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SAMMANFATTNING 

Detta examensarbete är gjort åt företaget Norden Machinery AB som tillverkar helhetssystem 

för att för att fylla tuber som används i t.ex. livsmedels- och kosmetikaindustrin. När krämen 

till tubernas byts ut krävs det att maskinens produktbehållare lossas och lyfts ut inför rengöring. 

Arbetets uppgift bestod av att konstruera en lyftvagn för detta lyft. Lyftvagnen skulle 

dimensioneras för en maxlast på 100 kg med en lyfthöjd på minst 1.6 meter till det lägsta 

möjliga priset. Andra aspekter som fokuserades på var säkerhet och ergonomi vid användning 

av lyftvagnen. 

För att lösa problemet togs ett flertal koncept fram för att ge ett brett utbud att sålla mellan med 

hjälp utav olika urvalsmetoder. De olika komponenterna konstruerades och dimensionerades i 

Autodesk Inventor. Delarnas hållfasthet verifierades med både analytiska och numeriska 

metoder för att säkerställa att säkerhetskrav från t.ex. arbetsmiljöverkets föreskrifter om 

maskiner följts. De färdiga delarna sammanställdes i Autodesk Inventor innan ritningar och 

stycklistor togs fram inför den kommande produktionen. 

Arbetet mynnade ut i en lyftvagn konstruerad att följa krav på hållfasthet, dimensioner, maxlast 

och lyfthöjd. Priset på lyftvagnen uppskattas till ca 13 000 kr exklusive gafflarna, vilket är 

betydligt lägre än dagens lösning på ca 80 000 kr exklusive gafflarna. Det låga priset uppnåddes 

genom att använda mycket standarddelar som t.ex. balkar och skruvförband. Genom att minska 

lyftvagnens storlek blev lyftvagnen billigare, mer lättmanövrerad samt mer lättanvänd. 

För att säkerställa vagnens hållfasthet bör ytterligare analyser genomföras, t.ex. tester på 

prototyp. 

Nyckelord: 

Lyftvagn, Dimensionering, Mekanisk Lyftanordning, Konstruktion. 
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SUMMARY 

This master thesis is written on the behalf of Norden Machinery AB, which is a company that 

produces complete systems for filling tubes used in for instance food or cosmetics industries. 

When the filling product needs to be changed there is a container which needs to be changed 

and cleaned. The task consisted of designing and dimensioning of a lift trolley constructed for 

a maximum load of 100 kg with a lifting height of at least 1.6 meters to the lowest possible 

price. Other aspects which were considered was ergonomics and safety when operating the lift 

trolley. 

To solve the problem, multiple concepts were gathered to provide a wide range solutions to 

filter in order to find the most suitable solution. The different parts of the trolley were designed 

and dimensioned in Autodesk Inventor. The strengths of the parts were verified by both 

analytical and numerical methods to ensure that safety requirements from e.g. The Swedish 

Work Environment Authority's regulations on machinery were followed. The finished parts 

were compiled in Autodesk Inventor before drawings and the bill of materials were created in 

before the future production. 

The work ended up in a lift trolley designed to meet the requirements for strength, dimensions, 

maximum load and lift height. The price of the trolley was estimated to around 13 000 SEK 

without the forks which is significantly lower than today's solution that costs approximately 

80,000 SEK without the forks. The low price was achieved by using standard components such 

as beams and bolted connections. The trolley became both cheaper, easier to use as well and 

easier to maneuver by reducing the size of the trolley. 

Additional tests and analysis are required in order to guarantee a strong and safe construction. 

Keywords:  

Lift trolley, Dimensioning, Mechanical Lifting Device, Mechanical Design.  
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FÖRORD 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete utfört på Blekinge Tekniska Högskola (BTH) 

för företaget Norden Machinery AB. Examensarbetets omfattning motsvarar 30 högskolepoäng 

och ingår som ett avslutande moment i våra civilingenjörsstudier inom maskinteknik (300 

högskolepoäng) med inriktning tillämpad mekanik. 

Vi vill tacka personalen på Norden Machinery AB som bidragit till detta examensarbete och 

framförallt våra handledare Jesper Nicklasson från Norden och Markus Wejletorp från BTH 

som visat engagemang samt gett god hand- och vägledning genom examensarbetets gång. 

Erik Ising och Mathias Falk, Karlskrona 2017 
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NOMENKLATUR 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

B , b Bredd (m) 

d Diameter (m) 

E Elasticitetsmodul (Pa) 

F Kraft [N] 

H , h Höjd (m) 

L , l Längd (m) 

M Moment (Nm) 

r Radie (m) 

P Tryck (Pa) 

ReL Sträckgräns (Pa) 

Rm Brottgräns (Pa) 

t Tjocklek (m) 

𝜌𝜌 Densitet (kg/m3) 

𝜎𝜎 Spänning (Pa) 

𝜎𝜎𝑒𝑒 Effektivspänning (Pa) 

𝜏𝜏 Skjuvspänning (Pa) 

∥ Parallell 

⊥ Vinkelrät 
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1. INLEDNING 
Detta examensarbete är gjort på Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona tillsammans med 

Norden Machinery AB i Kalmar. Inriktningen på arbetet är maskinteknik. Detta kapitel 

beskriver arbetets bakgrund, problem, syfte, avgränsningar och mål. 

1.1 Företagets bakgrund 
Norden Machinery AB är ett företag i Kalmar som tillverkar maskiner för att fylla och paketera 

tuber. De är världsledande distributörer av tubfyllningsmaskiner och levererar sina maskiner 

världen över. Det som tuberna fylls med varierar från läkemedel till tandkräm och livsmedel. 

Tubernas material varierar mellan plast till metall. De maskiner som Norden tillverkar finns i 

olika storlekar där maskinerna fyller och paketerar allt mellan 25 och 1000 tuber i minuten. I 

Kalmar har företaget 260 anställda och levererar ca 150 maskiner om året [1]. 

1.2 Introduktion 
Inom industrin producerar ofta samma maskin flera olika produkter. Därför förekommer ofta 

produktbyten på löpande band. Vid byte av produkten förväntas det att processen ska gå snabbt 

och felfritt för att produktionen ska återgå så fort som möjligt. Inom läkemedels-, livsmedels- 

och kosmetikabranscherna används ofta tuber som till förvaringen. När tuberna fylls används 

tubfyllningsmaskiner som använder en behållare för att förvara den valda produkten innan den 

pumpas till tuben. 

 
Figur 1.1: Maskinöversikt med pump och behållare i mörkare nyanser. 
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Behållaren och dess pump behöver monteras ner vid t.ex. produktbyte eller rengöring. För att 

göra detta behöver behållaren och pumpen lossas från maskinen innan de lyfts ner. Till lyftet 

kan antingen existerande lösningar i form av olika lyftanordningar användas, eller kan delarna 

lyftas ner för hand. Att lyfta ner delarna för hand är ett tungt arbete som varken är ergonomiskt 

eller säkert i förhållande till med de existerande lyftanordningarna [1]. 

Att arbetaren slits är något som frekvent förekommer inom industrin, speciellt vid manuella 

arbeten och repetitiva rörelser. Vid tunga lyft och rörelser som inte är ergonomiska förekommer 

ofta slitage på kroppen [2].  

Dagens lyftanordningar är väldig dyra vilket leder till att många företag väljer att exkludera 

dem när de köper in tubfyllningsmaskiner från Norden. Detta medför att det ovannämnda 

produktbytet utförs manuellt. Det är därför viktigt att dimensionera och designa en ny billigare 

lösning för att öka kundernas intresserade av en lyftanordning. En säkrare montering kommer 

att leda till mindre förslitningar på arbetarna samtidigt som risken för skador på människa och 

maskin minskar [3]. 

Denna rapport behandlar utvecklingen och framtagningen av den nya lyftanordningen för 

Norden som är konstruerad för en maximal last på 100 kg samt en lyfthöjd på minst 1.6 m. Alla 

utvecklingens delar och steg redogörs vilket inkluderar konceptgenerering, urval av koncept, 

hållfasthetsberäkningar, strukturanalyser, ritningar och prisbilder för den färdiga produkten. 

1.3 Bakgrund 
När tuberna fylls med den valda produkten används en behållare med en eller flera pumpar. 

Med pumparna kan produkten i behållaren pumpas till tuberna. Behållaren och pumpen väger 

tillsammans vanligtvis mellan 20 och 30 kg när behållaren är tom eller nästan tom. 

När det sker ett produktbyte eller rengöring av behållaren och pumpen behövs dessa delar 

monteras ner från maskinen. Hela paketet, d.v.s. pump och behållare, behövs först lossas och 

sedan lyftas ner från maskinen. Därefter kan ett rent paket som står redo vid sidan om monteras 

på maskinen.  

I dagsläget erbjuder Norden två olika lösningar för att montera ner pumppaketet, varav båda 

lösningarna drivs med elmotorer. En av lösningarna sitter monterad på maskinen i form av en 

kran (Figur 1.2). Med denna lösning fästs kedjorna i två handtag som finns på behållaren och 

paketet kan sedan flyttas ut från maskinen till en vagn som åker till en rengöringsstation. Även 

om denna lösning är robust tar den upp mycket takhöjd och är väldigt dyr (100 000 – 150 000 
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kr) [3]. En annan lösning består av en mobil lyftvagn (Figur 1.3) som använder sig av två gafflar 

för att lyfta behållaren underifrån. Vagnen är en Newton-vagn från Hallins. Från lyftvagnen 

eller kranen flyttas paketet till en extern vagn där paketet monteras fast för att transporteras till 

en rengöringsstation. Denna lösning är väldigt bra eftersom den inte tar särskilt stor plats på 

arbetsplatsen, dock är även denna lösning väldigt dyr (80 000 – 110 000 kr). Den externa vagnen 

är specialtillverkad för att kunna fästa behållaren och har därför en kostnad på ca 20 000 kr/st. 

 
Figur 1.2: Illustration av nuvarande kranlösning med externa vagnar. 
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Figur 1.3: Bild över nuvarande Newton-lyftvagn. 

 
Trots att dagens lösningar, både den fasta kranen som sitter fast i maskinen och den mobila 

kranen är effektiva medför det höga priset att endast 10-20% av kunderna väljer att inkludera 

en lösning för att lyfta ner pumppaketet. Resterande kunder väljer istället att lyfta ner paketet 

manuellt vilket innebär säkerhetsrisker [3]. 

Att lyfta ner pumpen och behållaren manuellt är en fara för både operatörens ergonomi och 

säkerhet. Det kan också leda till skador på maskinens känsliga delar från läckage eller 

kollisioner som sker i samband med den manuella nedmonteringen. 

1.4 Syfte 
Uppdraget är att designa och dimensionera en lyftanordning som följer kriterierna att vara billig, 

ergonomisk och säker samtidigt som den ska klara av att lyfta en maximal last på 100 kg. 

Lyftanordningen ska även vara mobil för att kunna manövrera på mindre arbetsytor. Detta 

uppdrag är utformat efter det övergripande syftet att öka tillfredsställelsen samt att minska de 

skaderisker vid hantering och nermontering av det pumppaket som behöver rengöras av 

Nordens kunder vid t.ex. produktbyte. 

Det förväntade resultatet består delvis av en digital lösning i form av CAD-modeller, 

simuleringar och ritningar för en mobil lyftanordning och delvis av att arbetet ska mynna ut i 

en akademisk rapport. Konstruktionen kommer främst att vara en digital modell men om 

resultatet är lyckat kommer lyftanordningen troligtvis även att släppas på marknaden.  
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1.5 Avgränsning 
För att arbetet ska bli mer hanterbart görs vissa avgränsningar. Lyftanordningen ska vara en 

mekanisk lösning där operatören används som drivkraft. Detta för att minska projektets 

komplexitet samt hjälpa lösningen hålla en önskvärd prisbild.  

Arbetet inkluderar en grov prisbild eftersom Nordens leverantörer kan ge företaget bra 

prisuppskattningar för lösningen i ett senare skede. 

För detta arbete har utmattningsberäkningar exkluderats eftersom lyftvagnen antas utsättas för 

ett lågt antal lastcykler.   
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1.6 Frågeställningar 
Målet med arbetet är att konstruera en mobil lyftkran eller en lyftvagn. De frågor som kommer 

att fokuseras på i detta arbete är följande:  

• Hur kan en lyftanordning konstrueras på ett kostnadseffektivt sätt för att klara en 

maximal last på 100 kg? 

• Hur kan lyftanordningen designas för att vara ergonomisk och användarvänlig vid 

bruk? 

• Hur kan lyftanordningen konstrueras för att vara säker vid användning? 

För att svara på frågeställningarna och därmed uppfylla arbetets syfte kommer 

konceptgenereringar, datainsamling och beräkningar genomföras för att få ett tillräckligt 

teoretiskt underlag för att lösa det tekniska problemet. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

Detta kapitel beskriver och förklarar de nödvändiga bakomliggande teorier som används i 

arbetet. Här beskrivs även bakgrund till urvalen som gjorts under arbetet. 

2.1 Produktutvecklingsprocessen 
Utvecklingsprocessen som använts i detta projekt baseras främst på utvecklingsmodellen 

beskriven av Ulrich & Eppinger [4]. Utvecklingens steg består av stegen: planering, 

konceptutveckling, övergripande design, detaljerad design, optimering och produktion. 

Genom att använda en väldefinierad utvecklingsprocess får utvecklingsprocessen flera positiva 

effekter. Kvaliteten på utvecklingen säkras, koordinationen inom utvecklingsgruppen ökar, 

planeringen av arbetet förbättras, ledningens arbete underlättas samt att möjligheterna till 

förbättringar i utvecklingen ökar. 

2.2 Konceptutveckling 
I denna fas identifieras marknadsbehoven. Alternativa produktkoncept genereras och 

utvärderas innan koncepten som uppfyller uppsatta krav och önskemål bäst väljs ut till vidare 

tester. Denna fas involverar också analyser av konkurrerande produkter [4].  

Konceptutvecklingen består utav 5 steg, varav dessa är att: 

• Förtydliga problemet 

• Externa sökningar 

• Interna sökningar 

• Systematisk utforskning 

• Reflektera på lösningarna och processen 

2.2.1 Förtydliga problemet 
Det första steget i konceptutvecklingen handlar om att bygga upp en generell förståelse av 

problemet. En god förståelse av problemet kan hjälpa till att bryta ner problemet till små 

hanterbara delar och även underlätta konceptgenereringen. 
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2.2.2 Externa sökningar 
Det andra steget i konceptutvecklingen behandlar externa sökningar. Existerande lösningar 

letas upp för det generella problemet och för delproblemen som identifierats under det 

föregående steget. Ofta kan olika existerande lösningar kombineras ihop för att ta fram en 

överlägsen design. En annan fördel med att söka efter existerande lösningar är att det oftast är 

billigare att implementera färdiga lösningar än att konstruera egna lösningar. 

Det finns många bra sätt att söka information. Några bra sätt är att intervjua huvudanvändare, 

rådfråga experter, söka patent, göra litteraturstudier eller studera relaterade produkter [4].  

2.2.3 Interna sökningar 
I detta steg utvinns den interna kunskapen och kreativiteten inom utvecklingsgruppen. 

Brainstorming är ett vanligt ord för denna typ av informationssökning som grundar sig i att 

samla potentiellt användbar information som redan är befintlig för att lösa problemen. 

Riktlinjer för den interna sökningen eller konceptgenereringen är att avlägsna sitt omdöme, 

generera många idéer, välkomna alla idéer och att använda grafiska eller fysiska hjälpmedel. 

Gallery method är en variant av brainstorming där varje deltagare skriver ner idéer i tystnad 

under 20-30 minuter. Efter denna tid sker en paus vilket ger möjlighet till att kolla på de andras 

idéer för inspiration. Efter pausen fortsätter idégenereringen i ytterligare 20-30 minuter och 

repeteras sedan efter behov. Alla idéer sammanställs och sorteras innan de bästa idéerna väljs 

ut av gruppen [5]. 

En tankekarta är ett sätt att sammanställa olika idéer och koncept. Först skrivs huvudämnet eller 

problemet i en cirkel som placeras i mitten. Det är denna mittcirkel som sedan används som 

utgångspunkt för de andra kategorierna som läggs till.  

2.2.4 Systematisk utforskning 
Syftet med detta steg är att organisera framtagna koncept med syfte att underlätta kommande 

urval och sammanställning. Detta eftersom stora mängder koncept ofta uppkommer under 

interna och externa sökningar. Om alla konceptdelar ska kombineras i alla möjliga 

kombinationer blir organisationen av koncepten oftast väldigt tidskrävande. Ulrich & Eppinger 

beskriver två verktyg för att hantera denna annars komplicerade process [4]. 
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• “Concept classification tree” - Klassificeringarna hjälper till att dela upp lösningarna 

i olika kategorier som underlättar kombinationsarbetet. De “grenar” med sämre 

potential förkastas. 

• “Concept combination table” - Genom att placera in lösningarna under olika rubriker 

erhålls en överskådlig bild av lösningarna där en lösning väljs en lösning under varje 

rubrik. 

2.2.5 Reflektera på lösningarna och processen 
Här identifieras förbättringsmöjligheter samtidigt som lösningen utvärderas. Reflektionens 

syfte är att säkerställa att det som har kunnat göras i utvecklingsarbetet har gjorts. Diskussionen 

och reflektionen har också syftet hjälpa gruppen med att ta lärdomar av processen. 

2.3 Concept Screening 
Concept screening är en metod som används för att göra urval bland koncept. Metoden lämpar 

sig ifall det finns många olika koncept och ett grovt urval behöver göras.  

De koncept som tagits fram ställs upp i en tabell. I denna tabell skrivs också den nuvarande 

lösningen upp som en referenslösning. De koncept som har genererats fram betygsätts utifrån 

denna referens. I tabellen ställs olika kriterier upp som har fastställts utifrån 

kravspecifikationen. Från dessa kriterier betygsätts koncepten ifall de är bättre, sämre eller 

likvärdiga med referensen utifrån varje kriterium. Här används ”+” för förbättring, “-” för 

försämring och “0” om de är likvärdiga med referensen. 

När koncepten har blivit bedömda summeras betygen ihop och rangordnas innan de jämförs. 

Utefter detta avgörs det vilka lösningar som går vidare, om det finns några koncept som går att 

kombinera med varandra och om det skulle gå att utveckla något av koncepten för vidare 

bedömning. De koncept som inte är bra nog går inte vidare i urvalsprocessen. 

2.4 Concept Scoring 
Concept scoring är en metod för urval av koncept. Metoden är lämpad för ett finare urval och 

bör förslagsvis användas antingen efter concept screening eller ifall det från början endast är 

ett fåtal koncept att utvärdera. 

Uppställningen av koncept, kriterier och referensen är lik den beskriven för concept screening. 

Skillnaden är att varje kriterium har en tyngd. Tyngdens summa består av 100 % och delas upp 

över alla kriterier där det bestäms hur mycket av tyngden som går till varje kriterium. Detta 

innebär att vissa kriterier kan väga tyngre än andra.  
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Poängsättning för de olika koncepten sker i en skala från 1-5 där 3 är likvärdigt, 1-2 är sämre 

än och 4-5 är bättre än referensen. 

Eftersom bedömningen är vägd utefter kriterierna räknas den vägda bedömningen, 𝑆𝑆𝑗𝑗, ut efter 

formeln: 

 
𝑆𝑆𝑗𝑗 = �𝑟𝑟𝑖𝑖𝑗𝑗𝑤𝑤𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 (1) 
 

    

där 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑗𝑗 är bedömningen av koncepten i en skala från 1-5 och 𝑤𝑤𝑖𝑖 är vägningen av koncepten i 

procent [4]. 

Efter att den vägda bedömningen är gjord kan det ses vilka koncept som är lämpliga att gå 

vidare med eller kombinera. 

2.5 Kugghjulsväxlar 

 
Figur 2.1: Illustration av kugghjulsväxel. 

De mest fundamentala egenskaperna för kuggväxlar är utväxlingen, vilket är relationen mellan 

drivande och driven axelns varvtal. Antalet kuggar väljs för att få en önskvärd utväxling samt 

en jämn förslitning mellan kuggarna. Det sistnämnda kan uppnås genom att välja ett primtal till 

antalet kuggar [6]. 

En bra geometri för kugghjul ska ha ett antal egenskaper. Geometrin ska ha bra 

hållfasthetsegenskaper, den ska vara enkel att tillverka samtidigt som kugghjul med olika 

storlek ska kunna samverka. 

Kuggväxlar är vanligtvis smörjda för att minska friktion, leda bort värme och skydda 

kontaktytorna ifrån olika skador. 
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2.5.1 Snäckväxlar 
En snäckväxel har en korsande axel vilket ger upphov till glidning i kontakten. Därför har 

kugghjul med korsande axlar lägre verkningsgrad än de med parallella axlar.  

 
Figur 2.2: Bild över en snäckväxel [7]. 

Verkningsgraden på snäckväxlar fås genom härledning, med antagandet att det är 90° mellan 

axlarna, till: 

 
𝜂𝜂 =

tan(𝛾𝛾1)
tan(𝛾𝛾1 + 𝜌𝜌) (2) 

 

    

där 𝛾𝛾1 är stigningsvinkeln och 𝜌𝜌 fås ur: 

 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝜌𝜌 = µ
cos (𝛼𝛼𝑛𝑛)

  (3)  

    

där µ är friktionskoefficienten och 𝛼𝛼𝑛𝑛 är flankvinkeln i axialsnittet [6]. 

2.6 Bromsar 
Bromsar kan användas för olika syfte, antingen att bromsa in rörelser eller att undvika rörelse. 

Bromsar omsätter oftast rörelse till värme, vilket ställer stora krav på utformning och 

dimensionering av bromsen. Lämpliga material till bromsar bör ge hög friktion samtidigt som 

de har god slitstyrka och tål höga temperaturer [6]. 
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2.7 Block och talja 

 

Figur 2.3: Illustration av block och talja. 

Block och talja är en grundläggande teknik för lyftning inom mekaniken. Den bygger på en av 

mekanikens grunder, nämligen att den kraft som vinns i kraft förloras i väg. De block som 

används för metoden kan vara tillverkade av diverse material. För själva lyftningen används 

ofta antingen ett rep eller en vajer. I varje block finns det ett eller flera hjul som repet eller 

vajern går igenom. Fler hjul ger en högre utväxling [8]. 
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2.8 Svetsförband 
Svetsning är en hopfogningsmetod med bra hållfasthetsegenskaper. Vid svetsning smälts 

antingen fogkanterna tätt samman eller läggs tillsatsmaterial till som utfyllnad till fogen [9]. 

 
Figur 2.4: Spänningsriktningar i ett svetsförband. 

För kälsvetsar får nyttig svetslängd inte vara mindre än 𝑙𝑙 = 10 ∙ 𝑡𝑡. Ifall hänsyn tas till ändkratrar 

blir den nyttiga svetslängden 𝑙𝑙 = 𝐿𝐿 − 2𝑡𝑡, där L är hela svetslängden. Spänningarna som uppstår 

i svetsförbandet kan beräknas med vetskapen om att F är den största normalkraften som är 

vinkelrät mot svetsens längdriktning genom ekvationerna 4-6. 

 𝜎𝜎 =
𝐹𝐹

∑(𝑡𝑡 ∙ 𝑙𝑙)
 (4)  

    

 𝜏𝜏 =
𝐹𝐹

∑(𝑡𝑡 ∙ 𝑙𝑙)
 (5)  

    

Vid fleraxliga spänningstillstånd i ett svetsförband kan dessa vägas samman till en 

effektivspänning 𝜎𝜎𝑒𝑒. 

 
𝜎𝜎𝑒𝑒 = �𝜎𝜎∥2 + 𝜎𝜎⊥2 − 𝜎𝜎∥ ∙ 𝜎𝜎⊥ + 3𝜏𝜏∥2 + 3𝜏𝜏⊥2  (6)  

    

Vid få spänningscykler kan 𝜎𝜎∥ = 0 antas i ekvation 6 oavsett värde [10]. 

Nedan följer en tabell med hållfasthetsvärden för olika svetsstål. 
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Tabell 2.1: Tabell över hållfasthet för svetsstål. 

Stål SIS 
𝑅𝑅𝑚𝑚 
(𝜎𝜎𝑏𝑏) 
MPa 

Godstjocklek 

(mm) 

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒 

(𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠) 

MPa 

1311-13 

 

360 

 

> 40 

40 - 100 

220 

210 

1411-14 

 

430 

 

> 40 

40 - 100 

260 

250 

2172-74 

 

 

490 > 16 

16 - 40 

(40) - 60 

310 

300 

290 

2132-35 510  350 

2142-45 530  390 

1311-13 betyder kvaliteten 1311,1312 och 1313.  

Tillåten skjuvspänning är 𝜏𝜏𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡 = 0.6 ∙ 𝜎𝜎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡 

Minsta godstjocklek väljs alltid från tabellen. 

 

2.9 Skruvförband  
Skruvförbandet är det vanligaste sättet att göra en demonterbar förbindelse mellan två detaljer. 

Tack vare skruvförbandens flexibilitet och hållfasthetsegenskaper återfinnes i nästan alla större 

konstruktioner. 

Om underlaget för förbandet inte är hårt nog brukar hårda underlagsbrickor användas. Ett 8.8-

förband behöver minst hårdheten HB 200 [9]. 

För att räkna ut kraften som verkar på ett skruvförband vägs den axiella kraften Fa ihop med 

den tangentiella kraften Ft. Åtdragningsfaktor Ψ och antalet skruvförband z påverkar också 

kraften som verkar på förbanden [11]. 

 𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
ψ
z

(𝐹𝐹𝑚𝑚 +
𝐹𝐹𝑡𝑡
𝑓𝑓

) (7)  

    

Förspänningskraften baseras på kraften Fmax som verkar på skruvförbandet. Kraften inkluderar 

elastisk sträckning av förbanden genom sträckningskonstanterna C1 och C2. 
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 𝐹𝐹0 = 𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − �
𝐶𝐶2

𝐶𝐶1 + 𝐶𝐶2
� ∙
𝐹𝐹𝑚𝑚
𝑧𝑧

 (8)  

    

Sträckningskonstanterna C1 och C2 beräknas genom ekvation 9-10 med hjälp av skruvens 

elastiska egenskaper och geometri, där ds är gängornas medeldiameter och a är konstanten 10. 

 
𝐶𝐶1 =

𝐿𝐿 + 0.8𝑑𝑑

𝐸𝐸 ∙ 𝜋𝜋 ∙ 𝑑𝑑𝑠𝑠
2

4

 (9) 
 

    

 𝐶𝐶2 =
𝐿𝐿

𝐸𝐸 ∙ 𝜋𝜋4 ��1.5𝑑𝑑 + 𝐿𝐿
𝑡𝑡�

2
− 1.05𝑑𝑑2�

 (10) 
 

    

Det behövda åtdragningsmomentet Mu kan beräknas utifrån förspänningskraften F0 och 

påverkas också av friktionsfaktorn i gängorna och kontaktytan mellan skruvens huvud och 

materialet. Utifrån skruvens geometri och material fås skruvens stigning P, gängfriktionen f1, 

friktionen vid skruvhuvudet f2 samt spänningsdiametern d2. 

 
𝑀𝑀𝑠𝑠 = 𝐹𝐹0 �

𝑑𝑑2
2
∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 �

𝑃𝑃
𝜋𝜋 ∙ 𝑑𝑑2

+
𝑓𝑓1

cos 30 °
�+ 0.7𝑑𝑑 ∙ 𝑓𝑓2� (11)  

    

Spänningarna i skruven kan sedan beräknas genom formlerna 12-14.  

 𝜎𝜎𝑡𝑡 =
4 ∙ 𝐹𝐹0

𝜋𝜋 ∙ 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛
2 

 (12) 
 

    

 𝜏𝜏𝑘𝑘 =
16 ∙ 𝑀𝑀𝑠𝑠

𝜋𝜋 ∙ 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛
3 (13) 

 

    

 𝜎𝜎𝑒𝑒 = �𝜎𝜎𝑡𝑡2 + 3 ∙ 𝜏𝜏𝑘𝑘2 (14)  
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2.10 Industriell Design 
Industriell design används för att säkerställa att en produkt optimeras gällande dess funktion, 

värde och image. 

Dreyfuss (1967) listar fem mål för industriell design: 

• Användarvänlighet - Produkten ska vara säker, ergonomisk och enkel att använda. 

• Tilltalande utseende - Linjer, proportioner och form ska ge produkten en bra 

helhetsbild. 

• Enkelt underhåll - Produktens design ska förmedla tydlighet gällande underhåll och 

reparation. 

• Lågt pris - Former och funktioner bör oftast designas för att vara enkla att tillverka. 

• Corporate design - Produktens design ska förmedla företaget visuellt genom t.ex. 

färger eller former. 

Genom att följa och förhålla sig till dessa mål kan framtagandet av en lämplig industriell 

design underlättas [12]. 

2.11 Design for Manufacturing 
Design for manufacturing (DFM) har som mål att minska tillverkningskostnaderna samtidigt 

som produktens kvalitet ökar. På ett iterativt sätt kan systemets komponenter designas om för 

att antingen minska antalet komponenter eller förenkla monteringen [4].  
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3. METOD 

Detta kapitel beskriver de metoder som använts och arbetsgången som gjorts för att nå 

projektets slutresultat. Redogörelser för val och tillförlitlighet behandlas också i kapitlet. 

3.1 Datainsamling 
Datainsamling sker oftast vid flera tillfällen under utvecklingsprocesser. Den kan därför 

kategoriseras till exempelvis förstudier och konstruktionsfas. Insamlingen av data kan även 

delas upp i antingen interna eller externa sökningar [4]. För det här arbetet har 

produktutvecklingsmetoden som Ulrich och Eppinger beskrivit används. Metoden har främst 

valts eftersom den utförligt beskriver arbetsprocessen från grunden till färdig produkt. 

3.1.1 Kravspecifikation 
För detta arbete fanns det förbestämda krav och önskemål ställda av Norden. Utefter detta har 

en kravspecifikation gjorts. Kravspecifikationen togs fram tidigt eftersom den är viktig för att 

den externa och interna datainsamlingen skulle vara ett bra underlag för arbetet.  

Följande krav kunde därmed listas upp: 

• Konstruktionen skall ha en lyfthöjd på minst 1.6 meter. 

• Konstruktionens skall vara maximalt 2 meter hög och 1.2 meter bred. 

• Konstruktionen skall vara manövrerbar i trånga utrymmen. 

• Konstruktionen skall vara dimensionerad för en last på 100 kg. 

• Konstruktionen skall vara mobil, d.v.s. inte monterad på maskinen. 

• Konstruktionens delar som befinner sig i maskinen skall vara tillverkade av rostfritt 

stål. 

• Konstruktionen skall vara dimensionerad för att kosta under 60 000 kr. Ifall behovet 

av externa vagnar elimineras skall konstruktionen kosta under 80 000 kr. 

• Konstruktionen skall vara säker att använda och följa maskindirektivet [13] som har 

regler gällande t.ex. säkerhetsfaktorer, som skall vara 1.95 för de flesta av 

konstruktionens delar. 

De önskemål på konstruktionen som Norden hade var att: 

• Konstruktionen bör vara ergonomisk och användarvänlig för operatören. 

• Konstruktionen bör vara flexibel och enkel att ändra till att vara elektriskt driven. 

• Behovet av externa vagnar bör elimineras. 
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3.1.2 Förstudier 
För att skapa förutsättningar till att utveckla en lyftanordning har vissa förstudier gjorts, detta 

för att öka förståelsen av problemet och för att få nya kunskaper vilket på sikt ökar chanserna 

till bra resultat. Förstudierna bestod av både externa och interna sökningar. 

3.1.2.1 Externa sökningar 
För att få idéer om hur liknande problem eller delproblem löses i dagsläget har 

externa sökningar gjorts. Informationen hämtades från lämpliga källor i enlighet med det 

teoretiska ramverket. Mycket av informationen kom från litteraturstudier, men delar kom även 

från patentstudier, studier av liknande produkter och intervjuer av experter. 

Litteraturstudierna har främst varit böcker som handlar om olika maskinelement där bra 

information och tydliga härledningar av formler som beskriver funktionalitet och hållfasthet för 

vanligt förekommande maskinelement. Patentstudier och studier av liknande produkter har 

sökts upp med hjälp av olika sökmotorer. De mest framgångsrika sökmotorerna för denna del 

visade sig vara Google, DiVA, Youtube och Google Scholar när sökord som bl.a. “hoist”, 

“brake”, “design”, “ergonomics”, “lift”, “gear”, “flexibility”, “mobility” m.fl. kombinerades.  

Den information som erhölls var bl.a. vanligt förekommande verktyg för lyftning inom 

industrin, olika mekanismer inom kraftöverföring och olika typer av bromssystem. De mest 

lovande mekanismerna bland lyftanordningarna var den mekaniska vinschen samt block och 

talja. För bromsningsfunktionen var det spärrhjul och bandbromsar som ansågs lämpligast.  

Genom personlig intervju med handledaren på Norden gavs konstruktionens krav och önskemål 

ut. Det gavs även möjlighet att studera den dåvarande lösning på plats samt de maskiner som 

lösningen ska appliceras på [3].   

3.1.2.2 Interna sökningar 
Efter att underlag hade samlats in i den externa sökningen påbörjades den interna sökningen. 

För denna typ av sökning användes den traditionella metoden brainstorming, där idéer och 

koncept genererades. Sökningen strukturerades upp och förenklades genom att dela upp 

problemet i mindre delproblem som beskrevs i det föregående kapitlet. De delproblem som 

identifierades och lades störst tyngd på var: 
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• Lyftfunktionen - Vilka lyftmetoder kan användas? 

• Broms- eller nedhissningsfunktion - Hur kan behållaren sänkas på ett säkert, effektivt 

och billigt sätt? 

• Styrning - Hur kan den mobila konstruktionen styras och vilken hjuluppsättning kan 

användas? 

• Kraftöverföring - Hur ska kraftöverföringen och utväxlingen av kraften gå till? 

Brainstormingen gjordes i korta omgångar där grafiska hjälpmedel användes. De mest lyckade 

sessionerna uppstod när olika varianter av brainstorming användes. En av varianterna var att 

brainstormingen pågick i intervaller mellan tystnad och diskussion. En annan variant på 

brainstorming som användes var Gallery method. Anledningen att flera kreativa metoder 

användes var för att öka mängden data som genererades. 

Idéerna dokumenterades och sammanställdes i olika listor och tankekartor inför det kommande 

urvalet (Figur 3.1 och Figur 3.2). 

3.1.3 Dataanalys och Urval 
För att kunna hantera den stora mängden insamlad data behövdes olika former av dataanalyser 

och urval göras för att på ett systematiskt sätt välja ut de koncepten med störst sannolikhet att 

lyckas. 

3.1.3.1 Concept Classification Tree 
De idéer och koncept som genererades från brainstormingen ställdes upp i två olika ”concept 

classification trees” för att behandla konstruktionens huvudfunktioner. Det första trädet 

innehöll konstruktionens broms- och sänkningsfunktioner medan det andra trädet innefattade 

dess lyftfunktioner. För områdena styrning och kraftöverföring gjordes inget ”concept 

classification tree” eftersom färre idéer genererades för dessa områden. 

Figur 3.1 visar trädet för broms- och sänkningsfunktionen. Några av de koncept som valdes ut 

för vidare urval var bl.a. spärrhjulet, bandbromsen och hydraulikbromsen. Några koncept som 

valdes bort var bl.a. användning av gummiband och inbromsning med hjälp av något mjukt 

material eftersom dessa lösningar var olämpliga för denna typ av konstruktion. Dessa urval 

skedde med diskussion baserad på hur rimliga eller dyra de olika lösningarna uppskattades vara 

att implementera. 
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Figur 3.1: “Concept classification tree” för bromsning. 

Figur 3.2 visar nästa träd där olika koncept för lyftningen har sammanställs. Här eliminerades 

bl.a. grenarna som behandlar kemiska lösningar och magnetism eftersom lösningarna inte 

lämpade sig för detta projekt. Några av lösningarna som gick vidare till ett noggrannare urval i 

form av koncept screening var grenen för vevning, vinsch och hävarm. 



 

24 
 

 
Figur 3.2: “Concept classification tree” för lyftning 

3.1.3.2 Concept Screening 
Utifrån sammanställningarna gjorda med ”concept classification tree” valdes ett antal koncept 

ut för vidare utvärdering. För att göra detta urval för koncepten i de bästa koncepten från Figur 

3.1 användes metoden ”concept screening”. Kriterierna som användes var pris, ergonomi, 

säkerhet, utrymme, snabbhet och underhåll vilka baseras på kraven från kravspecifikationen.  

Koncepten blev betygsatta i relation till referenslösningen som är den elektriska bromsen vilket 

återfinns på den nuvarande lösningen. Utifrån resultaten kombinerades lämpliga koncept enligt 

Tabell 4.1. Kombinationerna som togs fram var en kombination av koncept B, C och D samt 

en kombination av koncept D och F. För att se hur bra varje koncept var gjordes en vidare 

utvärdering av koncepten med metoden ”concept screening”. 
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3.1.3.3 Concept scoring 
För att göra ett noggrant urval av resterande koncepten användes ”concept scoring”. I denna 

metod gavs kriterierna olika tyngder för betygsättningen. De kriterier som användes var samma 

som för ”concept screening”. Kravspecifikationen användes som utgångspunkt för att 

bestämma respektive kriteriums tyngd. 

Tyngden delades upp enligt följande: 

• Pris: 40 % 

• Ergonomi: 15 % 

• Säkerhet: 20 % 

• Utrymme: 10 % 

• Snabbhet: 5 % 

• Underhåll: 10 % 

Koncepten som användes kom från urvalsmetoderna ”concept classification tree” och 

”brainstorming”. För att välja ut koncepten fördes diskussioner om hur väl lösningarna följde 

de olika kriterierna. 

Det första urvalet gjordes för bromssystemet. Koncepten som användes var de som kombinerats 

fram med metoden ”concept screening”. Poängsättningen skedde genom uppskattningar av hur 

bra lösningen följer kriteriet i jämförelse med referenslösningen. För att kunna göra vissa 

uppskattningar gjordes undersökningar via internet eller litteraturstudier. Den beskrivna 

processen upprepades för varje ”concept scoring”.  

Nästa urval gjordes för styrningssystemet av konstruktionen. Samma vägning av kriterierna 

användes som för bromsningen. De koncept som användes utöver referensen var styrning med 

ratt, styre eller genom en arm likt de som ofta återfinns på handtruckar. 

Lyftningen var nästa urval och koncepten som urvalet gjordes på var dels en hydraulisk kolv 

och dels en handvev med kuggutväxling eller med block och talja. 
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3.1.3.4 Concept combination table 
”Concept combination table” användes för de olika koncepten. Metoden är bäst lämpad när det 

finns olika fragment av en helhetslösning eller olika lösningar till problemen som finns. 

Metoden går ut på att de koncepten som tagits fram ställs upp i en tabell. I tabellen kan vissa 

koncept väljas ut från varje kategori som sedan kombineras och därmed kan olika 

helhetslösningar bli framtagna.  

De framtagna koncepten ställdes upp enligt tabellen nedan. 

Tabell 3.1: ”Concept combination table” för helhetslösningen. 

 
 
Genom diskussion kunde följande kombinationer uppnås: 

• Kombination 1: (1a + 2b + 3b + 4a + 5a + 6b): 

För att hissa upp eller ner gafflarna används ett kugghjulssystem tillsammans med en 

mekanisk vev. För att kunna sänka gafflarna på ett säkert sätt används ett spärrhjul 

tillsammans med bromsskivor samt en pedal kopplad till en bandbroms för extra 

säkerhet. Som styrsystem används frisvängande bakhjul tillsammans med ett räcke 

vilket gör att anordningen blir lättstyrd på ett ergonomiskt sätt. 

• Kombination 2: (1a + 2b + 3b + 4b + 5a + 6a) 

Denna kombination bygger på liknande principer som kombination 1. Skillnaden är 

att konstruktionen styrs med en ratt och har 3 hjul istället för 4. Bakhjulet är styrt med 

en ratt och gör styrningen bekväm och ergonomisk. 

• Kombination 3 ( 1b + 2a + 3b + 4a + 5a + 6b) 

Denna kombinationens lyftfunktion är baserad på den traditionella block och talja 

principen där gafflarna hissas upp med rep eller vajer. För övrigt bygger denna 

kombination på samma principer som kombination 1. 

• Kombination 4 (1a + 2b + 3b + 4a + 5b + 6b) 

Denna kombination bygger på samma principer som den första kombinationen. 

Skillnaden är att gafflarna är fästa på två pelare istället för en. 

De preliminära helhetslösningar beskrivna utgjorde grunden till den slutgiltiga lösningen och 

illustreras i form av CAD modeller under kapitel “3.2.1 Produktarkitektur”. 
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3.2 Preliminär Konstruktionsfas 
Den prelimära konstruktionsfasen påbörjades under datainsamlingens slutskede. Fasen började 

med att de mest lovande koncepten modellerades som grova koncept i Autodesk Inventor. 

Fördelen med att modellera delarna i ett CAD-program var att det gavs möjlighet att visualisera 

lösningarna bättre samt att det gavs en bättre överblick över lösningars lämplighet gällande 

simplicitet, materialåtgång, tillverkningskostnader m.m. 

3.2.1 Produktarkitektur 
Eftersom det fanns tillgång till bilder på den nuvarande lösningen samt att mycket information 

inom området hade samlats, främst via benchmarking, kunde grova koncept över lyftvagnens 

geometriska layouts tas fram. Figurerna nedan visar fyra preliminära modeller framtagna 

genom ”concept combination table”. Dessa togs fram eftersom det ofta lönar det sig att göra 

flera alternativa designs [4]. 

 
Figur 3.3: Kombination 1 från “concept combination table”. 
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Figur 3.4: Kombination 2 från “concept combination table”. 

 
Figur 3.5: Kombination 3 från “concept combination table”. 
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Figur 3.6: Kombination 4 från “concept combination table”. 

De olika lösningarna är grova exempel på hur konstruktionen kunde sett ut beroende på hur de 

olika koncepten kombinerades. 

3.2.2 Preliminärt kugghjulssystem 
Som ett preliminärt kugghjulssystem ritades en schematisk bild över systemet upp, se Figur 3.7. 

 
Figur 3.7: Schematisk bild över kugghjulssystemet 

Systemet bestod av 8 kugghjul, ett spärrhjul, en spärr, två axlar och en handvev. Systemet togs 

fram för att ha två olika växlar för att snabbare kunna höja och sänka gafflarna. Växlarna byts 

genom att den översta axeln förflyttas till höger vilket gör att de gröna kugghjulen hakar sig 

fast i varandra. Systemet har också ett spärrhjul tillsammans med friktionsskivor vilket gör att 

systemet hålls stillastående ifall handtaget släpps. 
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3.2.3 Reflektion 
Det sista steget i konceptutvecklingen handlar om att reflektera på lösningarna. Detta gjordes 

genom att hålla en konceptgenomgång på Norden där koncepten för lyftning, bromsning och 

styrning samt de preliminära konstruktionerna presenterades. Anledningen var att de externa 

källorna skulle användas för att kunna bryta ner och utforska samtliga lösningsalternativ på 

bästa sätt [4]. 

Under konceptgenomgången diskuterades lösningarnas lämplighet och kostnader. Det 

diskuterades även kring nya koncept och alternativa lösningar. Denna diskussion lade grunden 

till det fortsatta konceptarbetet i form av en ny konceptgenerering och ett nytt urval. 

3.3 Primär konstruktionsfas 

3.3.1 Produktarkitektur för primärkonstruktion 
Efter konstruktionsmötet på Norden togs nya designer fram inför den primära konstruktionen. 

Lyftvagnen använder fyra hjul, två icke svängbara hjul fram och två svängbara hjul bak, som 

manövreras med hjälp av räcken. Detta styrsystem används eftersom det är det billigaste och 

enklaste systemet att implementera. 

Gafflarna på konstruktionen fästs på en skena som är fastmonterad i ett chassi för att ge 

konstruktionen skydd och stabilitet. Pelaren sitter i sin tur fastmonterad på en balk konstruerad 

att ta upp de skjuv- och böjspänningar som uppstår p.g.a. av lasten. 

3.3.2 Konceptgenerering till primärkonstruktion 
Den nya konceptgenereringen baserades främst på den feedback som gavs under 

konceptgenomgången på Norden samt på externa sökningar via internet. 

Istället för att göra konceptgenerering för olika funktioner av konstruktionen togs nu hela 

system fram i koncepten. I lösningarna inkluderades därför lyftfunktion, bromsning och 

styrning. 

Det fokuserades mycket på att hitta självhämmande1 lösningar för att eliminera behovet av ett 

bromssystem. Detta både för att göra systemet så simpelt som möjligt samt för att reducera 

systemets kostnader.  

 

                                                 
1 Självlåsande, ett fenomen som uppkommer i mekaniska system orsakat av friktionskrafter. Friktionen hindrar 
systemet från att röra sig utan att en extern kraft appliceras. 
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De koncept som togs fram var: 

• Koncept A: En trapetsgängad stång som sitter vertikalt i konstruktionens pelare och 

är fäst med rullager i båda ändarna. För att driva stången används ett kugghjulssystem 

som är kopplat till en handvev. Trapetsgängans utformning gör systemet 

självhämmande. Detta är en lösning som är billig att implementera, dock krävs en 

växellåda för att få en bra utväxling vilket ökar priset, samtidigt som systemets 

korsande axlar ger en låg verkningsgrad [6]. 

 
Figur 3.8: Illustration av trapetsgängad stång [14]. 

• Koncept B: Konceptet består av att använda antingen en färdigkonstruerad lyfthiss 

eller ett lyftblock som grund för konstruktionens lyftning samt sänkning. Fördelen 

med att ha färdigköpta konstruktioner är att de ofta inkluderar färdiga bromssystem 

och lämpliga utväxlingar samtidigt som de är har ett lågt pris. 

 
Figur 3.9: Bild över en lyfthiss [15]. 
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Figur 3.10: Bild över ett lyftblock [16]. 

• Koncept C: Snäckväxel: Detta koncept bygger på att ett kugghjul drivs av en 

snäckskruv. Spåren i snäckskruven säkerställer självhämning i systemet. Kugghjulet 

som drivs är kopplat till en spole som har en vajer eller ett rep som är fastsatt. Längst 

upp i konstruktionens pelare sitter ett hjul där vajern går runt innan den fästs i 

gafflarna. Fördelen med snäckväxeln är att den är mycket billig och att en bra 

utväxling är enkel att erhålla. Nackdelen är att kugghjul med korsande axlar har en 

lägre verkningsgrad [6]. 

3.3.3 Koncepturval till primärkonstruktionen 
När konceptgenereringen var klar påbörjades en ny ”concept scoring” för att göra ett noggrant 

urval av de nya och uppdaterade koncepten. 

Utöver kriterierna i föregående urval har även lösningens flexibilitet vägts in, eftersom 

konstruktionsmötet indikerade att det hade varit önskvärt att lösningen enkelt kan modifieras 

genom att lägga till en motor som drivkraft istället för t.ex. en handvev. 

Tyngden för de nya kriterierna delades upp enligt följande: 

• Pris: 35 % 

• Ergonomi: 10 % 

• Säkerhet: 20 % 

• Utrymme: 10 % 

• Snabbhet: 5 % 

• Underhåll: 10 % 

• Flexibilitet: 10 % 



 

33 
 

Poängen för de olika kriterierna sattes genom uppskattningar baserade på insamlad data 

gällande systemets pris, säkerhet m.m. Genom diskussion och fakta i form av 

kravspecifikationer poängsattes de olika koncepten. 

3.3.4 Industriell Design 
När system och delsystem skapats har detta gjorts med hänsyn till industriell design som bygger 

på att skapa och utveckla koncept och funktioner som optimerar produktens funktion, värde och 

image [12].  

De punkter som är beskrivna ovan har därför följt oss genom utvecklingen av lyftvagnen. I den 

tidiga konstruktionsfasen lades det mindre vikt på ett tilltalande utseende och ”Corporate 

design” eftersom dessa delar är viktigast för den slutliga konstruktionen. 

Den största vikten lades på att hålla nere konstruktionens pris eftersom detta var det primära 

kriteriet i kravspecifikationen. För att hålla konstruktionens pris nere utvecklades utformningen 

enligt DFM. 

I det slutliga skedet implementerades bl.a. Nordens logga på konstruktionen. Färgen valdes till 

grå metall och plastbitarnas färger valdes till svart. Ändringarna gjordes för att passa den design 

som Nordens maskiner brukar följa.  

3.3.5 Design for Manufacturing 
Genom att använda DFM kunde systemets kostnader och komplexitet reduceras [4].  

I den tidiga primära konstruktionsfasen fokuserades det främst på att tillverka lyftvagnen med 

standardkomponenter, balkar och profiler. Designen konstruerades främst för att monteras ihop 

med skruvförband med syftet att hålla kostnaderna nere samtidigt som vagnens montering, 

demontering och underhåll underlättas. 

När komponenterna till lyftvagnen utformades gjordes dessa för att vara enkla och därmed 

billiga att tillverka samtidigt som komponenterna ska ha tillräckliga hållfasthetsegenskaper. De 

valdes främst utifrån diskussioner om t.ex. vilka delar som bör väljas utifrån kostnad, design 

och montering. 

För att se om dimensioneringen håller för möjliga laster har olika hållfasthetsberäkningar utförts 

på lösningen. Säkerhetsfaktorer har valts utifrån Nordens egna metoder och även enligt 

maskindirektivet [3][13]. 
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Den första utformningen utav konstruktionen resulterade i en lyftvagn bestående av 

standardkomponenter som t.ex. balkar, hjul, skenor för linjärstyrning och en färdig lyfthiss. 

Designen är till viss del tagen från den nuvarande Newton-lyftvagnen som kombinerades med 

vanligt förekommande designer för lyftvagnar. Detta gjordes för att underlätta arbetet och spara 

tid. Lyftvagnen konstruerades för att monteras ihop med skruvförband för att underlätta 

konstruktionens montering och underhåll. 

 
Figur 3.11: Den första versionen av primärkonstruktionen. 

3.3.6 Förhållande till maskindirektivet 
Vid konstruktionen av lyftvagnen användes riktlinjer från maskindirektivet för olika typer av 

konstruktioner. För detta arbete har främst riktlinjer för allmänna konstruktioner och 

lyftanordningar använts. Några av de viktigare punkterna listas nedan [13]: 

• 1.1.2:    Enkelt att ställa in och underhållas utan risk. 
• 1.1.6:    Ta hänsyn till operatörens variationer (längd/styrka). 
• 1.2.4:    Manöverdon för att stoppa maskinen manuellt. 
• 1.2.4.3: Nödstopp för att minska risker. 
• 1.2.6:    Avbrott i kraftförsörjning får inte leda till risk. 
• 1.3.1:    Stabil för att göra okontrollerade rörelser (falla/välta). 
• 1.3.4:    Fri från vassa kanter. 
• 1.6.1:    Möjlighet till service och underhåll. 
• 4.1.2.3: Säkerhetsfaktorn för den mekaniska hållfastenheten: 

o 𝑓𝑓𝑠𝑠 = 1.5 
• 4.3.2:    Lyftredskap ska ange högsta last. 

Eftersom det är en manuell konstruktion behövde inte all punkter följas. 
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3.3.7 Hållfasthet 
Lösningen är konstruerad för en maximal last på 100 kg. Egenvikten för konstruktionen i Figur 

3.11 ligger på ca 60 kg. 

Säkerhetsfaktorn är utformad enligt maskindirektivet som beskriver att manuellt drivna 

maskiner och lyftredskap i regel ska ha en säkerhetsfaktor på minst 1.5 [13]. Utöver detta rör 

sig lasten dynamiskt vilket medför att en säkerhetsfaktor för lyftning på 1.3 lades på [3] vilket 

gav den totala säkerhetsfaktorn: 

 𝐹𝐹𝑠𝑠 = 1.5 ∙ 1.3 =  1.95 (15)  

    

Denna säkerhetsfaktor inkluderades i samtliga beräkningar om inget annat nämnts. 

Utmattning har bortsetts från i detta arbete genom att anta att konstruktionen utsätts för ett lågt 

antal lastcykler. 

3.3.8 Finita Element Analys 
När konstruktionens FEA påbörjades utfördes en approximativ analys i Autodesk Inventor för 

hela konstruktionen. Analysen utfördes för att få en grov överblick över var de kritiska delarna 

i systemet befann sig.  

Rand- och lastvillkor sattes enligt Figur 3.12. 

 
Figur 3.12: Primärkonstruktionens randvillkor och mesh inför analys. 
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De randvillkor som användes var att hjulen sattes till fixerade. Laster sattes enligt Figur 3.12. 

De två främre lasterna sattes för att efterlikna kraften från den maximala lasten, alltså att 

behållaren ligger emot gafflarnas hållare. Detta gav upphov till ett moment i konstruktionens 

pelare. Lasten som belastar det bakre hjulet sattes för att efterlikna den kraft som uppkommer 

på systemet p.g.a. vajerns reaktionskraft.  

Efter att systemet simulerades gavs spänningskoncentrationerna enligt Figur 3.13. 

 
Figur 3.13: Primärkonstruktionens spänningskoncentrationer efter FEA. 

Från Figur 3.13 kunde konstruktionens spänningskoncentrationer identifieras. De röda delarna 

utsätts för störst spänningskoncentrationer och befinner sig främst i det nedre ramverket, de 

olika infästningarna samt i pelaren.  

FEA utfördes på hela systemet är det inte troligt att spänningarna som framkom i simulationen 

är korrekta. Eftersom approximativa randvillkor användes på det förenklade systemet behövdes 

noggrannare simulationer genomföras på de delar som ansågs kritiska i detta stadium av 

utvecklingen. Genom att dela upp systemet i delsystem kunde randvillkor och lastfall sättas upp 

på ett sätt som bättre efterliknar det verkliga lastfallet. 
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De kritiska delarna illustreras i Figur 3.14. Figuren visar de områden som kommer att fokuseras 

noggrannare på. 

Det bör påpekas att spänningarna i gafflar och dess infästningar inte behandlats eftersom 

Norden har underlag för dimensionering av dessa delar. Detsamma gäller för lyfthissen som är 

inköpt och är dimensionerad för att klara de laster som hissen utgav sig för att klara av och även 

hjulen som valdes för att klara lasten inklusive säkerhetsfaktorn 1.95. 

3.4 Dimensioneringsfas 
I denna fas delades konstruktionen upp i respektive del genom olika strukturanalysmetoder. 

Krafter ersätts, förflyttas och ändras för att på ett enkelt sätt efterlikna det verkliga lastfallet och 

därmed göra systemet mer hanterbart. I Figur 3.14 listas delarna som ska analyseras 

noggrannare.  

Valet av delar och komponenter samt dess dimensioner valdes utefter resultatet från 

beräkningsdelen för att klara de laster som uppstår i respektive del. Lämpliga förband som 

svetsning och skruvförband valdes också ut efter de valda delarna. 
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Figur 3.14: Bild som visar delarna inför vidare analys. 
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De intressanta områdena för konstruktionen visas enligt bilden som: 

1. Platta till främre hjulinfästning 

2. Främre balk 

3. Vertikal balk 

4. Platta till bakre hjulinfästning 

5. Sidobalk 

6. Vinkelstål med infästning mellan vertikal balk och sidobalk 

7. Pelare och dess infästningar 

8. Handtag 

9. Lyfthiss och dess infästningar 

10. Övre hjulinfästning 

11. Skena och vagnar 

12. Infästning mellan skena och gafflar 

13. Bärande axel 

Om analyser indikerade höga spänningar dimensionerades delarna om innan fortsatta analyser. 

För att hålla rapporten kort valdes det att exkludera vissa av delarnas tidigare dimensioner. 

Exempel på detta är t.ex. tjockleken av pelaren och den bakre plattan.  

3.4.1 Främre hjulinfästningen 
Plattan till den främre hjulinfästningen valdes till att vara en 3 mm tjock stålplatta. Plattorna 

konstruerades för att fästas i det främre hjulen. Plattan utformades för att vara lättillverkad samt 

att hjulet och den främre balken ska vara tillräckligt låga för att kunna gå under maskinen. 

3.4.1.1 Friläggning av ben till lyftvagnen 
För att ta fram de krafter som verkar på benen gjordes en friläggning som delades upp i två steg. 

Ett för kraftuppdelningen från pelaren och ett för infästningen till framhjulet. 

 
Figur 3.15: Friläggning av sidostöd 
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Den första friläggningen visar lyftvagnens nedre ramverk sett från sidan. Kraften kommer ifrån 

maxlasten på 100 kg samt egenvikten på ca 60 kg. Genom att lägga till en säkerhetsfaktor på 

1.95 erhölls kraften: 

 𝐹𝐹 = 𝑚𝑚 ∙ 𝑔𝑔 ∙ 𝐹𝐹𝑠𝑠 = (100 + 60) ∙ 9.81 ∙ 1.95 ≈ 3061 𝑁𝑁 (16)  

    

Jämviktsekvationerna kring punkten A enligt Figur 3.15 gav: 

 𝑀𝑀𝐴𝐴
↷

:𝐹𝐹 ∙ 𝑡𝑡 − 𝑁𝑁𝐵𝐵𝐵𝐵 ∙ 𝑏𝑏 = 0 (17)  

    

 𝑁𝑁𝐵𝐵𝐵𝐵 =
3061 ∙ 0.23

1.05
≈ 671 𝑁𝑁 (18)  

    

 ↑:𝑁𝑁𝐴𝐴𝐵𝐵 + 𝑁𝑁𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝐹𝐹 (19)  

    

 𝑁𝑁𝐴𝐴𝐵𝐵 ≈ 3061 − 671 = 2390 𝑁𝑁 (20)  

    

Efter att kraften mellan balken och infästningen bestämts frilades plattan som håller framhjulet. 

 
Figur 3.16: Friläggning av plattan till främre hjulinfästning. 

3.4.1.2 Analytisk lösning av hålkantstrycket i den främre 
hjulinfästningen 
Hålet är ett känsligt område för plattan där spänningskoncentrationer uppstår. För att räkna ut 

spänningarna i hålet användes formeln för hålkanttryck. 

Spänningen som uppstod i hålet beräknades enligt: 

 𝜎𝜎 =
𝐹𝐹
𝑑𝑑 ∙ 𝑡𝑡

=
𝑁𝑁𝐵𝐵
𝑑𝑑 ∙ 𝑡𝑡

 (21)  
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3.4.1.3 FEA av hålkantstrycket i den främre hjulinfästningen 
FEA gjordes för att säkerställa de anlytiska resultatets noggrannhet. Analysen gjordes i 

Autodesk Inventor. Genom randvillkor fixerades plattans baksida. För att hålkantstrycket skulle 

skapas likt det verkliga lastfallet lades en cylinder till genom hålen som belastades med halva 

kraften NBY. Villkoren beskrivna illustreras i Figur 3.17. 

 
Figur 3.17: Randvillkor för den främre plattan. 

3.4.1.4 Främre hjul 
Vid urvalet av konstruktionens främre hjul valdes ett hjul som klarar av den last som fördelas 

över de främre benen av konstruktionen. Det fokuserades även på hjulens storlek eftersom de 

behöver vara tillräckligt små för att gå under maskinen. 

3.4.2 Främre balk 
De främre benen valdes till att vara VKR-balkar med tvärsnittet 60x40x3 eftersom det är ett 

billigt standardtvärsnitt. Själva tvärsnittet valdes för att benen skulle gå under maskinen på ett 

smidigt sätt. Som standard fanns det mindre tvärsnitt tillgängliga men eftersom designen av 

lyftvagnen skulle se mindre robust ut behölls 60x40x3 tvärsnittet.  

Vid bearbetningar av balkarna kapas den ena änden av balken med ett 45 graders snitt, dels för 

att nästa del ska kunna fästas i balken och dels för att nästa balk ska få 45 graders snitt direkt 

vilket minskar bearbetningspriset. 
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För att fästa de främre balkarna med plattan till den främre hjulinfästningen används 

svetsförband eftersom plattstången och utformningen av plattan hindrar en effektiv användning 

av skruvförband. 

3.4.2.1 Friläggning av främre balkar 
Genom friläggningen i Figur 3.15 erhölls det att kraften som påverkar varje balk motsvarar 

halva NBY. Balkens länd sattes till 0.77 m.  

3.4.2.2 Analytisk lösning för spänningar i den främre balken 
Tröghetsmomentet för det främre rektangulära tvärsnittet 60x40x3 är kring x-axeln: 

𝐼𝐼𝑚𝑚 = 26.9 ∙ 10−8𝑚𝑚4  

Tröghetsmomentet, Ix, är hämtat ur B. Karl för tabeller med rektangulära tvärsnitt [17]. 

Friläggningen av balkens tvärsnitt visas i Figur 3.18: 

 
Figur 3.18: Tvärsnitt för rektangulär balk. 

Böjspänningarna för den rektangulära 60x40x3 balken beräknades enligt: 

 
𝜎𝜎𝐴𝐴 =

𝑀𝑀𝐴𝐴
𝐼𝐼𝑚𝑚
∙
ℎ
2

 (22) 
 

    

Där 𝑀𝑀𝐴𝐴 är momentet som erhölls när balkens längd multiplicerades med kraften. Insättning av 

värden gav tvärsnittets böjspänning i punkten A. 

 
𝜎𝜎𝐴𝐴 =

0.77 ∙ 335.5
26.9 ∙ 10−8

∙
0.06

2
= 28.8 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑡𝑡 (23)  
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Skjuvspänningarna i tvärsnittet beräknas enligt: 

 𝜏𝜏𝐴𝐴 =
𝐹𝐹𝐴𝐴 ∙ 𝑆𝑆
𝑏𝑏 ∙ 𝐼𝐼𝑚𝑚

 (24)  

    

Det maximala statiska momentet beräknades genom att summera respektive delytas statiska 

moment [17]. 

 
𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = �𝐴𝐴𝑖𝑖 ∙ 𝑡𝑡𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

= 4.587 ∙ 10−6 (25) 
 

    

Den maximala skjuvspänningen beräknades till: 

 
𝜏𝜏𝐴𝐴 =

335.5 ∙ 4.587 ∙ 10−6

0.006 ∙ 26.9 ∙ 10−8
≈ 0.95 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑡𝑡 (26)  

    

Jämförelsespänningen 𝜎𝜎𝑗𝑗 förenklades eftersom 𝜎𝜎𝐵𝐵 = 0 och beräknades enligt: 

 𝜎𝜎𝑗𝑗 = �𝜎𝜎𝑚𝑚2 + 3𝜏𝜏2 (27)  

    

3.4.2.3 FEA av den främre balken 
För att få noggranna resultat samt verifiera att programvarorna genererar tillförlitliga resultat 

utfördes FEA i både Autodesk Inventor och Abaqus. 

I Autodesk Inventor valdes balktvärsnittet till ISO 10799-2 med tvärsnittet 60x40x3. Balkens 

längd sattes till 0.8 m. För att få en yta lik balktvärsnittet som kraften kunde läggas på 

extruderades en 1 mm tjock rektangel fram på balkens ena ände. Måtten på rektangeln sattes 

till 60x40 mm för att efterlikna den vertikala balk som i konstruktionen är fastfogad i den främre 

balken. Materialet valdes till allmänt konstruktionsstål. Ett fixeringsvillkor användes i den ena 

änden av balken och en jämt fördelad kraft på 335.5 N lades på den 1 mm tjocka plattan i den 

motsatta änden av balken. Till simuleringen skapades en ”mesh2” med storleken 0.03. 

I Abaqus ritades balken upp manuellt enligt tvärsnittet VKR 60x40x3 med mått enligt Björk. K 

[17]. Balkens längd sattes till 0.8 m. Materialet sattes till stål med materialegenskaperna: 

                                                 
2 Även kallat beräkningsnät. En ”mesh” används i Finita Elementmetoden och är en indelning av geometrins 
struktur.  
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𝐸𝐸 = 210 𝐺𝐺𝑃𝑃𝑡𝑡 

𝜌𝜌 = 2700 𝑘𝑘𝑔𝑔/𝑚𝑚3 

𝜈𝜈 = 0.3 

Materialet ansattes till en ”section” som i sin tur ansattes på själva modellen. Under 

”Assembly” användes”Instance” över modellen och under ”step” valdes ”static”.  

För att få den rektangulära ytan som kraften distribueras över skapades ett arbetsplan 0.06 m in 

från ena änden. Med detta arbetsplan kunde modellen delas upp vilket gjorde det möjligt att 

sätta kraften på rätt ställe. Till modellen ansattes en ”mesh” med storleken 0.006. Ett 

fixeringsvillkor sattes på den ena änden av balken och en jämnt fördelad kraft på 335.5 N sattes 

över den uppdelade ytan.  

3.4.2.4 Friläggning av svetsförband mellan främre hjulinfästningen 
och främre balken 
Svetsförbanden belastas enligt ekvation 18. Svetsförbandets data som användes vid 

dimensioneringen var: 

𝐹𝐹 = 335 𝑁𝑁 

𝐿𝐿 = 0.06 𝑚𝑚 

𝑡𝑡 = 0.001 𝑚𝑚 

 

Figur 3.19: Illustration över svetsfallet. 

För detta fall sker spänningsbildningen enbart i kraftriktningen och ger att skjuvspänningen blir 

direkt jämförbar med den tillåtna normalspänningen eftersom: 
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𝜎𝜎𝑗𝑗 = �3𝜏𝜏∥2. 

𝜏𝜏𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡 = 0.6 ∙ 𝜎𝜎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡 

3.4.2.5 Analytisk lösning av maxspänning i svetsförbandet 
Skjuvspänningen beräknades med: 

 
𝜏𝜏∥ =

𝐹𝐹
∑(𝑡𝑡 ∙ 𝑙𝑙)

=
335

2 ∙ (0.001 ∙ (0.06 − 2 ∙ 0.001))
 (28) 

 

    

SIS 1311-13 enligt Tabell 2.1 stål valdes eftersom hållfasthetskraven uppnåddes med goda 

marginaler. 

 𝜎𝜎𝑡𝑡𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡 =
𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑡𝑡

=
220
1.95

≈ 110 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑡𝑡 > 𝜏𝜏∥ (29)  

    

3.4.3 Vertikala balkar 
De vertikala balkarna valdes till samma tvärsnitt som de främre balkarna för att minska 

inköpskostnaderna. Även i denna balk gjordes ett 45 graders snitt för att övergången mellan 

den främre balken och vertikalbalken skulle vara smidig. Hål ska borras på sidorna av balken 

för att skruvinfästningar ska kunna användas för den bakre hjulinfästningen samt sidobalken. 

För att fästa vertikalbalken i den främre balken har ytterligare ett svetsförband används för att 

det ansågs vara den smidigaste lösningen eftersom det är svårt att implementera ett 

skruvförband på ett effektivt sätt i detta område. 

Utifrån lastfallet utsätts balken för låga spänningar vilket medförde att beräkningar av 

hållfasthet uteslöts från rapporten. 

3.4.4 Platta till bakre hjulinfästning 
Den bakre hjulinfästningen består av en stålplatta med tjockleken 17 mm och bredden 40 mm. 

Tjockleken av plattan dimensionerades utefter beräkningsresultaten. För att fästa det främre 

hjulet i plattan har ett gängat hål borrats i ena ände. Detta hål var inte borrat hela vägen för att 

ge plats till stödet av konstruktionen. För att montera stödet i plattan var det tänkt att ena änden 

trycks in i hålet innan det sedan fästs i pelaren.  För fästning till den vertikala balken har 

skruvförband valts eftersom skruvarna är lättillgängliga från balkens öppning. 
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3.4.4.1 Friläggning av platta till bakre hjulinfästning 
Från friläggningen i Figur 3.15 framgår det att kraften NAY är 2390 N. Eftersom kraften delas 

upp på två sidor blir kraften som verkar på den bakre plattan 1195 N.  

Den bakre plattan frilades enligt Figur 3.20 där plattans tvärsnitt sattes till 40x17 mm. 

 
Figur 3.20: Friläggning av platta till den bakre hjulinfästningen. 

Måtten för Figur 3.20 sattes till: 

𝐿𝐿 = 191.5 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑅𝑅 = 30 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑟𝑟 = 13 𝑚𝑚𝑚𝑚 

3.4.4.2 Spänningskoncentration för plattan till den bakre 
hjulinfästningen 
Området där högst spänningar förväntades var krökningen, speciellt vid den med en mindre 

krökningsradie, r. 

I denna krökning uppstår spänningskoncentrationer i samband med böjningen av plattan. 

För att räkna ut böjspänningen som uppstår dividerades det maximala momentet Mmax, med 

böjmotståndet kring tvärsnittets x-axel Wx. 
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 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = ∓
𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑊𝑊𝑚𝑚
 (30)  

    

Det maximala momentet kunde beräknas till: 

 𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑁𝑁𝐴𝐴𝐵𝐵 ∙ 𝐿𝐿 = 1195 ∙ 191.5 ∙ 10−3 = 228.9 𝑁𝑁𝑚𝑚 (31)  

    

För rektangulära tvärsnitt beräknades böjmotståndet Wx. 

 
𝑊𝑊𝑚𝑚 =

𝑏𝑏ℎ2

6
=

40 ∙ 10−3 ∙ (17 ∙ 10−3)2

6
= 1.93 ∙ 10−6𝑚𝑚3 (32)  

    

För spänningskoncentrationen användes fallet böjning av plattstång taget från B. Karl [17]. 

Eftersom lastfallet inte stämmer helt överens med det verkliga lastfallet gjordes vissa 

antagande. Dessa antaganden illustreras i figuren nedan. 

 
Figur 3.21: Antagande för spänningskoncentration. 
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Illustrationen visar sambandet mellan plattstången som återfinns i B. Karl och plattan till 

bakhjulen. Detta innebär att måtten b och B kommer att behöva dubblas för att efterlikna 

plattstången [17]. 

För att erhålla formfaktorn användes förhållande mellan radie och tjocklek. 

 𝑟𝑟
𝑏𝑏

=
13

2 ∙ 17
≈ 0.38 (33)  

    

 𝐵𝐵
𝑏𝑏

=
30
17

≈ 1.77 (34)  

    

Utifrån diagrammet och ovanstående ekvationer kunde formfaktorn 𝑘𝑘𝑡𝑡 uppskattas till 1.3. 

Den maximala spänningen kunde beräknas enligt: 

 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑘𝑘𝑡𝑡 ∙
𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑊𝑊𝑚𝑚
 (35)  

    

3.4.4.3 FEA av platta till bakre hjulinfästningen 
FEA utfördes i Autodesk Inventor eftersom modellen redan fanns tillgänglig i programmet. 

Med randvillkor fixerades plattans baksida enligt bilden nedan. Det övre hålet belastades med 

kraften 1195 N för att motsvara den kraft som belastar det bakre hjulet. 

3.4.4.4 Friläggning av skruvförband till bakre platta 
Användning av samma friläggning som i Figur 3.15 gav att kraften 𝑁𝑁𝐴𝐴𝐵𝐵 = 1195 𝑁𝑁 inklusive 

en säkerhetsfaktor på 1.95 belastar skruvförbanden. 

3.4.4.5 Analytiska beräkningar av skruvförband till bakre platta 
Skruvförbanden till den bakre plattan dimensionerades med två M6 skruvar vardera för ta upp 

lasten på 1195 N som kommer från ekvation 20. Skruvarnas dimensioner var:  

𝑑𝑑 = 6 mm 

𝑑𝑑𝑠𝑠 = 5.350 mm 

𝑑𝑑𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 = 4.917 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑃𝑃 = 1 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Insättning i ekvation 7-14 gav åtdragningsmomentet och effektivspänningen. 
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3.4.4.6 Bakre hjul 
Det bakre hjulet valdes baserat på vilket last som fördelas på den bakre delen av konstruktionen. 

För att konstruktionen inte skulle luta valdes storleken på hjulet efter de främre balkarna och 

framhjulet. 

3.4.5 Sidobalk 
Balken valdes till att vara en VKR-balk med samma tvärsnitt som de främre balkarna för att 

spara på inköpspris. För fästning till den vertikala balken användes ett vinkelstål eftersom det 

är en standardkomponent som fästs med skruvförband. För infästning i pelaren användes 

samma vinkelstål för att minska inköpspriset. 

3.4.5.1 Friläggning av sidobalk 
Krafterna som antogs verka på balken visas i Figur 3.22 och uppskattades genom friläggningen 

i Figur 3.15 till halva stödkraften NAY. 

 𝐹𝐹 = 𝑇𝑇 =
𝑁𝑁𝐴𝐴𝐵𝐵

2
= 1195 𝑁𝑁 (36)  

    

Denna kraft leder till ett moment. 

 𝑀𝑀𝑚𝑚 = 𝐹𝐹 ∙ 𝐿𝐿 = 1195 ∙ 0.2 ≈ 239 𝑁𝑁𝑚𝑚 (37)  

    

På balken verkar även ett moment kring z-axeln. Detta moment uppskattades under projektets 

tidiga dimensioneringsfas till 150 Nm och justerades efter att pelarens infästning 

dimensionerats. Momentet kunde beräknas enligt friläggningen i kapitel 3.4.7.1. 

 
𝑀𝑀𝐴𝐴
↷

=  
0.05 ∙ 5326.9 + 0.45 ∙ 2098.7

2
≈ 605 𝑁𝑁𝑚𝑚 (38)  
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Figur 3.22: Friläggning av balk och balktvärsnitt. 

3.4.5.2 Beräkning av spänningar för sidobalk 
Till den första primära lösningen användes en T-balk med tvärsnittet 60x60 till denna del. 

Snabba kontroller indikerade på höga spänningar till följd av vridningen som uppstår genom 

𝑀𝑀𝑧𝑧. 

 
Figur 3.23: FEM-simulation av T-balk i Autodesk Inventor. 
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Tröghetsmomenten för en 60x60 T-balk är givna som [17]: 

𝐼𝐼𝑚𝑚 = 23.8 ∙ 10−8 𝑚𝑚4 

𝐼𝐼𝐵𝐵 = 12.2 ∙ 10−8 𝑚𝑚4 

Vridmomenten för balken liknar de som verkar på en UPE 80 balk och approximerades därför 

som en UPE 90 balk [17]. 

𝐼𝐼𝑣𝑣 ≈ 1.5 ∙ 10−8 𝑚𝑚4 

𝑊𝑊𝑣𝑣 ≈ 2 ∙ 10−6 𝑚𝑚3 

Genom att byta T-balken till en ihålig rektangulär balk erhålls betydligt lägre vridspänningar. 

Tröghetsmomenten och vridmomenten bestämdes för en rektangulär balk med tvärsnittet 

40x60x3 [17]. 

𝐼𝐼𝑚𝑚 = 14.1 ∙ 10−8 𝑚𝑚4 

𝐼𝐼𝐵𝐵 = 26.9 ∙ 10−8 𝑚𝑚4 

𝐼𝐼𝑣𝑣 = 29.2 ∙ 10−8 𝑚𝑚4 

𝑊𝑊𝑣𝑣 = 11.2 ∙ 10−6 𝑚𝑚3 

För att bestämma spänningarna i punkt B enligt Figur 3.22 användes formfaktorn 𝐾𝐾𝑡𝑡 för att 

inkludera de spänningskoncentrationer som uppstår när balken vrids. Formfaktorerna är 

beroende av tvärsnittets geometri som uppskattades följa böjning och vridning av ”plattstång 

med ansats och rundkärl” från B. Karl enligt figuren nedan [17]. 

 
Figur 3.24: Ansats för de approximativa spänningskoncentrationerna i tvärsnittet. 
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Utifrån Figur 3.24 valdes spänningskoncentrationen för böjning 𝐾𝐾𝑡𝑡𝑏𝑏 och spänningkoncentration 

för vridning 𝐾𝐾𝑡𝑡𝑣𝑣 till: 

𝐾𝐾𝑡𝑡𝑏𝑏 = 1.8 

𝐾𝐾𝑡𝑡𝑣𝑣 = 1.4 

Böjspänningarna i tvärsnittet beräknades enligt: 

 
𝜎𝜎𝐴𝐴 =

ℎ
2
�
𝑀𝑀𝑚𝑚

𝐼𝐼𝑚𝑚
+
𝑀𝑀𝑧𝑧

𝐼𝐼𝑧𝑧
� 

𝜎𝜎𝐴𝐴 =
0.04

2
�

239
26.9 ∙ 10−8

+
605

29.2 ∙ 10−8
� ≈ 59.2 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑡𝑡 

(39) 

 

    

 
𝜎𝜎𝐵𝐵 = 𝐾𝐾𝑡𝑡𝑏𝑏 ∙

ℎ
2
�
𝑀𝑀𝑚𝑚

𝐼𝐼𝑚𝑚
+
𝑀𝑀𝑧𝑧

𝐼𝐼𝑧𝑧
� 

𝜎𝜎𝐵𝐵 = 1.85 ∙
0.04

2
∙ �

239
26.9 ∙ 10−8

+
605

29.2 ∙ 10−8
� ≈ 109.5 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑡𝑡 

(40) 

 

    

Skjuvningarna i tvärsnittet beräknades enligt: 

 𝜏𝜏𝐴𝐴 =
𝑇𝑇𝐴𝐴 ∙ 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝑏𝑏 ∙ 𝐼𝐼𝑚𝑚

+
40
60

∙  
𝑀𝑀𝑣𝑣

𝑊𝑊𝑣𝑣
 

τA =
1195 ∙ 4.2 ∙ 10−6

0.06 ∙ 14 ∙ 10−8
+

40
60

∙
605

11.2 ∙ 10−6
≈ 36.6 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑡𝑡 

(41) 

 

    

 𝜏𝜏𝐵𝐵 = 𝐾𝐾𝑡𝑡𝑣𝑣 ∙ �
𝑇𝑇𝐵𝐵 ∙ 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝑏𝑏 ∙ 𝐼𝐼𝑚𝑚

+  
𝑀𝑀𝑣𝑣

𝑊𝑊𝑣𝑣
� = 

1.4 ∙  �
1195 ∙ 4.2 ∙ 10−6

0.06 ∙ 14 ∙ 10−8
+

605
11.2 ∙ 10−6

� ≈ 51.3 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑡𝑡 
(42) 

 

    

Jämförelsespänningen 𝜎𝜎𝑗𝑗 kan förenklas eftersom 𝜎𝜎𝐵𝐵 = 0 och beräknas enligt:  

 
𝜎𝜎𝑗𝑗𝐴𝐴 = �𝜎𝜎𝐴𝐴2 + 3𝜏𝜏𝐴𝐴2 (43)  

    

 
𝜎𝜎𝑗𝑗𝐵𝐵 = �𝜎𝜎𝐵𝐵2 + 3𝜏𝜏𝐵𝐵2  (44)  
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3.4.5.3 FEA i Autodesk Inventor för sidobalk 
Autodesk Inventor användes för att simulera denna balk. Modellen ISO 10799-2 med tvärsnittet 

60x40x3 och längden 0.2 m hämtades från ”content centers” standarddetaljer. 

Ett fixerat randvillkor sattes på balkens ena ände. I balkens andra ände sattes ett moment på 605 

Nm samt en tvärkraft på 1195 N. Meshens storlek sattes till 0.03 för bra noggrannhet. 

Resultaten indikerade på ett felaktigt lastfall eftersom vridningen hade fel form. För att lösa 

detta lades en 60x60x10 mm platta till i balkens ena änden och belastades med tvärkraften och 

vridmomentet för att efterlikna pelarens verkan på balken. 

3.4.5.4 FEA i Abaqus för sidobalk 
För att verifiera resultaten simulerades balken även i Abaqus. 

Där ritades tvärsnittet på balken upp manuellt och extruderades 200 mm. Materialet som sattes 

på balken var stål med densiteten 7800 kg/m3, elasticitetsmodulen 206 GPa och Poisson’s tal 

till 0.3. För att sätta en lämplig mesh som klarar av geometrierna av balkens tvärsnitt användes 

”tetra” som ”mesh”-form och en ”mesh”-storlek på 0.5. 

Ett fixerat randvillkor ansattes till balkens ena ände. 

Eftersom det inte gick att välja hela ytor att placera moment eller krafter på skapades en 

referenspunkt i menyn ”constraints”. Punkten knöts sedan ihop genom ”coupling” på ytan av 

den motstående änden från det fixerade randvillkoret. Punkten användes sedan för ansätta 

tvärkraft och momentet med en amplitud på 1195 N och 605 Nm respektive. 

3.4.6 Infästning mellan vertikal balk och sidobalk 

3.4.6.1 Friläggning av skruvförband mellan vertikal balk och 
sidobalk 
Till skruvförbandet användes ett 30x30x3 vinkelstål. För att göra de analytiska beräkningarna 

mer lätthanterliga förenklades vinkelstålets modell, vilket illustreras i Figur 3.25. Antagandet 

för analysen grundar sig i att kraften förblir jämnt fördelad över ytan även efter deformation. 

Detta leder till att spänningarna i det verkliga fallet kommer vara lägre än för denna 

approximation. 
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Figur 3.25: Illustration av antagande för vinkelstålet. 

3.4.6.2 Beräkning av analytisk maxspänning i vinkelstål mellan 
vertikal balk och sidobalk 
Ett kritiskt område för de 45 mm långa 25x25x3 mm vinkelstålet är vid den mindre 

krökningsradie, r. För att räkna ut böjspänningen som uppstår användes formeln för 

normalspänning där Mmax är det maximala momentet och Wx är böjmotståndet kring x-axeln. 

 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = ∓
𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑊𝑊𝑚𝑚
 (45)  

    

Kraften som påverkar den intressanta delen som visas i friläggningen motsvarar den intressanta 

ytan genom kraftens totala yta där Qe är den utspridda lasten efter antagandet och Qf är den 

utspridda lasten före antagandet. 

 
𝑄𝑄𝑒𝑒 = 𝑄𝑄𝑓𝑓 ∙

𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴𝑡𝑡𝑒𝑒𝑓𝑓𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒
𝐴𝐴𝑟𝑟𝐴𝐴𝑡𝑡𝑓𝑓ö𝑒𝑒𝑒𝑒

 

𝑄𝑄𝑒𝑒 = 1530.5 ∙
18.5 ∙ 10−3 ∙ 45 ∙ 10−3 − 6 ∙ 10−3 ∙ 𝜋𝜋

4
25 ∙ 10−3 ∙ 45 ∙ 10−3

≈ 1126.2 

(46) 

 

    

Det maximala momentet blev: 

 
𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

𝑄𝑄 ∙ 𝐿𝐿
2

=
1126.2 ∙ 18.5 ∙ 10−3

2
≈ 10.42 𝑁𝑁𝑚𝑚 (47)  

    

För det givna rektangulära tvärsnittet beräknades böjmotståndet Wx. 

 
𝑊𝑊𝑚𝑚 =

𝑏𝑏ℎ2

6
=

45 ∙ 10−3 ∙ (3 ∙ 10−3)2

6
= 6.75 ∙ 10−8 𝑚𝑚3 (48)  

    

Den maximala spänningen kunde räknas med ekvation 57. 
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3.4.6.3 FEA av infästning mellan vertikal balk och sidobalk 
Från Autodesk Inventor hämtades vinkelstålet från ”content center” och hade tvärsnittet 

25x25x3 och hade längden 45 mm. 

När vinkelstålet analyserades sattes ett villkor att ena sidan var fixerad och en utspridd last 

sattes på den andra. Lasten sattes 1530.5 N och ”meshens” storlek sattes till 0.02. 

3.4.7 Konstruktionens pelare 
För att konstruera en prisvärd pelare har en 3 mm tjock stålplatta använts. Bearbetning av 

plattan involverande borrning utav olika hål samt bockning för att ge den rätt form. Alla 

infästningar till pelaren valdes till skruvförband för att göra det simpelt och kostnadseffektivt. 

Infästningarna av pelaren har främst valts till olika vinkelstål för att hålla antalet komponenter 

minimalt. För de nedre delen av balkarna har samma vinkelstål som vid infästningen mellan 

vertikalbalkarna och sidobalkarna använts. En längre variant med samma tvärsnitt har använts 

till undersidan av pelaren. Två stöd används också till pelarens infästning för att minska 

spänningarna i infästningen samt böjningen av pelaren, vilket kommer ge konstruktionen en 

mer stabil känsla. 

3.4.7.1 Friläggning av krafter som verkar på pelaren 
Genom friläggning av pelaren skapades Figur 3.26 som inkluderade pelarens stöd.  

 
Figur 3.26: Friläggning av de krafter som verkar på konstruktionens pelare. 
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I Figur 3.26 motsvarar punkterna: 

A. Vinkelstål vid pelarens botten. 

B. Vinkelstål mellan pelaren och benen. 

C. Stöden/räckena till pelaren. 

D. Lyfthissen. 

E. Pelarens egenvikt 

F. Gafflarnas egenvikt. 

G. Lastens vikt. 

Avstånden markerade i figuren har i lösningen approximativt måtten: 

𝐻𝐻1 ≈ 0.80 

𝐻𝐻2 ≈ 0.55 

𝐻𝐻3 ≈ 0.40 

𝐻𝐻4 ≈ 0.05 

𝐿𝐿1 ≈ 0.12 

𝐿𝐿2 ≈ 0.20 

𝐿𝐿3 ≈ 0.40 

Jämvikt ger krafterna på skruvförbanden med antagandet att 𝐹𝐹𝐵𝐵𝐵𝐵 tar upp nästan alla krafter i 

Y-riktningen att: 

𝐹𝐹𝐴𝐴𝐵𝐵 ≈ 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐵𝐵 ≈ 0 𝑁𝑁 

Krafterna i systemet uppskattades genom delarnas approximativa vikt till: 

𝐹𝐹𝐷𝐷𝐵𝐵 ≈ 112 𝑁𝑁 

𝐹𝐹𝐸𝐸𝐵𝐵 ≈ 112 𝑁𝑁 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐵𝐵 ≈ 382 𝑁𝑁 

𝐹𝐹𝐺𝐺𝐵𝐵 ≈ 1913 𝑁𝑁 

För att approximera 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶 användes elementarfallet 19, ”Punktlast på överkragande balkdel. 

Inspänd i B” [17]. Stödkraften 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶 beräknades genom att momentet i punkt C som uppstår p.g.a. 

krafterna ovan gjordes om till en kraft på avståndet 𝐻𝐻1 + 𝐻𝐻2. Stödkraften kunde därefter 

beräknas till: 
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𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐹𝐹 �

3 ∙ 𝑡𝑡
2 ∙ 𝐿𝐿

+ 1� = 896.9 ∙ �
3 ∙ 1.35
2 ∙ 0.45

+ 1� = 2098.7 𝑁𝑁 (49)  

    

Genom jämviktsekvationerna nedan kunde de obekanta krafterna beräknas. 

 ↑:𝐹𝐹𝐴𝐴𝐵𝐵 + 𝐹𝐹𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐵𝐵 = 𝐹𝐹𝐷𝐷𝐵𝐵 + 𝐹𝐹𝐸𝐸𝐵𝐵 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐵𝐵 + 𝐹𝐹𝐺𝐺𝐵𝐵 (50)  

    

 →:𝐹𝐹𝐴𝐴𝐶𝐶 = 𝐹𝐹𝐵𝐵𝐶𝐶 + 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶 (51)  

    

 𝐴𝐴
↷

: 𝐹𝐹𝐵𝐵𝐶𝐶 ∙ 𝐻𝐻4 + 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶 ∙ (𝐻𝐻3 + 𝐻𝐻4) = 

     = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐵𝐵 ∙ 𝐿𝐿2 + 𝐹𝐹𝐺𝐺𝐵𝐵 ∙ (𝐿𝐿2 + 𝐿𝐿3) − 𝐹𝐹𝐷𝐷𝐵𝐵 ∙ 𝐿𝐿1 
(52) 

 

    

Krafterna som påverkar skruvförbanden och vinkelstålen kunde genom ekvationerna beräknas 

till: 

𝐹𝐹𝐵𝐵𝐵𝐵 = 2520 𝑁𝑁 

𝐹𝐹𝐵𝐵𝐶𝐶 =  5326.9 N 

𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶 = 2098.7 𝑁𝑁 

𝐹𝐹𝐴𝐴𝐶𝐶 = 7425.6 𝑁𝑁 

3.4.7.2 FEA av konstruktionens pelare 
Eftersom pelaren är en av konstruktionens mer komplexa delar skapades en 

sammanställningsmodell där konstruktionens pelare, skena, övre axel och en platta fästes för 

att kunna sätta lastfallen likt de som uppstår i verkligheten. 

Skenan fästes på pelaren och på vagnarna fästes en rektangulär platta där ett moment på 1109.5 

Nm ansattes. Den övre axeln fästes i de övre hålen på pelaren med en nedåtriktad kraft på 4591 

N. I punk C enligt Figur 3.26 sattes en stödkraft på 2098.7 N. Slutligen fixerades botten av 

pelaren och storleken på ”meshen” sattes till 0.05. 

 
Figur 3.27: Randvillkor för analys av konstruktionens pelare. 

För att studera stabiliteten hos pelaren utfördes en beräkning för deformationen av pelaren. För 

att utföra beräkningen har elementarfall 19 använts, ”Punktlast på överkragande balkdel. 
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Inspänd i B” [17]. Deformationen beräknades för var den övre axeln befinner sig i pelaren 

eftersom det troligtvis är här största deformationen sker. 

Här användes parametrarna: 

𝐿𝐿 = 0.653 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑡𝑡 = 0.895 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝐸𝐸 = 210 𝐺𝐺𝑃𝑃𝑡𝑡 

𝐼𝐼 = 5.4 ∙ 10−7𝑚𝑚4 

Där L är längden från botten av sidobalken till skruvinfästningen vid stödet och a är måtten från 

skruvinfästningen i stödet till den övre axeln. 

Formeln för elementarfallets nedböjning, f, beräknades enligt: 

 
𝑓𝑓 =

𝐹𝐹𝑡𝑡2(4𝑡𝑡 + 3𝐿𝐿)
12𝐸𝐸𝐼𝐼

 (53)  

    

3.4.7.1 FEA av det nedre vinkelstålet 
Från Autodesk Inventor hämtades vinkelstålet från ”Content center”. Vinkelstålet hade ett 

tvärsnitt på 25x25x3 mm och längden 150 mm. 

För att analysens randvillkor skulle avspegla verklighetens ansattes en kraft över det område 

där pelaren främst kommer att trycka på vinkelstålet. Området visas i Figur 3.28. 

 
Figur 3.28: Randvillkor för nedre vinkelstål 
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Kraftens riktning sattes i negativ x-riktning för att motsvara den riktning som pelaren trycker 

med. För att få kraften utspridd över ett visst område har funktionen ”split” använts för att dela 

upp den krökta ytan i tre delar, 25 mm från vardera av kanterna. Undersidan fixerades sist och 

meshens storlek ansattes till 0.05. 

3.4.7.2 Nedre vinkelstålets skruvförband 
Genom antagandet att skruvarna tar upp samma horisontella krafter kunde de dimensioneras 

för att ta upp den horisontella kraften på 7425.6 N enligt Figur 3.26.  

För vinkelstålets skruvförband användes M6 skruvar med följande dimensioner. 

𝑑𝑑 = 6 mm 

𝑑𝑑𝑠𝑠 = 5.350 mm 

𝑑𝑑𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 = 4.917 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑃𝑃 = 1 𝑚𝑚𝑚𝑚 

De fyra skruvförbanden som belastas radiellt belastas med: 

𝐹𝐹𝑚𝑚 = 0 𝑁𝑁 

𝐹𝐹𝑡𝑡 = 3712.8 𝑁𝑁 

Insättning i ekvation 7-14 gav åtdragningsmomentet och effektivspänningen. 

De fyra skruvförbanden som belastas axiellt belastas med: 

𝐹𝐹𝑚𝑚 = 3712.8  𝑁𝑁 

𝐹𝐹𝑡𝑡 = 0 𝑁𝑁 

Insättning i ekvation 7-14 gav åtdragningsmomentet och effektivspänningen. 

3.4.7.3 FEA av det övre vinkelstålet 
Vinkelstålet är ett 25x25x3 vinkelstål. Vinkelstålet simulerades i Autodesk Inventor. En 

utspridd kraft på 2520 𝑁𝑁 ansattes i den negativ y-riktning och en utspridd kraft på 5326.9 N 

ansattes i negativ z-riktning. Krafterna motsvarar de i Figur 3.26. Krafterna sattes inuti och 

runtom hålet med hjälp utav ”split”-funktionen med strävan att efterlikna det verkliga 

spänningsfallet. Ett fixerat villkor användes på den andra sidan för att efterlikna det verkliga 

fallet. Slutligen ansattes ”meshens” storlek till 0.03. 
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Figur 3.29:Randvillkor för övre vinkelstål. 

3.4.7.4 Övre vinkelstålets skruvförband 
De fyra skruvförbanden utsätts för en radiell kraft på den sammanlagda kraften av 𝐹𝐹𝐵𝐵𝐶𝐶 och 𝐹𝐹𝐴𝐴𝐶𝐶.  

𝐹𝐹𝑚𝑚 = 0 𝑁𝑁 

𝐹𝐹𝑡𝑡 = �𝐹𝐹𝐵𝐵𝐶𝐶2 + 𝐹𝐹𝐵𝐵𝐵𝐵2 = 5892.9 𝑁𝑁  

För vinkelstålets skruvförband användes M6 skruvar med följande dimensioner. 

𝑑𝑑 = 6 mm 

𝑑𝑑𝑠𝑠 = 5.350 mm 

𝑑𝑑𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 = 4.917 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑃𝑃 = 1 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Insättning i ekvation 7-14 gav åtdragningsmomentet och effektivspänningen. 

3.4.7.5 Stöd till pelaren och stödets skruvförband 
För att stärka pelaren och minska deformationer har den försetts med två stöd i form av stänger. 

Stängernas skruvförband utsätts för en radiell kraft 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶. 

𝐹𝐹𝑡𝑡 = 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶 = 2098.7 𝑁𝑁  
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Skruvförbanden användes M8 skruvar med följande dimensioner. 

𝑑𝑑 = 8 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑑𝑑𝑠𝑠 = 7.188 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑑𝑑𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 = 6.647 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑃𝑃 = 1.25 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Insättning i ekvation 7-14 gav åtdragningsmomentet och effektivspänningen. 

För att kontrollera spänningarna i stödet utfördes beräkningar utav de dragspänningen som 

uppstår i stången med antagandet att kraften enbart drar i stången och inte böjer den. Kraften 

𝐹𝐹𝑡𝑡 användes samt stångens tvärsnittsarea. 

 𝜎𝜎 =
𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐷𝐷2 ∙ 𝜋𝜋

4

 (54) 
 

    

3.4.7.6 Skruvförband till lyfthissens vinkelstål 
Vikten för lyfthissen m, ligger på ca 12 kg. Den externa kraften från operatören n, antas 

maximalt uppnås 300 N och kraften från kommer från maxlasten på 100 kg och gafflarnas 

egenvikt på 20 kg. Den maximala kraften som verkar på vinkelstålet kunde därefter beräknas. 

 𝐹𝐹 = �(100 + 20 − 12) ∙ 9.81 + 300� ∙ 1.95 ≈ 2651 𝑁𝑁 (55)  

    

För skruvförbandet mellan vinkelstålet och lyfthissen används fyra M14 skruvar eftersom hålen 

på lyfthissen redan är dimensionerade för denna storlek. Skruvförbandet mellan vinkelstålet 

och pelaren använder M6 skruvar eftersom krafterna som verkar på vinkelstålet är små. 

M6 skruvarna till vinkelstålet har följande dimensioner. 

𝑑𝑑 = 6 mm 

𝑑𝑑𝑠𝑠 = 5.350 mm 

𝑑𝑑𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 = 4.917 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑃𝑃 = 1 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Insättning i ekvation 7-14 gav åtdragningsmomentet och effektivspänningen. 
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3.4.8 Konstruktionens handtag 
Handtagen till konstruktionen konstruerades av aluminiumstänger som kröks och gängas i båda 

ändar för skruvinfästningar. De utformades med användarens ergonomi i åtanke där handtagens 

höjd och tjocklek valdes får att få goda drag- och tryck rörelser [18]. 

Eftersom handtagen konstruerades av solida aluminiumstänger och endast utsätts för krafter 

från användaren vid förflyttning har beräkningar uteslutits från rapporten. 

3.4.9 Konstruktionens lyfthiss 
En färdigköpt lyftanordning i form av en lyfthiss valdes till konstruktionen. Eftersom 

säkerhetsfaktorer och CE-märkning redan har utförts på hissen har inga ytterligare beräkningar 

gjorts. 

Vinkelstålen som hissen fästs i dimensionerades efter måtten på lyfthissen. Eftersom lyfthissen 

endast väger ca 12 kg har beräkningar av hållfasthet för dess vinkelstål försummats. 

Vinkelstålen placerades inom normal arbetshöjd [19]. 

Till lyfthissen valdes en lämplig vajer ut som följer lyfthissens instruktioner och klarar 

maxlasten. 

3.4.10 Övre hjulinfästning 
För axeln valdes en cylindrisk pinne av stål. För att säkerställa att axeln sitter på plats har den 

dels konstruerats att vara något längre än pelarens bredd och försetts med hål där lämplig 

låsning kan fästas för att axeln inte ska förskjutas i sidled. 

Den låsning som valdes var två saxpinnar3 för simpel installation och underhåll. 

Hjulet valdes för att klara maxlasten konstruktionen utsätts för och även med avseende på 

storleken.  

3.4.10.1 Friläggning av axel till övre hjulinfästningen 
Den övre hjulinfästningen bestod av en axel och ett hjul med ett kullager i centrum. Krafterna 

som verkar på stången och hjulet är summan av den pålagda maxlasten, gafflarnas egenvikt och 

den kraft som lyfthissen drar med. 

  

                                                 
3 Ett mekaniskt fästelement bestående av ett dubbelvikt stålband som används likt en sprint. 
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Genom friläggning skapades Figur 3.30.  

 

Figur 3.30: Friläggning av krafterna som verkar på axeln. 

Krafterna i systemet uppskattades till: 

 𝐹𝐹 = 𝑚𝑚𝑔𝑔 ∙ 𝑓𝑓𝑠𝑠 = (100 + 20) ∙ 9.81 ∙ 1.95 = 2295.5 𝑁𝑁 (56)  

    

3.4.10.3 FEA av axeln till övre hjulinfästningen 
För att se om stången håller för lasten gjordes en analys i Autodesk Inventor. Stången fixerades 

i båda ändar och genom att använda funktionen ”split” kunde en 40 mm bred yta partitioneras 

ut på stången för att motsvara den yta som hjulet belastar på axeln. Kraften sattes i negativ z-

riktning enligt Figur 3.31. 
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Figur 3.31: Randvillkor för axel. 

Kraftens sattes till 4591 N, pelarens botten fixerades och storleken på ”meshen” ansattes till 

0.03. 

3.4.11 Skena och vagnar för linjärstyrning 
För den vertikala lyftningen har en färdigkonstruerad skena med vagnar valts. Denna lösning 

har valts för att gafflarna och lasten ska kunna sänkas smidigt och stabilt. För stabiliteten i 

gafflarna och för hållfasthetens skull har två vagnar valts att implementera i skenan. Skenan 

valdes utefter den statiska axialkraften som uppstår från lasten. 
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3.4.11.1 Friläggning av skena 
Avståndet markerat i Figur 3.32 har i lösningen måttet: 

𝐿𝐿 ≈ 1.5 𝑚𝑚 

 

Figur 3.32: Friläggning av de krafter som verkar på skenans infästning. 

25 stycken M4 skruvförband med mellanrum på 60 mm används för att hålla skenan på plats. 

Med antagandet att skruvförbanden belastas enligt figuren ovan kan skruvförbanden analytiskt 

ersättas av N stycken skruvförband som belastas med samma gemensamma last. 

 
𝑁𝑁 = 2 ∙�

0.06 ∙ 𝑖𝑖
0.75

= 12.48
12

𝑖𝑖=1

 𝑠𝑠𝑡𝑡 (57) 
 

    

Skruvförbanden tar tillsammans ta upp ett moment på 1109.5 Nm. Detta gav att varje 

skruvförband tar upp en axiell kraft på: 

 
𝐹𝐹𝑚𝑚 =

𝑀𝑀
𝐿𝐿 ∙ 𝑁𝑁

=
1109.5

1.5 ∙ 14.48
= 51.1 𝑁𝑁 (58)  
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3.4.11.3 Skenans skruvförband 
För att ta upp de axiella krafterna som verkar på skruvförbanden används som tidigare nämnt 

25 skruvförband med storleken M4 där de skruvförband som utsätts för störst krafter tar upp 

51.1 N. Skruvarnas dimensioner var: 

𝑑𝑑 = 4 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑑𝑑𝑠𝑠 = 3.545 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑑𝑑𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 = 3.242 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑃𝑃 = 0.7 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Insättning i ekvation 7-14 gav åtdragningsmomentet och effektivspänningen. 

3.4.11.4 Skenans vagnar 
Från Figur 3.33 framgår det att kraften som påverkar vagnarna var 5043.2 N. Utefter denna 

kraft valdes en vagn för att klara kraften. 

3.4.12 Infästning mellan skena och gafflar 
Infästningen mellan gaffeln och skenan valdes till två U-balkar för att efterlikna den infästning 

som Norden tidigare använt sig av. Omkonstruktionen av infästningen berodde på att de 

existerande inte passade vagnarna dimensioner. Därför konstruerades nya infästningar som 

både passar vagnarna på skenan och plattan som gafflarna fästs på. 

3.4.12.1 Friläggning av krafter som verkar på infästning mellan 
skena och gafflar 
Genom friläggning skapades Figur 3.33.  

 

Figur 3.33: Friläggning av de krafter som verkar på infästningen mellan konstruktionens 
gafflar och skena. 
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I figuren motsvarar punkterna: 

A. Infästningspunkt. 

B. Gafflarnas egenvikt. 

C. Lastens vikt. 

Avstånden markerade i Figur 3.33 har i lösningen approximativt måtten: 

𝐿𝐿1 ≈ 0.15 

𝐿𝐿2 ≈ 0.4 

Krafterna i systemet uppskattades genom delarnas approximativa vikt till: 

𝐹𝐹𝐵𝐵𝐵𝐵 ≈ 382 𝑁𝑁 

𝐹𝐹𝐶𝐶𝐵𝐵 ≈ 1913 𝑁𝑁 

Friläggning gav kraften och momentet som verkar på infästningen till: 

 ↑:𝐹𝐹𝐴𝐴𝐵𝐵 = 𝐹𝐹𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐵𝐵 = 2295.5 N (59)  

    

 𝑀𝑀𝐴𝐴
↷

:𝐹𝐹𝐵𝐵𝐶𝐶 ∙ 𝐿𝐿1 + 𝐹𝐹𝐶𝐶𝐵𝐵 ∙ (𝐿𝐿1 + 𝐿𝐿2) = 1109.5 𝑁𝑁𝑚𝑚 (60)  

    

3.4.12.2 FEA av U-balkarna 
För att ta fram lämpliga U-balkar till infästningen användes FEM-simulationer i Autodesk 

Inventor. För att kraften och momentet skulle efterlikna det verkliga fallet användes två U-

balkar samt den platta som gafflarna fästs på. En momentkraft på 1109.5 Nm och en vertikal 

kraft på 2295.5 N erhållna ifrån Figur 3.33 ansattes. 

Slutligen fixerades baksidan på varje U-balk innan meshens storlek sattes till 0.03 enligt Figur 

3.34. 

 

Figur 3.34: U-stängernas randvillkor. 
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3.4.12.2 Skruvförband mellan U-balkarna och skenans vagnar 
För att ta upp kraften och momentet dimensionerades skruvförband på varje sida av U-balken. 

Hävarmen, 𝐿𝐿, är längden mellan vagnarna och har måttet 220 mm. 

Skruvförbanden utsätts för en axiell kraft, Fa, som uppstår p.g.a. momentet samt en radiell kraft, 

Ft, som uppstår p.g.a. kraften. 

 
𝐹𝐹𝑚𝑚 =

𝑀𝑀𝐴𝐴
𝐿𝐿

=
1109.5

0.22
= 5043.2 𝑁𝑁 (61)  

    

 𝐹𝐹𝑡𝑡 = 𝐹𝐹𝐴𝐴𝐵𝐵 = 2295 𝑁𝑁 (62)  

    

På U-balkens ena sida dimensionerades sex M8 skruvar för att ta upp lasterna. Skruvarnas 

dimensioner ansattes till:  

𝑑𝑑 = 8 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑑𝑑𝑠𝑠 = 7.188 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑑𝑑𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 = 6.647 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑃𝑃 = 1.25 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Insättning i ekvation 7-14 gav åtdragningsmomentet och effektivspänningen. 

På den andra sidan dimensionerades åtta M5 skruvar för att ta upp lasterna. Skruvarnas 

dimensioner var:  

𝑑𝑑 = 5 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑑𝑑𝑠𝑠 = 4.480 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑑𝑑𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 = 4.134 𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑃𝑃 = 0.8 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Insättning i ekvation 7-14 gav åtdragningsmomentet och effektivspänningen. 

3.4.13  Bärande axel 
Den bärande axeln fästs mellan de två U-balkarna och är konstruerad utav stål. Likt den övre 

axeln används saxpinnar som låsning för att förhindra förskjutning i sidled.  

Eftersom stålaxeln är kort får den små böjmoment, trots det har den kontrollerats. En FEA 

utfördes i Autodesk Inventor där axeln utsattes för en kraft på 2295.5 N som uppstår från vajern 

när gafflarna belastas.  
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4. RESULTAT 
I detta kapitel presenteras resultaten av metoder som genomförts i projektet samt resultaten för 

beräkningarna och dimensioneringen som rör lyftvagnen. Här redovisas även svaren till 

projektets frågeställning/frågeställningar. 

4.1 Datainsamling 
Datainsamlingen resulterade i en kravspecifikation som återfinns i kapitel 3.1.1 samt stora 

mängder data som genom urval mynnade ut i lösningsdelar kategoriserade inom antingen 

bromsning, styrning eller lyftning. Nedan följer resultaten från de ”concept screening” och 

”concept scoring” som gjordes under denna fas. 

För konstruktionens bromsning eller nersänkningsfunktion ges resultaten i Tabell 4.1 och 

Tabell 4.2. 

Tabell 4.1: "Concept screening" för bromsfunktion. 

 

Från Tabell 4.1 syns det att de koncept för bromsning som fick bäst betyg var spärrhjulet, 

bandbromsen, skivbromsen och fjädern. Det koncept som fick sämst betyg var den hydrauliska 

dämparen. 
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Tabell 4.2: ”Concept scoring” för bromsfunktionen. 

 

Tabell 4.2 visar att båda framtagna koncepten är bättre än referenslösningen utifrån kriterierna. 

Säkerhetsbristen för koncept H ledde till att konceptet uteslöts som preliminär 

konstruktionslösning. 

Tabell 4.3 visar resultaten från ”concept scoring” för konstruktionens styrfunktion. 

Tabell 4.3: ”Concept scoring” för styrningen. 

 

Utifrån urvalet framgick det att referenslösningen med räcket samt styrning med ratt var de 

bästa alternativen eftersom priset var det kriteriet som vägde tyngst. Koncepten gick därför 

vidare till den preliminära lösningen. 

Tabell 4.4 visar resultaten från ”concept scoring” för konstruktionens lyftfunktion. 

Tabell 4.4: ”Concept scoring” för lyftningen 
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Från urvalet framgick det att de två bästa koncepten var att antingen använda en handvev som 

drivs med kugghjul eller med block och talja principen för att lyfta konstruktionens gafflar. 

4.2 Preliminär konstruktionsfas 
Den preliminära konstruktionsfasen resulterade i flertalet helhetslösningar som byggde på 

principerna framtagna genom datainsamling. Efter den preliminära konstruktionsfasen 

utvärderades lösningarna. Genom feedback lades grund för nya lösningskoncept. Gamla 

lösningskoncept uteslöts eller modifierades innan den nya konceptgenereringen och det nya 

urvalet påbörjades. 

4.3 Primär konstruktionsfas 
Den primära konstruktionsfasen grundar sig i den preliminära konstruktionsfasens utvärdering. 

De nya koncepten bestod av en trapetsgängad stång, en lyfthiss eller ett lyftblock och en 

snäckväxel. Bedömningen för helhetssystemen visas i Tabell 4.5. 

Tabell 4.5: ”Concept scoring” för helhetssystemen. 

 

Tabellen för den nya ”concept scoringen” visar att lösningen som fick högst poäng var en färdig 

konstruktion i form av antingen en lyfthiss eller ett lyftblock. Den andra lämpliga lösningen var 

att använda en snäckväxel för att få en bra utväxling och flexibilitet, samtidigt som lösningen 

är billig. 

Resultaten vidarebefordrades till Norden som valde att de vidare arbetet skulle ske med 

användning av lyfthiss som primär lyftkomponent. 

För styrningen bestämdes det att konstruktionen ska ha fyra hjul varav de bakre två ska vara 

roterbara. För att styra konstruktionen styrning ska fastmonterade handtag användas.  

Konstruktionens pris ska hållas nere genom att konstruktionen främst ska bestå av ett ramverk 

bestående av standard delar och komponenter i form av balkar, skenor och skruvar. 
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4.4 Dimensioneringsfas 
I denna fas simulerades, dimensionerades och prisuppskattades de delar visade i Figur 4.1. 

 

Figur 4.1: Sammanställning av konstruktion med numrering för dimensionerade delar. 

Nedan följer resultaten från beräkningar och simulationer utförda på delarna markerade i Figur 

4.1 som namngetts i listan nedan: 

1. Platta till främre hjulinfästning. 

2. Främre balk. 

3. Vertikal balk. 

4. Platta till bakre hjulinfästning. 

5. Sidobalk. 

6. Vinkelstål med infästning mellan vertikal balk och sidobalk. 

7. Pelare och dess infästningar. 

8. Handtag. 

9. Lyfthiss och dess infästningar. 

10. Övre hjulinfästning. 

11. Skena och vagnar. 

12. Infästning mellan skena och gafflar. 

13. Bärande axel. 
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4.4.1 Beräkningar, utformning och prisuppskattning av plattan till 
den främre hjulinfästningen 

 

Figur 4.2: FEM-resultat för plattan till den främre hjulinfästningen. 

När plattan belastades med maxlasten och en säkerhetsfaktor på 1.95 inräknat uppstod en 

maxspänning på ca 30 MPa. Hålkanttrycket beräknades och simulerades till ca 7 MPa för den 

analytiska lösningen och FEM lösningen respektive. 

Materialet för plattan valdes till allmänt konstruktionsstål och plattan kommer tillverkas enligt 

Figur 9.1. Priset för plattan uppskattas till ca 134 kr/st inklusive tillverknings och 

monteringskostnader enligt Tabell 4.8 [20]. 

Ett lämpligt hjul ska klara en kraft på 350 N och ha en diameter på maximalt 80 mm. Hjulet 

som valdes var ett IP1 86 hjul från Hjulex med artikelnummer 762661 med diametern 80 mm 

som klarar en last på 120 kg. Priset på detta hjul uppskattades till ca 78 kr/st inklusive 

monteringskostnader enligt Tabell 4.8. 
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4.4.2 Beräkningar, utformning och prisuppskattning av de främre 
balkarna och dess infästningar 
Från FEM-simulationerna och handberäkningarna bestämdes och verifierades de spänningar 

som uppstår i balken lasten. 

Från de analytiska beräkningarna blev den maximala effektivspänningen i balken ca 29.5 MPa. 

Spänningskoncentrationerna i Autodesk Inventor gavs enligt Figur 4.3 med den maximala 

spänningen på ca 30 MPa. 

 
Figur 4.3: FEM-resultat från simulation av rektangulärt rör i Autodesk Inventor. 

Från Abaqus gavs balkens spänningskoncentrationer enligt Figur 4.4 där maxspänningen var 
ca 30 MPa. 
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Figur 4.4: FEM-resultat från simulation av rektangulärt rör i Abaqus. 

Resultaten sammanställs i Tabell 4.6. 

Tabell 4.6: Jämförelsetabell för spänningar i främre balk. 

 

Från resultaten framkom det att balken håller med goda marginaler för den givna lasten 

eftersom de maximala spänningarna som uppstod inklusive en säkerhetsfaktor på 1.95 hade en 

amplitud på ca 30 MPa. Materialet för detaljen valdes som stålet S355J2H med följande 

materialegenskaper [21].  

𝐸𝐸 = 210 𝐺𝐺𝑃𝑃𝑡𝑡 

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒 = 321 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑡𝑡 

𝑅𝑅𝑚𝑚 = 838 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑡𝑡 

𝜌𝜌 = 7850 𝑘𝑘𝑔𝑔/𝑚𝑚3 
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Balken monteras i plattan till främre hjulinfästningen via svetsförband med måtten a=1. 

Svetsförbanden som används ska vara 48 mm långa och följa 11/ISO 5817-D standarder för 

svetsning. Spänningarna i svetsförbandet beräknades till ca 2.9 MPa. 

Balken monteras till den vertikala balken via smältsvetsning där svetsförbanden är av typ 3/ISO 

5817-D. Svetsningen ska vara gjord runt balkarna och spänningarna som uppstår i svetsen 

förväntas bli låga.  

Priset för de främre balkarna uppskattas till ca 209 kr/st inklusive bearbetnings- och 

monteringskostnader i form av svetsning enligt Tabell 4.8 [22]. 

4.4.3 Utformning och prisuppskattning av vertikala balkar 
De vertikala balkarna dimensionerades enligt Figur 9.3 och Figur 9.4. Balkarna består av 

VKR60x40x3 balkar av materialet S355J2H. Priset för de främre vertikala balkarna uppskattas 

till ca 123 kr/st inklusive bearbetnings- och monteringskostnader enligt Tabell 4.8 [22]. 

Hållfasthetsberäkningar för denna del exkluderades eftersom spänningarna är låga. 

4.4.4 Beräkningar, utformning och prisuppskattning av platta till 
bakre hjulinfästning med dess infästningar 
Plattan till bakre hjulinfästningens tjocklek dimensionerades till 17 mm för att reducera höga 

spänningar. De maximala spänningarna i plattan analyserades till 172.6 MPa enligt Figur 4.5 

när en säkerhetsfaktor på 1.95 inkluderades.  



 

77 
 

 

Figur 4.5: FEM-resultat från simulering av platta till bakre hjulinfästning. 

Krökningens spänningar gavs till 156.1 MPa vid FEM-analys och beräknades till 154 MPa med 

analytiska metoder inklusive en säkerhetsfaktor på 1.95.  

Utifrån spänningarna valdes ett material med en sträckgräns 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒, högre än den maximala 

spänningen. 

Plattan kommer tillverkas enligt Figur 9.5 av materialet S235JR med en sträckgräns på 225 

MPa eftersom materialet är billigt och har tillräckligt hög sträckgräns [23]. Priset för plattan 

uppskattas till ca 166 kr/st inklusive bearbetningskostnader och monteringskostnader enligt 

Tabell 4.8 [24]. 

Beräkningarna av plattans skruvförband resulterade i att två M6 skruvar skulle användas för att 

ta upp lasten på 1195 N med säkerhetsfaktorn 1.95 inräknat. Användningen av skruvarna 

resulterade i ett behövt åtdragningsmoment 𝑀𝑀𝑠𝑠 på: 
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𝑀𝑀𝑠𝑠 = 4.7 𝑁𝑁𝑚𝑚 

vilket kan jämföras med det rekommenderade åtdragningsmomentet på 11.1 Nm. Lastfallet 

ledde även till en effektivspänning på: 

𝜎𝜎𝑒𝑒 = 350.8 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑡𝑡 

En hållfasthetsklass på 8.8 valdes eftersom sträckgränsen är större än effektivspänningen, 

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒 > 𝜎𝜎𝑒𝑒. 

Ett lämpligt bakhjul ska klara en på minst 600 N och ha en diameter på ca 125 mm. Hjulet som 

valdes var ett IO1 32 hjul från Hjulex med artikelnummer 352236 med diametern 125 mm som 

klarar en last på 180 kg. Priset på detta hjul uppskattades till ca 128 kr/st inklusive 

monteringskostnader enligt Tabell 4.8. 

4.4.5 Beräkningar, utformning och prisuppskattning av sidobalkar 
T-balken som initialt användes i den primära lösningen ersattes med rör av typen VKR60x40x3 

för att sänka både spänningarna och kostnaden. 

Spänningar i punkt A och B enligt Figur 3.22 beräknades genom analytiska metoder till 86.7 

MPa och 141.0 MPa respektive. Med FEM analyser blev spänningarna något lägre, med en 

maximal spänning på ca 130 MPa.  

Resultaten från FEM-analyserna visas i Figur 4.6 - Figur 4.7 där analysen i Figur 4.6 inkluderar 

borrade hål i balken. 
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Figur 4.6: Spänningar från FEM-analys av sidobalk i Autodesk Inventor. 

 
Figur 4.7: Spänningar från FEM-analys av sidobalk i Abaqus. 

Priset för sidobalkarna uppskattas till ca 119 kr/st inklusive bearbetnings- och 

monteringskostnader enligt Tabell 4.8 [22]. Materialet för balken är S355J2H med 

sträckgränsen 321 MPa [21]. 
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4.4.6 Beräkningar, utformning och prisuppskattning av vinkelstål 
med dess skruvförband mellan vertikal balk och sidobalk 
Med analytiska metoder beräknades den maximala spänningen för vinkelstålet till 𝜎𝜎 =

154.4 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑡𝑡 med en säkerhetsfaktor 1.95 inräknat. FEM-analys av vinkelstålet gav 

spänningskoncentrationer enligt Figur 4.8. 

 
Figur 4.8: FEM-resultat för vinkelstål mellan vertikal balk och sidobalk i Inventor. 

FEM-analysen gav maxspänningen på vinkelstålet till ca 194.4 MPa. 

Beräkningar av vinkelstålets skruvförband resulterade i att två M6 skruvar skulle användas för 

att ta upp en vertikal kraft på 1195 N. Användningen av skruvarna med en inkluderad 

säkerhetsfaktor på 1.95 resulterade i ett behövt åtdragningsmoment av skruven på: 

𝑀𝑀𝑠𝑠 = 4.7 𝑁𝑁𝑚𝑚 

Åtdragningsmomentet kan jämföras med det rekommenderade åtdragningsmomentet på 11.1 

Nm. Lastfallet leder även till en effektivspänning i skruvarna på: 

𝜎𝜎𝑒𝑒 = 350.8 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑡𝑡 
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En hållfasthetsklass på 8.8 väljs eftersom sträckgränsen är större än effektivspänningen, 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒 >

𝜎𝜎𝑒𝑒. 

Materialet för vinkelstålet valdes till S235JR och dimensionerna är 25x25x3. Vinkelstålets 

dimensioner och hål följer Figur 9.8. Priset för varje vinkelstål uppskattades till ca 114 kr/st 

inklusive bearbetningskostnader och monteringskostnader enligt Tabell 4.8 [25]. 

4.4.7 Beräkningar, utformning och prisuppskattning av pelare med 
dess infästningar 
Från FEM-analysen erhölls spänningskoncentrationerna enligt Figur 4.9. 

 
Figur 4.9: FEM-resultat på pelare från Autodesk Inventor. 

De maximala spänningskoncentrationerna i pelaren de maximala ligger på ca 150 MPa när 

pelaren utsätts för krafter enligt 3.4.7.1. 
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Materialet för pelaren valdes till allmänt konstruktionsstål av typ S235JR med en sträckgräns 

på 225 MPa och kommer tillverkas enligt Figur 9.14 [23]. Priset för pelaren uppskattas till ca 

433 kr inklusive tillverknings och monteringskostnader [20] enligt Tabell 4.8. Gällande 

pelarens stabilitet förväntas pelaren svikta ca 3 mm när pelaren belastas med maxlasten och 

säkerhetsfaktorn 1.95 inkluderas. 

4.4.7.1 Beräkningar, utformning och prisuppskattning av nedre 
vinkelstål med dess skruvförband 
När det nedre vinkelstålet analyserades i Autodesk Inventor uppnåddes en maximal spänning 

på 𝜎𝜎𝑒𝑒 = 34.99 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑡𝑡 eftersom den utsätts för en last på 7425.6 N med säkerhetsfaktor på 1.95 

inräknad. Spänningskoncentrationerna som uppstod vid FEM-analys visas i Figur 4.10. 

 
Figur 4.10: FEM-resultat av nedre vinkelstål i Autodesk Inventor. 

Beräkningarna för vinkelstålets skruvförband resulterade i att åtta M6 skruvar skulle användas 

för att ta upp lasten på 7425.6 𝑁𝑁 inklusive en inräknad säkerhetsfaktor på 1.95. Skruvarna 

antogs ta upp samma kraft oberoende av deras riktning.  Användningen av skruvarna resulterade 

i behövda åtdragningsmoment 𝑀𝑀𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡 och 𝑀𝑀𝑠𝑠𝑒𝑒𝑚𝑚𝑢𝑢𝑖𝑖𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡 på: 
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𝑀𝑀𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑒𝑒𝑡𝑡 = 4.9 𝑁𝑁𝑚𝑚 

𝑀𝑀𝑠𝑠𝑒𝑒𝑚𝑚𝑢𝑢𝑖𝑖𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡 = 7.2 𝑁𝑁𝑚𝑚 

Lastfallet ledde även till en effektivspänning i skruvarna på: 

𝜎𝜎𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡 = 370.2 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑡𝑡 

𝜎𝜎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑢𝑢𝑖𝑖𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡 = 544.9 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑡𝑡 

En hållfasthetsklass på 8.8 valdes eftersom sträckgränsen är större än effektivspänningen, 

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒 > 𝜎𝜎𝑒𝑒. 

Materialet för vinkelstålet är S235JR och dimensionerna är 25x25x3. Vinkelstålets dimensioner 

och hål beskrivs i Figur 9.9. Priset för vinkelstålet uppskattades till ca 173 kr inklusive 

bearbetningskostnader och monteringskostnader enligt Tabell 4.8 [25]. 

4.4.7.2 Beräkningar, utformning och prisuppskattning av övre 
vinkelstålen med deras skruvförband 
När det övre vinkelstålet analyserades i Autodesk Inventor uppstod spänningskoncentrationer 

enligt Figur 4.11. 

 

Figur 4.11: FEM-resultat av övre vinkelstål i Autodesk Inventor. 
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Den maximala spänningen simulerades i Autodesk Inventor till 152.8 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑡𝑡 med en 

säkerhetsfaktor på 1.95 inräknat, vilket är lägre än sträckgränsen för vinkelstålet av materialet 

S235JR med sträckgräns på 225 MPa [23]. 

Beräkningen av vinkelstålets skruvförband resulterade i att fyra M6 skruvar skulle användas 

för att ta upp en radiell last på 5892.9 𝑁𝑁 inklusive en säkerhetsfaktor på 1.95. Användningen 

av skruvarna resulterade i ett behövt åtdragningsmoment på: 

𝑀𝑀𝑠𝑠 = 11.5 𝑁𝑁𝑚𝑚 

Lastfallet gav en effektivspänning i skruvarna på: 

𝜎𝜎𝑒𝑒 = 864.9 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑡𝑡 

En hållfasthetsklass på 10.9 valdes eftersom sträckgränsen är större än effektivspänningen, 

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒 > 𝜎𝜎𝑒𝑒. 

Materialet för vinkelstålen är S235JR och dimensionerna är 25x25x3. Vinkelstålets 

dimensioner och hål beskrivs i Figur 9.8. Priset för vinkelstålen uppskattades till ca 114 kr 

inklusive bearbetningskostnader och monteringskostnader enligt Tabell 4.8 [25]. 

4.4.7.3 Dimensionering utav stöden och dess skruvförband 
Stödens och pelarens utformning ger stödet låga böjspänningar. Stöden dimensionerades med 

en tjocklek på 12 mm för att ha plats till M8 skruven. Med antagandet att lastfallet enbart ger 

dragspänningar beräknades spänningen i stödet till ca 18.5 MPa om spänningskoncentrationer 

bortses ifrån vid krökningar. 

Beräkningarna av stödets skruvförband resulterade i att två M8 skruvar skulle användas för att 

klara den radiella lasten på 2098.7  𝑁𝑁 som inkluderar en säkerhetsfaktor på 1.95. Användningen 

av skruvarna resulterade i ett behövt åtdragningsmoment på: 

𝑀𝑀𝑠𝑠 = 10.9 𝑁𝑁𝑚𝑚 

Det beräknade momentet kan jämföras med det rekommenderade åtdragningsmomentet på 26.6 

Nm. Lastfallet ledde också till en effektivspänning i skruvarna på: 

𝜎𝜎𝑒𝑒 = 360.5 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑡𝑡 

En hållfasthetsklass på 8.8 valdes eftersom sträckgränsen är större än effektivspänningen, 

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒 > 𝜎𝜎𝑒𝑒. 
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Materialet för stöden ska vara konstruktionsstål. Stöden beräknas kosta ca 105 kr/st inklusive 

monteringskostnader och bearbetningskostnader enligt Tabell 4.8 [26]. 

4.4.8 Utformning och prisuppskattning utav handtag 
Handtagen är dimensionerade enligt Figur 9.11. De är utformade för att vara ergonomiska, ta 

lite plats, väga lite samt vara billiga. Eftersom dessa handtag endast utsätts för små krafter har 

beräkningar för denna del försummats. 

Materialet för handtagen har valts till aluminium 6060 T6 och uppskattas kosta ca 175 kr/st 

inklusive tillverknings och monteringskostnader enligt Tabell 4.8 [27]. Materialet valdes 

eftersom det är ett lätt material som uppfyller hållfasthetskraven. 

4.4.9 Prisuppskattning utav lyfthiss med dess infästningar 
Konstruktionens lyfthiss är en färdigköpt anordning vars pris ligger omkring 4 000 kr [15].  

Vinkelstålen till lyfthissens infästning utsätts för små böjspänningar p.g.a. dess höga 

tröghetsmoment. Materialet för vinkelstålen väljs till allmänt konstruktionsstål och 

dimensionerna följer Figur 9.10. Priset för vinkelstålen uppskattas till omkring 122 kr/st, med 

tillverkning och arbetskostnader inräknat enligt Tabell 4.8 [25].  

För dimensionering av vinkelstålets skruvförband användes ekvation 7-14. Beräkningen av 

vinkelstålets skruvförband resulterade i att fyra M6 skruvar användes för att ta upp en radiell 

last på 2651.5 N inklusive en säkerhetsfaktor på 1.95. Användningen av skruvarna resulterade 

i ett behövt åtdragningsmoment på: 

𝑀𝑀𝑠𝑠 = 5.2 𝑁𝑁𝑚𝑚 

Lastfallet gav en effektivspänning i skruvarna på: 

𝜎𝜎𝑒𝑒 = 389.2 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑡𝑡 

En hållfasthetsklass på 8.8 valdes eftersom sträckgränsen är större än effektivspänningen, 

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒 > 𝜎𝜎𝑒𝑒. 

Enligt lyfthissens instruktioner krävdes en vajer med 114 trådar alternativt 133 trådar om den 

har en stålkärna. Diametern på vajern ska vara 4, 5 eller 6 mm och ha en säkerhetsfaktor på 8 

mot brottsgränsen av vajern [10]. 
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En lämplig vajer valdes till en 6 mm tjock vajer som har en brottgräns på 31,03 kN som med 

den existerande säkerhetsfaktorn på 1.95 och den krävande säkerhetsfaktorn på 8 ger en total 

säkerhetsfaktor på ca 16 [28]. 

4.4.10 Beräkningar, utformning och prisuppskattning av övre 
hjulinfästningen 
När den övre axeln och pelaren analyserades i Autodesk Inventor uppnåddes en maximal 

spänning på axeln till 𝜎𝜎𝑒𝑒 = 89.9 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑡𝑡 när stängerna utsätts för en last på 4591.1N med 

säkerhetsfaktorn 1.95 inräknad. Spänningsfördelningen kan ses i Figur 4.12: 

 
Figur 4.12: FEM-resultat av den övre axeln i Autodesk Inventor. 

Spänningarna som uppstår i pelaren som vid belastning visas i Figur 4.13, där den maximala 

spänningen blev 𝜎𝜎𝑒𝑒 = 99.8 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑡𝑡 med säkerhetsfaktorn 1.95 inräknat. 
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Figur 4.13: FEM-resultat av reaktionsspänningarna i pelare ifrån Autodesk Inventor. 

Materialet för axeln valdes till det allmänna konstruktionsstålet S235JR som har en sträckgräns 

på 225 MPa [23]. Detaljerade mått för axeln återfinns i Figur 9.17. Priset för stången uppskattas 

till ca 73 kr inklusive tillverknings- och monteringskostnader enligt Tabell 4.8 [26]. 

Ett lämpligt hjul till axeln ska klara en last på minst 4591 N. Hjulet som valdes en 

”Polyuretanrulle 21” från Hjulex med artikelnummer 793112 med diametern 75 mm som klarar 

en last på 600 kg. Priset på detta hjul uppskattades till ca 111 kr inklusive monteringskostnader 

enligt Tabell 4.8. 
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4.4.11 Beräkningar och prisuppskattning av skena med vagnar och 
dess infästning i pelaren 
Till konstruktionen används en 1500 mm lång MSA15E skena med två vagnar, 220 mm ifrån 

varandra, för att ta upp momenten från lasten. Skenan beräknas kosta ca 2057 kr inklusive 

monteringskostnader enligt Tabell 4.8 [29]. 

Formlerna som användes för dimensionering av skruvförbanden mellan skenan och pelaren 

resulterade i att tjugofem M4 skruvar användes för att fästa skenan i pelaren.  

Det behövda åtdragningsmomentet 𝑀𝑀𝑠𝑠 och effektivspänningen 𝜎𝜎𝑒𝑒 för skruvförbanden 

beräknades till: 

𝑀𝑀𝑠𝑠 = 0.2 𝑁𝑁𝑚𝑚 

𝜎𝜎𝑒𝑒 = 55.2 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑡𝑡 

För skruvförbanden valdes en hållfasthetsklass på 8.8 eftersom sträckgränsen är större än 

effektivspänningen, 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒 > 𝜎𝜎𝑒𝑒. 

4.4.12 Beräkningar, utformning och prisuppskattning av infästning 
mellan skena och gafflar 
Till infästningen mellan konstruktionens gafflar och skena användes 370 mm långa 50x30x4 

U-balkar. Analys i Autodesk Inventor gav en maximal spänning på 𝜎𝜎𝑒𝑒 = 48.42 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑡𝑡 när 

balkarna utsätts för en last på 2295.5 N samt ett moment på 1109.5 Nm. Spänningsfördelningen 

för en U-balk visas i Figur 4.14. 
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Figur 4.14: FEM-resultat av analys på U-balk i Autodesk Inventor. 

U-balkarnas material valdes till aluminium med legeringen EN 6060 T6 med en sträckgräns på 

170 MPa [30]. Detaljerade dimensioner för U-balken visas i Figur 9.15 och Figur 9.16.  Priset 

för U-balkarna uppskattas till ca 194 kr/st enligt Tabell 4.8. 

Beräkningen av U-balkens skruvförband resulterade i att sex M8 skruvar användes på den ena 

sidan för att klara den radiella lasten på 2295 𝑁𝑁 och den axiella kraften på 5043.2 𝑁𝑁 där 

lasterna inkluderade en säkerhetsfaktor på 1.95. På motsatt sida används åtta M5 skruvar för att 

ta upp samma last.  

För M5 skruvarna beräknades det behövda åtdragningsmomentet 𝑀𝑀𝑠𝑠 och effektivspänningen 

𝜎𝜎𝑒𝑒 till: 

𝑀𝑀𝑠𝑠 = 4.7 𝑁𝑁𝑚𝑚 

𝜎𝜎𝑒𝑒 = 590.8 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑡𝑡 
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För skruvförbandet valdes en hållfasthetsklass på 10.9 för att hålla god säkerhetsmarginal till 

sträckgränsen. 

För M8 skruvarna beräknades det behövda åtdragningsmomentet 𝑀𝑀𝑠𝑠 och effektivspänningen 

𝜎𝜎𝑒𝑒 till: 

𝑀𝑀𝑠𝑠 = 15.9 𝑁𝑁𝑚𝑚 

𝜎𝜎𝑒𝑒 = 485.9 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑡𝑡 

Åtdragningsmomentet kan jämföras med det rekommenderade åtdragningsmomentet på 26.6 

Nm [17]. En hållfasthetsklass på 8.8 valdes eftersom sträckgränsen är större än 

effektivspänningen, 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒 > 𝜎𝜎𝑒𝑒. 

4.4.13 Beräkningar, utformning och prisuppskattning av bärande 
axel 
När den bärande axeln och pelaren analyserades i Autodesk Inventor uppnåddes en maximal 

spänning på axeln till 𝜎𝜎𝑒𝑒 = 64.3 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑡𝑡 när axeln utsattes för en last på 2295.5 N med 

säkerhetsfaktorn 1.95 inräknad. Spänningsfördelningen kan ses i Figur 4.15: 

 
Figur 4.15: FEM-resultat av bärande axel i Autodesk Inventor. 
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Materialet för axeln valdes till det allmänna konstruktionsstålet S235JR som har en sträckgräns 

på 225 MPa [23]. Detaljerade mått återfinns i Figur 9.18. Priset för axeln uppskattades till ca 

68 kr inklusive bearbetningskostnader och monteringskostnader enligt Tabell 4.8. 

4.5 Sammanställning av beräkningar 
I Tabell 4.7 sammanställs de maximala spänningarna som uppstår i konstruktionens intressanta 

delar när konstruktionen belastas med maxlasten på 100 kg. 

Tabell 4.7: Sammanställning av spänningarna för konstruktionens intressanta delar. 

 

Utifrån tabellen framgår det att vissa delar är nära sträckgränsen. Den del som är närmst sin 

sträckgräns är skruvförbandet till det övre vinkelstålet, med en säkerhetsfaktor på 2.03.  
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4.6 Prisuppskattning 
Från dimensioneringsfasen uppskattades priserna för varje detalj. I detta kapitel beräknades 

totalkostnaden genom att summera de uppskattade priserna med avseende på material-, 

bearbetning-, monteringskostnader. 

Priserna för materialen och delarna baserades på leverantörers prislistor av komponenterna eller 

liknande komponenter. Pris för lyfthissen och hjulen baserades på det pris som hittades under 

dimensioneringsfasen. 

Bearbetningstiderna och monteringstiden uppskattades genom diskussion. Arbetskostnaderna 

baserades på Kalkylering av bearbetningskostnader (2008) av S. Tingbratt [31].  
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Tabell 4.8: Ekonomisk sammanställning för lyftvagnen. 

 

Från Tabell 4.8 framgår det att lyftvagnens totalpris kommer uppnå ca 13 000 kr exklusive 

lyftgafflarna. 
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4.7 Jämförelse av lyftvagnar 
När lyftvagnen jämförs med Newton vagnen syns att priset för den framtagna vagnen är 

betydligt lägre samtidigt som den är mindre och väger mindre, vilket gör lyftvagnen mer 

lättmanövrerad. 

Jämförelser visar också att konstruktionens lyfthastighet är jämnvärdig med Newton-vagnen 

när den vevas med en hastighet på ca 120 RPM [32]. 

Tabell 4.9: Jämförelse av specifikationer för framtagen lyftvagn och Newton vagnen. 

 
4.8 Resultat frågeställning 
Resultatet från arbetet är att en kostnadseffektiv lyftvagn kan konstrueras för att klara en 

maxlast på 100 kg genom användning av standardkomponenter där hållfastheten kontrolleras 

och simuleras med analytiska och numeriska modeller. Genom att minska lyftvagnens storlek 

blir lyftvagnen billigare, mer lättmanövrerad samt mer lättanvänd.  

Lyftvagnen är dimensionerad för att klara maxlasten. Delen med minst säkerhetsfaktor till 

sträckgränsen beräknades till 2.03. För att säkerställa lyftvagnens hållfasthet behövs ytterligare 

analyser.  
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5. Diskussion 
Detta kapitel diskuterar resultaten som också jämförs med arbetets syfte. I denna del 
diskuteras även arbetssättet, hållbarhetsaspekter, risker med implementeringen och 
lärdomar från arbetet. 

Utifrån de erhållna resultaten ansågs målet uppnått, både design- och beräkningsmässigt.  

Vid jämförelse av den framtagna lyftvagnen och Newtons lyftvagn framgick det att den nya 

vagnens pris, dimensioner och vikt var betydligt bättre. Det är framförallt det låga priset som 

gör att vagnen är mer tilltalande för kunden, vilket troligtvis kommer att öka försäljningen av 

lyftvagnar i samband med köp av Nordens maskiner. Att vagnen också är liten gör den mer 

lättmanövrerad och hanterbar i trånga utrymmen. Dimensionerna gör det även möjligt att köra 

konstruktionen genom en vanlig dörr vilket det inte var med Newtons lyftvagn.  

En av nackdelarna med den framtagna lyftvagnen är att det är mindre ergonomiskt att manuellt 

veva upp eller ner gafflarna än att trycka på en knapp. Lyfthastigheten för den manuella 

lyfthissen kan också vara långsammare beroende på den hastighet operatören vevar med. 

Fördelen med den manuella vevningen är att det är enklare att finjustera hissningen utav 

gafflarna.  

Alla krav och önskemål från kravspecifikation har följts utom önskemålet av att eliminera de 

externa vagnarna. Anledningen till att denna punkt inte har uppfyllts beror på flera faktorer som 

att vagnen hade blivit mer svårmanövrerad, tagit mer plats samt blivit mer komplex. I kapitel 7 

diskuteras denna punkt vidare om hur man kan arbeta vidare för att minska problemen med de 

externa vagnarna.  

5.1 Resultat utifrån frågeställning 
Projektets primära fråga handlade om att konstruera en lyftanordning som är kostnadseffektiv 

samtidigt som den klarar en maxlast på 100 kg. I detta arbete hade kostnaden kunnat reduceras 

ytterligare genom att dimensionera ned vissa komponenter och delar, men för att bibehålla ett 

tilltalande utseende har vissa delar överdimensionerats. 

Genom att använda mestadels standardkomponenter som balkar och skruvförband har priset 

hamnat på en låg nivå. I konstruktionens ritningar användes standarder vid måttsättning, 

ytjämnheter och toleranser för medel noggrannhet. Från prisuppskattningar där 

materialkostnader, bearbetningskostnader, monteringskostnader inkluderades beräknades 

lyftvagnen kosta ca 13 000 kr vilket understiger den tillåtna budgeten på 60 000 kr. 
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När lyftvagnen designades och dimensionerades hölls det alltid i åtanke att den skulle vara 

lättmanövrerad, ergonomisk och användarvänlig. Ett exempel på detta är att vagnens storlek är 

liten jämfört med Newton vagnen för att den ska vara lättstyrd och lättmanövrerad. Ett annat är 

att både lyfthissen och handtagen har placerats i en bekväm höjd. Vagnen har också designats 

så att det är lätt att förflytta vagnen utan att man riskerar att slå i benen i vagnen. 

Trots dessa faktorer i åtanke är det svårt att avgöra hur säker och användarvänlig konstruktionen 

är utan att först utföra grundliga tester för den vilket har varit ett stort hinder i detta arbete. I 

testerna kan det studeras bl.a. hur stabil konstruktionen är i form av nedböjningar, svajning av 

lyftvagnen och hur lättmanövrerad konstruktionen är. Framförallt bör de olika delarna testas 

vid maxlast för att se att allting håller. Trots att de ska hålla teoretiskt är det inte helt säkert att 

de håller i verkligheten. 

5.2 Datainsamling, konceptgenerering och koncepturval 
Utvecklingen av lyftanordningen baserades främst på den kravspecifikationen som erhölls från 

företaget. Eftersom missuppfattningar är ett av de främsta problemen inom 

produktutvecklingsprocessen var det viktigt att båda parter var överens och hade en gemensam 

bild över målet. Från start fanns det vissa delar inom kravspecifikationer som missuppfattades, 

bl.a. konstruktionens pris och val av detaljer. Detta ledde till att arbetets start gick i en riktning 

där många av detaljerna och komponenter designades och dimensionerades fritt. Efter ett tidigt 

konstruktionsmöte med Norden gavs bra återkoppling från flera konstruktörer som tydliggjorde 

det kommande arbetet. Från mötet erhölls bl.a. de priser och säkerhetsfaktorer som skulle 

användas. På mötet gavs även information om att standardkomponenter och skruvförband bör 

användas i största möjliga utsträckning. 

Eftersom arbetet var ett konstruktionsarbete var det problematiskt att hitta tidigare arbeten och 

information inom det aktuella området. För litteraturstudierna valdes därför lämpliga 

delkategorier ut och studerades på var för sig vilket förenklade datainsamlingen. All nödvändig 

information om dessa områden kunde hittas i lämpliga källor som t.ex. kurslitteratur, 

patentsökningar och websidor. 

  



 

97 
 

Under konceptutvecklingsfasen fanns det vissa naturliga brister, varav den ena var att 

utvecklingslaget endast bestod av två personer. Detta minskade kreativiteten och därmed den 

interna sökningen eftersom metoder som brainstorming och Gallery Method ger bättre resultat 

i större grupper. Tidsplanen för arbetet hade dessutom ett högt tempo för att möjliggöra att 

projektet färdigställdes i tid, vilket ledde till att alla lösningsområden inte analyserades samt att 

alla externa källor inte hann utforskas. 

I koncepturvalen gjordes många antaganden eftersom det var svårt att hitta pålitliga källor. 

Detta ledde till att flera områden i de tidiga faserna av ”concept screening” och ”concept 

scoring” är betygsatta efter diskussioner och personliga åsikter vilket även om de verkade 

rimliga kan vara eventuella felkällor eftersom betygen inte är fullständigt objektiva. 

5.3 Preliminär konstruktionsfas 
De prelimära modellerna av lyftvagnen baserades på datainsamlingen samt den lyftvagn som 

användes av Norden när arbetet utfördes. I den tidiga utvecklingsfasen var det tänkt att en enkel 

kugghjulsväxel skulle vara grunden till vagnens lyft och sänk funktioner. Lösningen 

förkastades efter ett konstruktionsmöte på Norden där nya, billigare och mindre komplexa 

alternativ diskuterades fram. 

5.4 Primär konstruktionsfas 
Efter designen av lyftvagnen hade korrigerats var lyftvagnen mer simpel i designen än tidigare. 

Lyftvagnen var konstruerad för att vara kostnadseffektiv genom att använda mycket billiga 

standardkomponenter som möjligt i form av balkar och skruvförband. 

För att komma fram till lyftvagnens slutliga lyft- och sänkmetoder utfördes ytterligare en 

konceptgenerering baserad på feedbacken från Norden. Skillnaden mellan den nya 

konceptgenereringen och den gamla var att urvalsprocessen var mer utarbetad än tidigare och 

mer faktabaserad eftersom t.ex. pris och specifikationer fanns mer tillgängliga. De konceptet 

som var mest kvalificerat att gå vidare skickades sedan till Norden för ytterligare feedback för 

att de skulle vara nöjda med de val som gjordes. Norden föreslog att använda en redan färdig 

lösning för lyftning och sänkning för att göra konstruktionsarbetet simplare och att den färdiga 

lyfthissen redan hade CE-märkning. 
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I den industriella designen användes främst DFM under utvecklingsarbetet för att hålla antalet 

komponenter nere, ha en enkel montering och använda standardkomponenter. I senare delar av 

utvecklingsarbetet användes industriell design för att göra konstruktionen användarvänlig, och 

efterlikna nordens övriga maskiner gällande färg och materialval. 

5.5 Dimensioneringsfas 
I dimensioneringsfasens start utfördes FEA för hela konstruktionen för att få en överblick över 

konstruktionens mest kritiska områden. Eftersom endast de kritiska områdena var intressanta 

sattes uppskattade krafter ut och vagnens hjul låstes vilket ansågs vara bra nog för att få de 

önskvärda resultaten. Spänningarna för den här simulationen uteslöts från figurerna eftersom 

de inkluderade för grova approximationer. 

Lyftvagnen konstruerades för att klara en maximal extern last på 100 kg. Egenvikten för hela 

konstruktionen höll sig nära 60 kg och det var denna vikt som användes i beräkningarna. 

Samtliga av konstruktionens spänningar beräknades för en last som inkluderade en 

säkerhetsfaktor på 1.95. Säkerhetsfaktorn kom ifrån att den inkluderade en säkerhetsfaktor på 

1.5 vilket följer maskindirektivets riktlinjer för lyftanordningar samt en säkerhetsfaktor på 1.3 

som lades till eftersom konstruktionen behandlar dynamiska laster. Enligt Nordens anvisningar 

uteslöts även utmattning från beräkningarna eftersom konstruktionen antas utsättas för ett lågt 

antal cykler.  

I de av konstruktionens delar, framförallt de mer kritiska delarna, utfördes både 

handberäkningar och numeriska beräkningar i form av FEM-analyser. Detta var viktig för att 

se att beräkningarna överensstämde, samt att de antaganden som gjordes för de analytiska eller 

numeriska beräkningarna gav trovärdiga resultat. 

För vissa detaljer gjordes inga analytiska beräkningar eftersom de antingen var för komplexa 

eller hade tillräckligt simpla randvillkor för att vara tillförlitliga. 

Det svåraste med analyserna var att anta bra randvillkor och laster på konstruktionens delar. 

T.ex. för den främre balken antogs det att balken endast böjs kring x-axeln trots att i 

verkligheten kommer den utsättas för både böjning kring x-axeln och vridning kring z-axeln. 

Anledningen till att vridningen uteslöts för delen var att vridningen var försumbar i förhållande 

till böjningen.  
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Under dimensioneringsfasen dimensionerades dalarna i en iterativ process. Delarna utgick ifrån 

den design som togs fram i konstruktionsfasen och ändrades allteftersom spänningarna 

beräknades eller att nya skruv och svetsförband togs fram. Vissa av delarna optimerades för att 

vara så billiga som möjligt och vissa delar dimensionerades rent designmässigt för att 

konstruktionen skulle ha ett tilltalande utseende eller få låga spänningskoncentrationer. 

För de formler som har använts dimensioneringen av skruvförband har vissa värden antagits. 

De värden som antogs var att säkerhetsfaktorn för kraften 𝜓𝜓 var 1.5, friktionen i skruvens gänga 

antogs som 0.2 och friktionen mellan skruvhuvud och kontaktytan antogs som 0.8 eftersom 

värdena är vanligt förekommande för skruvar. 

Töjningar av materielat är något som inte har inkluderats i rapporten. Anledningen till detta är 

att nedböjningen i pelaren var liten när den var utsatt för den maximala lasten. Generellt sett 

utsätts konstruktionen för små laster, ca 20-30 kg, vid normalt bruk och även vid maxlasten 

anses det vara en relativt liten last till vad som brukar förekomma inom industriarbete.  

5.6 Hållbar utveckling & etiska sammhälliga aspekter 
Inom aspekten för hållbar utveckling är den nya lyftvagnen bättre än Newton vagnen, framför 

allt eftersom den inte använder batterier som innehåller flera skadliga kemiska ämnen.  

Genom att dimensionera vagnen mindre krävs också mindre materialåtgångar och att använda 

standardkomponenter minskar överflödiga bearbetningar som annars skulle uppstått vid 

tillverkningen. Den låga vikten på komponenterna minskar också miljöpåverkan från 

transporter.  

Den nya lyftvagnen kommer troligtvis att förbättra arbetsförhållandena i de fabriker som 

använder Nordens maskiner. Detta eftersom fler företag troligtvis kommer vilja investera i den 

billigare lyftvagnen vilket minskar den risk av skador på människor och maskiner som manuell 

nertagning av behållaren medför. Lyftvagnen är för företagen en ekonomiskt långsiktig satsning 

som kommer att göra bytet av behållaren till en säkrare och smidigare arbetsprocess.  

5.7 Kunskaper och färdigheter 
Ett av de största problemen som uppkom i arbetet var strukturen under beräkningarna och 

strukturen på rapporten. Om arbetet hade planerats bättre gällande beräkningarnas ordning hade 

vissa beräkningsiterationer undvikits. Rapportskrivningen hade också underlättats om bättre 

mallar använts till rapportskrivningen samt om mer struktureringstid lagts under den tidiga 

rapportskrivningen.   
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Utöver planeringskunskaper har mycket redan befintliga kunskaper använts, t.ex. CAD, 

hållfasthetslära och produktutveckling. Med tanke på storleken av det här konstruktionsarbetet 

har dessa kunskaper utvecklats kraftigt tillsammans med våra färdigheter inom strukturanalys. 

Arbetet har utvecklat våra kunskaper om hur det är att arbeta med större projekt, lika de arbeten 

som stöts på i arbetslivet som konstruktör under tidspress och stort eget ansvar.  
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6. SLUTSATS 
I detta kapitel dras slutsatser i förhållandet till syftet. 

Genom att använda standardkomponenter och detaljer kan en lyftanordning designas och 

dimensioneras för en last på 100 kg. Utöver standardkomponenterna visar det sig att genom att 

dimensionera konstruktionen för användning av skruvförband istället för svetsning reduceras 

kostnaderna.  

Att designa lyftvagnen liten jämtemot övriga lyftvagnar reducerar priset samtidigt som 

manövrerbarheten gynnas. Genom väl placerade handtag och en välplacerad lyfthiss gynnas 

användarvänligheten och ergonomin vilket leder till att konstruktionen kan användas utan större 

ansträngning. 

Konstruktionen följer maskindirektivets anvisningar för dimensionering av lyftvagnar och bör 

därför vara säker att användas. Trots detta krävs det att lyftvagnen testas innan storskalig 

tillverkning eller försäljning för att säkerställa att konstruktionen är tillförlitlig. 

Att inte kunna utföra tester och att sakna tillgång till riktiga prislistor hos leverantörer har varit 

en stor begränsning när lyftvagnen konstruerades och prisuppskattades. Att ha tillgång till detta 

hade gjort att de framtagna resultaten var mer tillförlitliga.  

Detta arbete ger möjligheter för fortsatt arbete som kan inkludera testning, ytterligare 

priseffektivisering och eventuell revidering av de svagare delarna. 
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7. REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 
Detta kapitel ger förslag på hur framtida arbete kan utföras för att förbättra lösningen. Här 

ges även alternativa lösningsförslag angående hur problemen med de externa vagnarna kan 

reduceras. 

Den första och viktigaste delen som inte kunnat utföras i detta arbete p.g.a. tidsbrist är att 

tillverka och testa lyftvagnen för att se om den fungerar i verkligheten samt att se om 

monteringen känns smidig. Även om lyftvagnen teoretiskt håller är det viktigt att utföra sådana 

tester för att säkerställa att beräkningarna och simulationerna är korrekta. Människor kommer 

att arbeta med konstruktionen och det är viktigt för deras säkerhet att lyftvagnen inte brister. 

Om det uppstår höga spänningskoncentrationer i vissa delar bör dessa ses över och 

dimensioneras om. 

Nästa stora del handlar om att eliminera de externa vagnarna. För detta hade hållare kunnat 

implementeras på lyftvagnens pelare. Nackdelen med detta är att stabilitet och 

manövreringsförmågan minskar. Lyftvagnens komplexitet ökar och dess delar hade behövt 

tillverkas i rostfria material samtidigt som konstruktionen hade varit klumpig att använda. En 

rekommendation är att istället lägga framtida resurser på att dimensionera om och ändra 

vagnarna för att erhålla ett lägre pris. 

Trots att den nya vagnens pris kraftigt understiger Newton-vagnen kan priset sänkas ytterligare. 

Detta kan ske genom optimering utav delarna vilket skulle dra ned på storleken av vissa delar 

och komponenter och därmed leda till billigare inköp. Vissa skruvförband kan också 

dimensioneras om och flyttas för att underlätta monteringen av lyftvagnen och på så sätt spara 

pengar. Andra sätt att sänka priset ytterligare skulle kunna vara att använda billigare skenor och 

en billigare lyfthiss. 

Hur viktig designen är jämtemot funktionalitet för kunden är en av faktorerna som bör hållas i 

åtanke om delar dimensioneras om. Även om det är möjligt att dra ned kostnaderna finns risken 

att vagnen rent designmässigt inte är tilltalande för kunden. 
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9. BILAGOR 

 
Figur 9.1: Ritning till hållare för framhjulen 
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Figur 9.2: Ritning för framben 
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Figur 9.3: Ritning för höger vertikalbalk 
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Figur 9.4: Ritning för vänster vertikalbalk 
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Figur 9.5: Ritning för bakre hjulhållare 
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Figur 9.6: Ritning för vänster sidobalk 
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Figur 9.7: Ritning för höger sidobalk 



 

113 
 

 
Figur 9.8: Ritning för vinkelstål 1 
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Figur 9.9: Ritning för vinkelstål 2 
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Figur 9.10:Ritning för vinkelstål 3 
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Figur 9.11: Ritning för handtag 
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Figur 9.12: Ritning för höger stöd 
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Figur 9.13: Ritning för vänster stöd 
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Figur 9.14: Ritning för pelare 
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Figur 9.15: Ritning för höger U-balk 
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Figur 9.16: Ritning för vänster U-balk 
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Figur 9.17: Ritning för övre bärande axel 
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Figur 9.18: Ritning för bärande axel 
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Figur 9.19: Ritning för sammansättning vänster framhjul 
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Figur 9.20: Ritning för sammansättning vänster framhjul 
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Figur 9.21: Ringint för sammantällning av gaffar 
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Tabell 9.1: Stycklista till färdig lyftvagn 
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Figur 9.22: Toppvy av sammanställningsritning 
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Figur 9.23: Främre vy av sammanställningsritning 
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Figur 9.24: Sidovy av sammanställningsritning 
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Figur 9.25: Detaljvyer från sammanställningsritningarna 
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