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Förord 

Denna rapport är sammanställningen av mitt arbete på Rototilt där jag under 10 veckor 
gjorde mitt examensarbete vårterminen 2016, på högskoleingenjörsprogrammet 
Maskinteknik vid Umeå Universitet. 
 
Jag vill tacka Rototilt som gav mig ett utmanande och intressant projekt. Speciellt vill jag 
tacka Ture Nilsson och Mikael Häggström som bidrog med mycket hjälp och kunskap. Jag 
vill även tacka Nicklas Bjuhr och Peter Strömberg som erbjöd mig examensarbetet. Slutligen 
vill jag tacka Lars Bygdén som varit min handledare på universitetet som svarat på frågor om 
rapporten. 
 

 
Jonas Hägglund 
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Terminologi  

Begrepp    Definition 
 
CAD Programvara för datorstödd 

produktdesign 
 
Assembly Sammansättning av 

artiklar/komponter i CAD-miljö 
 
Solidworks    En CAD programvara 
 
cc-mått    Måttet mellan två centrum 
 
Plusslag    Kolvstångens utåtrörelse  
 
FEM    Fenita element modellering 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete omfattar en konceptstudie kring att ta fram en järnvägsgrip som klarar 
mer belastning än nuvarande gripmodul. Järnvägsentreprenörerna kan idag inte använda 
gripmodulen till rälsarbeten då entreprenörerna hanterar räls och slipers som gripmodulen 
ej är anpassad för.   
 
Examensarbetet utfördes på uppdrag av Rototilt. Företaget är placerat i Vindeln och 
tillverkar tiltrotatorer och anpassade redskap för grävlastare och grävmaskiner. Dessa 
maskiner har behovet av att kunna tilta samt rotera redskapet och tiltrotatorn gör detta 
möjligt. Ett av redskapen, gripmodulen är integrerad i tiltrotatorn som möjliggör 
användningnen av två redskap samtidigt vilket effektiviserar arbetet. 
 
På de spårgående grävlastarna är tiltrotatorn R4 mest förekommande med redskapsfäste S45 
eller S60. Målet med examensarbetet är att anpassa, designa och beräkna en ny grip som ska 
kunna hantera järnvägsräls med en vikt upptill 2400 kg.  
 
Resultatet av arbetetet är en modell som bland annat hydrauliskt kan lyfta 2400 kg och har 
en öppningsvidd på 820 mm. Dessvärre kan den hållfasthetsmässigt inte lyfta 2400 kg. 
Konstruktionen behöver förstärkas och ett nytt förband mellan redskapsfästet och gripen 
måste konstrueras.  
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Abstract 

This degree project includes a concept study about designing a new grapple which can handle 
more load then the current model. That is because the railroad entrepreneurs can’t use the 
current model to railroad work. The entreprenuers handle railroad with thier railgoing 
backhoe loaders which the grapples isn’t made for.  
 
The project is performed as an assigment from Rototilt. The company is based in Vindeln 
who manufactures tiltrotators and fitting accessories for backhoe loaders and excavators. 
These machines functions better if they could tilt and rotate the backhoe tool which Rototilts 
tiltrotors do. One of the accessories are integrated in the tiltrotator that makes it a possibility 
to carry two backhoe tools which make the work more efficent. 
 
On the railgoing backhoe loaders is the R4 tiltrotator most common with its quick couplers 
S45 and S60. The goal with this project is to adapt, design and calculate a new grapple that 
could handle 2400 kg. 
 
The result of the project is a model that hydraulically can lift 2400 kg and have a opening 
width of 820 mm. Unfortunately can’t the model lift 2400 kg due to strength issues and need 
to be more heavy-duty to handle the loads. The screws that hold the quick coupler and the 
grapple together needs to be remade.  
 



 
 

 

 

Innehållsförteckning 
Förord .......................................................................................................................................... i 

Terminologi ................................................................................................................................ ii 

Sammanfattning ........................................................................................................................ iii 

Abstract ..................................................................................................................................... iv 

1. Inledning .............................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ...................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte ............................................................................................................................. 2 

1.3 Mål ............................................................................................................................... 2 

1.4 Problembeskrivning .................................................................................................... 2 

1.5 Avgränsningar ............................................................................................................. 2 

2. Teori .................................................................................................................................... 3 

2.1 Spårgående maskiner .................................................................................................. 3 

2.2 Tiltrotator .................................................................................................................... 3 

2.3 Grip .............................................................................................................................. 3 

2.4 Gripmekanism ............................................................................................................. 4 

2.5 Hydraulcylindrar ......................................................................................................... 5 

2.6 Skruvförband ............................................................................................................... 6 

2.7 Ram .............................................................................................................................. 7 

2.8 Utrymme ...................................................................................................................... 7 

3. Genomförande/Metod ........................................................................................................ 8 

3.1 Projektplan .................................................................................................................. 8 

3.2 Sammanställning av kundundersökning..................................................................... 8 

3.3 Design .......................................................................................................................... 8 

3.3.1 Gripklorna ............................................................................................................ 8 

3.3.2 Ramen ................................................................................................................ 10 

3.4 Produktionsteknik ...................................................................................................... 11 

3.5 FEM-beräkningar ....................................................................................................... 11 

3.5.1 Skruvförband ....................................................................................................... 11 

3.5.2 Ramen .................................................................................................................12 

4. Resultat ..............................................................................................................................14 

4.1 Modell .........................................................................................................................14 

4.2 Beräkningar ................................................................................................................14 

4.2.1 Gripklor ...............................................................................................................14 

4.2.2 Skruvförband ....................................................................................................... 15 

4.3 Produktionsteknik ......................................................................................................16 

5. Diskussion/Slutsats ........................................................................................................... 17 

5.1 Måluppföljning ........................................................................................................... 17 



 
 

 

5.2 Design ......................................................................................................................... 17 

5.3 Beräkningar ................................................................................................................ 17 

5.4 Vidareutveckling ........................................................................................................ 18 

5.5 Övrigt ......................................................................................................................... 18 

Referenslista ..............................................................................................................................19 

Bilagor ......................................................................................................................................... 1 

B1 .............................................................................................................................................. 1 

B2 ............................................................................................................................................ 2 

B3 ............................................................................................................................................ 3 

B4 ............................................................................................................................................ 4 

B5 ............................................................................................................................................ 5 

B6 ............................................................................................................................................ 6 

 



 
 

1 
 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Rototilt är ett världsledande företag som utvecklar och tillverkar redskap till 
grävmaskiner. Företagets mest vanliga produkt är tiltrotatorer som möjliggör att 
grävmaskinisten kan både rotera och tilta redskapet. Rototilt har tiltrotatorer anpassade 
för grävmaskiner med en vikt från 1,5 ton till 30 ton. För att åstadkomma detta finns det 7 
olika varianter av tiltrotatorn. Se figur 1. 

 
 

Figur 1. De sju olika modellerna av tiltrotatorn, från den minsta uppe till vänster till den största nere till höger. 

Gripmodulen är en av de redskap som rototilt tillhandahåller se figur 2. Redskapet gör 
tiltrotatorn mer mångsidig då gripmodulen inte blir ivägen för tiltrotatorns rörelser eller 
för grävskopan. Gripmodulen är bultad i tiltrotatorns nedre del vilket gör att den följer 
med då tiltrotatorn roterarar och tiltas. 
 

 
Figur 2. Rototilts gripmodul RG600. 
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1.2  Syfte 
 
Arbetet utförs för att det i nuläget inte finns någon grip som är tillräckligt kraftig för att 
utföra järnvägsarbeten med en tiltrotator. En av Rototilts konkurrenter, Engcon säljer en 
grip som kan lyfta 1750kg [1]. Dock kan man behöva lyfta mer vid arbeten längs 
järnvägen. Syftet är därför att utveckla en grip som klarar de krav 
järnvägsentreprenörerna ställer. 
 

1.3  Mål 
 
Examensarbetets mål är att designa en grip anpassad för spårgående grävlastare efter 
resultatet av en tidigare gjord marknadsundersökning [2].  Den visade på att 
entreprenörerna vill ha en stark och tålig grip med möjlighet att en grävskopa kan 
användas samtidigt. I slutet av arbetet ska en hållfasthetsberäknad CAD-modell 
presenteras. 

1.4  Problembeskrivning 
 

Svårigheten med arbetet är att konstruera en tillräckligt kompakt grip med möjlighet att 
lyfta stora laster samtidigt som den ska klara av de krav och begränsningar 
järnvägsentreprenörerna ställer på den. 

1.5  Avgränsningar 
 

Den nya gripen anpassas efter tiltrotator R4 och dess tillhörande fästen S45 och S60. 
Kombinationen S45 och R4 är mest vanliga då det kommer till järnvägsarbeten eftersom 
de fästena är kompatibla med spårgående grävlastare som Huddig 1260C. R4 med S60 är 
det mest sålda redskapsfästet till R4. 
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2. Teori 

2.1  Spårgående maskiner 
 
De tidigare nämnda redskapsfästena S45 och S60 tillsammans med Rototilts tiltrotator 
R4 är den vanligaste kombinationen till spårgående grävlastare. Ett exempel på hur de 
kan se ut är enligt figur 3 nedan. 
 

 
Figur 3. En Spårgående grävlastare Huddig 1260C utrustad med rälshjul och rototilts tiltrotator. 

 
Huddigs grävlastare 1260c kan lyfta 1800 kg när maskinen är utrustad med tiltrotator 
och gripmodul. Det finns fler tillverkare av grävlastare som till exempel Lännen 8600ie 
som max kan lyfta 1750 kg[3]. Detta gör att dimensionera en grip med mycket högre 
lyftförmåga blir irrelevant, dock utsätts gripklorna för högre laster än så då man väljer att 
dra lasten istället. 

 

2.2  Tiltrotator 
 

Tiltrotatorn är ett tillbehör för grävmaskiner och grävlastare som ökar produktiviteten för 
grävmaskinisten då man kan rotera och tilta redskapet. Tiltrotatorns funktioner 
möjliggörs med hjälp av hydraulik som överförs från grävmaskinen in till den övre sidan 
av tiltrotatorn. Eftersom funktionerna styrs med hydraulik gör det att man kan rotera 
360 grader och tilta 40 grader åt båda hållen utifrån neutralläget. Detta tillsammans med 
snabbfästen för att enkelt kunna byta redskap minimerar ställtiderna och ger en mer 
flexibel och produktiv maskin.  
 

2.3  Grip 
 

Gripmodulen är ett redskap som ingår i Rototilts sortiment. Dessa gripmoduler finns i 
flertalet storlekar men detta arbete innefattar gripmodul RG800 till S45 och S60. 
Modulen monteras i redskapsfästets kortsida med ett skruvförband. Detta gör att 
maskinisten kan bära med sig två redskap samtidigt. Gripmodulens huvudkomponenter 
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är en ram, två hydraulcylindrar och två griparmar. Dessa delar sitter ihop med tappar 
som möjliggör rörelse se figur 4([2]). 
 

 
Figur 4. Sprängskiss av gripmodulen med tillhörande redskapsfäste. 

2.4  Gripmekanism 
 

Den kraft som griparmarna trycker på det man greppar kallas för klämkraft. Klämkraften, 
Fk beräknas enkelt då man vet kraften ur cylindrarna, Fc och de två hävarmarna. Den ena 
hävarmen, s1 blir det vinkelräta avståndet mellan tappen och angreppspunkten på 
gripklon. Den andra är det vinkelräta avståndet mellan tapp och hydraulcylinderns 
infästningspunkt s2 (se figur 5). 
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Figur 5. Friläggning av gripklo från RG800. 

Momentjämvikt:                      Σ𝑀𝑇 =  0 → (𝐹𝑐 ∗ 𝑠2) − (𝐹𝑘 ∗ 𝑠1)                                       (1) 
 

                                                          𝑀𝑐 = 𝑀𝑘 ↔ (𝐹𝑐 ∗ 𝑠2) = (𝐹𝑘 ∗ 𝑠1)                                        (2) 
 
Båda hävarmarna kommer att ändras beroende på gripklons läge vilket innebär att 
klämkraften också varierar. Detta måste tänkas på när gripklorna designas så att rätt 
klämkraft erhålls.  

2.5  Hydraulcylindrar 
 
För att beräkna tryck- resp dragkraften måste arbetstrycket (p), kolvarean (A) och 
kolvstångsarean (a) vara kända. Kolvstångsarean är inte avgörande då det är plusslaget 
som gör att gripen stänger. Eftersom klämkraften ska vara stor så krävs det en relativt 
stor kolvarea för att önskad kraft ska uppnås. Den mekansika verkningsgraden (ηm) 
måste vara nära 1 då man vill att cylindern ska vara så effektiv som möjligt.  
 
 
                                                                    𝐹+ = 𝑝 ∗ 𝐴 ∗ 𝜂𝑚                                                       (3) 
 
 
Den egentliga kraften kommer att variera från de beräknade värdet då fler förluster i 
hydraulsystemet uppkommer. 
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2.6  Skruvförband 
 

På Rototilts redskapsfästen S45 och S60 består skruvförbandet, som håller fast gripen, av 
fyra stycken M16 med hållfasthetsklass 12.9. Detta vill Rototilt fortsätta med både för att 
endast saluföra en variant på fästet men också för att alla de som köpt en rototilt med 
S45/S60 ska kunna köpa den nya gripen.  
 
Märkningen 12.9 innebär att skruven har en brottgräns på 1200 MPa och en 
sträckgräns,ReL på 90% av brottgränsen, dvs 1080 MPa . En M16 skruv har en 
spänningsarea, As på 157 mm2 [4],  med dessa värden kan den maximala kraften som 
skruven tål innan den plasticeras beräknas. 
 
                                                 𝐹𝑀𝑎𝑥 = 𝑅𝑒𝐿 ∗ 𝐴𝑠 = 1080 ∗ 157 = 169,5 𝑘𝑁                           (4) 
 
FMax är den maximala kraft som skruven kan ta upp utan att plasticera, men man kan inte 
dimensionera efter den. Säkerhetfaktorn X gör att man har en viss marginal mot 
plasticering. Dessutom kan man välja att ha med en nyttjandegrad, Gf som brukar väljas 
mellan 0,5 till 0,9 och säkerhetsfaktor mellan 1,1 och 5[4]. 
 

                                                                     𝐹𝑀𝑎𝑥 =
𝐺𝐹∗𝑅𝑒𝐿∗𝐴𝑠

𝑋
                                                      (5) 

 
De två faktorerna kan man välja fritt eller så tar man hjälp av hjälptabeller[5]. 

 
Figur 6. Hjälptabell för dimensionering av skruvförband. 

 
Ur tabellen i figur 6 erhålls en rekommenderad statisk last på 60 kN och en dynamisk last 
på 40 kN per skruv. Detta ska sedan kontrolleras mot FEM-beräkningar då modellen är 
färdig i olika lastfall. 
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2.7  Ram 
 

Ramen till gripklorna och cylindrarna måste dimensioneras på så sätt att ramen hanterar 
lasterna på ett korrekt sätt. Detta kontrollerades i en FEM-analys efter att detaljen var 
designad.  

2.8  Utrymme 
 

Den fysiska storleken på gripen vill man generellt hålla så liten som möjligt samtidigt som 
den ska tåla så mycket som möjligt. Gripens baksida ska inte sträcka ut sig bakom 
redskapsfästet fästpunkter eftersom komponenterna skulle krocka i tiltrotatorn. Den ska 
helst inte vara bredare än en standardskopa så att det fortfarande går att gräva medans 
gripen är monterad. Gripens utstick från redskapsfästet ska hållas till ett minimum och 
höjden får inte bli för stor då det kan orsaka att skopan tar i. 
 
När gripramen ska designas måste man tänka på att cylindrarna ska få plats och samt 
hydraulslangarna. Plats för att smörjning måste också lämnas. 
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3. Genomförande/Metod 

3.1  Projektplan 
 

Före arbetet startade gjordes en projektplan som arbetet skulle följa. Våren 2015 gjordes 
ett examensarbete på Rototilt där en järnvägsgrip skulle tas fram men arbetet fullföljdes 
inte. Detta arbete är en fortsättning där det arbetet avslutades [2]. 

3.2  Sammanställning av kundundersökning 
 

I det tidigare nämnda arbetet togs en marknadsundersökning fram som skickades till sex 
företag med 25 personer som svarade. Med hjälp av undersökningen togs de viktigaste 
stolparna fram som kommer vara grunden till arbetet. 
 
Det som bestämdes var: 
 

 Öppningsmått på minst 800mm  

 Använda redskapsfäste S45/S60 med samma skruvförband som till RG600 och 
RG800 

 Nervinklad 45 grader från horisontalplanet 

 Klämkraft på 2500 kg vilket innebär möjlighet att lyfta 2500 kg 

 Griparmar med enkla klor till skillnad från Rototilts RG600/RG800 som har en 
grip bestående av en enkelklo och en dubbelklo 

 Ramens bredd och djup ska hållas till ett minimum 

 Svetsad konstruktion 
 

 
  
Alla dessa punkter gör att konstruktionen blir väldigt styrd då man samtidigt vill hålla 
tillverkningskostnaderna låga. 

3.3  Design 

3.3.1 Gripklorna 
 
Med hänsyn till att cc-måttet mellan tappen och hydraulcylinderns infästning kommer bli 
100-200 mm valdes ett cc-mått mellan tapparna på gripklorna till 400 mm då bredden 
på ramen ska hållas till ett minimum. Temporära hydraulcylindrar designades med en 
kolvdiameter på 63 mm då det är en av standardstorlekarna. 
 
Ur ekvation 3 med en mekanisk verkningsgrad på 0,95 fås kraften 74034 N för plusslaget. 
 
Hydraulcylinderns ytterdiameter överdimensionerades för att ge plats för förändringar då 
den exakta ytterdiametern inte är bestämd. Samma sak med hydraulcylinderns öglor och 
avståndet från insida cylinderlopp till cylinderns yttre gavel (se figur 7). 
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Figur 7. Den provosoriska hydraulcylindern i sitt maxläge. 

 
I figur 7 ser man hur mycket utrymme det finns kvar att göra plats för hydrauloljan att 
ledas in i cylindern. Utifrån denna cylinder är det lätt att hitta en standardcylinder 
alternativt att den blir enkel att tillverka då flertalet dimensioner kan justeras. 

 
Efter plusslagets kraft beräknats kunde gripklon börja designas. Det första som gjordes 
var att skissa på avståndet (s2) och vinklen mellan tapparna, samt längden mellan spetsen 
och tappen(s1). Längden mellan tappen och spetsen var den första att bestämmas då den 
har mindre avgörande roll så länge den är tillräckligt lång för att greppa något som är 
800 mm i diameter. Längden s2 sattes till 550 mm efter tidigare gripar Rototilt gjort. Nu 
kunde längden s1 och vinkeln arbetades se figur 8. 
 

 
Figur 8. Skiss på gripklons uppbyggnad där måttet 550 är s1 och cirkeln 300 motsvarar s2. 

 
I figur 8 ändrades måtten s1, s2 och vinkeln för att åstadkomma en så bra gripklo som 
möjligt. Cirkeln med diameter 40 motsvarar tappen där hydraulcylindern verkar. Den 
punkten får inte komma över origo. Om punkten kommer över origo på vänster sida 
kommer gripklon att gå fel väg och om den går över på höger sida kan kolvstången ta i 
lagringen för tappen.  
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I figuren ser man också att när man lägger hävarmen s2 genom origo och vet s1 kan man 
beräkna slaglängden på cylindern. Detta görs genom att beräkna cirkelbågens längd. 

 
Cylinderns infästpunkt sattes ut ungefärligt tillsammans med att måtten s2 och vinkeln 
ändrades flertalet gånger tills geometrin fungerade som tänkt. Detta gjordes i en 
assembly i solidworks där det gick snabbt att ändra måtten. 

 
Samtidigt som detta gjordes var det viktigt att tänka på hur sidan där klämkraften tas upp 
ska se ut. Gripens sida kan inte vara en plan yta eftersom det gripen greppar skulle glida 
iväg. Ungefärliga radier sattes ut och anpassades för att greppa 800 mm och samtidigt 
ligga an mot mothåll när cylindrarna är i sitt bottenläge (se figur 9).  

 

 
Figur 9. Gripklon ska ligga an både mot plåten i mitten och mot rullen för att säkerställa att hydraulcylindern 

inte går för långt. 

 

3.3.2 Ramen 
 
Ramens bredd ska inte överskrida 800 mm för att inte bli större än en standardskopa. 
Därför sattes ett preliminärt mått på 800 mm för att inte gripklon ska ta i insidan av 
ramen. För ramens höjd var det viktigt att två cylindrar ska rymmas på varandra och med 
en invändigt cylindermått på 63 mm sattes den invändiga höjden till 200 mm. Ramen 
gjordes likt en låda för att få en geometrisk styvhet samt att vara lättare att tillverka (se 
figur 10).  
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Figur 10. Ramens lådformade design för geometrisk styvhet. 

 
 
Sidan mot redskapsfästet av ramen bockades så plåtarna möts upp mot plattan som 
skruvas mot redskapsfästet. I plattan gjordes två uppsättningar hålmönster för både S45 
och S60. Ett större uttag gjordes för att hydraulslangar ska rymmas samt hål i ramen för 
att komma åt smörjpunkterna. Griparna kördes i bottenläget för att kunna visualisera 
vart hålen ska vara. 

3.4  Produktionsteknik 
 
Genom hela designförloppet var det väldigt viktigt att konstruktionen i slutändan enkelt 
ska kunna tillverkas och monteras. Gripklorna gjordes på sådant sätt att de antingen kan 
skäras ur råämnet eller fräsas ur en solid.  
 
Ramen gjordes så symmetrisk som möjligt vilket gör att samma plåt kan användas på 
motsvarande sida. Urtaget mot redskapsfästet gjordes för enklare montering av 
cylindrarna och för att hydraulslangarna ska få plats.  

3.5  FEM-beräkningar 
 
Alla beräkningar för konstruktionen gjordes i Solidworks simulation insticksprogram. 
Beräkningarna gjordes i två olika utföranden för att först beräkna skruvförbandet och den 
andra för att kontrollera ramens hållfasthet. 

3.5.1 Skruvförband 
 

När skruvförbandet beräknades gjordes en väldigt enkel modell av ramen och en gripklo 
för att underlätta beräkningen. Redskapsfästet, den förenklade modellen, skruvarna och 
styrstiften var med i beräkningarna. Redskapsfästet sattes fix medans skruvarna 
omvandlades till ”bolts” i programmet. Detta innebär att programmet automatiskt känner 



 
 

12 
 

av skruvarna och sätter upp dess kontakter. Sträckgränsen sätts till 1080 MPa och 
åtdragningsmomentet till  361 Nm enligt skruvhandboken [5](se bilaga B1).  
 
Programmet känner av om det är kontakt mellan detaljerna där klassen ”no penetration” 
valdes. Materialet på resterande kompontenter valdes till alloy steel som enligt 
programmet är ett ”overall steel”. Materialet har en E-modul på 210 GPa, 
tvärkontraktions tal på 0.28 och en sträckgräns på 620 MPa. Elementen valdes 
”curvature based” och fick som störst vara 60 mm (se bilaga B2). 
 
Kraften som verkade på gripklon sattes i två led, först som en kraft lodrätt (se figur 11) 
och den andra horisontellt. Detta för att representera klämkraft och motsvarande lyfta 
något i spetsarna. Kraften sattes till 25000 N. 
 

 
Figur 11. Den förenklade modellen med lodrät kraft applicerad. 

3.5.2 Ramen 
 

I beräkningen var endast de nödvändigaste detaljerna med för att hålla beräkningstiden 
nere. Vid beräkningen av ramen sattes redskapsfästet fix och bultarna som stumma 
förbindelser så rätt yta mellan redskapsfästet och ramen blir fix. Detta görs för att få en 
mer korrekt yta istället för att välja hela ytan fix vilket bidrar till mer fel. 
 
Hydraulcylindern sattes i sitt maxläge då man inte vill ha stelkroppsrörelser. Den stora 
tappen sattes upp som ett gångjärn för att återspegla verkligheten se figur 12. 
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Figur 12. Upställningen för beräkningar på ramen. 

Gripklon utsätts för kraft som representerar klämkraft, lyftkraft och ”slitkraft” se bilaga 
B3, B4 och B5. Med slitkraft menas att man greppar något som sitter fast och vill dra lös 
det. Kraften sätts i alla fallen till 5 kN för att få en säkerhetsmarginal mot plasticering på 
2 gånger.  
 
På samma sätt som för skruvförbandet sattes det kontakt mellan alla detaljerna med den 
automatiska igenkännings funktionen och sattes till ”no penetration”. 
 
Elementens minsta mått var 2,5 mm upptill 12,5 mm (se bilaga B6). 
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4. Resultat 

4.1  Modell 
 

Den slutgiltiga modellen ser ut som följande (se figur 13). 

 
Figur 13. Den slutgiltliga gripen. 

 
Modellen består av en ram, två gripklor och två genomgående tappar med spårryttare 
som hindrar tapparna att röra sig. Gripklorna öppnas och stängs med två 
hydraulcylindrar som med två tappar vardera möjliggör rörelse. 
 
Modellen kan gripa över 2400kg på objekt mellan diametrarna 100 och 600 mm. Utanför 
denna ram avtar klämkraften. Vid max öppning, 800 mm griper gripen 1600 kg. 

4.2  Beräkningar 

4.2.1 Gripklor 
 

När gripen var i öppet läge med 5 tons lodrät belastning blev resultatet att den kommer 
haverera. Färgerna röd och grå representerar sträckgräns och belastning över 
sträckgränsen. Dessa områden syns på flera områden i modellen (se figur 14). 
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Figur 14. Modellen med 50000 N applicerad som en lyftkraft. Där de röda områdena är sträckgränsen och de 

gråa är över sträckgränsen. 

4.2.2 Skruvförband 
 

Med provisorisk gripram och gripklo erhölls en säkerhetsfaktor på 0.45 (se figur 15). 
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Figur 15. Skruvförbandets lägsta säkerhetsfaktor. 

4.3  Produktionsteknik 
 

Ramen består av 8 mm plåt och vid tapplägena för hydraulcylinderns infästning är det 
25mm plåt och för gripklornas infästning är det 100 mm stång. Ytan där skruvförbandet 
binder samman gripen med redskapsfästet är det 25 mm plåt. 
 
Tapparna går alla att tillverka från 60 mm stångämne och 8 mm plåt. Griparmarna är 
solida block som skärs/fräses ur 100 mm plåt/fyrkantsprofil. Gripklornas stöd tillverkas 
av 100 mm rundstång.  
 
Hela konstruktionen går på ett enkelt sätt att tillverka med tre tjocklekar plåt, 8 mm, 25 
mm och 100 mm samt två dimensioner rundstång 60 mm och 100 mm. 
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5. Diskussion/Slutsats 

5.1  Måluppföljning 
 

 

 Förstudien 
- Uppfyllt. Rapporten lästes igenom och målen för Cad-modellen sattes upp 

med två medarbetare på Rototilt. 

 CAD-modell 
- Uppfyllt. Modellen gjordes utifrån förstudien och alla delmål uppfylldes se 

tabell 1. 
 

Tabell 1. Resultat och utfall från CAD-modellens design och funktion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hållfasthetsberäkningar 
- Delvis uppfyllt. Skruvförbandet beräknades och visade på att det inte kommer 

att hålla för två olika belastningsfall. Ramen beräknades endast med ett 
lastfall då övriga lastfall misslyckades i programmet och felsökningen i 
programmet tog för lång tid. 

5.2  Design 
 
När gripramen designades var det otroligt svårt att få geometrierna rätt då inget mått var 
bestämt. Detta gjorde att det drog ut på tiden innan en duglig modell fanns. När modellen 
designats var det svårt att ändra måtten då allt på ett eller annat sätt var styrt. Detta ledde 
till ytterliga fördröjningar. 

5.3  Beräkningar 
 

När modellen var klar gjordes FEM-beräkningarna i Solidworks. Solidworks FEM instick 
är ett program jag inte tidigare använt. Detta gjorde att jag fick lära mig programmet med 
videor på internet och hjälp ifrån medarbetarna på konstruktionsavdelningen. Då Rototilt 
använder sig av Siemens NX  kunde de inte hjälpa mig med programmet. Anledningen av 
att Solidworks användes var för att dyrbar tid inte skulle gå åt att lära mig ett helt nytt 
program då jag lärt mig modellera i Solidworks. Att göra beräkningarna i NX var inget 
alternativ då problem vid filomvandling skedde mellan programmen. 
 
Skruvförbandet beräknades med en ungefärlig modell som drog ner på tiden ordentligt. 
Meshen för modellen valdes grov för att snabbt beräknas. Samma uppställning som i 
figur 11 meshades finare och kördes igen med en ändring av säkerhetsfaktorn på 0.01 
vilket tyder på att skruvförbandet måste konstrueras om eller att modellen hade fel 
inspänningar och krafter. I figur 15 valdes den skruv med lägst säkerhetsfaktor då 

Mål Förväntan Utfall 

Öppningsmått 800 mm 820 mm 

Redskapsfäste Använda samma Ja 

Vinkel 45 grader Ja 

Klämkraft 2500 kg Ja 

Enkelklor - Ja 

Dimensioner minimum 750*380 mm 

Svetsad - Ja 
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faktorerna varierade mellan 0,46 och 0,9. Eftersom värdena ligger under 1 har förbandet 
ingen chans att hålla. 
 
Ur von Mises spänningsdiagram i figur 14 ser vi flera områden som överstiuger 600 MPa. 
Detta är delvis på grund av spänningskoncentrationer men också ifrån för klen 
dimensionering. För en direkt uppenbar förbättring kan större radier på den övre plåten 
och en grövre stödplåt hjälpa. Dock gör detta att plåtarna blir lite olika men utan någon 
större prisökning. 

5.4  Vidareutveckling 
 
Modellen kan ändras på många sätt eftersom beräkningarna tyder på en 
underdimensionering. Flera förstärkningar eller grövre plåttjocklek kan göra en stor 
skillnad.  
 
Ramen skulle kunna gjutas istället för att svetsa vilket öppnar upp betydling fler sätt att 
designa.  
 

 

5.5  Övrigt 
 
I slutsatsen från tidigare examensrapporten var det en hydraulisk grip på en grävskopa 
som var poängen. Detta avfärdades då flertalet entreprenörer ville att ha två verktyg på 
redskapsfästet. Jag tror dock att en integrerad grip med en anpassad skopa kan göra 
jobbet. Problem med geometri på grund av att cylindrarna är på varandra försvinner 
direkt och gör konstruktionen enklare. Om man ska fortsätta med en liknande grip som 
denna rapport omfattar föreslår jag ett anpassat redskapsfäste som gör att krafterna tas 
upp bättre i redskapsfästet. 
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