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Sammanfattning 
Företaget Cranab, i vindeln,  tillverkar i stor utsräckning skotar-, och skördarkranar till 
skogsmaskiner i varierande storlekar. Företaget tillverkar sedan ett år tillbaka även 
lastbilkranar. En kran består av olika delar i varierande storlekar så som kranpelare, 
lyftarmar, vipparmar, mellanbommar och innerbommar. Dessa krandelar är svetsade 
konstruktioner och består i sig av olika komponenter, de olika komponenterna skärs ut i en 
lasermaskin och svetsas sedan på de olika krandelarna. När krandelarna är kompletta 
bearbetas de i en CNC-maskin.  
 
När den färdiga krandel ska bearbetas i CNC-maskinen placeras den i en fixtur som 
säkerställer en stabilare bearbetning och förhindrar främst vibrationer. I nuläget används en 
uppsjö av olika fixturer som är konstruerade för en esnkild krandel, vilket medför en längre 
ställtid och fixturerna tar väldigt stor plats på golvet. Syftet med detta arbete är att ta fram ett 
konstruktionsförslag till en flexibel fixtur där ett antal krandelar med varierande storlek går 
att spänna fast.  
 
Många faktorer är viktiga vid konstruering av fixturerna för att kunna säkerställa en optimal 
bearbetning av krandelarna. Cranab står inför en  stor investering gällande CNC-maskin 
vilket påverkar fixturen då den skall roteras 90 grader under bearbetningen, de nuvarande 
fixturerna är inte anpassade för denna rotation och därför måste även detta tas till hänsyn 
under konstruktion utöver de tidigare kraven. Under detta arbete behandlades lyftarmar till 
skotare vilket är den mest komplicerade krandelen. Första momentet av arbetet består av 
informationsinsamling och analys av nuvarande fixturer, efter detta utförs 
konstruktionsarbetet i CAD-programmet Inventor där ett koncept till fixturen tas fram. 
Resultatet av arbetet är en fixtur som kan hantera åtta stycken olika varianter av lyftarmen 
till skotare, i nuläget kan en fixtur endast användas till maxiamalt två olika varianter.  
I och med den nya konstruktionen kan justeringarna som krävs för olika varianter göras på 
ett smidigt sätt och inga traverser eller liknande verktyg krävs för att ställa om fixturen, vilket 
effektiviserar fixturen ytterligare. Resultatet ses som en klar förbättring jämfört med de 
nuvarande fixturerna, även om det som presenteras inte är en färdigställd genomarbetad 
fixtur så är det en grund att arbeta vidare med.  
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Abstract 
The company Cranab, located in Vindeln,  manufactures cranes in varius sizes mostly to 
forest machines, since a year back they also manufactures cranes to trucks. A crane consists 
of different components in various sizes such as crane piller, lifting arms, rocker arms, 
middle boom and inner boom. These components are welded constructions and consists of 
different details, the different details are produced in a laser cutting process and then welded 
on to the arm itself. When the arm is complete it is put into a CNC-machine where it is 
processed.  
 
When the arm is ready for the CNC-machine it is placed in a fixture to ensure a more stable 
processing an mostly to readuce vibrations. The current situation at Cranab is that they use 
one specific fixture to one specific arm. For this reason it takes a lot of time to change 
between arms and the fixtures itself takes a lot of place in the workshop. The purpose of this 
project is to construct a flexible fixture that is able to handle a couple of arms by changing the 
fixture in a smooth way.  
 
A lot of varius factors are important when constructing a fixture that ensures a stable and 
safe process in the CNC-machine. Cranab are investing a lot of money in a new CNC-machine 
that will process these arms, the new machine is going to rotate the whole fixture 45 
degreese. The fixture that are now used are not able to handle this kind of rotation so except 
the current requirements the new fixture must be able to hold the whole weight of the arm. 
During this project the lifting arm to forwarders will be analyzed which is the most 
complicated part of the crane. The first part of the project will consist of collecting 
information about the current situation and analyzing the fixtures that are now used, after 
that the construction of the fixture will be done in the CAD-program Inventor where a 
koncept will be be developed. The project results in a fixture that can handle eight arms, the 
current fixtures that are used can only handle a maximum of two arms.  
With the new fixture, the adjustmets that are necessary when different arms  needs  to be 
mounted  will be easy to implement and they won’t need a traverse to adjust the fixture.  
This will make the workprocess of adjusting the fixture much  more time efficient. 
The result is, in comparison with the old fixtures, a clear improvement.  Although the project 
resulted in a raw model of the flexible fixture it is a clear improvement of the existing ones 
and  it is something to continue working with.   
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1. Inledning 

1.1 Företagspresentation 
Cranab AB tillverkar kranar i olika storlekar och till olika ändamål, tillverkning sker från 
råmaterial till färdig kran, utöver kranar tillverkar de även gripare, gräs- och 
buskröjningsaggregat. 
Material skärs fram i en laserskärprocess, svetsas sedan samman, blästras och bearbetas före 
lackering och montering.  
 
Cranab grundades 1963 av bröderna Allan och Rune Jonsson, tillverkningen av kranar hade 
då pågått under en tid i form av specialbyggda dikesskopor till ABS-grävmaskiner. Cranab i 
sig exportera 1964 sin första hydraulisk skogskran med griplastare  till Finland, 3 år senare 
utvidgades exportmarknaden utanför norden till Jugoslavien och Frankrike. Under 1970-
talet hade Cranab cirka 85% av den Finska marknaden. Cranab har sedan dess haft olika 
huvudägare och i nuläget äger Italienska företaget Fassi majoriteten av Cranab.  
 

 

1.2 Bakgrund  
Cranab ska utveckla sitt produktionssystem genom att köpa in nya CNC-maskiner och 
utveckla en effektivare arbetsgång vid CNC-bearbetningen. I dagsläget finns ca 25 kranarm-
fixturer liggandes på fabriksgolvet som både tar onödig plats samt ger en sämre ställtid. En 
kran består av olika varianter av kranpelare, lyftarmar, vipparmar, mellanbommar och 
innerbommar. Ett delprojekt i att förnya produktionssystemet består av att minska antalet 
fixturer så att så många antal varianter av krandelar går att använda i en och samma fixtur 
genom att skapa justerbara infästningar hos fixturerna.  
 

1.3 Syfte och problemställning 
Syftet med arbetet är att minska antalet kranarm-fixturer som är aktuella i nuläget genom att 
använda samma typ av fixtur vid bearbetning av olika stora krandelar genom att kunna 
justera fixturens infästningar. Det handlar alltså om att ta fram idéer om hur man skulle 
kunna konstruera en typ av universalfixtur för att skapa en framtida produktionsutrusning 
som motsvarar nuvarande och framtida samlade behov och krav. 
 

1.4 Mål 
Målet är att inom 10 veckor genomföra en studie och ta fram idéer och beskrivningar av hur 
fixturerna kan konstrueras. Eftersom en flexibel fixtur är en väldigt komplex konstruktion 
kommer ritningarna vara väldigt simpla och målet är att Cranab sedan kan bygga vidare på 
de idéer som tas fram.  
 

1.5 Avgränsningar 
Tillverkningsunderlag och teoretiska beräkningar kommer inte behandlas under arbetet. 
Inga fullständiga ritningar kommer tas fram och dimensionering av fixturen kommer inte 
ingå i rapporten.  
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2. Teori 

2.1 Bearbetning 

När krandelen är svetsad och blastrad placeras den i fixturen för att sedan bearbetas i en 
CNC-maskin. Bearbetningen består av planing, borrning och även slipning av de större hål 
som finns på komponenten. Detta sker i nuläget med armen liggandes och verktygen 
bearbetar horisontellt, den nya maskinen kommer rotera komponenten samt fixturen 90 
grader och bearbetningen kommer ske vertikalt. Den nya positionen kommer ställa högre 
krav hos fixturen då hela armens tyng kommer placeras horisontellt hos fixturen.  

 
Figur nr 1. Figuren visar de områden som bearbetas hos armarna. Planfräsning kan även 
förekomma runt de hålen med större diameter och de hålen placerade bak på armen kan 
variera gällande placering och antal.   
 

2.2 Fixturen  
Fixturens uppgift är att säkerställa en precis bearbetning och att motverka vibrationer, 
fixturen ska helt enkelt hålla komponenten på en och samma plats under dess tid i maskinen. 
Då en arm placeras i en fixtur utgår maskinen från ett nolläge, detta ligger som ett plan längs 
armens nedre, längsgående plåt. Eftersom armarna är svetsate konstruktioner så är dess 
geometri påverkad då svetsning medför spänningar hos materialet vilket i sin tur medför 
deformation [1]. Armarna kan alltså vara skeva när de placeras i fixturen, denna skevhet kan 
variera från arm till arm och vid bearbetning skall armen hållas i dess nolläge. 
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Svetsningenspåverkan medför att fixturen måste kunna justeras dess nolläge.  

 
Figur nr 2. Figuren visar armen sett rakt framifrån, de ritade sträcken visar det plan som kan 
vara skeva p.g.a. svetningen.  

 
Figur nr 3. Figuren visar armens nolläge då den placeras i fixturen. 
 
 
När armen placeras och spänns fast i fixturen får dess geometri inte påverkas, 
fastspänningen i sig ska alltså inte skapa spänningar och fixturen måste därför anpassas efter 
detta. Sker fastspänningen så att armen påverkas kommer denna spänning ’’flexa’’ tillbaka 
p.g.a. stålets styvhet, när armen sedan tas lös kommer ritningsmåtten inte stämma överens 
med verkligheten. Detta är ett problem man vill komma ifrån då det kräver efterbearbetning 
för att ritningkraven ska upprättshållas.  
 
En annan viktig aspekt är att den omställning som görs på fixturen när varierande 
armstorlekar ska spännas fast går att genomföra på ett tidseffektivt och ergonomiskt sätt. 
Fixturen ska vara flexibel på ett smidigt sätt och antalet lösa komponenter tillhörande 
fixturen skall vara så få till antalet som möjligt, helst inga alls. Under konstruktion av fixtur 
så måste man hitta balans mellan smidighet vid omställning och hur flexibel fixturen skall 
vara gällande armvariation.  
 
En gemensam faktor hos alla fixturer är dess grund som består av två paralella balkar, längs 
dessa sitter fästanordningen som CNC-maskinens bord sedan kopplar med hjälp av 
pneumatik. Dessa balkar är grunden till de fixturer som används i maskinen och utöver detta 
kan fixturen konstrueras fritt, givetvis med de villkoret att bearbetningsverktygen inte 
riskerar att ha kontakt med fixturen. 
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Figur nr 4. Figuren visar den grundram som alla fixturer är uppbygda från.  
 
Armen bearbetas olika mycket beroende på armvariant, gemensamt för alla är att de större 
hålen som finns på armen bearbetas, detta medför att fixturen skall kunna spännas fast runt 
dessa hål hos varje arm för att sökerställa ett korrekt resultat. Vissa armar planfräses även 
runt dessa hål vilket medför ännu högre påfrestningar. Måtten hos dessa detaljer skiljer sig i 
alla led från arm till arm och medför att infästningarna måste kunna justeras i alla led. Nedan 
visas en figur på de mått som varierar.  
 
 
 

 
Figur nr 5. Figuren visar de mått som varierar. Andra mått kan variera men de markerade är 
av störtst intresse vid konstruktion av fixturen.  
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3. Metod 

Arbetet genomförs hos Cranab, fabrik 2,  i vindeln. Startmomentet av arbetet kommer bestå 
av att samla information om nuvarande situation gällande fixturen och armbearbetningen för 
att få en blick av vilka krav som ställs på fixturen och vilka konstruktionsvillkor som finns, 
detta kommer ske genom samråd med handledare. Efter detta kommer en speciel krandel 
väljas för att undersökas mer grundligt. Nuvarande fixturer kommer studeras för att få en 
klar uppfattning om var de aktuella armarna måste ha fästpunkter. Ritningar på samtliga 
kranvarianter av vald krandel kommer undersökas för att få en klar inblick av hur pass 
flexibel den nya fixturen måste vara. CAD-filer av de aktuella kranvarianterna kommer också 
undersökas för de mått som ritningarna inte innefattar. Samråd med maskinoperatörer 
kommer även ske under arbetet för att få en klarare bild av vilka krav som ställs på fixturen 
samt hur förbättring kan göras, deras åsikter kommer spela en stor roll under arbetet.  
 
Efter informationsinsamlingen kommer själva konstruktionsarbetet börja, första momentet 
är att dela upp fixturen i dess olika fästpunkter för att sedan arbeta sig framåt armen 
succesivt. En grundidé till hela fixturen kommer tas fram för att sedan utvecklas, detta 
eftersom Cranab söker ett grunkoncept för en hel fixturen som sedan kan utvecklas och inte 
delar av fixturen helt kompletta. Fokus kommer alltså ligga på att ta fram en idé till en hel 
fixtur och utefter tid kommer delarna konstrueras mer grundligt.  
 
Under arbetet kommer inga hållfasthetsberäkningar eller FEM-analyser genomföras, 
konstruktionen kommer lämna utrymme för ändring i dimensionerna.  
 
Konstruktionsarbetet kommer genomföras i Autodesk Inventor professional 2014. 
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4. Genomförande   

4.1 Informationsinsamling  
Första steget i arbetet var att välja en specifik armdel att koncentrera sig på, efter samråd 
med handledare så valdes lyftarmen vilket är den första delen på en fullständig kran sett från 
monteringen på maskinen. Cranab tillverkar lyftarmar till olika maskiner så som skördare, 
skotare samt lasbilar. För dessa olika maskiner ser lyfarmen väldigt olika ut och att kunna 
konsolidera alla i en fixtur skulle innefatta en kraftig omställning av fixtur och det uteslöts 
ganska tidigt. Arbetet riktar sig i första hand till lyftarmar till skotare men konceptet kommer 
kunna användes till lyftarmar hos andra maskiner också.  

 

För att få en förståelse av vilka punkter som måste sitta fast hos en arm så studerades en 
fixtur som användes i nuläget. Efter detta diskuterades den fixtur som analyserats för att få 
en blick av vilka funktioner som var av vikt och vars det fanns förbättringsmöjligheter, utöver 
dess nuvarande funktion skulle den nya fixturen också klara av att rotera 90 grader vilket 
ställer ytterligare krav på dess konstruktion. I nuläget kunde Cranab som mest använda en 
fixtur till 2 olika lyftarmar.  
 

 
Figur nr 6. Figuren visar en fixtur som används i nuläget samt en av de större lyftarmarna.   
 
Samma fästpunkter som visas på bilden ovan används för blivande fixtur, skillnaden blir dess 
felxibilitet. I nuläget kan delar av fixturen flyttas då dess delar är bultade i grundramen, 
arbetet tar tid och det sliter på de gängor som finns längs de paralella balkarna. Ur praktisk 
synvinkel så är det alltså ingen bra lösning att flytta detaljer till specifika gängade hål som är 
anpassade till de olika armvarianterna, dels för att det sliter på konstruktionen och det krävs 
många olika lägen då variationen på dimensionerna kunde vara små. Cranab använder sig av 
så kallade kultrycksskruvar till deras fixturer, det innebär att dessa bultar har en halv ’’kula’’ 
längst fram på bulten vilket leder till bredare kontaktyta och de påverkar inte materialet i 
samma utsträckning som en vanlig bult. Bultarna har den funktionen att de skruvas mot 
armens öron för att förhindra vibrationer, lösningen med kultrycksskruvar var något de ville 
fortsätta använda då de enkelt gick att justera och bestämma det tryck de pressar med. En 
annan lösning som visat sig fungera var de ’’vaggorna’’ som placeras på armens övre plåt, 
dessa påverkar inte materialet på samma sätt som en plan kontaktyta gjort utan tillåter 
armen att vara ’’skev’’.  
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4.2 Konstruktion 
Eftersom målet är att kunna montera så många lyftarmar som möjligt i en och samma fixtur 
så kommer funktionen att flytta fästpunkterna relativt långa sräckor på ett smidigt sätt bli 
avgörande då variationen på armarnas längd kan vara upp till 700mm, dessutom är det 
många fästpunkter som måste vara rörliga då måtten varierar från en tänkt nollpunkt. Bilden 
på den fixtur som används i nuläget ger en något missvisande bild av hurpass kraftiga 
fixturerna verkligen  är, lyftarmen på bilden är 4000mm lång och väger ca 440kg vilket 
innebär att fixturen också är betydligt grövre dimensionerad än vad man kan tro. Ganska 
snabbt inser man att denna omställning inte kan ske för hand p.g.a. delarnas vikt, att 
använda travers är givetvis ett lämpligare alternativ med även det kan anses klumpigt och 
tidskrävande.  
 
I ett ganska tidigt skede togs insperation från den konstruktion som tillämpas vid 
metallsvarvning, mer specifikt hur verktygsfästet flytas längs svarvens Y-lde, själva 
verktygshållaren glider uppe på 2 st slideskenor och dess rörelse sker via en gängad stång 
som löper paralellet med dessa skenor, gängstången är förankrad i svarven med roterar fritt. 
I verktygshållaren sitter ett gängat hål vars gängstången löper igenom och när stången 
roterar åker verktygshållaren höger eller vänster beroende på rotationsriktning hos 
gängstången. Samma princip används även i vissa större CNC-maskinerna men även i andra 
bearbetningsmaskiner i tillverkningsindustrin [2]. Konstruktionen ger möjlighet till att 
förflytta fixturdelarna utan tungt fysiskt arbete då gängstången kan roteras med hjälp av t.ex. 
Skruvdragare. Då den som ovan näms används vid svarvning så kan den antas klara av 
vibtrationer väldigt väl. Denna lösning ger också möjligheten till att bestämma 
fästpunkternas position med precision vilket underlättar då armarnas variation i längd och 
höjd vid nåra tillfällen är väldigt liten.  
 
Konstruktionen med slides och gängstång är lämplig vid de förflyttningar som rör de större 
delarna av fixturen då det i mindre detaljer kan bli komplexa och inte klara av de vibrationer 
bearbetningen skapar.  
 
Innan själva CAD-arbetet började fanns alltså idéen om att implementera svarvliknande 
teknksiska lösningar för att på ett smidigt sätt kunna förflytta delarna av fixturen.  
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4.3 Nos  

 
Figur nr 7. Nosen på en lyftarm, de markerade måtten varierar.   
 
För att försöka minska fixturens rörliga delar så valdes en tänkt nollpunkt hos armen, nosen. 
Minskad andel rörliga delar skulle leda till en kortare omställningstid då en ny armvariant 
ska monteras i fixturen och mindre justeringar skulle krävas. Tanken är att oavsett 
armvariant så placeras armens främre öron, röd markerad i fiuren, mot en fast punkt i X-led 
för att inte behöva förflytta denna del i detta led, öronen fästs sedan med kultryckskruvar. 
Som figur nr 7 visar så kan markerade måttet variera, optimalt är att ha en fästpunkt i samma 
höjd som centrumlinjen för hålet och på grund av detta kommer fixturens fästpunkt måsta 
justeras i Y-led, här tillämpas slideskenor samt en gängstång för att styra dess position i Y-
led. Måttet mellan dessa öron kan också variera vilket leder till att de måste vara justerbara 
även i det ledet. Då man alltid vill ha armen i mitten av fixturen så måste fästpunkterna till 
vardera öra vara justerbart.  

4.5 Främre överslag 

 
Figur nr 8. De rödmarkerade visar området vars överslaget bör ligga.  
 

Likt den nuvarande fixuren behöver armen belastas med ett tryck ovanifrån för att minska 
vibrationer och hålla den på plats, vid denna punkt måste också ett stöd finnas längs samma 
vertikala axel. Punkterna för tryckpunkten och stödpunkten visas på figur nr 8 genom röda 
märken. Eftersom armen kan vara skev på grund av svetsspänningarna så måste det finnas 
möjligheter att justera armens nolläge på ett smidigt sätt. I nuläget består detta stöd av en 
stel yta på ena kanten av stödet och på andra sidan en bult som ger stödet möjlighet att ändra 
armens nolläge. Denna funktion måste kunna ändras med precision och därför är just en 
gänga ett lämpligt alternativ, maskinen utgår ifrån armens nolläge och det är därför viktigt 
att denna funktion finns. Som tidigare visats kan armens höjd vid detta läge variera vilket 
innebär att den detalj som utgör trycket också måste kunna justeras i höjdled, samt att den 
inte ska vara plan mot armen då detta inte tillåter armen att vara skev.  
 
Det nya kravet gällande armens bearbetningsposition ställer också krav på denna del av 
fixturen då delar av armens egentyngd kommer belasta fixturen vid denna position, den nya 
fixturen måste alltså ha en kontaktyta mot armens sida vid denna position. Man strävar efter 
att ha armen i fixturens mitt och då armarnas bredd varierar måste denna kontaktyta även 
vara juserbar, dock bara i ett led. Svetsningen påverkar inte bara armen i dess nolläge så även 
här kan inte en plan kontaktyta användas utan kontaktytan måste tillåta armen att vara skev.  
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 4.6 Cylinderfäste 

 
Figur nr 9. Figuren visar de mått som varierar. 
 

Även cylinderfäset bearbetas och måste ha kontakt med fixturen. Måttet från nollpunkten 
samt måttet från armens nolläge varierar vilket leder till att fästet måste vara justerbart i 
dessa led. Skillnaden i mått från nollpunkt kan skilja sig hela 450mm på de armar som 
analyserats vilket innebär att konstruktionen med slideskenor och gängstång är en lämplig 
lösning för denna förflyttning. I höjdled  är differensen betydligt mycket mindre då det från 
högsta och lägsta skiljer sig 110mm, måtte gäller c-c mellan högsta cylinderfäste och lägsta. 
Problemet vid denna punkt är att höjden på själva armen skiljer sig och detta måste tas i 
hänsyn så att inte konstruktionen stöter i armen då den största armen monteras i fixturen. 
Efter samråd med handledare ansågs en kontaktyta vid denna punkt överflödig, detta i båda 
led på armen.   
 

4.7 Bakre överslag  

 
  
Figur nr 10. De rödmarkerade visar vars överslaget bör ligga.  
 
Det bakre överlsaget har samma funktion som det främre, utöver främre så bör denna del 
vara grövre dimensionerad för att klara av armens tyngd som är betydligt kraftigare här än 
vid det främre överslaget. En fördel vore att använda sig av två kontaktytor för att dela upp 
armens tyngd vid denna punkt. Måtten från nollpunkten varierar kraftigt vid denna punkt 
och även här vore en lämplig lösning att använda sig av slides och gängstång. Överslagets 
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position måste även konstrueras så att maskinen tillåts göra de hål som syns på figur nr 10. 
Likt främre överslaget måste fixturen låta armen vara skev vilket kräver möjlighet att justera 
nollpunkten samt att inte ha en plan kontakyta i de olika leden.  

4.8 Bakdel  

 
 
Figur nr 11. Figuren visar de område där fästpunkten bör sitta.  
 
Vid de rödmarkerade punkten i figuren ovan är en tänkt fästpunkt. Armen är väldigt lik 
nosen vid denna punkt och måste därför vara justerbara i samma led, skillnaden är att denna 
del av fixturen måste vara justerbar längs efter armen då armarna kan skilja sig hela 700mm 
tänkt från nollpunkten. Justerbarheten i höjd- och längsled anses lämplig att styra med slides 
och gängstång.   
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4. Resultat 

4.1 Nos  

 
Figur nr 12. Nosens fästanordning.                  Figur nr 13. De rörliga fästklossarna.  
 
Figur nr 12 visar fästet till nosen på lyftarmen vilket också ses som fixturens nollpunkt. Delen 
bultas direkt i den grundram som fixturerna består av, förflyttningen i X-led sker via slides 
och gängstång medans fästklossarna flyttas för hand längs frästa spår, se figur nr 13. När 
fästklossarna är i rätt position fästs de i ett T-spår för att inte röra sig ur önskad position. Den 
svarta klossen i figur nr 13 är gängad och kontaktytan i T-spåret låser fast delen då den 
genomgående bulten dras åt. Denna konstruktion används även för att säkerställa en stabil 
åtdragning vid maskinskruvstycken hos tex fräsar så den anses lämplig. Funktionen skapar 
även ett moment som medför att fästklossens sitter hårdare på grund av dess design vid de 
främre spåret.  

 
Figur nr 14. Fästanordningen med en arm monterad.  
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4.3 Främre överslag  

 
Figur nr 15. Komplett överslag.                             Figur nr 16. Vaggan som justeras i höjdled.  

 
Figur nr 17. Den ställbara vaggan som armen lutar mot vid bearbetning.  
 
Även denna del av fixturen kommer vara fastbultad i grundramen och ha en bestämd plats 
tänkt mot nollpunkten, mer bestämt 610mm från nollpunkten, närmare än så hade skapat 
problem då armarnas detalj vid nosen kan vara ivägen.  
Genom att tillämpa kontaktytor som roterar runt samma axel kommer man ifrån problemet 
med att den yta som pressas måste vara horisontell, denna lösning tillåter armen att vara 
skev medans den applicerar ett tryck på de punkter som har kontakt. Den övre vaggan rör sig 
vertikalt i ett fräst spår vilket gör att den håller sig i mitten av fixturen, det blir heller inte en 
lös del vilket var oönskat. Kedjan är fastsatt i en av stolparna och i andra stolpen sitter en 
tänkt detalj som spänner kedjan, lösningen på hur kedjan spänns är inget som konstruerades 
då tiden inte tillät. Kedjan tillåter armöhjden att variera och trycket angriper genom det 
kuggjul som även håller i vaggan. Stagen som går mellan de två stolparna på fixturdelen 
medför en stabilare konstruktion och stolparna blir inte lika känsliga mot utmattning när 
kedjan spänns då en spänd kedja skulle belasta stolparna horisontellt. För att öppna 
överlägget avlägsnas en bult.  
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På figur nr 15 syns lösningen för att kunna justera armens nolläge, bulten skruvas upp eller 
ner vilket tillåter armen att vara skev till olika grad. Detta var en lösning som kopierades från 
de nuvarande fixturerna. 
 
Eftersom svetsningen påverkar hela armen så måste även dess sidor tillåtas vara skeva, 
samma princip som förklaras ovan användes för att lösa problemet. De armar som 
analyserats har fyra olika bredder och eftersom armen ska ligga i mitten av fixturen krävdes 
fyra olika lägen på den vaggan som syns på figur nr 17. Genom att rotera den ställmutter som 
syns på figur nr 17 ändras sidovaggans läge i det ledet, tanken är alltså att armens tyngd 
ligger an mot vaggan när maskinen roterar fixturen. Från andra sidan skjuts armen 
horisontellt för att ligga mot vaggan med hjälp av en platta som justeras med två bultar, två 
bultar tillåter att plattan inte nödvändigsvis är helt vertikal.  

 
Figur nr 18. Främre överslag med en arm monterad.  
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4.4 Cylinderfäste  

 
Figur nr 19. Komplett cylinderfäste.  
 
Eftersom måttet mellan nollpunkt och cylinderfästet varierar mellan armarna måste denna 
del kunna förflyttas längs armen, även här används slides och gängstång för att ändra fästets 
position. Fästklossarna flyttas på samma sätt som vid nosen, dessa ser dock något olika ut då 
differensen mellan högsta och lägsta cylinderfästa var 110 mm ansågs lösningen med 
gängstång överflödig. De fästklossar som syns på figur nr 19 har, mellan nedre och övre 
bultcentrum, ett spel på 90 mm för att kunna lämna ett mellanrum till armarna med högsta 
höjden. Staget som går mellan stolparna sitter monterat på en horisontell axel på ena sidan 
och en vertikal bult på andra, svart på bild nr 13, för att kunna montera fast staget.  

 
Figur nr 20. Cylinderfäste med arm monterad i fixturen.  
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4.5 Bakre överslag  

  
Figur nr 21. Komplett bakre överslag med två vaggor som armen vilar mot vid bearbetning.  
 
Bakre överslaget är tills stor del likadant konstruerat som främre, en skillnaden är den extra 
vaggan som är monterad på en parallell stolpe för att klara av den tyngd armen trycker med. 
Den lägre vaggan är också lägre placerad för att inte riksera att vara i vägen för maskinen då 
den ska borra i armen i detta område. Även här kan hela delen förflyttas längs armen för att 
klara av olika långa armar samt att inte vara ivägen för bearbetning. 
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Figur nr 22. Bakre överslag med armen monterad.  
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4.6 Bakre fäste   

 
Figur nr 23. Komplett bakre fäste, justerbar i alla led.  
 
Denna del är den mest flexibla av hela fixturen då fästpunkterna går att justera i alla led, som 
mest 700 mm längs armen för att tillåta stor variation av armlängd. Konstruktionen är en 
sammanslagning av de ovanstående delarna och den punkt som ligger längst från den tänkta 
nollpunkten.  
 
 

 
Figur nr 24. Bakre fäste med arm monterad. 
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Figur nr 25. Komplett fixtur med grundram och arm monterad.  

 
Figur nr 26. Komplett fixtur med grundram och arm monterad.  
 
 
Den fullständiga fixturen som konstruerats kan användas till 8 av Cranabs lyftarmar och 
fyller de funktioner som ansågs nödvändiga.   
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5. Diskussion  

5.1 Konstruktion  
Som tidigare nämnts så ville Cranab ha ett koncept att fortsätta utveckla, i och med detta 
koncentrerade jag mig på att försöka konstruera alla delar till fixturen och inte gå ner på 
djupet för varje del. Hade projektet riktat sig mot att ta fram fullständiga delar hade inte en 
lika fullständig fixtur konstruerat utan jag hade gått in på dimensioneing och 
hållfasthetsberäkningar vilket tagit betydligt mycket mer tid än den som nu spenderats under 
varje del. Genom att rikta in mig på en mindre komplex armdel hade detta varit möjligt vilket 
jag personligen hade uppskattat, valet av armdel var dock ganska klart från handledarens 
sida. Valet att ta fram en fullständig var även nånting som hade gjorts om jag hade haft mer 
tid, en flexibel fixtur är en komlex konstruktionm när man kollar på vilka mått den måste 
kunna hantera och en fullständig idé måste tas fram för att undersöka om konceptet 
fungerar, all delar måste fungera ihop. Den fixtur som tagits fram ser väldigt enkel ut men att 
konstruera en flexibel fixtur till åtta olika lyftarmar är ett tidskrävande jobb, det är väldigt 
många mått som ska passa in i varje del och de alla påverkar varandra. Att få ett grepp om 
själva arbetet och alla villkor som fanns var även de tidskrävande. Uppgiften kunde ibland 
kännas frustrerande då det många gånger kändes som de stod still även om jag jobbade för 
fullt. När informationen fanns på bordet bestod mycket jobb av att försöka hitta på idéer om 
hur fixturen skulle se ut, att sedan testa dessa idéer mot åtta stycken armar var ett 
tidskrävande moment och det mynnade ibland ut i att idén inte fungerar. Tillverkningen av 
fixturen har inte heller tagits i hänsyn vid ritningarna, delarna skulle givetvis inte fräsas ur 
hela block utan monteras ihop av flera olika komponenter.  
 
 

5.2 Förslag till fortsatt arbete  
Som tidigare nämnts så finns det mycket jobb kvar på denna fixtur. Hållfasthetsberäkningar 
är en av de mest vitala momenten då hela armen belastar fixturen, viktigt i det momentet är 
att fixturen inte ger efter då detta skulle skada det nolläge som operatörerna monterar armen 
i och som maskinen utgår ifrån. Slidesen är en stor del av den fixtur som tagits fram, dessa 
skulle behöva undersökas hurvida smörjning är nödvändigt, fettnipplar förekommer vid 
denna typ av konstruktion och är möjligtvis nödvändig vid de större delarna som ska 
förflyttas. Kontankytorna på dessa slides skulle också kunna analyseras då man skulle kunna 
minska dess area och på så sätt minska friktionsmotståndet vid förlyttning. Även den 
gängstång som tillämpas borde utvecklas, dessa brukar ha speciella gängor för en säkrare 
förflyttning samt att den genomgående gängan på den flyttbara delen brukar ha en låsande 
funktion då rätt placering nås. Kedjans sträckning är inte heller något som undersökts utan 
är helt utan lösning. Under konstruktionen av fixturen fanns alltid en baktanke gällande 
tryckluft alternativt hydraulik. Detta skulle kunna användas då fästklossarna är rätt 
placerade och ska låsas vilket konstruktionen tillåter, en lösning som skulle uppskattas av 
operatörerna samt produktionsteknikerna då det sparar tid.  
 

5.3 Måluppföljning  
Målet med arbetet var alltså att kunna använda samma fixtur till flera olika varianter av 
lyftarmen till skotare, jag anser själv att resultatet är lyckat även om mycket jobb kvarstår. En 
fullständig konstruktionsidé har tagits fram och det är absolut något att fortsätta med, detta 
höll även handledaren samt operatörerna med om. Fixturen följer de villkor som diskuterats 
och dess flexibilitet anser jag vara god och smidig. Fler armar hade kunnat monteras i 
fixturen men eftersom det skulle innebära stora förflyttningar ansågs det inte nödvändigt att 
anpassa denna fixtur till de minsta lyftarmarna, men konceptet kan användes till även dessa 
armar.  
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5.4 Personlig reflektion  
Upplägget av arbetet hade kunnat göras bättre, samråd med operatörerna kom något sent 
under konstruktionsarbetet samt att jag skulle ha studerat flera fixturer som fanns i nuläget 
för att få mer att gå efter. Eftersom jobbet kändes stort redan från början så lades mer tid åt 
själva konstruktionen än åt idéstadiet, de förslag som togs fram hade kunnat utvecklats ännu 
mer innan de ritades upp, detta kan ju självklart ändras i efterhans men om tiden fanns hade 
jag gärna utvecklat konstruktionen ännu mer innan den lämnas in. Cranab använder sig av 
CAD-programmet Inventor, det skiljer sig alltså från det program som används under 
utbildningen och att vänja sig vid detta program tog även det tid från arbetet. Valet av armdel 
var inte något jag reflekterade  över under startmomentet av projektet, däremot insåg jag 
under arbetets gång att detta var den mest komplicerade delen att konstruera en fixtur till, 
dels för att dess fästpunkter är många till antalet samt att de varierar relativt mycket i 
måtten. Dessa två faktorer bidrar till en komplicerad fixtur om man jämför med andra 
krandelar som kan vara betydligt mycket simplare.  
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