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Förord 
Det här examensarbetet med omfattning 15 högskolepoäng ska projektgruppen 
tillsammans med företaget Cresto AB utveckla ett testsystem för funktionstest av 
bromskraft i ett nedfirningsdon. 
 
Projektgruppen har arbetat med olika prioriterade delar i en 
produktframtagningsprocess för att utveckla och kunna presentera ett användbart 
produktförslag för en testrigg för funktionstest av nedfirningsdon. 
Det har gjorts som sista steg i vår utbildning för att bli maskiningenjörer på 
högskolan i Halmstad. Under hela vår utbildning har vi fått en mängd nya 
kunskaper vilket har varit en stor hjälp för oss, framförallt i detta arbete.   
 
Stort tack till alla lärare som har hjälpt oss hela vägen och bidragit till en ökad 
kunskapnivå. Men framförallt ett stort tack till vår handledare Johan Wretborn 
som hjälpt oss då problematiken uppstått.  
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Sammanfattning 
Arbetet är gjort tillsammans med fallskyddsföretaget Cresto AB som ville ha hjälp 
med att konstruera en testmaskin vars syfte är att funktionstesta bromskraften för 
ett av deras nedfirningsdon, Res-Q DD, med hänsyn till hastighetskrav från 
standarden EN 341:2011. Det togs fram ett antal olika lösningsförslag på hur 
maskinen skulle konstrueras så att standarden  
EN 341:2011 samt Crestos kravspecifikation skulle tillfredsställas, varav det bästa 
alternativet togs vidare i arbetet. Ett färdigt konstruktionsunderlag har genomförts 
där konceptet visualiseras i form av digitala prototyper, framtagna i Catia V5. I 
konstruktionsunderlaget redovisas komponentval, kostnadsundersökning samt en 
SWOT-analys på produkten. Denna konstruktion är en nyskapande produkt där 
liknande resultat inte förekommer på marknaden på grund av att antalet tillverkare 
av nedfirningsdon är så pass få både i Europa och resten av  
världen.  
  
Övergripande metod som används är Fredy Olssons princip och 
primärkonstruktion där en del modifiering i form av tillägg har använts för att 
förenkla arbetet och skapa en tydligare struktur. 
 
Detta arbete fokuserar endast på konstruktion där vidareutveckling av mjukvara 
och programmering går att fortsätta med. 
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Abstract 
The work was done together with the fall protection company Cresto AB who 
wanted help with construct a testmachine whose purpose is to test the brake force 
for one of their functions abseiling device, Res-Q DD, with regard to speed 
requirements from the standard EN 341: 2011. The a number of different 
solutions were developed on how the machine would be designed so that the 
standard EN 341: 2011 and Cresto's requirement specification would be satisfied, 
of which the best option was taken on at work. A completed design document has 
been implemented there is visualized in the form of digital prototypes, developed 
in Catia V5. In the construction documentation component selection, cost 
investigation and a SWOT analysis are reported on the product. This design is an 
innovative product where similar results do not occur on the market due to the fact 
that the number of manufacturers of descending devices is so few in both Europe 
and the rest 
world. 
  
The overall method used is Fredy Olsson's principle and primary construction 
there part modification in the form of additions has been used to simplify the work 
and create a clearer structure. 
 
This work focuses only on construction where further development of software 
and programming can be continued. 
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1. Inledning 
Projektet är ett arbete mot företaget Cresto AB, Halmstad, med fokus på att 
konstruera en testmaskin som prövar bromskraften i deras nedfirningsdon. I detta 
avsnitt presenteras företaget samt en bakgrund till problemet med mål, syfte och 
avgränsningar. 
 

1.1 Företagspresentation 
Cresto AB grundades 1999 och har sedan 2002 varit en del av Bergman & Beving 
Group. Bergman & Beving Group levererar förnödenheter och komponenter till 
industri- och byggsektorn i norra Europa. Cresto AB utvecklar och tillverkar 
fallskyddsutrustning som ska få den professionella höjdarbeten att känna 
självförtroende i sin yrkesroll, som kan uppfattas både spännande och farligt. 
Därför är produkterna designade med avseende på robusthet och tufft användande. 
Cresto AB är marknadsledande i norden, men även ledande globalt inom 
räddningsutrustning med 80 000 sålda enheter till vindkraftsindustrin (Cresto). 
 

1.2 Bakgrund 
1.2.1 Arbete på hög höjd  
I med att frågan för miljö och den globala hållbarheten tar en allt större roll i våra 
liv, så har det på sistone forskats mycket om energi, speciellt miljövänliga 
alternativ som inte påverkar miljön negativt och inte påverkar växthuseffekten, 
och mycket talar för ökad användning av förnybar energi, bl.a. vindkraft. Boyle, 
G. (2004) beskriver bland annat i sin bok om förnybar energi att om vi vill minska 
koldioxidutsläppen och växthuseffekten måste vi i framtiden rikta oss mera på 
förnybar energi. Vindkraftverk är nu en av de mest avancerade konstruktioner 
man kan bygga, som kräver mycket forskning då den berör många vetenskapliga 
områden. 
 
Att arbeta på höga höjder, som vindkraftverken, är inget arbete som är utan risker. 
Det är ett riskabelt arbete som kräver stor säkerhet och avancerad teknik som kan 
hjälpa arbetarna att hålla sig säkra för båda vid nödsituationer och 
underhållsarbete. Manwell, J. F., McGowan, J. G., & Rogers, A. L. (2010) 
beskriver konstruktionen på vindkraftverk: att desto högre konstruktion och större 
propeller desto större genererad energi. Samtidigt beskrivs den höga risken man 
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utsätts för vid underhållsarbete och att det kan uppstå nödsituationer som kräver 
teknik och hjälpmedel med hög säkerhet som ska se till att arbetarna kan ta sig 
ned levande och med så liten skaderisk som möjligt, riskerna för fall är stora vid 
arbete under dessa förhållanden och slutar oftast katastrofalt, och i värsta fall med 
dödsfall. 

 
1.2.2 Nedfirningsdonet 
Nedfirningdonet är en enhet som tillverkas av Cresto 
AB, produkten som är i fokus är från deras Res-Q serie.  
(se figur 1). Produktens uppgift är att se till att 
användaren, från en hög höjd, ska kunna ta sig ner till 
marken på ett så säkert sätt som möjligt. 
Nedfirningsdonet består av en mekanisk broms som 
bromsar linan helt automatiskt, donet har ett inbyggt 
bromssystem som ska kunna bromsa ner en vikt på upp 
till 350kg med ett avstånd som är varierande uppemot 
900 meter där den maximala hastigheten ska vara mellan 
0,4 m/s till 2,5 m/s. Detta är hastighetsintervallet som 
beräknas vara säkert för användaren att färdas neråt med 
(Cresto). 
 
1.2.3 Standard för nedfirningsdon 
I Europa testas nedfirningsdon mot standarden EN 341:2011 vilken inkluderar en 
följd av kvalitativa tester på produkten. Tester som utförs i enlighet med EN 
341:2011  är uthållighetstest både dynamiskt och statiskt samt energi-, och 
funktionstest (Satra, 2019). I Sverige benämns standarden “Personlig 
fallskyddsutrustning SS-EN 341:2011 - Nedfirningsdon” (SIS, 2019). Standarden 
innefattar krav på design, material och konstruktion för produkten vilket 
kombineras med tillverkarens specifikation av minimum och maximum nominell 
last vid användande.  I standarden SS-EN 314:2011 finns ett illustrerat exempel 
på en testmaskin för nedfirningsdon med ingående komponenter (se figur 2). 

Figur 1.1. Nedfirningsdonet, Res-Q 
DD. 
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Figur 2. SS EN 341:2011 illustrerat exempel på testrigg för nedfirningsdon. 
 
1.2.4 Maskinsäkerhet 
Vid tillverkning av en ny produkt ansvarar tillverkaren för att produkten i fråga 
inte vållar person- eller sakskador. Det betyder att tillverkaren ansvarar för de alla 
typer av skador förorsakade av produkten oavsett orsak varför skadan uppstått 
(Karlebo, 2015). 
   
Vid tillverkning av maskiner finns ett övergripande maskindirektiv som samtliga 
medlemsländer i EU är skyldiga att följa. Direktivet är framtaget för att skydda 
människors hälsa, säkerhet och miljö och berör främst produktsäkerhet och 
produktansvar och måste integreras i produktframtagning från konstruktion till 
användning (Karlebo, 2015). 

 
Att följa Europeisk EN standard eller motsvarande är en förutsättning för att 
komma in på marknaden och ett bra sätt att som tillverkare certifiera sin produkts 
uppfyllande av säkerhetskrav (Karlebo, 2015). 
 
I Sverige implementeras maskindirektivets krav i lagstiftningen genom 
arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2008:3 (SIS, 2019). Föreskriften vänder sig 
både till yrkesmässig och privat utövande. (Arbetsmiljöverket, 2019).  
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1.3 Problemformulering 
I dagsläget finns ingen testrigg för nedfirningsdon på marknaden på grund av en i 
nuläget för liten efterfrågan och för att konkurrerande tillverkare inte delar med 
sig av sina lösningar.  Att utveckla en testrigg är nödvändigt för företagets 
fortsatta tillverkning och utveckling av nedfirningsdon, då det är krav på att 
produkterna behöver produktionstestas och certifieras. Detta resulterar i mer 
kvalitativa produkter och framförallt en högre säkerhet vid användning.  

 
1.4 Syfte    
Det här arbetet syftar till att konstruera en ny testrigg hos företaget Cresto AB. 
Testriggen kommer att testa bromskraften för ett nedfirningsdon med hänsyn till 
hastighetskrav från standarden EN 341:2011, vilken även påvisar krav för 
designen och konstruktionen av testriggen. 

 
Vårt arbete på konstruktionsdelen syftar på att konstruera en väl fungerande 
modell som ska ta hänsyn till de standarder och tester som konstruktionen 
kommer att genomgå. 

 

1.5 Mål  
Målet med projektet är att ta fram ett konstruktionsunderlag på en testmaskin, där 
man får en överblick över hur den kommer att se ut. Huvudmålet är dessutom att 
maskinen ska uppfylla kundens alla krav och önskemål för konstruktionen. 

 
Delmål: 

● Utföra ritningar på papper och skapa en CAD modell. 
● Uppfylla krav och önskemål. 
● Skapa en väl tänkt konstruktion som ska underlätta för senare 

utveckling, bland annat val av rätt mätinstrumenten. 
● Skapa en konstruktion som är lätt att förstå för att underlätta 

tillverkaren att bygga maskinen. 
 
 
 
 
 
 



5 
 

1.6 Avgränsningar 
● Tester och verifiering kommer inte att ingå i den här delen av rapporten. 
● Elektricitet och mjukvara kommer inte vara med i detta. 
● Arbetet omfattar inte framtagning av mätinstrument då företaget inte 

tycker det bör ligga i fokus just nu.  
● Konstruktionen kommer inte att byggas i slutet av detta examensarbete, 

men eventuellt byggas när företaget känner sig redo. 

 
1.7 Individuella ansvarsområden 
 
I projektet har det mesta arbetet gjorts tillsammans eftersom studenterna har 
liknande kunskaper och utbildningen har samma inriktning. Vissa stycken har 
delats upp för att på ett effektivare sätt utföra de olika delarna i arbetet, 
exempelvis inom teoretiska referensramen och metod delen. Även de delar som 
har skrivits inviduellt har projektgruppen gått igenom tillsammans för att 
diskutera och komma fram till de bästa resultaten 
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2. Teoretisk referensram 
2.1 Ergonomi 
Ordet Ergonomi kommer från grekiskans “ergon” och “nomos”, vilket betyder 
arbete. Begreppet handlar om samverkan mellan människa och maskin samt 
påverkande aspekter i dess omgivning. Ändamålet med ergonomi är att reformera 
en produkt/system för att gynna människan/användaren, med avsikt att motverka 
utmattning, olyckor, skador samt svårigheter. 
 
Kognitiv ergonomi handlar om ett samspel mellan människan och teknik. Syftet är 
att anpassa tekniken till vår kognitiva förmåga, d.v.s. att se, höra, förstå, minnas 
och fatta beslut (SKL). 

 
2.2 Catia 
Catia, Computer Aided Three Dimensional Interactive Application, är utvecklat 
av Dassault Systemes och är idag en världsledande programvara inom teknik och 
design när det gäller produktframtagning av 3D-modeller.  
 
Verktyget förekommer främst som ett populärt program hos flera stora företag 
inom flygplans- och bilindustrin, men även som undervisningsmaterial i skolor.  
Programmet används för att designa, simulera, analysera och tillverka produkter 
inom en oändlig mängd olika kategorier utefter behov (3Ds Academy). 
 

2.3 Semantik 
Ordet semantik är ett grekiskt ord och det betyder “tecken”, men inom design och 
industri tolkar man det på ett annat sätt alltså det betyder “ produktens sätt att 
framföra sig till användaren” och här tar man fyra olika punkter som identifierar 
en produkt från ett semantiskt perspektiv, punkterna är följande Anna W (2002). 
● Uttrycka  
● Uppmana 
● beskriva 
● identifiera  

En studie har gjorts via en enkät frågat några yrkesverksamma industridesigner 
om och på vilket sätt de använder sig av produktsemiotik i sitt arbete. Enkäten 
gick ut till 16 kontor över hela landet.  Kontoren som studien fick svar ifrån var 
geografiskt spridda från Göteborg till Umeå. Tiden då de som svarade tog sin 
examen låg mellan 1977 och 1996. De utbildade sig på Konstfack, Umeå 
Designhögskola och Royal College of Art i London. 
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Frågorna var om de fått utbildning i produktsemiotik, om de använde sig av den i 
sitt arbete och om de brukar ställa upp semiotiska värden i en checklista när de 
arbetar. En tydlig tendens bland svaren var att de uppfattade produktsemiotik som 
en viktig och självklar del i designarbetet, men att nästan ingen idag använde sig 
av semiotikens begrepp. En person berättade att de inte sätter upp semiotiska 
värden på en lista, utan att de istället beskriver dem med bilder eftersom ”... ord 
betyder alldeles för lite i detta sammanhang” Anna W(2002). 
I detta projekt kommer vi att konstruera en maskin som den kommer att användas 
dagligen av människor, vilket betyder att vårt arbete som konstruktörer och 
designers är att konstruera maskinen på ett sätt som användaren kan förstå sig på 
och kunna använda maskinen utan att ha stora funderingar och problem, därför det 
betyder att vi behöver använda semantiken vid designen enligt Rune Monö (Anna 
W, 2002). 
 
 

2.4 Mekaniska Konstruktioner  
Konstruktion är den viktigaste delen som en ingenjör måste jobba med och det 
avgör om en ingenjör är mogen för ett jobb och vilken nivå hen ligger på där kan 
man även se om hur bra fantasi och problemlösningsförmåga en ingenjör ligger i. 
maskiner och produkter som innehåller mer än en enhet eller del det vill säga ett 
system där olika enheter och delar samlas för att utföra ett syfte eller mål som 
användaren vill ha. Silveira, D (2012) 
 
En av de största komplexa maskiner som har någonsin funnits är jorden, den är ett 
komplex mekanisk system som har funnits sen skapelsen, det vill säga att många 
av många maskiner som tillverkas nu och förr har tagits inspiration från jordens 
mekaniska system. Silveira, D (2012) 
 
Konstruktioner och speciellt de mekaniska konstruktioner brukar vara som projekt 
där en enskild eller mer än en person som ska ansvara för att utföra, där oftast 
man jobbar för att uppnå ett syfte eller mål som kund eller arbetsledaren vill ha, 
därför för att en konstruktion projek ska lyckas så behöver man sätta planer för 
allt som rör projektet där ska det finnas planer på hur länge det ska ta och vilka 
material man ska använda och detta kallas för konstruktion project 
management.  Winch, G. M. (2010) 
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3. Metod 
3.1 Övergripande metod 
Projektgruppen har valt att utgå ifrån och följa Fredy Olssons metod (1995) för att 
genomföra projektet. Fredy Olssons metod behandlar det tidiga, inledande 
konstruktionsarbetet där metoden delas upp i två olika delar, principkonstruktion 
och en primärkonstruktion. Ur denna metod väljs relevanta delar ut. Under 
projektets gång kommer ytterligare metoder integreras, där modifieringar i form 
av tillägg och borttagning kommer ske.  
 
Projektgruppen har med hjälp av valda metoder kombinerat ett flödesschema som 
ska vara underlag för projektet, (se figur 3). 
 

 
 
Figur 3. Övergripande metod över projektets uppbyggnad. 

 
3.2 Metoddiskussion 
Här tar vi upp dem olika metoderna som vi använde under arbetsgång. Vi går 
igenom kortfattat innebörden av dessa metoder.   
 
3.2.1 Gantt-schema 
David G. Ullman (2010) skriver att det bästa sättet att göra ett schema för 
produktutveckling är att verkställa ett Gantt-schema, sorts flödesschema, i början 
av projektet. Schemat har en tidsaxel och ett rutnät där en ruta beskrivs som en 
tidsenhet, oftast en vecka eller månad. Uppställning av varje aktivitet förekommer 
där, antal ifyllda rutor varierar för de olika aktiviteterna och förmedlar när och 
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under vilken tidsperiod aktiviteten ska utföras och vara klar. För att se hur 
projektet är schemalagt se bilaga 6. 
 
3.2.2 Möten och handledning 
Kommunikation under hela projektet är oerhört viktigt. Detta görs bland annat 
genom möten för konstruktionsgenomgångar. Vilket kan bygga på den kallade 
Stage-Gate-metoden där möten hålls mellan olika konstuktionsfaser för att besluta 
om man ska fortsätta med en vald konstruktion eller gå bakåt till föregående steg 
(Ullman 2010).  
 

3.2.3 Litteratursökning 
I dagsläget förekommer det många olika knep på hur man söker i databaser för att 
uppnå det bästa sättet att hitta relevanta källor. Booleska operationer kan användas 
för att exempelvis kombinera, hålla isär eller utesluta ord vid databassökningar.  
 

3.2.4 POME-metoden:  
Fredy Olsson (1995) säger att POME-metoden är en erkänt bra metod för att 
kategorisera sina kriterier vid ett konstruktionsprojekt. Metoden går ut på att man 
viktar kraven mot varandra och delar upp dem i kategorier. De fyra kriterieslagen 
är:  
 
• Process (P): Har med procedurer, verksamheter, presentationer etc. att göra.  
• Omgivning (O): Har med utrymme, miljötålighet etc. att göra. 
 • Människa (M): Har med ergonomi, estetik etc. att göra.  
• Ekonomi (E): Har med priser, kostnader, lönsamhet etc. att göra. 
 
3.2.5 SWOT-analys 
Hallin och Gustavsson (2015) beskriver att SWOT (Strength, Weakness, 
Opportunities, Threats) är en analys som har syftet att ge en överblick över 
projektets nuvarande svaga och starka sidor samt dess möjligheter och hot. De 
svaga och starka sidorna är faktorer som är interna inom projektet medan 
möjligheter och hot kan påverkas av yttre faktorer. När man har identifierat dessa 
fyra faktorer går man sedan vidare med att skriva ner vilka åtgärder som behövs 
beaktas och integreras.  
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 3.3 Produktdefinition  
Testmaskinen ansvara för att de viktigaste uppgifterna genomförs. Maskinen 
sköter i sin helhet hela kontrollen, vilket är att testa bromskraften för ett 
nedfirningsdon, med hänsyn till hastighetskraven.  
 
3.3.1 Människan 
Människans roll är att stå till svars för underarbetet, framförallt att ansvara för 
godtycklig service. Förutom detta sköts ny uppsättning, mellan de olika testen, av 
nya produkter som ska kontrolleras. Medan testmaskinen utför en kontroll ska 
människan endast behöva överblicka testet och läsa av resultat som anges. Främst 
är det medarbetarna på företaget som kommer i kontakt med produkten.    
 

3.3.2 Omgivning 
Eftersom denna produkt tillhör ett så specifik användningsområde, används den 
enbart vid utförandet av att kontrollera bromskraften för ett nedfirningsdon, med 
bakgrund till hastighetskraven från standarden SS-EN 341:2011. I vårt fall 
kommer denna skapelse att rikta sig till företaget Cresto, där den erhålls i någon 
av deras lokaler. Till en början är denna specialbeställda produkt endast anpassad 
till Cresto. 
 

3.3.3 Ekonomi 
Från företaget fick vi fria tyglar gällande att ta fram ett konstruktionsunderlag. 
Själva konstruktionen av en testmaskin är den största prioriteten där priset för 
framtagningen framkommer efterhand. Den enda uppskattningen företaget Cresto 
förmedlade var en summa omkring en halv miljon. 
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4. Resultat 
4.1 Kort produktdefinition 
Resultatet som detta projekt ska uppnå är ett konstruktionsunderlag för en maskin 
som har huvuduppgiften att kontrollera bromskraften för ett nedfirningsdon, med 
hänsyn till hastighetskraven från standarden SS-EN 341:2011.  
 

4.2 Krav och kriterier 
Vi har fått en del konstruktionskrav ifrån Cresto AB som skall följas fullt ut samt 
ett önskemål som skall uppnås om möjligheten finns. Dessa är uppställda i en 
kravspecifikation där det framgår i tabellen om det är ett krav (K) eller ett 
önskemål (Ö) som vi har att ta hänsyn till. I kravspecifikationen framgår även 
POME, där kraven viktas mot varandra. Denna tabell används för att få ett 
strukturerat upplägg som kan användas som ledstjärna under hela projektets gång. 
Nedan visas kravspecifikationen som projektgruppen, tillsammans med Cresto har 
tagit fram (se tabell 1). 
 

Kravspecifikation: Testmaskin för nedfirningsdon 

POME Specifikation Krav/Önskemål 

Process Drift: Capstan ”Self tailing” typ Harken.  K P1 

Drivning skall klara kontinuerlig 
belastning med upp till 350kg med en 
distans om 900m ca 15 min oavbruten 
drift. 

K P2 

Maskin skall kunna variera hastighet mellan 
0,4-3m/s. 

K P3 

Viktpaket skall vara modulärt med viktspann 
30-350 kg, intervall 20kg. 

K P4 

Maskinen skall ha en avrullningsanordning 
(avtagbar/utbytbar). 

K P5 

Input från 3 st temperaturgivare skall kunna 
registreras under testcykeln från 
utrustningen. 

K P6 

Skifte mellan bobin med lina skall kunna 
göras fritt. Linan skall inte tas ur 

K P7 
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utrustningen. 

Ställbart bobinmotstånd/broms för 
avrullningshastighet/kraft.  

K P8 

Separat längdmätning mellan utrustning och 
Capstan för verifiering testad distans. 

K P9 

Separat hastighetsmätning mellan utrustning 
och Capstan för verifiering testad distans. 

K 
 

P10 

Minimalt med brythjul mellan utrustning och 
drift max 1st. Önskvärt inga. 

K P11 

Omgivning Dimensioner 2400x800x3500mm. K O1 

Maskinen ska vara flyttbar. K O2 

Människa Byte av avrullning får max ta 5 minuter.  K M1 

Maskinen kan opereras av en person vid 
produktionsverifiering. 

Ö M2 

Ekonomi Max kostnaden för maskinen, omkring 500 
000 kr. 

Ö E1 

K = Krav                 Ö = Önskemål 

Tabell 1. Kravspecifikation Cresto AB. 
 

Alla lösningsförslag använder sig av Capstan ”Self tailing”, vilket är en vinsch 
som drar och spänner linan utefter önskad kraft.  
 

4.3 Framtagning av produktförslag  
Lösningsförslag på maskinen har tagits fram med hjälp av brainstorming och 
gruppdiskussioner, där Crestos kravspecifikation alltid varit i åtanke. Följande 
lösningar kom vi fram till, se bilaga 1. Produktförslagen har en övergripande syn 
på hur maskinen kommer konstrueras, där bara grundläggande enheter, som 
påverkar funktionen, ingår. Våra förslag såg ut olika med tanke på att vissa 
komponenter var det samma i alla förslagen för det fanns med i 
kravspecifikationen. 
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Förslag 1:  
Beskrivning: I lösningsförslaget är maskinen stående, för att fokus ligger på att 
utnyttja höjd istället för bred. Vi satte vikten som ett enda stycke, där vikten är 
bestående av 20 kg plattor, mätinstrumenten sitter skyddade i ett 
mätinstrumenthus där de har möjligheten att flytta sig vertikalt upp och ner. 
Motorn och capstan sitter inkapslade i en box ovanför donet, där linanhar en 
vertikal infallsvinkel. För övrigt består maskinen av fyra profiler som är 100x100 
mm, stängd både från övre och nedre delen och har en trumma som kan bibehålla 
900 m lina (se bilaga 1). 
 
Förslag 2:  
Beskrivning: I Lösningsförslag 2 utnyttjas både vertikal och horisontell riktning, 
där linan rör sig horisontellt och vikten rör sig vertikalt. Lastvikten är kopplad via 
en vajer till nedfriningsdonet. Mätinstrumenten sitter skyddade i ett ställ som är 
monterat på väggen bakom. Motorn och de två trummorna sitter nära varandra för 
att underlätta upp och inrullning, främst p.g.a hålla linan spänd (se bilaga 1). 
 
Förslag 3:  
Beskrivning: Lösningsförslag 3 liknar i grunden det första lösningsförslag och ser 
nästan identiskt ut då de har samma rörelse för linan och nedfirningsdonet. Det 
finns dock vissa skillnader då en del komponenter inte finns i resterande 
lösningsförslag. Här har vi lagt räls som ska hålla vikten i rätt riktning vid 
operationen. Mätinstrumenten sitter på olika ställen där hastighetsmätaren sitter 
fastmonterad under motorplattan. Värmemätaren sitter fast i rälsen och har fokus 
på nedfirningsdonet. Vikten är fördelad på två separata viktmagasin (se bilaga 1).  
 
Förslag 4: 
Beskrivning: Lösningsförslaget består av två trummor för att ha möjlighet till 
både inrullning och utrullning. Förekommer ett viktmagasin som har ett 20 kg 
intervall. Capstan och motorn sitter snett vinklade uppåt från nedfirningsdonet för 
maximal användning. Under vinschen och motorn sitter trumman för inrullning av 
linan. Helhetsintrycket för konstruktionen är att man hållit sig till 
kravspecifikationen, där bland annat de olika komponenterna sitter på lämpliga 
positioner utefter den ytan man har som grund (se bilaga 1). 
 
Förslag 5:  
Beskrivning: Lösningsförslag 5 liknar i sitt utseende lösningsförslag 4, där det 
finns i princip samma komponenter i både två. Skillnaden är att vissa 
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komponenter sitter på olika positioner. I detta lösningsförslag förekommer det 
bara en trumma vilket är utrullningstrumma. Motorn och capstan sitter nära linans 
utrullning och nedfirningsdonet kommer att röra sig med en 75 graders vinkel (se 
bilaga 1). 
 
Förslag 6:   
Beskrivning: Lösningsförslaget är nästintill identiskt med förslag 4 där båda har 
samma komponenter och positionen på komponenterna är ganska lik. I detta 
förslag förekommer ett viktmagasin med 20 kg intervall, två trummor för både in- 
och utrullning och ett nedfirningsdon som är i en vertikal rörelse upp och ner. 
Dessutom sitter motorn med en 25 graders vinkel från nedfirningsdonet för att få 
en så bra infallsvinkel som möjligt mellan lina och vinsch (se bilaga 1). 
 
 
 

4.4 Utvärdering/analys av produktförslagen 
Efter att förslagen/idéerna sammanställts jämfördes de 6 förslagen, mot kraven i 
kravspecifikationen. Se utvärderingstabell nedan för att se vilket förslag som fick 
bäst resultat (tabell 2). 
 
x = idéen uppfyller kravet 
? = måste undersökas vidare, oklart 
−= idéen uppfyller inte kravet 
 

 Krav 

Lösnings- 
förslag 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P1
1 

O1 O
2 

M
1 

M
2 

E1 

1 x x x x x ? - - x x x ? - x x x 

2 x x x x x ? - - - x x ? - x x x 

3 x x x x x ? x - x x x ? - x x x 

4 x x x x x ? - - - x x ? - x x x 

5 x x x x x ? - - - x x ? - x x x 

6 x x x x x ? - - - x x ? - x x x 

Tabell 2. Utvärdering av lösningsförslag mot kravspecifikationen. 
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4.5 Presentation av valt produktförslag 
Utifrån utvärderingstabellen valdes lösningsförslag 3 (se figur 3), vilket blir 
förslaget som kommer att utvecklas vidare i arbetet, där fokus delvis ligger på att 
uppnå de krav som i nuläget inte är tillfredsställande. Med underlaget som grund 
väljs passande komponenter ut och lösningen skissas upp i CAD, CATIA V5, för 
en bättre helhetsbild av maskinens utseende och uppbyggnad. Efterkommande 
arbete framläggs senare. 

 
Figur 3. Ritningar på valt produktförslag. 
 
4.5.1 Användning 
Före användning av maskinen ska det genomföras två steg. Det första är att linan 
ska dras från trumman till linhjulet och därifrån in till och igenom 
nedfirningdonet. Från donet ska linan sedan föras upp till capstan där den ska 
lindas fyra till fem varv runt capstans hals, för att ska ett spänt tryck. Nästa steg är 
att följa säkerhetsanvisningar och starta maskinen  

 
4.6 Komponentval 
I konstruktionen finns flera ingående delar, där så många som möjligt är hämtade 
utifrån standarddimensioner, vilket ska stödja framtida tillverkning, leveranstider 
samt kostnader. För att överskåda komponenternas positionering i maskinen  
(se bilaga 2 och 3). 
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Nedan beskrivs varje komponent, där specifik information, inköpsföretag, antal 
komponenter samt vilken funktion komponenterna uppnår (tabell 3). 
 
 

Komponent Specifikt Företag Antal Funktion 

Bottenplatta Egentillverkad - 1 st Grunden till hela 
konstruktionen, 
skapar balans 
samt används som 
svetsyta. 
Materialval: Stål. 

Hörnprofiler VKR-Profil 100x100x4,0 mm, 
Profil Längd 2100 mm. Stålsort 
S355J2H (Enligt SS-EN 10210). 

 BE Group 4 st Grundprofiler till 
maskinen. 
Bottenplatta samt 
motorplatta 
svetsas fast. 

Diagonal 
stödprofil 

VKR-Profil 50x50x4,0 mm, Profil 
längd 2600 mm. Stålsort S355J2H 
(Enligt SS-EN 10210) 
 

BE Group 1 st Sitter diagonalt 
mellan bakre 
hörnprofiler, 
medför balans för 
maskinen. 

Profil till 
trumma 

VKR-Profil 100x100x4,0 mm, 
Profil Längd 500 mm. Stålsort 
S355J2H (Enligt SS-EN 10210). 

BE Group 1 st Svetsas fast i 
bottenplatta. Får 
upp trumman från 
marken, fäste för 
trummans axel. 

Trumma Egentillverkad - 1 st Avrullningsspole 
med max 900 m 
lina. Linans 
ursprung till 
maskinen. 
Materialval: 
Aluminium/Plast. 

Motorplatta Egentillverkad - 1 st Underlag/fäste till 
motorn. Svetsas i 
hörnprofilerna. 
Materialval: Stål. 

Motor Semins   1 st Drivkälla i 
maskinen. Driver 
linan från start 
tills att testet är 
genomfört. 
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Capstan Andersen size 52, Self-Tailing  1 st Håller fast linan 
samt spänner den 
till en rak vertikal 
position. Matar 
även ut linan åt 
önskat håll. Linan 
monteras genom 
att den snurras 4-
5 runtom. 

Linjärsystem Linjärsystem på profiler ur system 
8 med rullstyrning 8 på axel D6. 
Profil Längd 2100 mm. 

AluFlex 2 st Underlättar rak 
uppfirning, utan 
att påverka 
resultatet, 
friktionsfritt. 
Förhindrar den 
fysiska vikten att 
röra sig i sidled 
samt fram och 
bakåt.  

Vikthållare 
(Grundvikt) 

Egentillverkad - 1st Grundvikt på 30 
kg. Sitter fast i 
vagnarna med 4 st 
M5 skruvar på 
vardera sida. 
Materialval: Stål. 

Viktmagasin 16 stycken viktplattor varav varje 
är 10 kg. 

- 2 st Ersätter 
människans 
nedfirningsvikt. 
Testvikt 30-
350kg. Sätts 
samman i 
vikthållaren m.h.a 
sprint. 

Sprint Egentillverkad - 1 st  Låser fast 
bestämd/önskad 
fysisk vikt. 
Vikt/vikter i 
vikthållaren. 
Materialval: Stål. 

Viktram Egentillverkad - 2 st Håller de fysiska 
vikterna på plats. 
Motverkar 
förskjutningar 
bland 
viktplattorna. 
Materialval: 
Plexiglas. 
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Linhjul Linhjul 100X20 mm. Maskindelen 1 st Styr linan mellan 
trumma och 
nedfirningsdonet. 

Vagnstopp Egentillverkad - 4 st Sitter fast på 
hörnprofilerna. 
Stoppar Den 
fysiska vikten att 
gå över 1 meters 
höjd. Materialval: 
Stål. 

STH 
dämpare 

STH.75M Limo 2 st Fästs i botten av 
vikthållaren. 
Förhindrar stora 
stötar vid 
nedfirning/fritt 
fall av den fysiska 
vikten. 

Kamerahålla
re 

Egentillverkad - 1 st Håller kameran 
på plats. Sätts fast 
med 4 st M2,5 
skruvar i 
vikthållaren. 
Materialval: 
Aluminium. 

Hållare för 
hastighets- 
instrument 

Egentillverkad - 1 st Håller 
hastighetsinstume
ntet på plats. Sätts 
fast med 4 st 
M2,5 skruvar i 
motorplattan. 
Materialval: 
Aluminium. 

Lyftbygel 
gaffeltruck 

Standard  - 6 st Används vid 
flyttning av 
maskinen.  

Skruv M5 Maskinskruv MRT 4.8 FZB 
M5X16 

Mattssons i 
Anderstorp 

8 st Håller fast 
vikthållaren 
(grundvikten) i 
vagnarna på 
linjärprofilerna. 

Skruv M6 Maskinskruv MRT 4.8 FZB 
M6X30 

Mattssons i 
Anderstorp 

4 st Håller fast 
profilerna i 
linjärsystemet. 
Sitter mellan 
motorplatta och 
räls, respektive 
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bottenplatta och 
räls. 

Skruv M2,5 Maskinskruv MRT 4.8 FZB 
M2,5X12 
 

Mattssons i 
Anderstorp 

8 st Håller fast 
kamerahållaren, 
fästs i 
vikthållaren, samt 
hållaren för 
hastighetsmätning
, fästs i 
motorplatta. 

Tabell 3. Komponentlista för maskinen. 

 
4.8 Sammanställning 
Alla komponenter har satts samman och en CAD-modell skapar en överskådlig 
bild över hur maskinen kommer att se ut (se bilaga 4). Maskinen ser nästintill 
identiskt mot den tidiga skissritningen, där det uppkom vissa ändringar då 
komponenterna sattes samman. Man kunde se vilka produkter som skulle passa in 
samt hur de skulle positionera sig i förhållande till omgivningen. Vissa delar på 
skissen eliminerades materialanvändningen minimerades, utan att påverka 
funktionen, samt för att kostnaden skulle bli lägre. 
 

4.7 Kostnadsanalys 
Vid diskussion med företaget Cresto uppkom önskemålet att hela maskinen, 
inklusive elektronik och mjukvara, skulle landa kring ungefär 500 000 SEK. 
 
Nedan görs en kostnadsanalys, med olika detaljpriser, som endast tar hänsyn till 
produktionspris av grundläggande konstruktion (se bilaga 5). 
 

Vad hela maskinen i slutändan kommer att kosta är ännu oklart. Vi förstår att priserna 
kommer sticka iväg då elektronik, montering, mjukvara, ingenjörsarbete, transport 
samt lagerhållning, implementeras. Men i dagsläget har inte dessa beräkningar 
utförts, då avgränsningar för arbetet är satta på att fokusera på själva 
konstruktionensgrunden. 
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4.8 SWOT 
En SWOT-analys har genomförts på det slutgiltliga resultatet för maskinen  
(se figur 4). 
 

Strengths Weakness 

- Uppfyller alla kraven i 
kravspecifikationen. 

- Lätt att förstå användning. 
- Produkten har företagets acceptans. 

- Ingen upprullning av linan. 
- Maskinen kan uppnås för hög för korta 

användare. 

Opportunities Threats 

- Fortsatt utvecklingsarbete med el och 
mjukvara. 

- Smidigt att ändra på konstruktionen 
vid framtida ändringsbehov. 

- Inte helt raka hörnprofiler, vilket leder 
till låsning av vagnarna på rälsen. 

- Leverans/tillverknings förseningar.  
 

Figur 4. SWOT-Analys på valt produktförslag. 
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5. Diskussion  
5.1. Resultatdiskussion 
Utifrån vårt syfte att konstruera en testmaskin som funktionstestar ett 
nedfirningsdon, har vi kommit fram till om man vill konstruera en väl fungerande 
maskin ska man kolla på olika aspekter. Där var kravspecifikationen grunden till 
hur konstruktionen skulle byggas samt hur funktionen skulle fungera. För att 
komma fram till de bästa resultatet som skulle täcka kundens krav och önskemål 
så skulle den fortfarande vara en modern maskin som är tillgänglig att utveckla i 
framtiden och kunna uppnå de moderna tekniska trenderna. Då det är en hel 
maskin var vi hela tiden tvungna att tänka på hur allt hänger ihop där man får 
lägga fokus på en del i taget för att uppfylla dess funktion, och i slutändan ett 
välfungerande system, vilket innehåller både mekaniska och teknologiska delar. 
För att maskinen skulle vara lätt att tillverka användes mestadels 
standardprodukter och dimensioner. De komponenterna som egentillverkad 
dimensioneras efter standard komponenternas utseende och hur projektgruppen 
och kunden ville att maskinen skulle se ut och fungera. Maskinens utseende ser ut 
på följande eftersom alla komponenter ska ligga nära varandra för att smidigt 
kunna sammankoppla dem med varandra och få mer precision på resultatet.  
 
Eftersom företaget ville kunna verifiera sina produkttester på ett tydligt sätt, 
användes ett fysiskt viktpaket istället för att ställa i kraften via drivkällan. 
Viktpaketets utformning hade egentligen varit bäst att bestå av ett viktmagasin 
med 20 kg plattor, men eftersom det inte finns standarder på de och för att det 
skulle bli dyrare att egentillverka, så valdes två viktmagasin med 10 kg plattor. 
Fördelen med att använda dem är att standard förekommer och då det även finns 
möjlighet att köpa denna komponent begagnad, till ett billigare pris än beräknat. 
För att företaget på ett tydligt sätt skulle kunna verifiera sina tester används även 
synliga sensorer och kameror, vilket hindrar resultatet att bli misstänksamt när 
certifieringskontrollanter inspekterar resultatet. 
 
Anledningen till varför vikthållaren till den fysiska vikten sitter fast i en vagn till 
en linjärprofil i z-led är för att motverka risk för förskjutning fram och bak, samt i 
sidled. Projektgruppen valde att göra fyra stycken infästningar mellan vikthållare 
och linjärprofilerna, där även lika många vagnar/slädar används. Avståndet mellan 
vagnarna är anpassat utefter förståelse för att byrålådseffekt kan uppstå, vilket 
innebär att det sker en förskjutning i z-led av ena sidan av hållaren som sedan 
leder till att systemet låser sig. 
 
 
För att säkerställa att testet utförs korrekt är det dessutom viktigt att 
hörnprofilerna från BE Group är nästintill identiska med dimensionerna som de 
förmedlar i produktbladet, så det inte förekommer alltför stor vridning eller 
“feltillverkning” på profilerna, vilket kan riskera att linjärprofilerna sitter snett.  



22 
 

 
Projektgruppen har märkt att när man löst ett problem dyker det genast upp ett 
nytt, speciellt då storleken på projektet är så pass stort. De olika referensramarna 
har legat som grund och har hjälpt oss med att förstå och få kunskap om hur olika 
delar bör konstrueras och placeras.  
Att jobba utifrån en kravspecifikation från företaget har varit väldigt lärorikt då 
problemen/kraven kan lösas med en mängd olika varianter. Vår lösning är bara en 
i mängden, där det viktigaste i projektet är att den uppfyller det som den ska och 
de krav som är givna. 
 
Eftersom detta examensarbete endast fokuserar på grundkomponenter till 
konstruktionen finns det givetvis möjlighet till fortsatt utveckling av projektet, för 
att klarlägga maskinens funktion. Vi är nöjda med den del som vi åstadkommit i 
arbetet.  För att kunna konstruera denna testmaskin, så att den är helt utvecklad för 
funktionstest av nedfirningsdon, så skulle behovet av mer kunskap inom 
programmering samt elektronik vara behövligt. Denna del ingår dock inte i vår 
utbildning, så med hänsyn till det har avgränsningarna uppkommit.  
5.2. Metoddiskussion 
Som övergriplig metod i projektet valdes Freddy Olssons princip- och 
primärkonstruktion där vissa justeringar har gjorts för att uppnå önskat resultat på 
arbetet. Denna metod blev aktuell då projektgruppen är väl bekant med den, då 
metoden ingått i tidigare kurser i utbildningen och för att vi anser att den är mest 
lämplig för att genomföra ett projekt i denna stil.  
 
För att visualisera resultatet utfördes 3D konstruktioner i Cad, CATIA V5. 
Verktyget valdes då studenterna har smidig tillgång till programmet via skolan 
och för att programmet har ingått i många kurser i utbildningen.  
 
 
5.3 Sociala aspekter:  
Bakgrund på semantik har hjälpt till så användaren ska på ett tydligt sätt skapa 
förståelse över hur maskinen fungerar. Maskinen är designad med hänsyn på 
människans behov och förutsättningar, där ergonomi har varit i fokus, vilket ska 
bidra till en hindrande effekt till personskador för användaren.  
 
Maskinen är i största helhet anpassad så att en person ska kunna utföra ett 
funktionstest, där det är viktigt att operatören har räckvidd till alla komponenter. 
Användarens huvuduppgift är att trä linan genom maskinen, från avrullning 
anordningen, upp till linhjulet, sedan ner och igenom nedfirningsdonet och 
slutligen rakt vertikalt uppåt till Capstan där den spänns/snurras 4-5 varv. När 
linans bana är klarlagd trycker användaren på start och överskådar testet samt 
resultatet. 
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Vid konstruktionen av maskinen är självklart säkerhet för användaren och 
omgivningen viktigt. De största risker beskrivs i test och vertifieringsdelen där 
även åtgärder är genomförda i form av säkerhetsutrustning. Då maskinen i nuläget 
inte är klar är det svårt att säga om omgivningen påverkas av ljudet som uppstår 
då maskinen är i användning, om detta problem uppstår kan det motverkas genom 
exempelvis ljuddämpning.  
 
 
5.4 Ekonomiska aspekter: 
För företaget är testmaskinen en investering där fokus ligger på att genomföra 
produktions- och certifieringstest på deras produkter. Investeringen blir stor i 
början men då de har krav på att säkerställa att deras produkter har hög kvalité 
och uppnår kraven så måste en ny maskin köpas. I diskussion med företaget gavs 
ett önskvärt pris på en slutlig produktkostnad på 500 000 kr, inklusive allting. En 
genomförd kostnadsanalys på komponenterna resulterade i en summa på 41 325 
kr. Denna analys är endast utförd på grundkomponenterna där man kan dra 
slutsatsen att kostnaden är ungefär en tiondel av dess slutliga produktkostnad, 
vilket kan kännas godkänt.  
 
Konstruktionen av maskinen är utförd med så många standardkomponenter som 
möjligt, vilket ska minska specialtillverkning och på så vis hindra onödiga 
ekonomiska utgifter. Standard komponenterna bidrar även till en lätt åtkomlighet 
till reservdelar då något går sönder. Beståndsdelarna i maskinen är 
överdimensionerade för att säkerställa hållbarhet ett bra tag framöver, med hänsyn 
på detta behövs inte maskinen grovrepareras eller nytillverkas om några år. 
Självklart kommer maskinen genomgå service ibland för att garantera rätt 
funktion. 
 
 
5.5 Miljö- och arbetsmiljöaspekter: 
Maskinen är konstruerad med hållbarhetstänk där fokus ligger på att maskinen ska 
hålla länge, det vill säga ha en lång livscykel. Eftersom produkten endast kommer 
användas på en plats, i Crestos lokaler, och brukas av ett fåtal användare blir 
livscykeln lång. Dessutom kommer maskinen inte vara i drift på heltid utan bara 
vid behov. 
 
Då maskinen inte längre behövs eller ersätts med en annan kan den återvinnas. 
Om detta göra är dock beroende på ledningens åsikt. Om detta genomförs så är 
testmaskinen tillverkad med endast ett fåtal olika material samt med lätthet att 
särskilja de olika komponenterna. Vilket resultera i mindre miljöpåverkningar. 
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6. Slutsatser 
 

• Konstruktionsunderlaget kan användas som grund för företaget vid 
tillverkning av maskinen, eller utnyttja vissa delar av rapporten i främsta 
form framtagna komponenter. 

• Studenterna har lärt sig hur man driver ett projekt där man använt sina 
kunskaper som ingått i utbildningen. 

• Det finns olika lösningar som uppfyller uppsatta krav och önskemål där 
olika komponenter och dimensioner förekommer, men i slutändan kan alla 
uppfylla syftet med projektet. 
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8. Bilagor 
Bilaga 1. Framtagna lösningsförslag. 
 
Lösningsförslag 1.            Lösningsförslag 2. 

 
 
Lösningsförslag 3.                                                        Lösningsförslag 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lösningsförslag 5.                                   Lösningsförslag 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



27 
 

Bilaga 2. Maskinöversikt framifrån.  
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Bilaga 3. Maskinöversikt sida. 
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Bilaga 4: Slutgiltigt resultat. 
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Bilaga 5. Kostnadsanalys. 
 

Komponent Volym SEK per Summa SEK 

Bottenplatta 1 st, 113,184 kg 3395,52 3395,52 kr 

Hörnprofiler 4 st 614,502 kr 2458,008 kr 

Diagonal stödprofil 1 st 360,594 kr 360,594 kr 

Profil till trumma 1 st 146,310 kr 146,310 kr 

Trumma 1 st 450 kr 450 kr 

Motorplatta 1 st, 56,158 kg 1684,74 kr 1684,74 kr 

Motor 1 st 5 000 kr 5000 kr 

Capstan 1 st 7500 kr 7500 kr 

Linjärsystem 2 st 800 kr 1600 kr  

Vikthållare (Grundvikt) 1st, 30kg 900 kr 900 kr 

Viktmagasin 2 st 7500 kr 15000 kr 

Sprint 1 st, 0,664 kg 19,92 kr 19,92 kr 

Viktram 2 st 50 kr 100 kr 

Linhjul 1 st 125 kr 125 kr 

Vagnstopp 4 st 6,3 kr 25,2 kr 

STH dämpare 2 st 500 kr 1000 kr 

IR-kamerahållare 1 st 80 kr 80 kr 

Hållare för hastighets- 
instrument 

1 st 80 kr  80 kr 

Lyftbygel gaffeltruck 6 st 136,68 kr 546,72 kr 

Skruv M5 8 st 12 kr 96 kr  

Skruv M6 4 st 12 kr 48 kr 

Skruv M2,5 8 st 12 kr 96 kr 

 Summa: 41 325 kr 
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