM. 

1. Man har först ett verkligt problem. 

2. I steg två, idealisering, görs en idealisering av verkligheten till modell som man vill 

beräkna. Man förenklar strukturen med avseende på laster, geometri, randvillkor och 

liknande. 

3. Steg tre, elementindelning, innebär att man gör en uppdelning av strukturen i ändliga 

element, d.v.s. finita element. Man kan säga att man diskretiserar problemet. 

4. I steg fyra, elementanalys, ställs en elementmaris upp för varje element i figuren. 

5. Steg fem, strukturanalys, innebär att en hopkoppling mellan elementen sker. 

Jämviktsvillkor och geometriska villkor införs och man får slutligen en strukturanalys. 

Sedan beräknas spänningar i elementen med hjälp av integrationspunkter. Dessa punkter 

kallas ofta Gauspunkter efter sättet dessa sätts ut på. Inom konstruktion och analys är FEM ett 

värdefullt verktyg för bl.a. ingenjörer eftersom tid och pengar kan sparas jämfört med 

provning i verklig miljö. För att få ett så verklighetstroget resultat som möjligt krävs att 

programmet får rätt villkor och data. Även om resultat och simuleringar hamnar nära 

verkligheten så ska det tas i beaktning att andra faktorer i praktiken kan vara av betydelse.  

Verkligt 
problem

Idealisering
Element-
indelning

Element-
analys

Struktur-
analys

nod 
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ANSYS är ett simuleringsprogram skapat av Ansys Inc. Programmet analyserar och simulerar 

med hjälp av Finita Elementmetoden hur konstruktioner och material påverkas av olika 

påfrestningar. Beräkningar kan göras på många olika scenarion, allt ifrån magnetfält till 

dragspänningar. 
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 Metod 

 Metoder för genomförande 

När ett inledande möte inför examensarbetet ägt rum med Örebro svets så skrevs en 

specifikation av arbetet. Specifikationens syfte är att vara ett styrande dokument där både 

tidsplan, krav, avgränsningar och mål som ska uppnås finns tydligt beskrivet. Med hjälp av 

dokumentet kan sedan urskiljas om arbetet fullgjorts eller inte. Stora delar av specifikationen 

finns även formulerade under punkt 1.2. 

Arbetets tillvägagångsätt efter skriven specifikation har gått till som följande: 

1. Data- och informationsinsamling 

2. Utökning av kompetens med avseende på arbetets verktyg 

3. Arbeta fram olika lösningsförslag 

4. Feedback och diskussion med handledare från Örebro universitet 

5. Presentation och diskussion av lösningsförslag med handledare från Örebro svets 

6. Undersökning och presentation av lösningsförslag hos Suzuki Garphyttan 

7. Framtagning av tillverkningsunderlag, såsom ritning, rapport etc. 

8. Redovisning på Örebro universitet och hos Örebro svets 

 Datainsamling 

Vid arbetets början så fanns det redan stor vetskap om var problemet fanns. Då det även redan 

gjorts ett projektarbete, med avseende på förbättringsförslag, hos Örebro svets så fanns det 

mycket information att tillgå på förhand var problemområdet finns och vad företaget i 

dagsläget tillämpat.  

Till en början koncentrerades arbetet på att samla information, data, teorier och kommentarer 

från Örebro svets kring lastknektarna för att förstå problemet. Med hjälp av ritningar (se bil. 

B) och tekniska specifikationer modellerades Lastknekt 48” i Pro/Engineer för att sedan 

analyseras i ANSYS. Ritningarna som är hämtade från Örebro svets stämmer dock inte 

överens med knekten som tillverkas och kompletterande mått har därför tagits från en 

tillverkad knekt. Tid avsattes även under datainsamlingen till att utöka kunskaperna i ANSYS 

samt att genom diskussion med handledare välja vilka villkor och faktorer som ska användas i 

analyserna. 

 Framtagning av lösningsförslag 

Olika lösningsförslag och koncept har växt fram där koncentration legat vid att minska 

spänningar i känsliga områden på konstruktionen. Att minska maxspänningar, spänningar i 

problemområden samt en underlättad tillverkning har huvudsakligen legat till grund för de 

ändringar som gjorts. För att inte rikta in sig på tidigare lösningar, och hitta lösningar ur ett 

annat synsätt, valdes att vänta med att studera lösningsförslagen i tidigare nämnd rapport (se 

bil. A). 
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 Vilka koncept som arbetats fram 

Gemensamt för framtagningen av de olika koncepten som ska leda till ett lösningsförslag är 

att minska spänningarna i problemområdet. Koncepten bygger på att med hjälp av ett extra 

ben, spegelvänt mot befintligt ben, avlasta bottenramen från krafter som uppkommer vid 

belastning. Utifrån den förbättring som olika förstärkningar ger i problemområdena har vidare 

analys skett för att se var stora spänningar i materialet fortfarande uppkommer.  

 Koncept 1 

I en första framtagning av ett koncept så valdes att lägga till ett förstärkningsben utmed 

befintligt ben för att avlasta bottenramen, se figur 3.1. Ett koncept som innebär att en extra 

rörlängd adderas och svetsas fast i konstruktionen som i övrigt är densamma som i befintlig 

lastknekt.  

Figur 3.1. Koncept 1. Ett extra ben har lagts till i konstruktionen för att avlasta bottenramen. 

 Koncept 2 

Koncept 2 bygger på att sammanföra befintlig snedställda förstärkning med det extraben som 

tagits fram i koncept 1, se figur 3.2.  

Figur 3.2. Koncept 2 där extraben och den snedställda förstärkningen utgörs av samma del. 
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 Koncept 3  

Då de två föregående koncepten innebär en ökning av arbetsmoment så har koncept 3 haft en 

prioritering att underlätta arbetsmomenten vid tillverkning, samt att fortfarande ha en 

förstärkning i problemområdet. Figur 3.3 visar hur ett extraben har använts som är 

längsgående det befintliga benet. Den snedställda förstärkningen som tidigare varit med i 

koncepten har nu tagits bort helt. Det extra benet påminner mycket om det befintliga benet 

och kan i stort sett sägas vara spegelvänt, undantaget ändarnas längd hos extrabenet. För att 

extrabenet ska kunna passa in i knektens övre centrum (se figur 3.4) så är den övre 

horisontella delen nedkortad och den nedre horisontella delen förlängd. Den 

förstärkningsplatta som i dagsläget finns hos knekten har även förstorats för att ge extra 

utrymme åt svetsning av extrabenet.  

Figur 3.3. Figuren visar hur ett längsgående extraben i koncept 3 ersatt den snedställda förstärkningen som finns 

i koncept 1, 2 och befintlig knekt. 

Figur 3.4. Figuren t.v. visar den sammanslutning i knektens övre del som finns i koncept 3. Den rektangulära 

plattan har gjorts större för bättre möjlighet att kunna fästa extrabenet med plattan. 

 Besök hos Suzuki Garphyttan 

Lastknektarna som Örebro svets tillverkar köps av Suzuki Garphyttan. För att undersöka hur 

knektarna används har därför ett möte med Suzuki Garphyttans inköpschef, Jan Andersson, 

ägt rum. Vid mötet har lösningsförslaget lagts fram för att diskutera hur detta påverkar dem, 

samt hur hanteringen av lastknektarna sker i dagsläget.    
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 Sammanfattning av genomförandet 

Efter framtagning av de olika koncepten så diskuterades dessa sedan med handledare, Jens 

Ekengren, för att ytterligare hitta förbättringar hos konstruktionen, men även vilka faktorer 

och villkor som tillkommit eller bortfallit. Förändringar i mindre omfattning gjordes och 

tillslut valdes koncept 3 som presenterades för Bengt Olsson, VD och Carl-Erik Olsson, 

produktionsplanerare, Örebro svets. Konceptet var inom kraven för att kunna staplas samt att 

tillverkningen ansågs fortfarande lönsam och möjlig. Därefter valdes koncept 3 till att bli ett 

lösningsförslag som undersöks fortsättningsvis i arbetet. 

Under arbetets gång har mycket tid gått åt att modellera och analysera konstruktioner. För 

varje ändring på konstruktionen har en ny analys gjorts. Nya villkor och tänkta scenarion har 

även provats i samband med framtagningarna vilket har gett mycket information samt 

kunskap hur lastknekten påverkas vid belastning. Den breda analysinformationen har även 

gjorts för att hamna så nära det verkliga användandet som möjligt.  

Analyserna som gjorts i ANSYS har simulerats vid ett scenario där knekten fullastad lyfts rakt 

upp med en truck eller travers. Det finns därför en mängd olika scenarion som inte tagits i 

beaktning vid testerna vilka kan vara; hur stabilt knekten lyfts, hur många gånger knekten har 

använts, rörelser som uppkommer i samband med förflyttning etc. Gemensamt för alla 

analyser är att samma last på 1500 kg har använts.  

Kravet att kunna stapla lösningen simulerades även med Pro/ENGINEER för att visa om 

knekten skulle vara möjlig till detta. Med hjälp av Pro/Engineer gjordes även ett 

ritningsunderlag på lösningsförslaget genom programvarans ritningsfunktion. För att få en 

korrekt och tydlig ritning samt ökad kunskap om svetsritningar har litteratur använts[5][6]. 

Även diskussioner med personal hos Örebro svets har ägt rum för att ta fram en ritning de vill 

använda sig av. 

Lösningförslaget och befintlig knekt har haft samma randvillkor i analyserna. En last som 

motsvarar 15000 N har använts och placerats längs bottenramens innersida med riktning i 

negativ Z-led. Då krökningarna i bottenramen inte är i kontakt med trådrullarna vid lastning 

har dessa inte belastats i analyserna. För att efterlikna en gaffeltrucks, eller travers, 

lyftpunkter vid lyft så har två fixerade stöd satts i benens övre horisontala del, precis innan 

krökning till benens lodräta del, se figur 3.5, 3.6. 
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Figur 3.5. Figuren visar hur lyftpunkter satts ut med avseende på en trucks gafflar. 

 

Figur 3.6. Figuren visar var fixerade lyftpunkter samt laster är placerade vid analyser.  

 

 

 

 

 

Fixerade lyftpunkter 

Nedåtriktade laster 
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 Verktyg 

Mycket av arbetet har inneburit att modellera och göra FEM-analyser av 

förbättringsförslagen. Modellering har gjorts i CAD-programmet Pro/ENGINEER och 

analyserna har gjorts i ANSYS. Då Örebro universitet använder sig av dessa programvaror 

och som även ingår i utbildningen så har just Pro/ENGINEER och ANSYS använts. 

I Pro/ENGINEER har delarna modellerats var för sig för att sedan sammansättas i en 

gemensam modell kallad ”assembly”. Denna funktion har även varit bra för att se om 

knektarna var stapelbara och om det eventuellt sker några kollisioner. Pro/ENGINEER har 

även en ritningsfunktion där den sammansatta modellen överförts för att skapa ett 

ritningsunderlag på lösningsförslaget. 

ANSYS har liknande fördelar som Pro/ENGINEER. Användaren kan snabbt ändra krafter och 

spänningars styrka och riktning vid olika tilltänkta scenarion och villkor, vilket gör att flera 

lösningsförslag kan testas under en kort tid. Nackdelen är att uppmätningarna görs utifrån 

värden och villkor satta av användaren, vilket kan göra att viss felmarginal finns i testens 

resultat. Användaren bör därför ha stor kunskap inom hållfasthet, men även programvaran, för 

att testerna ska bli så verklighetstrogna som möjligt. Vid analyserna som gjorts i ANSYS 

används en färgskala för att se hur spänningarna varierar i konstruktionen, där den röda färgen 

symboliserar hög spänning och den blå färgen den lägre spänningen. För att avläsa lokala 

värden har programmets funktion, kallad ”probe”, använts som verktyg. 
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 Resultat 

 Analys av befintlig knekt 

 Spänningar i problemområdet 

Efter analys av den befintliga modellen visade det sig att stora spänningar uppstår just i det 

kända problemområdet. I reklamationsfall har det skett sprickbildning i bottenrörets material i 

detta område. Maxpänningar i problemområdet uppgår till 140 MPa och befinner sig i den 

röda ytan i figur 4.1. 

Figur 4.1. Rödmarkerad yta i materialet visar var spänningarna är som störst i problemområdet. I detta fall 140 

MPa. Spänningarna uppstår i det område där sprickbildning visat sig ske i materialet.  

 Maxspänningar 

Analysen har även visat att den största spänningen i hela knekten uppstår högst upp på 

knektens ben samt vid förstärkningens fästpunkter och uppgår till 1 415 MPa (se figur 4.2). 

Teorin till detta är att punkterna för lyftet är precis under denna spänning och att mycket av 

kraften från trådrullarna är riktad linjärt nedåt från lyftpunkterna.  

Figur 4.2. Spänningarna är koncentrerade i knektens övre del av benet i närhet till lyftpunkten.  
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 Analys av koncepten 

 Spänningar i problemområde, koncept 1 

I koncept 1 har maxspänningarna i problemområdet minskat till 96 MPa jämfört med 

analysen av den befintliga knekten (se figur 4.3). Spänningarna fördelas nu över ett större 

område och främst i extrabenets krökning vilket gör att en skjuvning mellan bottenram och 

ben undviks.  

Figur 4.3. Figuren visar hur spänningarna är mer fördelat i problemområdet i jämförelse med befintlig knekt. 

Största spänning finns nu i benens inre krökning 

 Maxspänningar koncept 1 

Maxspänningarna som uppstår i koncept 1 befinner sig i anslutning till lyftpunkterna samt i 

övergången mellan förstärkning och ben (se figur 4.4). Spänningarna är starkt koncentrerade 

till detta område och uppgår till 1 897 MPa vilket är en ökning jämfört med maxspänningarna 

i den befintliga knekten. Spänningen ligger nu i krökningens inre sida. 

 Figur 4.4.  Maxspänningen i knekten är i koncept 1 mycket koncentrerad kring lyftpunkterna och övergången 

mellan förstärkning och ben. 
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 Spänningar i problemområde, koncept 2 

De största spänningarna i problemområdet i koncept 2 uppmäts till 100 MPa vilket är en 

ökning jämförelsevis med koncept 1. I figur 4.5 ses hur spänningarna fortsatt är utbredda i 

området med en största spänning i krökningens inre del.  

Figur 4.5.  Spänningarnas utbredning i problemområdet är i likhet med koncept 1 där största spänning finns i 

krökningens inre del. 

 Maxspänningar koncept 2 

I figur 4.6 visas analysen av koncept 2 där maxspänningarna, precis som i föregående 

modeller, ligger i anslutning till lyftpunkterna. 1 395 MPa uppmäts maxspänningen till i 

benets inre sida. Den sneda förstärkningen har även här tagit upp spänningar.   

Figur 4.6. Koncept 2 visar på en fortsatt maxspänning i anslutning till lyftpunkten.  
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 Analys av förbättringsförslag 

 Spänningar i problemområdet, lösningsförslag 

Analys av förbättringsförslaget visar att stora spänningar har minskat från det kända 

problemområdet i både bottenram och ben. I figur 4.7  ses hur spänningarna fortsatt har 

fördelats i de båda benens krökningar och över en större area på bottenramen. I denna lösning 

uppgår maxspänningarna i problemområdet till 86 MPa 

Figur 4.7.  Lösningsförslagets spänningar och utbredd i problemområdet.  

 Maxspänningar lösningsförslag 

Precis som i den befintliga lastknekten så uppkommer maxspänningarna i knektens ben på 

ovansidan (se figur 4.8). Maxspänningen har dock minskat, både i utbredning och i styrka, då 

den uppgår till 667 MPa. 

Figur 4.8. Lösningsförslagets övre del där maxspänningar finns kvar. 
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 Sammanfattning av resultat 

 Att beakta vid utvärdering av resultatet 

Eftersom knektarna är modellerade och simulerade i dator så finns vissa felkällor som måste 

beaktas vid utvärdering av resultaten. En felkälla kan vara att spänningarnas styrka, placering 

och utbredning är felaktig p.g.a att den simulerande lasten skiljer sig från den verkliga lasten. 

Svetsens längd, kvalité och utförande i analyserna är också en felkälla som spelar in och är 

avgörande var spänningarna i materialet befinner sig.  

Spänningarnas värden har därför inte legat till större grund för framtagningen av 

lösningsförslaget, utan istället har fokus lagts på att minska spänningskoncentrationen i 

problemområdena som finns i befintlig knekt. Spänningarnas styrka är uppmätta och 

utskrivna för att lättöverskådligt se hur hur de olika knektarna skiljer sig och bör därför inte 

ses som verkliga värden. 

 Sammanfattning av konceptens resultat 

 Koncept 1 

Detta koncept skulle kräva flera extra arbetsmoment i form av ytterligare en bock- och 

svetsoperation. Den extra rörlängden som utgör förstärkningsben skulle vara av samma 

rörlängd som den befintliga snedställda förstärkningen. Materialåtgången större än i den 

befintliga. 

Spänningarna som tidigare fanns i problemområdet har minskat och det finns inte lika hög 

koncentration där sprickbildning i materialet tidigare skett. Det är fortfarande en hög spänning 

i området kring lyftpunkterna vilket förklaras av att spänningarna i problemområdet nu 

kommit högre upp.  

 Koncept 2 

Med denna lösning kan knektens förstärkning och extraben svetsas fast i det befintliga benet i 

ett arbetsmoment vid tillverkningen. Då den snedställda förstärkningen har en bockningsradie 

som skiljer sig från övriga delar i knekten är en omställning av bockmaskinen fortfarande 

nödvändig. Samtidigt måste man i samma detalj utföra flera operationer vilket kräver extra 

arbetsmoment.  

Spänningarna i problemområdet är likvärdiga med koncept 1. Spänningarna är fortsatt 

utbredda över ett större område och är cirka 4 MPa högre. Maxspänningarna är däremot 

mindre än i koncept 1, och är i detta fall 1395MPa, vilket kan jämföras med den befintliga 

knekten som har en maxspänning på 1 415 MPa. Maxspänningen uppstår även i koncept 2 i 

området ovanför lyftpunkterna.  

 Sammanfattning av lösningsförslagets resultat 

Koncept 3 som valts att presenteras som lösningsförslag har visat på en tydlig förbättring i 

analyser med ANSYS. Förbättringen bygger på att ett extra ben läggs till i konstruktionen för 

att bära upp tyngden från trådrullarna på fler ställen och därmed förhindra att sprickbildning 

uppstår i övergången mellan bottenram och ben (se figur 2.1).  
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Lösningen kommer även att underlätta i tillverkningen då det extra stödbenet har samma 

längd som de befintliga benen. Bockprocessen kommer att effektiviseras då samma radie 

kommer att användas för extrabenets krökningar som även finns i de befintliga benen. Jämfört 

med den befintliga lösningen, då en extra förstärkning svetsas fast (se bil. B) är knekten nu 

helt utan denna del. Genom att göra extrabenets del, som är i kontakt med bottenramen, längre 

kan den nuvarande lösningen i toppen med fyrkantsrör användas fortsättningsvis (se figur 

3.4). Bilaga C och E visar att lösningsförslagets totala rörlängd blir 17,5 meter vilket är 1,4 

meter mer än i den befintliga knekten. 

Ett märkbart resultat har uppnåtts med avseende på att minska spänningar i problemområdet. 

De stora spänningarna har försvunnit från punkten där sprickbildningarna i dagsläget uppstår 

och breder ut sig över ett större område. Vad gäller maxspänningen i hela knekten som 

uppstår högst upp på ovansidan av benet har även den minskat avsevärt. I analysen av den 

befintliga knekten uppgår maxspänningen till 1 415 MPa tryckspänning. Med det extra benet 

är detta värde istället 667 MPa. Spänningen har därmed minskat med 53 %. 

Uträkning av spänningsminskningen har gjorts enligt följande:   

 
1415−667

1415
× 100 = 53 %.  

Spänningarna i problemområdet har i analyserna visat en minskning från 139 MPa till 86 

MPa, vilket är en minskning med 38 %. 

Uträkning av spänningsminskningen i problemområdet har gjorts enligt följande:  

  

1415,1−
139−86

139
× 100 = 38 %. 

Simulering av lösningsförslaget när knektarna staplas visar att dessa går att staplas utan att 

kollidera (se figur 4.9, 4.10). Maxantalet är 4 knektar jämfört med den befintliga knekten som 

klarar 5 på varandra i varje stapel. Utrymmet som extrabenet tar upp gör att antalet minskat 

per stapel. 

Figur 4.9, 4.10, Figurerna visar lösningsförslagets staplingsförmåga. 
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 Resultatet av besöket hos Suzuki Garphyttan 

Då lösningsförslaget var framtaget och presenterat för Örebro svets genomfördes ett möte 

med Suzuki Garphyttan den 5 juni 2014 för att diskutera ändringarna, hanteringen samt om 

man som kund kommer att påverkas av förändringarna. Vid mötet närvarade Jan Andersson, 

inköpschef Suzuki Garphyttan, Bengt Olsson, VD Örebro svets, samt Philip Vallentin, 

författare av denna rapport. Jan Anderson ställde sig positiv till resultatet av att nu kan få en 

mer hållbar knekt och menar att Suzuki inte kommer påverkas nämnvärt negativt av 

förändringen hos knekten.  

Under mötet diskuterades hanteringen av knektarna i nuläget. Vid lyft i Suzukis produktion 

förekommer travers med lyftverktyg samt truck. Vad gäller hanteringen av knektarna med 

truck så finns inga direkta rutiner hur, eller var, man lyfter i knektarna. Beroende på hur den 

färdiglastade knekten med tråd är placerad när truckförare ska lyfta är avgörande hur lyftet 

går till och knekten lyfts därför inte alltid på samma sätt. Även den snedställda förstärkningen 

som finns i Lastknekt 48” är av betydelse menar Jan Andersson. Eftersom dessa 

förstärkningar kan vara i vägen för att kunna få ett så brett avstånd mellan gafflarna vid lyft så 

lyfter man även underifrån i knektens övre centrum (se figur 4.11.) 

Figur 4.11. Figuren visar hur två truckgafflar är placerade vid lyft i en knekts centrum 

Vid analys i ANSYS av den befintliga knekten med lyftpunkter mer centrerat, se figur 4.12., 

så uppkommer en maxspänning i förstärkningens material vid lyftpunkten och uppgår till 1 

489 MPa (se figur 4.13).  En stor spänning finns även i överdelen av benet och uppgår till 113 

MPa. I problemområdet är spänningarna koncentrerade där sprickbildning sker och uppgår till 

159 MPa (se figur 4.14). 
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Figur 4.12. Figuren visar var nya lyftpunkter är utsatta för simulering av ett mer centrerat lyft (blåa pilar). 

Rödapilar visar var tidigare lyftpunkter funnits vid analys. 

 

Figur 4.13. Figuren visar var maxspänningen uppstår vid ett centrerat lyft i knekten. 

Figur 4.14. Figuren visar problemområdet vid ett centrerat lyft av befintlig lastknekt 
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Då lösningsförslaget saknar de snedställda förstärkningarna kan truckens gafflar placeras 

obehindrat under knektens topp. Vid analys av ett centrerat lyft i lösningsförslaget har hela 

förstärkningsplattan satts som lyftpunkt. Maxspänningarna finns då i benens övre del centrerat 

runt förstärkningsplattan och är 466 MPa (se figur 4.15). I problemområdet är spänningarna 

fortsatt utbredda över ett större område och har även minskat till 42MPa (se figur 4.16) 

jämfört med ett mer utbrett lyft som har 86 MPa. 

 

Figur 4.15. I ett centrerat lyft av lösningsförslaget så uppstår maxspänningar i benens överkant runt 

förstärkningsplatta 

 

Figur 4.16.  Figuren visar problemområdet hos lösningsförslaget när ett centrerat lyft sker  
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 Diskussion 

 Värdering av resultaten 

Resultaten är tillförlitliga och kommer leda till att Örebro svets kan tillverka en lastknekt som 

tål belastningen bättre. Resultaten visar på att stora spänningar minskat i områden där knekten 

har problem i dagsläget. Att maxspänningen ligger kvar i samma område uppe på knekten 

kommer förmodligen inte att vara av större vikt då inga reklamationer med anledning av 

aktuellt område förkommit. Lösningsförslaget kommer betyda att Örebro svets i 

fortsättningen kan effektivisera sin produktion av lastknektar. Med ett extraben istället för en 

sned förstärkning kan samma bockningsradie användas i bockmaskinen och därmed undviks 

ställtid i maskinen som sker med nuvarande tillverkningsmetod. När knektarna klarar tyngden 

från trådrullarna bättre kommer även kassaktionen att minska av både trådrullar och 

lastknektar som kollapsar.  

Lösningsförslaget uppfyller både de mål och krav som finns: 

 Kan staplas 

 Mått mellan benen 

 Minskade spänningar i problemområdet 

 Minskade maxspänningar 

Eftersom det med lösningsförslaget kan staplas mindre knektar på varandra kommer detta att 

lösas genom att stapla staplarna på varandra vid transport. Detta i sin tur innebär inte fler 

transporter och därmed samma påverkan på miljön som i dagsläget.  

Då fyra extra ben lagts till i knekten blir staplarna mer kompakta. Detta gör att utrymmet som 

krävs för att komma mellan benen med en lyftanordning är mer begränsad än tidigare.  

Viktigt att ta hänsyn till är att lösningsförslaget bara gjort knekten tåligare ur lastsynpunkt. 

Yttre faktorer spelar fortfarande in hur knekten hanteras och hur många gånger den används. 

Resultatet kan då vara påverkat av hur lyftpunkter, laster och liknande är utsatta vid 

simulering. Ett scenario skulle kunna vara att man, då knekten inte är i position för att kunna 

lyftas obehindrat, flyttar knekten i läge genom att trycka med truckens gafflar på knekten. 

Detta skulle i sin tur kunna leda till att knekten tar skada i materialet och en försvagad 

konstruktion till följd. 

Vid mötet med Jan Andersson, inköpsansvarig Suzuki Garphyttan, framgick det att olika 

lyftsätt förekom i produktionen samt i samband med transport till deras kunder. Beroende på 

hur knektarna är placerade när dessa ska lyftas så kan både ett centrerat lyft och ett mer utbrett 

lyft förekomma. Vid en analys var spänningar i den befintliga knekten uppstår vid ett centrerat 

lyft är spänningarnas värden och placering snarlika spänningarna som uppkommer vid ett 

utbrett lyft. Utifrån detta är inte lyftpunkternas placering av större betydelse i dagsläget för att 

undvika en kollaps av befintlig knekt då spänningarna fortsatt är koncentrerade i 

problemområdet. 

Ur ett användningssmässigt perspektiv kommer avsaknaden av den sneda förstärkningen göra 

att truckförarna som hanterar lastknektarna lättare kan lyfta dessa. Truckförarna har nu ett 
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större område att placera gafflarna på i och med att den sneda förstärkningen försvunnit. Den 

sneda förstärkningens placering har varit ett problem, vilket framkom vid mötet med Jan 

Anderson hos Suzuki Garphyttan. Förstärkningen har ibland varit ett hinder för ett optimalt 

lyft och därmed gjort det svårare för truckförarna att hitta ett stabilt och säkert lyftsätt. Med 

ett större spann att kunna lyfta på så behöver truckförarna inte heller flytta knekten till rätta 

genom att putta med gafflarna i knekten. Detta gör att knekten varken demoleras eller 

försvagas och risken för kollaps kommer därmed att minska.  

Lösningsförslaget har en totallängd hos rören som är 1,4 meter längre än befintlig knekt. Med 

den extra längden blir knekten även tyngre. Knektarnas vikt är dock inte av större betydelse 

hanteringsmässigt då knektarna lyfts med travers eller truck vid lastning och tillverkning. Den 

minimala extra vikten kommer därför att vara försumbar i relation med de vikterna som redan 

finns hos knekten.  

Lösningsförslaget har även en design som inte skiljer sig mycket från befintliga knekten. Med 

endast små modifieringar på den befintliga fixturen som används vid sammansättning av 

knektarna kan lösningsförslaget börja användas tidigt och operatörernas omställning blir inte  

stor.  Personalen bör även vara välinformerad om hur lösningsförslaget påverkar knekten för 

att ha en helhetsbild av produkten. 

Jämförelsetabell för befintlig knekt och lösningsförslag finns i bilaga E. 

 Fortsatt arbete 

Då simuleringar och tester endast gjorts i programvara och inte i verklig miljö kan vissa 

faktorer spela in som inte varit med i beräkningarna. För att få en så verklighetstrogen analys 

som möjligt rekommenderas det att göra belastningsprov, alternativt att under en tidsperiod 

testa lösningsförslaget i verklig miljö. Med större kunskap om hur programvaran ANSYS 

fungerar och med mer ingående värden kan analyser som hamnar närmare verkligheten göras.  

Knektarna är fortsatt stapelbara men utrymmet mellan benen är nu mer begränsat. Att finna en 

lösning som kan lyfta staplarna på ett annat sätt är också ett arbete som kan behöva göras i 

framtiden för att underlätta hanteringen. 

Svetsfixturen som Örebro svets använder sig av idag är en enkel konstruktion. Denna behöver 

nu modifieras för att fixera det extra benet som tillkommit. Då material och utrustning för en 

uppdatering av fixturen finns på plats hos Örebro svets är detta ett mindre hinder innan 

tillverkningen kan starta.  

Att utreda knektarnas verkliga livslängd och hantering är ett arbete som kommer att ge viktig 

information om möjliga felorsaker. Får Suzuki Garphyttan, och i sin tur deras kunder, större 

vetskap om hur hantering av knekten bör ske kan även detta vara en förbättring vad gäller 

hållbarheten. En fullständig ritning bör också tas fram för lösningsförslaget då Örebro svets i 

rapporten endast önskar sig en lättöverskådlig sammanställningsritning. En mer noggrann och 

fullständig ritning kommer då att underlätta för operatören vid tillverkningen. 
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 Slutsatser 

Resultatet av att tillföra ett extra ben som bär upp lasten har visat att stora spänningar i 

problemområdet minskat, men även att maxspänningarna i knekten har minskat betydligt. 

Tillverkningsprocessen kommer att effektiviseras genom mindre ställtider och bättre 

materialinköp. Knekten kan nu tillverkas med två rörlängder jämfört med dagens som kräver 

tre olika.   

Simuleringarna i ANSYS har visat vad som sker i materialet när en kraft går rakt, lodrätt 

nedåt, ifrån lyftpunkterna och dessa simuleringar och utvärderingar är tillförlitliga. Eftersom 

knektarna inte bara lyfts rakt upp som i simuleringarna kommer många olika faktorer att 

påverka knektens hållbarhet. En faktor som har stor betydelse är hur knekten transporteras när 

den väl är upplyft. Kör man lastknekten fullastad med truck så finns det risk att knekten 

kommer i svängning p.g.a. underlag, hastighet, svängar etc. och då blir krafterna och dess 

riktning annorlunda än i simuleringarna. Faktorer som påverkar knektens hållfasthet är också 

skador den får vid användning. Truckar och tunga material som hanteras i närheten av 

knekten kan med stor sannolikhet stöta emot knektens konstruktion och därmed demolera 

materialet. Demoleringen skulle få till följd att hållfastheten försämras med kollaps till följd. 

Bristen på information vad gäller knektens livslängd och antal transporter gör det även svårt 

att veta när, var och hur skador på knekten uppstår. 

Eftersom det inte finns någon dokumentation, se punkt 2.2, på hur länge en lastknekt använts 

innan kollaps har skett så skulle en orsak vara att livslängden är normal i förhållande till 

kollapsen. Denna teori är dock mindre trolig då skadorna uppkommer i samma område vid 

majoriteten av reklamationerna. 

Sammanfattningsvis har ett lösningsförslag tagits fram som minskar spänningarna i 

problemområdet och i knekten som helhet. Det leder till att knekten klarar lasterna bättre 

innan kollaps sker. Yttre påverkan på knekten har fortfarande stor betydelse för hållbarheten 

och till följd hur lång tid knekten kan användas. 
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Bilaga E: Jämförelsetabell 
 

 
1 Total rörlängd är uträknat utifrån följande: 

 

Befintlig: 
 

 𝐵𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛𝑟𝑎𝑚 + (𝑏𝑒𝑛 ∗ 4) + (𝑓ö𝑟𝑠𝑡ä𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ 4) = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟ö𝑟𝑙ä𝑛𝑔𝑑 
 4300             + (1650* 4) +  (1300 * 4)                  = 16100 mm  

 

Lösningsförslag: 
 

 𝐵𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛𝑟𝑎𝑚 + (𝑏𝑒𝑛 ∗ 4) + (𝑓ö𝑟𝑠𝑡ä𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ 4) = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟ö𝑟𝑙ä𝑛𝑔𝑑 

 4300             + (1650* 4)  + (1650 * 4)                  = 17500 mm 

 
2 Maxspänningarna skiljer sig beroende på var lyftpunkterna är placerade, se mer under punkt 

4.5 i rapporten. 

 
3 Spänningarna i problemområdet skiljer sig beroende på var lyftpunkterna är placerade, se 

mer under punkt 4.5 i rapporten. 

   

Δ 

Total rörlängd1 16,1 m 17,5 m +1,4 m  

Antal rörlängder 9 9 +/- 0 

Antal bockningar 20 20 +/- 0 

Antal 
bockningsradier 

2 1 -1 

Maxspänningar2 1 415 / 1489 667 / 466 -748 / -1023 

Spänning i 
problemområde3 140 / 159 86 / 42 -54 / -117 

Knektar per stapel 5 4 -1 

 


