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Sammanfattning 
Vi hörde av oss till Marco AB, som vi tidigare har haft kontakt med gällande 
projekt i utbildningen, för att se om de var intresserade av att handleda ett 
examensarbete. Detta var de mycket positivt inställda till, och snabbt fick vi ett 
erbjudande om att göra en nykonstruktion av deras sjunkspärr.  

Sjunkspärren som de idag använder fungerar, och gör det jobb det är konstruerad 
för. Men lösningen är inte någon bra lösning, då den är komplicerad, 
svårtillverkad och svårmonterad, ej återvinningsbar på grund av hydrauliken, 
långsam, har problem med tillbakagången, men kanske mest av allt, dyr. 

Då kan man fråga sig varför Marco har använt sig av den nuvarande lösningen 
över huvud taget. Sjunkspärren är ett tillbehör till de lyftbord som Marco 
tillverkar o säljer, och inte standardtillbehör. De säljer ungefär 100-150st per år, 
och genom detta är det inte någon större del i deras försäljning, vilket gör att det 
har prioriterats ned. Dessutom gjordes konstruktionen av en konsultfirma, och 
efter det verifierats att den uppfyller kraven, började man använda sig av den. 

Projektet tog oss till en lösning som är unik, både till utseende och till funktion, 
och utlöpte i något som vi inte hade kunnat förutspå när vi tog oss an projektet. 

  



Abstract 
We got in contact with Marco AB, who we’ve had contact with before concerning 
earlier projects, to find out if they were interested in arranging a larger project for 
our last class (Examensarbete 15hp). They were very positive to this proposition, 
and soon they offered us a project regarding reconstruction of their current 
mechanical device that absorbs all the force from the lift itself when it is at a 
predefined level (sv. sjunkspärr). 

The current solution does fulfill the requirements that are given, however it is not 
a solution that gives a high level of satisfactory. It is complicated, both to 
manufacture and assemble, it is not recyclable due to the hydraulic system and in 
addition it has retardation issues. But most of all, it is expensive. 

That may raise the question; how come Marco is still using the current solution? 
The device is an accessory for the lift tables that Marco produces and sells, not a 
standard solution. They produce about 100-150 of them every year, and therefore 
is a small part of their total income. This in addition to the solution being bought 
from a consultant, they merely tested the product and then added it to the 
assortment. 

The project ended up in a solution none of us could have foreseen, neither by 
function nor visualization. 
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1. Introduktion 

1.1. Företagspresentation 
”Marknadsföra, utveckla samt tillverka standardiserade och kundanpassade 
hydrauliska lyftbord samt produkter för material- och avfallshantering för svensk 
och europeisk industri. Våra relationer till kunden skall bygga på ett långvarigt 
och stabilt samarbete med hög servicenivå.” 

Det är den affärsidé som Marco AB arbetar efter. Marco ligger i Ängelholm, och 
tillhör koncernen Marco Group AB. De tillverkar, utvecklar och marknadsför 
lyftbord tillsammans med produkter för material- och avfallshantering. 
Huvudkontoret ligger i Ängelholm, där även försäljning, tillverkning, utveckling 
och administration ligger. Den internationella försäljningen handhas av Marco AB 
egna dotterbolag Marco Sarl i Frankrike, Marco GmbH i Tyskland, och genom 
koncernbolag och fristående distributörer i övriga länder. Marco har ingen direkt 
försäljning till slutkunder, utan i stort sätt all försäljning går genom de olika 
dotterbolagen, en liten del går till installatörer. 

Marco Group AB har ingen försäljning i USA, vilket nästan kan anses som unikt 
för internationella tillverkande koncerner, på grund av att de regler och lagar de 
har där inte passar företaget i nuläget. De har däremot nyligen startat en 
tillverkning i Kina, för att på så vis kunna öka kapaciteten utan att höja 
kostnaderna i samma proportion då det fortfarande kan räknas som ett 
låglöneland. 

1.2. Problemformulering 
Sjunkspärren har som funktion att ta upp lyftbordets belastning upp till 20 ton 
statisk belastning jämnt fördelat på minst 4 stycken sjunkspärrar per lyftbord. 
Funktionen skall vara sådan att den avlastar saxen och hindrar den från fjädring. 
Dessutom fungerar den som en säkerhetsanordning ifall strömmen bryts 
okontrollerat eller ifall att hydrauliken av någon anledning inte längre kan bära 
upp lasten. I dagens läge finns det en komplett sjunkspärr (se bilaga 10, sida 1 och 
2) driven genom hydraulik med tillhörande hydraulmaskin (se bilaga 10, sida 3), 
och levereras som tillval med lyftbord i de fall kunden önskar. Marco AB var 
intresserade av att förnya konstruktionen av sjunkspärrarna på deras lyftbord, då 
den befintliga lösningen är dyr och komplicerad. 

Av lyftbordsstandarden ISO 1570:1998 är den enda delen som berör projektet, 
spänningsberäkningarna, eftersom det inte gällde utformade av ett nytt lyftbord, 
utan bara utgjorde ett tillägg till de befintliga. Enligt ovanstående standard skall 
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konstruktionen vara dimensionerad på så vis att den maximala spänningen inte 
överstiger 0,66 multiplicerat med sträckgränsen, och 0,5 multiplicerat med 
brottgränsen, vilket med det stål som användes innebar en högsta tillåten spänning 
på 158,4 MPa. 

Den belastning på 20 ton statisk last som konstruktionen skall ta upp, då den 
används i serie om fyra, skall multipliceras med 1,4 enligt ISO 1570:1998 för att 
få den dynamiska spänning som skall göras i de faktiska uträkningarna, vilket är 
varför den dimensionerande dynamiska belastningen är 28 000 kg. 

Se Bilaga 1 för kravprofilen, där kan tydligt utläsas alla krav och önskemål på 
konstruktionen. 

1.3. Syfte 
Syftet med examensarbetet är att utarbeta en konstruktion, åt Marco AB, som på 
ett likvärdigt eller bättre sätt fungerar som en sjunkspärr, men samtidigt billigare 
och enklare sätt än befintlig lösning. Detta med passiv säkerhet (vid strömavbrott 
skall säkerheten gå på automatiskt), på lyftbord.  

1.4. Målsättning 
Målsättningen var att komma så långt i projektet att en prototyp tillverkas, som 
beroende på hur projektet utmynnar, senare är till stor del klar att produceras, 
endast med ändringar i konstruktionen som resultat av de krav tillverkningen i sig 
ställer. Samt eventuella förbättringar som senare visar sig vara av nytta. 

1.5. Avgränsningar 
Projektet avgränsas till att bara utforma konstruktionen och bygga prototypen, då 
tid att införa konstruktionen i standardsortimentet inte är inräknad i projektet. 
Projektet inkluderar inte följande punkter: 

• Utforma en ny anläggningsyta för sjunkspärren. Även kallad ”holk”, en 
konstruktion utformat som ett hålrum som gjutes in i väggen vid lyftbordet 
för förankring av lyftbordet i vertikalled. Se bilaga 10, sida 4. 

• Testa prototyperna i ”verkligheten”. 
• Införa konstruktionen i sortimentet. 
• Önskemålet om att uppfylla personhisstandard SS-EN 81, då standarden 

inte funnits tillgänglig att jobba efter.
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2. Teoretisk Referensram 
Vald metodik är professor Fredy Olssons konstruktionsmetodik, eftersom det är 
en av de få som finns tryckta, samt att det finns stor vana hos projektgruppen av 
att arbeta efter den i samband med produktframtagning. Den ger ett mycket ordnat 
och effektivt sätt att arbeta efter, och stora möjligheter att få fram den lösning som 
bäst möter de aktuella kraven, som under framtagningen av produktförslag 
framkommit. 

Vi beskriver Fredy Olssons produktutvecklingsmetodik i korthet för att skapa 
förståelse för de moment som är genomförda. Den består av tre delar, princip-, 
primär- och tillverkningskonstruktion, varav varje del består av flera steg. 

2.1. Principkonstruktion: 
Med principkonstruktion avses det inledande konstruktionsarbetet, då det utgår 
ifrån ett behov eller en typ av produkter, för att till slut komma fram till en lösning 
på problemet.  

2.1.1. Produktdefinition 
Enligt metodiken skall först produkten definieras då följande skall klarläggas:  

• Produktens användningsområden, behovsområden, 
användningssammanhang, benämning, produktens omfattning (de enheter 
som ingår i produkten samt de samband som råder mellan dem). 

• Processen, produktens huvuduppgift, deluppgift och bakomvarande 
anledning. 

• Omgivning, de miljöer produkten skall användas  
• Människan, vem eller vilka blir användare eller berörda av produktens 

användning, människans relationer till produkten och samspelet 
människa–produkt 

• Ekonomin, ekonomiska villkor och beroenden för produkten (eller 
behovslösningen) 

(Olsson F. , Principkonstruktion, 1995) 

2.1.2. Produktundersökning och kriterieuppställning 
Det skall också upprättas en produktundersökning som består av flera delar, samt 
en kriterieuppställning.  

Produktundersökningen påbörjas med en konstruktionsbakgrund angående given 
produkt, då speciellt fokus bör läggas på den tekniska utveckling och de tekniska 
brister som finns i tidigare konstruktioner inom samma produktområde.  
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Historik 
En historisk sammanställning över vilka förändringar och hur behoven såg ut som 
gav upphov till de aktuella förändringarna i konstruktionen. 

Erfarenheter och brister 
Sammanställ på passande form, beroende på vilken form informationen finns på, 
de erfarenheter, redogörelser, klagomål, reklamationer och haverier tidigare 
produkter har haft. Detta för att kunna korta ner och effektivisera resterande tid 
för aktuellt projekt. 

Upplysningar om produktens framställning 
Produktionsbakgrund från tidigare produktionserfarenheter, då vederbörande tar 
med upplysningar som använda produktionssätt, svårigheter och olämpligheter 
vid produktion och andra ändringar som var aktuella vid produktionen. 

Marknadsbakgrund 
För de som är inblandade i produktutvecklingen är det en fördel att veta hur 
föregående produkter var konkurrenskraftiga, vilka punkter som var mest 
eftertraktade och vilka som var mindre begärliga för kunderna.  

Ekonomisk Bakgrund 
Produktekonomin innefattar både pris och kostnadsutveckling hela vägen från 
beslut om ny produkt till försäljning. Det är viktigt att slutproduktens pris kan 
täcka hela självkostnaden plus den vinst som antas göras, med avseende på 
uppskattat antal detaljer som kommer att säljas. För att inte helt eller delvis 
eliminera meningen med att utforma en ny produkt.  

Samtidigt som Fredy lägger vikt vid produktundersökning och dess utveckling vill 
han också framhäva att ”för mycket undersökningsarbete kan hindra 
möjligheterna till avancerat nytänkande” (Olsson F. , Principkonstruktion, 1995) 

Kriterieuppställningen kallas också kravspecifikation och i den ställs alla krav 
och önskemål på konstruktionen upp. Det är väldigt viktigt att formulera sig på ett 
sätt som inte kan feltolkas, det vill säga, alla krav skall utformas på ett sådant sätt 
att resultaten är mätbara och det enkelt kan fastställas om kraven uppfylls. För att 
ge ett exempel på detta så är krav som ”billig” eller ”lätt” dåligt ställda eftersom 
de lämnar utrymme för att tolkas på olika vis. Sätts kraven istället till vikt >2kg 
och pris >75kr get detta väldigt entydiga krav, som inte går att misstolka. 

2.1.3. Framtagning av Produktförslag 
Fredy tar upp det kanske de flesta tänker på när de hör principkonstruktion, 
nämligen framtagning av produktförslag. Där han menar att ett produktförslag ska 
visa produktens verkningssätt, uppbyggnadssätt och totalutformning(Olsson F. , 
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Principkonstruktion, 1995), varav alla är pedagogiskt valda ord och inte behöver 
förklaras närmare i denna korta beskrivning. 

2.1.4. Utvärdering av produktförslag 
Utvärdering av de olika förslagen är ett måste, för att komma framåt i projektet, 
då dåliga förslag sållas ut och de aktuella går vidare. Detta kan göras i flera 
omgångar bland annat genom viktningar då det inte är fel att hålla 
kravspecifikationen till hands då vikterna utformas. Efter hand som de lösningar 
som inte kommer att tillgodose behoven på ett önskvärt sätt sållas ut, med allt mer 
detaljerade viktningar, närmar sig målet, vilket är att bara ha en eller två lösningar 
kvar. Dessa förslag skall då genomgå, där det är möjligt, ännu mer beräkningar, 
försök, observationer och även kommenteras angående hur lösningen uppfyller 
kravspecifikationen. Om det är så att inte endast en lösning är kvar skall de nu ske 
ett slutgiltigt val av lösning efter ytterligare viktning.  

2.1.5. Presentation av valt produktförslag 
Sista steget i principkonstruktion är presentationen av resultatet som framkommit 
av de övriga stegen. Vad som kan vara aktuellt i detta steg är: 

• Kompletterande tekniska beräkningar. 
• Ekonomiska beräkningar. 
• Text beskrivande lösningen. 
• Visuellt presentationsmaterial (bilder, modeller). 
• Sammanfattande kommentarer angående hur lösningen bemöter kraven 

ställda i kravspecifikationen. 

2.2. Primärkonstruktion 
Målet med primärkonstruktionen är att i slutändan ha tillverkat en 
användningsduglig prototyp. 

2.2.1. Produktutkast 
Produktutkastet kan redovisas med fördel visuellt, liknande en mycket grov 
ritning, med grovt skattade huvuddimensioner, mest för att kunna föreställa sig 
hur konstruktionen ska se ut, inte för tillverkning. 

2.2.2. Komponentval 
Vid komponentval är det viktigt att i den utsträckning det är möjligt, använda 
standardprodukter. Detta av de uppenbara skälen att de är billigare, har kortare 
leveranstid och är lättare att få tag i än specialbeställda delar. Även om detta i sig 
ställer krav på konstruktören, då denne måste veta vilka standardkomponenter 
som är tillgängliga och applicerbara i varje enskilt fall. Komponentval sker 
parallellt med detaljkonstruktion. 
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2.2.3. Detaljkonstruktion och materialval 
Detaljkonstruktion innebär att bestämma varje specifik detaljs utformning och 
material. Med utformning avses dimensions- och formgivning, samt färgsättning 
eller design som är ett uttryck mer korrekt i tiden.  

Materialvalet är den verksamhet som behövs för att få erhålla det material som 
bäst överrensstämmer med alla de krav och önskemål för produkten 
(kravprofilen).  Fredy rekommenderar även följande arbetsgång vid materialval: 

• Detaljens uppgifter – Bestäm detaljens huvuduppgift vid brukning 
• Materialkriterier – Uppställ tekniska krav och önskemål på detaljens 

material. Uppställ ekonomiska krav och önskemål på detaljen. 
• Materialförslag 
• Materialbedömning 
• Utarbeta detaljen beträffande materialet 

(Olsson F. , Primärkonstruktion, 1995) 

Materialvalets kanske mest uppenbara del är hållfastheten, men det är inte ett av 
de kriterier som Fredy Olsson ger för materialvalet enligt litteraturen, av vad vi 
antar vara av anledningen att det går att konstruera runt hållfastheten 
(dimensionering och måttsättning) i de flesta konstruktioner. 

Materialet måste vara anpassat för användningsområdet. Det kan vara så att 
produkten skall användas i hamnmiljö, eller kanske till och med inom den marina 
industrin, vilket ställer stora krav på materialen då saltvatten kan gå mycket hårt åt 
metaller. Produkten kommer att innan monteringen målas, för att de eftertraktade 
egenskaper om korrosion och temperatur som anges i kravprofilen (bilaga 1) skall 
erhållas. 

Materialvalet går också hand i hand med tillverkningsmetoden, eftersom beroende 
på produktens design och på sig ställda krav kräver olika tillverkningsmetoder. 
Till exempel är det viktigt att välja ett stål med en acceptabel kolhalt om det skall 
svetsas, välja material som stans eller nibbler klarar av att arbeta med för att inte 
verktygen skall slitas ut snabbare eller helt gå sönder.  

Priset på materialet spelar även stor roll, speciellt om det handlar om en stor 
serieproduktion. Priset handlar inte heller bara om införskaffningspriset av 
leverantör. Det kan också handla om att materialet måste ytbehandlas på ett 
speciellt sätt, skyddas mot stöld, lagerföras i en speciell miljö. Även återvinning 
av materialet kan kosta extra om det är farligt avfall. 
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2.2.4. Produktsammanställning 
Produktsammanställningen är en sammanställningsritning, som visar den 
kompletta produktens utseende och dess delar utan måttangivelser. Varje del är 
uppmärkt för lätt identifiering. 

2.2.5. Primärproduktens tillverkning och utprovning 
I detta steg tillverkas den kompletta prototypen ifall det handlar om 
serietillverkning. Då kan även alla beräkningar och krav verifieras mot 
provningar. Handlar det bara om enstaka tillverkning är det istället att bygga ihop 
produkten och testa funktionen, sedan demontera och leverera till kund för 
återuppbyggning.  

2.3. Tillverkningskonstruktion 
Den sista av de tre delarna i Fredy Olssons konstruktions är 
tillverkningskonstruktion. I detta avsnitt tas de sista förberedelserna upp innan 
konstruktionen kan tas i produktion; 

• Montering och demontering 
• Tillverkningsmetoder 
• Ekonomisk kalkyl 
• Slutkonstruktion 
• LCA 

2.3.1. Montering – Demontering 
Monteringen skall vara så enkel som möjligt, detta för att spara tid och underlätta 
för montörerna, samt minska möjligheten att göra en felmontering. Produkten 
måste vara designad på så sätt att den går att montera, det kan gälla saker som att 
komma åt med svetsen, komma åt med bultar och muttrar, kanske framför allt 
med minimal klämrisk. Med detta klarlagt bör det också funderas över om det 
skulle vara en automatiserad montering, helt eller delvis, för att göra monteringen 
säkrare och snabbare. 

Demontering är också viktig att tänka på när produkten konstrueras. I många fall 
måste produkten servas, eller repareras, eller helt enkelt bytas ut, då är en 
demontering för återvinning viktig. Om produkten inte är konstruerad för 
demontering, ökar det drastiskt tiden det tar att demontera den.  

2.3.2. Tillverkningsmetod 
Vad som bör vara huvudkriteriet vid tillverkningsmetod är de metoder som 
företaget har tillgängliga, beroende på om de avser att hålla tillverkningen inom 
företaget eller om de vill lägga ut tillverkningen helt eller delvis. Sedan bör det 
också tänkas på att det kan bli billigare att använda sig av outsourcing (se kapitel 
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3.3.2 för definition) om det är så att kompetensen för ett tillverkningsmoment 
saknas inom företaget, vilket kan göra det billigare att outsourca flera delar av 
tillverkningen. Det som skall tas med i beräkningarna vid outsourcing är att inte 
outsourca kärnverksamheten, då företaget kan förlora både trovärdighet hos 
kunderna och kompetens inom företaget. 

Företaget kan också göra en investering genom att införskaffa den aktuella 
kompetensen, vilket kan vara det som är mest kostnadseffektivt om det är aktuellt 
med serieproduktion. 

Detta givetvis även kompletterad med de krav konstruktionen ställer angående 
toleranser och ytjämnhet. 

2.3.3. Ekonomisk kalkyl 
Ekonomiska kalkyler går att göra på flera olika sätt, men det som enligt Fredy 
Olsson (Petersson, 2010) bör fokuseras på är att ta med kostnader för material, 
arbete, maskiner, logistik och lokaler, samt seriestorlek. 

2.3.4. Slutkonstruktion 
Inför slutkonstruktionen skall det ses över så att alla dokument är uppdaterade, att 
målsättningen och strävan genom projektet stämmer mot den målsättning som 
projektet startades mot, samt att kravspecifikationen på ett tydligt sätt uppfyller de 
krav som är ställda och eventuellt de önskemål som uppkom. 

2.3.5. Livscykelanalys 
LCA – Life Cycle Assessment, eller livscykelanalys som det heter på svenska 
(även livscykelbedömning), förklaras på ett mycket bra sätt i ISO 14040:1997. 

LCA är en teknik för bedömning av miljöaspekter och potentiella miljöeffekter 
förknippade med en produkt, genom; 

• Sammanställning av en inventering av relevanta inflöden och utflöden 
(eng. input and output) hos ett produktsystem; 

• Utvärdering av de potentiella miljöeffekter förknippade med dessa 
inflöden och utflöden; 

• Tolkning av resultaten från inventerings- och miljöpåverkansfaserna i 
förhållande till studiens målsättning. 

(Swedish Standards Institute) 
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En livscykelanalys skall enligt ovanstående standard innehålla följande: 

• Definition av målsättning och omfattning av analysen 
• Inventeringsanalys 
• Miljöpåverkansbedömning 
• Tolkning av de tre nämnda stegen  

Definitionen av målsättningen och omfattningen skall vara klart beskriven, samt 
överrensstämma med produkten. Den skall beskriva den avsedda användningen 
för produkten, och skälen för studiens genomförande. 

Inventeringsanalysen innehåller datainsamling och beräkningssätt för att kunna få 
fram den mängd resurser som används, samt utsläpp som de aktuella in- och 
utflöden ger. 

I miljöpåverkansbedömningen utvärderas betydelsen av de eventuella 
miljöeffekter som produkten innebär. Bedömningen innebär i allmänhet att sortera 
och fördela datainsamlingen och beräkningarna som gjordes i 
inventeringsanalysen, för att förknippa den insamlade datan med specifika 
miljöeffekter, för att kunna förstå vilken miljöpåverkan som produkten kan ha. 

I tolkningen sammanförs resultaten från de två föregående stegen i 
överrensstämmelse med det första steget. Resultatet kan utformas som slutsatser 
och rekommendationer till beslutsfattarna. 

3. Metod 
Baserat på Fredy Olssons Konstruktionsutvecklingsmetod, genomfördes projektet 
enligt de tre faserna princip-, primär- och tillvekningskonstruktion på följande vis. 

3.1. Principkonstruktion 

3.1.1. Produktdefinition 
Produkten definieras (för komplett design och ritningar se bilaga 8) enligt 
följande:  

Produkten benämns som sjunkspärr och användningsområdet är endast som 
sjunkspärr på de lyftbord Marco AB tillverkar Produkten är uppbyggd på sådant 
vis att den tar upp krafterna som uppkommer då en last läggs på lyftbordet. Detta 
görs genom en utfälld klack. Kraften förs vidare till en axel som sitter i två 
glidlager som i sin tur sitter presspassade i egentillverkade lagerhus. Genom detta 
går kraften vidare upp genom basplåten och vidare ut i lyftbordet. Till detta 
behövs även någon form av stopp, så att klacken kan ta upp momentet som 
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uppbringas, samt för att inte dra sönder solenoiden (se avsnitt 3.2.3 för 
förklaring). Till detta finns två stopp, hyllan som ligger mot på baksidan av 
klacken, samt de stoppklackar som går emot på lagerhusen.  

Produktens huvuduppgift är att ta upp de krafter som genereras när lyftbordet 
lastas, på ett sådan vis att inga krafter ligger på den hydrauliska saxen. 

Produkten kommer användas i många olika miljöer då Marco har kunder som 
jobbar inom många olika industrier. Till exempel kan produkten utsättas för 
hamnmiljöer och mekaniska verkstäder med diverse frätande ämne. 

Produkten kommer att användas indirekt av den personal som är behörig att 
använda lyftborden hos kunderna. Med indirekt avses att produkten kontrolleras 
genom lyftbordets automation, och kommer aldrig direkt att komma i kontakt med 
människor i andra fall än tillverkning, montering, eventuella reparationer, och 
demontering. 

De ekonomiska villkor som är givna för produkten är att den skall vara billigare i 
avseende på både material och montering än nuvarande sjunkspärr. 

3.1.2. Produktundersökning och Kriterieuppställning 
Produktundersökningen i vårt fall bestod av den information given av Marco 
angående den nuvarande sjunkspärren, eftersom det inte är en kommersiell 
konstruktion avsedd för en stor marknad, finns det inga andra produkter att ta med 
i undersökningen. 

Historik 
Den nuvarande lösningen är ett hydrauliskt driven spjut som låser lyftbordet 
genom att i ytterläget gå igenom ett hål i ingjuten anläggningsyta i den 
närliggande väggen. Eftersom den är hydrauliskt driven är den inte bara långsam, 
utan kräver också ett hydraulaggregat fäst uppe i lyftbordet, vilket Marco vill 
eliminera. 

Erfarenhet och brister 
Den erfarenhet delgiven av Marco angående den nuvarande konstruktionen har 
varit väldigt entydig. Produkten är för långsam, en kostar för mycket, och den är 
inte tillfredställande i funktionen på så vis att spjutet kan fastna mot holken, så att 
de går olika fort in, vilket tar ännu längre tid. Den nuvarande konstruktionen är 
även väldigt komplicerad och svårtillverkad, speciellt med avseende på den 
kraftiga fjäder, som hydraulcylindern kräver. Även monteringen är tidskrävande 
då det skall utöver sjunkspärren monteras ett hydraulikaggregat uppe i lyftbordet. 
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Upplysningar om produktens framställning 
Lösningen de använder idag konstruerades av ett konsultföretag, som kan ha 
nackdelen (speciellt vid nya produkter) att de inte har den mycket nära kontakten 
med företaget som kan behövas för att skapa en produkt som är väl anpassad till 
behovet. Detta eftersom behovet ofta ändras under tidens gång, med nya idéer och 
önskemål som uppkommer. 

Marknadsbakgrund 
Denna punkt är bortsedd från då marknaden inte spelar någon större roll för 
sjunkspärren, eftersom de är tillval till lyftborden Marco tillverkar och inte på 
något annat vis finns för försäljning. Det finns helt enkelt inte någon konkurrens 
stor nog att utgöra en anledning till undersökning för denna produkt. 

Ekonomisk Bakgrund 
Utformningen av denna konstruktion är kostnadsfri för Marco AB, det som de 
däremot kostar dem är handledningen i form av timmar och tillverkningen i form 
av material och arbetstimmar i verkstaden. Eftersom tillverkningen kommer ske 
efter denna rapport är avslutad tas den kostnaden inte med, utan jämför endast 
konstruktionens materiella kostnader med den nuvarande konstruktionens 
materiella kostnader och hänvisar istället till att den nyutvecklade lösningen är 
enklare i utförandet och monteringen, och på så vis också billigare. 

Kriterieuppställning 
För komplett kravspecifikation, se bilaga 1. 

3.1.3. Framtagning av produktförslag 
Detta steg påbörjades med en brainstorm, med tillgång till en whiteboardtavla på 
vilken det skissades upp de idéer som frambringades. Efter brainstormen 
diskuterades alla idéer för att få en förståelse för varandras tankar.  

3.1.4. Utvärdering av produktförslag 
Därefter gjordes en viktning (bilaga 5) för att sortera ut de förslag som eventuellt 
skulle vidareutvecklas. Viktningen ordnades på så vis att de punkter som ansågs 
aktuella för att kunna uppfylla kravspecifikationen på bästa vis erhöll en större 
vikt. Enkelhet och pris gavs då högsta vikt eftersom det var de område på den 
befintliga konstruktionen som var så dåliga att den behövde ersättas.  

I den första viktningen var det åtta olika lösningar (fyra helt olika principer, med 
variationer på principerna till exempel olika sorters drivning och kraftupptagning 
se bilaga 3), varav en var den befintliga konstruktionen som ingick av den enkla 
anledningen att se hur våra förslag redan på en tidig nivå mätte sig mot den.  
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Det visade sig att flera av våra idéer fick bättre resultat än den befintliga 
konstruktionen. 

Lösningen med den elektromagnetiska drivningen 
samt lösningen med halvmånsklacken slutade som 
vinnare i viktningen (nummer 6 och 7 på bilaga 3). 
Alla principlösningar redovisades för vår 
handledare på Marco, och tillsammans gjordes 
bedömningen att de lösningar som skall arbetas 
vidare på är de två som fick högst poäng i 
viktningen, och skall utvecklas som 
primärlösningar. Kraften upptas i de båda 
lösningarna genom en klack, men på olika vis. 

I den ena lösningen (se Figur 1) tas krafterna upp rakt igenom klacken och lägger 
på det viset bara en kraft på axeln som genom lagrena och lagerhusen ger kraften 
en fortsatt väg upp i överplåten och vidare ut i lyftbordet.   

I den andra lösningen (se Figur 2) tar klacken upp kraften från sidan på klacken, 
som ger den ett mycket smidigt sätt att fällas ut. Båda bilder visas med samma 
kraftbelastning. 

Nackdelen är däremot att konstruktionen istället uppbringar ett moment på axeln, 
som är extremt stort i förhållande till de dimensioner som är aktuella i projektet. 
Att välja denna lösning och bara dimensionera så konstruktionen klarar av 
krafterna skulle vara en mycket dålig lösning. Se Bilaga 6, sida 11-14 för våra 
beräkningar och grunder till slutsatsen att 
döma ut den. 

 Det gjordes även en viktning (se bilaga 
4) för vilket sätt som skulle vara bäst, 
även denna visade på samma resultat. I 
denna viktning satts priset och 
kraftupptagningen som de största 
vikterna, men enkelhet som lägre vikt än 
i principviktningen eftersom det i detta 
stadium spelar mindre roll för de båda 
lösningarna i förhållande till varandra än 
de 2 nämnda kriterierna (pris och 
kraftupptagning) då de är vitala för konstruktionen. 

Figur 1, visar konstruktion med 
vertikalvriden klack. 

Figur 2, visar konstruktion med 
horisontalvriden klack. 
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3.1.5. Presentation av valt produktförslag 
Detta steg gjordes till en flytande text, istället för att ta till punktuppdelningen 
som Fredy Olsson redogör för, då det skulle ge oss ett mer följsamt arbetssätt, 
samt möjligheten att kunna genomföra stegets delar parallellt. 

Efter ovanstående viktningar var det klart vilken lösning som kraften skulle läggas 
på den kommande tiden.  Det utgick från en mycket enkel modell av lösningen (se 
Figur 3) och gjorde de mest grundläggande ändringarna som kravspecifikationen 
krävde. Det första det innebar var att hitta en lösning som vid strömavbrott, av sig 
självt gick ut i låst position, men som samtidigt 
kunde flytta klacken in när lyftbordet flyttas. 

Rörelsen skulle behöva vara någon form av linjär 
rörelse för att flytta klacken mellan in- och utläge, 
då solenoid eller linjärmagnet, drag-, tryckmagnet 
som de också kallas, skulle passa mycket väl. 

Tryckmagneten dömdes ut ganska fort då 
anordningen skall låsa i de fall strömmen gick. Det 
hade gått att konstruera runt problemet, genom att 
ändra placeringen av solenoiden till motsatt sida av klacken, men detta hade 
medfört en längre klack för att nå ut till holken som klacken landar i, vilket 
medför större dimensioner för att klara av krafterna. För att få en lösning så bra 
som möjligt är det inte heller ingenjörsmässigt försvarbart att ta en mer avancerad 
lösning av två annars likvärdiga koncept, då en mer avancerad lösning ger fler 
möjligheter till fel, både i tillverkning och i användning. Dessutom är en mer 
avancerad lösning inte sällan dyrare än en enkel, vilket direkt strider mot syftet i 
vårt projekt. 

Parallellt med utvecklingen av konstruktionen (se 
Figur 4 för konstruktion med solenoid) 
kontrollerades vad för krafter som solenoiden 
skulle behöva för att kunna flytta klacken fram 
och tillbaka för att ge den funktion som önskas.  
Dessa beräkningar har under projektets gång 
anpassats hela tiden gentemot de förändringar 
som konstruktionen krävde, för att till slut 
komma fram till de uppgifter som lämnades till 
vår leverantör av solenoider (Interalia AB), som 
på ett väldigt tillmötesgående sätt tog fram en solenoid som tillgodosåg alla våra 
krav. 

Figur 3 

Figur 4, konstruktion med 
godtycklig solenoid och lager 
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De krav som var givna på solenoiden var enligt beräkningarna (se Bilaga 6 sida 
14-16) en dragkraft på 46N vid klackens inläge och en tryckkraft på 7,5N vid 
klackens utläge (solenoiden i sig åstadkommer bara en dragkraft, men är 
kompletterad med en fjäder för att få den tryckkraft som krävs för att ge den 
återfjädrande säkerhetsfunktionen)  

3.2. Primärkonstruktion 

3.2.1. Produktutkast 
Detta avsnitt bortsågs från då idéerna är redovisade tidigare, för att få en 
produktutveckling som är lättare att följa.  

3.2.2. Komponentval 
Som komponentval var det givet genom kravspecifikationen att det skall till 
största möjliga mån använda Marcos egna maskinpark för tillverkning av de delar 
som ingår i konstruktionen. Detta för att de ska kunna tillverka så stor del som 
möjligt själv, vilket i sig medför billigare pris, en smidigare tillverkning, mindre 
leverantörsproblem, samt att utöka den kompetens som krävs för att tillverkningen 
och monteringen skall fungera bra. Det bidrar också till den funktion som många 
företag efterlyser i den finansiella krisen som har varit, men som fortfarande är 
närvarande, nämligen att hålla personalen sysselsatt. 

Alla komponenter i konstruktionen är specialtillverkade utom de lager och 
förbrukningsmaterial som beställs av de leverantörer Marco redan använder. 

I bilaga 8 (ritning 100051-01 till 100052-01) ges en överblick av maskinelement 
och i bilaga 6 visas hur beräkningarna dimensionerat dem. 

Interna och generella krav som ställdes på ingående komponenter var följande: 

• Tillverkas och leveras av väl etablerade företag. 
• Finnas i standardsortimentet, eller kan anpassas till ett pris som inte gör att 

den totala kostnaden för konstruktionen bryter mot kravspecifikationen. 
• Det totala priset för alla komponenter understiger det i kravprofilen 

fastställda priset. 

De två första kraven sattes för att tillgången på elementen inte skall bli mindre 
eller försvinna. Det kan jämförs med outsourcing i samma avseende att ju mer 
som lägges ut externt, desto mindre kan företaget råda över det. Följaktligen kan 
en svängning i konjunkturen, eller en plötslig nedgång i leveransförmågan få stora 
konsekvenser utan att företaget kan råda över det. Med en stabil leverantör 
minimeras dessa risker.  



3. METOD 
 

15 
 

En genomgång av de viktigaste komponenterna är på sin plats och till dessa kan 
räknas följande. 

• Solenoid. 
• Ledlagerenhet. 

3.2.3. Solenoid 
En solenoid är enkelt uttryckt en elektromagnet som åstadkommer en magnetkraft 
när ström kopplas på en spole. Bland våra komponentval var det den som var mest 
kritiskt. Det är den som ska driva hela lösningen och var tvungen att bestämmas 
tidigt för att låsa en väsentlig variabel i dimensioneringen. Det framkom stora 
svårigheter i att finna en leverantör som kunde tillgodose våra krav. 

Elementspecifika krav 
Det finns specifika krav för solenoiden i form av att den skall klara av 
kontinuerligt inkoppling, något som är svårt att klara av då spolen som driver 
magneten överhettas. Även vid normal drift är det inte sällsynt att en solenoid 
kommer upp i 90 grader Celsius som arbetstemperatur. I datablad för solenoider 
förekommer en variabel vid namn ED (Einschaltdauer, ty. för anläggningstid). 
Denna anges i procent och anger till vilken grad spolen kan vara påverkad. Om 
ED=50% betyder det att spolen måste vara i vila hälften av tiden. Vid ED=100% 
(vårt krav) måste den alltid vara inkopplad. 

Detta ledde oss till att finna att priset var det största problemet. Här gäller att 
väldigt små variationer i specifikationerna för solenoiden gör stora skillnader på 
priset. Som exempel kan det nämnas att en ökning från standardsortimentets 
slaglängd på 8 millimeter till 12 millimeter ökar priset från cirka 300 kronor till 
nästan 10 000 kronor (listpris relativt offert från Storck Drives). Detta gäller även 
den kraft som solenoiden drar med. Vidare indikerade sökningar på marknaden att 
de större stabila företagen inte var intresserade av småskalig produktion med 100-
150 levererade enheter per år utan istället eftersträvade stora engångsordrar. 
Genom dessa orimligt höga offerter avvisades vi artigt från tillverkarna Storck 
Dribes och Kuhnke som inte är intresserade av småskaliga leveranser. 

Emellertid kontaktades ett mindre företag vid namn Interalia. De är leverantörer 
av elektriska ställdon och leverantör av det italienska elektromagnetfabrikatet 
System di Rosati. Efter ett möte med deras säljare Bruno Haukka som 
presenterade och gick igenom teknik och användande av solenoider visades en 
modell som snabbt skulle kunna levereras (System di Rosati, Type CI 456). Den 
har ett attraktivt pris (1395 kronor/styck med minimileverans om 4 stycken) och 
tillverkas av ett etablerat företag. Trots att solenoiden CI 456 ingår i 
standardsortimentet behöver den anpassas, detta avser dock endast infästningen 
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och sker utan en extra kostnad för att sedan ingå i standardsortimentet på Interalia 
efter prototypframtagning. Offertenför prototypen från Interalia avsåg inte denna 
justering utan var tvungen att göras på solenoiden i efterhand efter leverans, om 
den skulle komma fram i tid för tillverkningen av prototypen. 

En fördel som System di Rosatis solenoid har är att den består av två olika spolar, 
en dragspole och en hållspole. Den första driver draget i axiell riktning, den andra 
håller fast den rörliga cylindern när draget går i botten. Detta är troligen 
anledningen att Interalia kan hålla så pass låga priser relativt sina konkurrenter. 
Istället för att dimensionera dragspolen för att alltid vara inkopplad (vilket ställer 
höga krav på lindningen) kan istället två spolar användas som drar olika mängd 
ström. Dragspolen drar vid 24V (Volt), 20A (Ampere) medans hållspolen endast 
drar 0,4A. Dragspolen skulle aldrig klara av att vara kontinuerligt inkopplad 
medans hållspolen kan vara inkopplad så länge det finns ström som kan driva den. 
I elektroniksammanhang kan 20A vid 24V sägas vara ganska extremt medans 
0,4A vid samma spänning är väldigt lite. 

Tillämpning 
Om solenoiden skall anslutas till anläggningsspänning (växelström) innebär detta 
komplikationer då vår levererade solenoid är likströmsdriven (VDC). Följaktligen 
hade en transformator och likströmsriktare av stora mått varit nödvändig och 
framför allt en stor ekonomiskt kostnad. För vår prototyp är detta inget problem 
då den drivs i exponeringssyfte av 2 stycken 12-volts blyackumulatorer (som 
klara 90A under 30 sekunder eller 180A under 5 sekunder). För tillverkning och 
produktion hade det inneburit problem. Efter samtal med Interalia fastställdes det 
att efter små modifikationer i tillverkningen av solenoiden, kan den anpassas till 
230VAC (växelström) utan extra kostnad. Dragspolen skulle då enbart belasta 
elnätet med 1,7-2A (1 styck, för en serie om 4 styck krävs 6,8-8A). Fullt godkänt 
och till och med gångbart med vanliga ”hushållssäkringar” på 10A. 

Att den i standardutförande går att driva med blyackumulatorer är ett stort plus då 
det medger en backup som säkerhet vid nödsänkning i händelse av olycka när 
ofrivilligt strömfall sker, till exempel brand. Detta gäller dock inte för modellen 
som är anpassad för 230VAC. 

Dimensionering 
Solenoiden blev dimensionerad efter att vår principlösning valdes. Denna hade en 
funktionssäkerhet på 4. Solenoiden användes för att tillsammans med kravprofilen 
dimensionera resterande konstruktionsutveckling. En kontroll genomfördes när 
tillverkningskonstruktionen låg klar och visade att funktionssäkerhetsfaktorn på 
solenoiden låg på 2 vid drag och 2,88 vid tryck. Trycket är viktigast då det berör 
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säkerheten för att den ska fällas ut i strömlöst tillstånd. Till faktor 3,2 inkluderas 
gravitationen. Klacken faller på plats nästan av sig själv i strömlöst tillstånd. 

3.2.4. Ledlagerenhet 
Lager som klarar de i beräkningarna (bilaga 6) fastställda krav på rull- eller 
kullager söktes efter med ljus och lykta. Tilltänkta tillverkare med egen leverans 
eller bra leverantörer var SKF, Nomo eller Timken. För lagertillverkare är 
standardsortimentet det enda som är intressant då specifika lösningar för med sig 
extrema kostnader. För den aktuella lösningen hade även standardsortimentet 
svårt att uppfylla priskraven. 

Elementspecifika krav 
För lagren gäller: 

• Ta upp de stora radiella krafterna som skall påfresta konstruktionen (15.8 
kN per lager i serie om två). 

• Klara mindre påkänning i axiell riktning. 
• Klara utsatt miljö, tätning nödvändig. 
• Underhållsfria 
• Passa i geometrin. 

Efter omvärdering och idébollande visade det sig att ett tätat glidlager är det enda 
som kan uppfylla dessa elementspecifika krav. Ledlager har inga kulor eller rullar 
som ett traditionellt lager har, utan använder hela ytan för att ta upp belastningen 
mellan ytter- och innerring på ett sätt som inte skapar några punktbelastningar. 
Därför klarar det mycket större belastning än motsvarande rull- eller kullager. 

D&E Trading är leverantör till Marco AB sedan flera år och kan ses som en stabil 
leverantör, vilket är anledningen att de valdes. Aktuell lagermodell som valdes var 
GE.25.UK.2RS som klarar 137 kN, långt över vad som behövs för vår 
konstruktion, men eftersom detta är det minsta lagret i aktuell serie är det inte 
något som kan påverkas, det ringa priset (se bilaga 7 för kostnadskalkyl) gör att 
det heller inte blir till ett problem. Detta kan ställas i relation till ett inte lika 
optimalt rullager ur SKF:s sortiment som hade ett listpris på runt 700 kronor. 
Ledlagret är litet, lätt att implementera i vår konstruktion, tätat för att klara 
smutsig miljö, snedställning och påkänning i axiell riktning.  

Tillämpning 
Ledlagren presspassas i lagerhus som tillverkats med toleransklass K7 vilket 
betyder att ytterligare förband inte behövs. Lagerhuset finns inte som standard 
utan tillverkas i den egna verkstaden på Marco AB. Tillsammans bildar de en 
lagerenhet färdig att monteras i konstruktionen. 
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3.2.5. Detaljkonstruktion och materialval 
Som beskrivet i kapitlet om metodiken, inom Detaljkonstruktion och materialval, 
innebär detaljkonstruktion att bestämma varje specifik detaljs utformning och 
material. Detaljerna utformades direkt i 3D CAD, efter behov. Efter hand som 
projektet skred framåt anpassades detaljerna på ett sätt som såg till de behov som 
de specifika detaljerna hade för att tillfredställa de krav som är ställda. Efter det 
kom produktionsanpassningen. Anledningen till att produktionsanpassningen 
gjordes så sent var att lösningen inte skulle begränsas till det som bara var 
uppenbart möjligt, utan även utforska de möjligheter som innehöll vissa 
svårigheter. 

Vad gäller materialvalet lämnas här Fredy Olssons metodik, eftersom Marco har 
angivet det material som skall användas. (se avsnittet om tillverkningsmetod – 
plåtbearbetning på följande två sidor) 

3.2.6. Produktsammanställning 
Se bilaga 8 för kompletta ritningar, inklusive sammanställningsritningar 

3.2.7. Primärproduktens tillverkning och utprovning 
Detta steg åsidosätts då det inte varit möjligt med provning i detta projekt, och 
inte heller kommer produkten i produktion innan rapporten skrivs. 

3.3. Tillverkningskonstruktion 

3.3.1. Montering - Demontering 
Målet inom monteringen var att skapa en produkt som var enkel och snabb att 
montera, då det var ett problem med den nuvarande konstruktionen att det var för 
komplicerad och tog för lång tid att montera. Fokuset låg på att minimera antalet 
olika operationen för monteringen, för att på så vis eliminera den tid som går åt 
som inte spenderas på själva monteringen, till exempel förberedandet för 
verktygsanvändning, ställtider, och ännu enklare saker som att leta efter 
borttappade verktyg och liknande. 

Plåthustoppen innebar en del problem med avseende på infästningen i lyftbordet. 
Det behövdes en lösning som inte bara var enkel att montera, men dessutom 
skulle gå att demontera. Lösningen skulle vara monterbar utan svets, så det inte 
behöver ske någon målning efter monteringssvets eller liknande. Då blev 
löstagbara förband aktuella, i detta fall skruvförband, eftersom det är en väldigt 
enkel form av förband som håller för stora krafter. Det som var problemet med 
skruvförband var att komma till med bultarna mellan klacken och plåthustoppen 
då det är ganska ont om plats där. Det löstes genom att göra avlånga hål för att 
kunna stoppa in bultarna till viss del på sidled, och på så sätt helt undkomma 
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problemet. Anledningen till att hålen inte kan flyttas närmare kanten för att 
komma längre ifrån klacken, för att på det sättet ge mer plats åt bultarna, är att 
kanten blir för kort för att kunna ta upp den kraft som kan uppkomma vid 
dynamiska laster (till exempel om en truck gör en inbromsning på lyftbordet). 

Det blev tydligt att förbandet bara skulle ta upp en mindre del at den totala kraften 
som klacken utsätts för eftersom i stort sett hela den totala kraften går rakt upp i 
lyftbordet. Den resterande kraften (den del av kraften som kommer gå horisontalt 
längs lyftbordet) kommer att till största delen tas upp av den mycket stora friktion 
som uppkommer. Den kraft som nu finns kvar i horisontell led skall tas upp av 
skruvförbandet, vilket är 4st M10 bultar. Detta förband är kraftigt, för att inte säga 
extremt, överdimensionerat. Av den enkla anledning att det är till samma pris för 
de bultar som används, som en mindre dimension hade kostat. Samt att det sparar 
den tid som beräkningarna hade tagit, vilket inte kan anses som annat än slöseri 
med den tid tilldelad beräkningarna. 

Samma sak gäller demonteringen, konstruktionen utformades på så vis att den 
enkelt går att montera ned. Efter den är nedtagen från lyftbordet går det bara 
genom att lossa 8 skruvförband, dela konstruktionen och solenoiden blir då fri att 
lyfta ur med endast en tång för att dra loss spårryttaren. Efter detta är 
konstruktionen klar för återvinning då solenoiden är den enda del som inte är ren 
metall. Det är en elektrisk apparat och bör sorteras som det. 

3.3.2. Tillverkningsmetod 
 
Kravprofil 
Kravprofilen (bilaga 1) har inverkan på tillverkningen och utformningen av 
ritningarna på sådant vis att det begränsar variationen av maskiner som kan 
användas för tillverkning. Främst skall den egna maskinparken användas men 
utrymme finns även för att förlägga viss del (laserskärning av plåt) på 
underleverantörer. 

Emellertid handlar det inte om outsourcing som per definition lyder ”…att låta ett 
utomstående företag utföra eller producera det som tidigare gjordes inom 
företaget…”(Säfsten & Bellgran, 2008). Eftersom företaget aldrig tidigare 
laserskurit detaljer hade det varit en felaktig term att använda. Dock så gränsar 
tillverkningsmetoden till deras egen konturskärning av plåt i form av en 
nibblingsmaskin så missförståndet är inte helt ovanligt. 

Istället handlar det om inköp av kompetens och tjänster utifrån, något som kan 
minimeras genom att uppfylla kraven ställda för en nibblingsmaskin som i 
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praktiken gör ett snarlikt arbete fast med regelbundna snitt (fördefinierade 
stansar). 

Fördelen med att nyttja interna resurser ter sig självklar. De till buds stående 
medel användes för att ta fram och tillverka en produkt. Detta medger god 
stabilitet redan från början i processen och den blir svårpåverkad av händelser 
som sker okontrollerat utanför företaget. 

Fördelen med att nyttja externa resurser är ifall produkten som sådan blir för 
komplicerad att tillverka med egna medel, något utvecklingsgruppen kan påverka 
i stor utsträckning själva. 

Tekniska lösningar 
I lösningarna och ritningarna av denna (bilaga 8) syns i många fall just 
anpassningen beskriven i föregående stycke efter kravprofilen i underlaget. 

Plåtbearbetning 
Konstruktionen är utformad att innefatta ett antal plåtar med ritningar av 
plåtutbredningar (100011-01B till 100013-01, 100021-01, 100031-01 till 100035-
01). Förutom att bestå av plåt har dessa detaljer några saker gemensamt: 

1) Består av plåtmaterialet Domex 240 med max tjocklek 8 millimeter. 
2) Anpassade efter nibbling och/eller bockning. 
3) Något komplicerad måttsättning på ritning. 
4) Med fördel användandet av långa hål. 

Dessa gemensamma nämnare behöver förklaras närmare för att läsaren skall förstå 
vad det innebär, och varför. 

Punkt 1: Domex 240 är valt då detta material har en relativt låg brottgräns. Det är 
nämligen brottgränsen linjärt med snittarean som bestämmer stansen och 
stansdynans hållbarhet och livslängd för både stansning och nibbling (Hågeryd, 
Björklund, & Lenner, 2002). Ur materialsynpunkt ställas stansning synonymt med 
nibbling, det enda som skiljer är hur materialskärningsmetoden tillämpas. Med det 
sagt kan teoretiska resonemang för nibbling som för stansning föras samman. 
Skärhållfastheten (ksk) kan beskrivas som enlig formel 1. 
 

ksk = 0,8 · σB    (formel 1) 
 

σB är brottgränsen för materialet. Klippkraften (F) och den mot stansen/dynan 
påverkande kraften beskriv i sin tur i formel 2. 

 
F = A · ksk    (formel 2) 
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är den genomskurna arean är A. Alltså syns att ju lägre brottgräns vår plåt har och 
ju tunnare det är, desto mindre blir både snittarean och skärkraften. Följaktligen 
sker mindre slitage mot stans och dyna i nibblingsmaskinen. 

Domex 240 är av Marco AB väl avvägt material som ger god svetsbarhet, god 
formbarhet men låg sträckgräns. Alltså låts sträckgränsen dimensionera 
konstruktionen då det inte är ett alternativ att byta material med enbart 
motivationen att sträckgränsen behöver höjas. Ett alternativ hade varit att lägga ut 
det för extern tillverkning med laserskärmaskin, men enligt ett önskemål i 
kravprofilen ska detta undvikas. 

 
Punkt 2: För att anpassa konstruktionen till nibbling och bockning fanns en del 
saker att tänka på. Dessa saker var dels att inte använda några geometriska ellipser 
eller stora radier i konstruktionen, dels att låsa till de verktyg som 
nibblingsmaskinen är utrustad med (förvisso ett stort urval). Efter genomgång av 
verktygssortimentet till nibblingsmaskinen låstes tillverkningen till raka 
skärverktyg med längden 40 och 26 millimeter, både 7 och 9 millimeter breda. 
För runda skärverktyg blev urvalet något större, men med ett produktionstekniskt 
synsätt valdes udda storlekar bort för hål och minimerade antalet. Till exempel 
valdes 10.2 millimeters hål för M10-skruv bort. Dessa ersattes med hål på 10.5 
millimeter i diameter. Dessa förekom dessutom redan på andra ställen i 
konstruktionen. 

Punkt 3: Skärritningarna är ganska svårtydda och många mått går i kors. För en 
helautomatisk NC-styrd nibblingsmaskin som finns till förfogande är det inte 
intressant att tyda en ritning. Rent praktiskt formateras det digitala 
ritningsunderlaget till ett universalformat (.dxf-suffix) som operatören lägger in i 
skala 1:1 i maskinen. Dock måste det alltid finnas ett fysiskt, juridiskt dokument 
som konstruktionen kan härledas till. Därför formuleras en ritning med 
måttsättning som, även med viss svårighet, går att spåra i händelse av tvist eller 
tveksamhet. Vidare är några ritningar formulerade med koordinatmåttsättning 
(Lundkvist, 1999) vilket innebär att det utgås från två axlar som är ordnade med 
en vinkel på 90°. Detta underlättar mycket för en operatör vid en manuell NC-
styrd maskin eller en operatör som endast har ritningen som underlag. Genom att 
följa koordinatsystemet går det fort att mata in data i maskinen. 

 
Punkt 4: Avlånga hål är en fördel som NC-styrda maskiner kan producera. Detta 
till skillnad mot en roterande skärande bearbetning (borrning, svarvning) som 
enbart kan producera cylindriska skärningar i detaljer. Detta utnyttjades för att 
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skapa avlånga hål för skruv och rektangulära hål för hålfogsvetsning (förklaras 
under svetsade detaljer på nästa sida). 

 
Maskinbearbetade detaljer 
Detaljer som behöver maskinbearbetas är de detaljer som inkluderar något av 
följande: 

• Borrade och/eller gängade hål. 
• Yt- och passningstoleranser utsatta på ritning. 
• Hål vars mått inte kan tillgodoses i nibblingsmaskinen. 
• Annat än plåt eller plåt med sträckgräns över Domex 240. 

Dessa detaljer måste bearbetas i någon eller flera av följande maskiner: 

• Svarvmaskin. 
• Borrmaskin. 
• Fräsmaskin. 

I ritningsbilagan (bilaga 8) är ritningarna 100022-01, 100023-01, 100036-01, 
100037-01, 100042-01 utsorterade, då de innehåller någon eller några av de ovan 
nämnda bearbetningarna. 

Den detalj som behöver i särklass mest skärande maskinbearbetning är 100022-
01, ”Lagerhus”. Materialet medges vara starkare än övrigt konstruktionsstål men 
för kostnadens skull är ett snarlikt material valt, SS1412 (σB = 250 MPa). 
Toleransklass i det stora hålet är K7 och är fastställt från leverantör för ledlagret 
(GE.25.UK.2RS) som skall greppassas i lagerhuset. Ytjämnheten medger 
maskinbearbetning men är ändå tillräckligt grov för att medge gott grepp efter 
passning(Eriksson & Karlsson, 1997). 

För huvudkomponenten i konstruktionen (Klack, 10042-01) är presspressning av 
axeln valt i den led som komponenten skall rotera kring. Eftersom ledlagren 
beställs färdiga som maskinelement fås rekommendation från leverantör att 
använda axel med toleransklass h7. Om då axeln låtes styra hade motstående hål 
behövt toleransklass P8 (Björk) för att presspassning skulle kunna uppfyllas. 
Dock finns det svårigheter att uppfylla detta eftersom enkla verktyg (brotschar) 
för denna toleransklass är både specifika, sällsynta och dyra. I sortimentet på 
Marco finns närmast en brotsch som klarar uppfylla toleransen i hålet till 25H7.  

Hålet låstes istället och skall styra motstående toleransklass på axeln, vilket då 
blev p6, men bara över en viss längd då lagret fortfarande krävde spelpassning i 
ändarna. Största nackdelen med denna kompromiss blev att istället för att använda 
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en färdigbeställd axel med diametern 25 millimeter och toleransklass h7 används 
istället bearbetad axel med en ursprungsdiameter på 30 millimeter. Axeln pressas i 
hålet med lite eller ingen förvärmning runt hålet. 

Svetsade detaljer 
De ritningar som berör svetsningen är 100041-01 till 100042-02. Dessa ritningar 
inkluderar ett flertal av de tillverkade detaljerna. Svetsbeteckningar anges i 
enlighet med SS-EN ISO 2553 (Lundkvist, 1999). 

Som nämnt ovan används i många fall så kallad hålfogsvetsning, kompletterad 
med motsatta svetsar i de fall det är behövs. 

Hålfogsvetsar ser ut som så att ett rektangulärt hål i plåten klipps upp. I dessa hål 
passas sedan halvägs genom den bit som skall svetsas och tomrummet fylls med 
svets. Några positiva effekter av detta är: 

• Resultatet blir att svetsoperatören bara behöver tänka på vinkeln normalt 
mot plåten och inte på hur bitarna skall positioneras. 

• Fogen klarar att ta upp krafter åt alla håll och i beräkningssammanhang 
kan den ses som helt solid och enkel att beräkna. 

• Medger svåra geometrier som normalt blir för svårt att hålla rätt och mäta 
sig fram till. 

• Snabbare svetsmontering. 

MAG är den svetsmetod som valdes. Betäckning enligt SS-EN ISO 4063 är 
”135”, underordnad betäckning ”13” som inkluderar alla 
gasmetallbågsvetsningsmetoder (Eriksson & Karlsson, 1997). Metoden är vanligt 
förekommande och används till fördel i produktionssammanhang då den är enkel, 
snabb och billig jämfört med andra produktionssvetsningmetoder. 

Svetsklasser sätts normalt till klass B enligt SS-EN ISO 5817:2007(Eriksson & 
Karlsson, 1997) men vid mindre viktiga svetsar tillåts svetsklass C. 

Som a-mått gäller alltid att ingen svets är mindre än a3, men i ritningarna utgås 
det från a4 med variation om svetsen är mer eller mindre kritisk. Numerisk 
beräkning av svetsar har utelämnats med motivationen att detta kan dimensioneras 
genom grafisk FEM. Detta på grund av att hålfogsmetoden gör att konstruktionen 
blir nära solid, samt att svetsar representerats i FEM-systemet. 

I vissa fall har inte hålfogsmetoden kunnat tillämpats, till exempel mellan klack 
(solid kärna), och klackens sidor (plåt). Därför används en halv V-fog för att 
sammanfoga dess detaljer. 
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3.3.3. Ekonomisk kalkyl 
Den ekonomiska kalkyl som är gjort (bilaga 7), tar i beräkning alla de detaljer 
som ingår, samt förbrukningsmaterial. Den tar inte med monteringskostnader 
eftersom när denna rapport utformades var en serieproduktion inte aktuell och får 
därför inte heller någon uppgift angående hur lång tid Marcos montörer kommer 
ta på sig att montera produkten. Tiden det tar att tillverka en prototyp med 
avseende på monteringskostnader är oväsentlig eftersom det inte ger företaget 
några extra kostnader. 

3.3.4. Slutkonstruktion 
Slutkonstruktionen var den sista delen som slutfördes innan ritningarna skickades 
till Marco för tillverkning. Alla ritningar sågs över, uppgifterna på dem kollades 
så att måtten och hänvisningarna stämde. Kravspecifikationen studerades och 
kontrollerades för att kontrollera överrensstämmelse, samt målsättningen och 
syftet och kontrollerar att allting har tagits med på ett önskvärt sätt. Även 
avgränsningarna diskuteras igenom, för att se om projektet bör utökas på något 
plan. Men de avgränsningar som är gjorda visar sig vara väl utformade och 
uppskattade. För att någon av de delar som borttagits genom avgränsningarna 
skulle vara aktuella att inkluderas igen, skulle behövas en mycket större tidsram 
för projektet, för att kunna göra ett rättvist arbete på även de delarna. 

3.3.5. LCA 
Definition av målsättning och omfattning av analysen 
Målet med vår LCA är att definitivt veta hur produkten kommer att påverka 
miljön, omfattningen är genom hela livscykeln då produkten används som en 
sjunkspärr (se produktdefinitionen under principkonstruktion) för lyftbord. 

Inventeringsanalys 
Inventeringsanalysen tar en mindre del i denna LCA, än i de rekommenderade 
metoder ur SS EN 14041, då denna produkt är väldigt enkel och använder sig av 
väldigt få material. Alla ingående komponenters material är i någon form av 
konstruktionsstål, utom solenoiden. De föroreningar och resursförbrukningar 
(energi till smälta mm) som produkten kan antas hållas till ansvar för är de som 
uppkommer då materialet bryts i gruvor och fraktas till smälterier, samt 
transporter till Marco och sedan till eventuella kunder.  

Miljöpåverkansbedömning 
Att räkna ut de föroreningar som släpps ut på de 15 kg stål som används är i stort 
sett omöjligt eftersom det är en mycket liten mängd, och alla siffror som fås fram 
om sådana mängder kommer att vara opålitliga eftersom den mängden faller bort i 
decimalavrundningar.
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Eftersom produkten är helt återvinningsbar är det inte heller något problem med 
återvinningen.  Som beskrivet i avsnittet om demontering under rubriken 
tillverkningskonstruktion, är produkten mycket enkel att demontera för att ta ut 
solenoiden. Efter den är uttagen sorteras allting annat som metall för återvinning. 

Tolkning 
Produkten har en mycket liten miljöbelastning, vilket i allas ögon är tilltalande. 
Både ekonomiskt för företaget då det inte blir några extra miljöavgifter, och för 
arbetsmiljön för de personer som kommer i kontakt med den. 

4. Beräkningar 
Bilaga 6 som handlar om beräkningar talar ganska mycket i sig själv men några 
ord är på sin plats i rapporten för att förklara hur lösningen är dimensionerad. 
Beräkningar har utförts på två principlösningar, nämligen vertikal- respektive 
horisontalvriden ”klacklösning”. 

Eftersom dessa båda principlösningar var lika viktade arbetades det vidare med 
båda och gjordes överslagsberäkningar på spänningar och krafter för att se vilken 
det var mest, respektive minst jobb med att dimensionera. 

4.1. Horisontalvriden 
Först kontrollerades ifall det ens fanns lager för att dimensionera denna princip. 

Måtten skissades upp som var gångbara i konstruktionen och kom fram till att den 
resulterande erforderliga kraften på lagren var 112 kN vid statisk belastning på 
konstruktionen. Ingen dynamisk belastning förekommer. Principen krävde 
antingen två radiallager och ett axiallager, eller ett radiallager och ett 
kombinationslager som klarade ta upp krafterna både radiellt och axiellt. Detta 
klarar snedställda rullager och var det val som gjordes då det är mindre antal 
komponenter och om än dyrt så är det billigare än två stycken lager. Dock kan två 
nackdelar tillskrivas snedställda rullager, dessa är priset och det faktum att en 
”minsta axialkraft” alltid måste belasta lagret (Olsson K.-O. , 2006). Priset var 
väldigt högt (listpris på 700 kronor) men den lägsta axialkraften var inga problem. 

Vidare skissades spänningsberäkningarna. Anliggningsytan mellan axel och 
rullager fick en påkänning av 233 MPa vilket inte är speciellt högt med tanke på 
att axelämnen ofta har en sträckgräns mellan 380-630 MPa. Dock lämnades denna 
princip för gott efter en snabb överslagsräkning på spänningarna i huvuddelen, 
klacken. Dessa visade extrema krafter över 88 GPa. För den ej insatte kan nämnas 
att klacken hade direkt permanent deformerats ifall den skulle användas med 
dessa värden. En vidare utveckling av denna princip skulle ta allt för mycket plats 
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i anspråk i form av förstärkning och förstyvning. Dessutom var utgångsläget redan 
dåligt med dyra lager. 

4.2. Vertikalvriden 
Det fann några ställningstaganden att göra inför konstruktionslöningen av den 
vertikalvridna modellen. Dessa var: 

• Val av fjäder 
• Val av lager 
• Val av geometri 

Vidare behövdes det kontrolleras att solenoiden orkade arbeta mot gravitationen 
till skillnad mot horisontalvriden variant, som inte hade denna extra last att 
övervinna. 

Val av fjäder 
Hur vida det skulle väljas en fjäder som axiellt (tryckfjäder) tvingade ut klacken 
vid strömlöst läge, eller en vridfjäder som gjorde samma sak, undersöktes noga. 
Beräkningar var på sin plats för att se ifall det ens fanns ett utbud genom en stabil 
leverantör (Lesjöfors AB). Karaktäristiken för de olika fjädrarna är samma 
(Olsson K.-O. , 2006) Båda fjädrarna är progressiva men de verkar på två olika 
vis. Vridfjädern tar upp moment medans axialfjädern verkar direkt mot kraften. 

Fördelarna med respektive fjäder behövde utvärderas. Vridfjädern kunde sättas 
utanpå konstruktionen, bytas ut enkelt eller justeras för större moment. Detta 
saknades med tryckfjädern eftersom det gavs möjligheten att få den inbyggd i 
solenoiden direkt vid leverans. Faktum var dock att det sågs som en nackdel att 
inte kunna justera fjädern samtidigt som det var en fördel att den var inbyggd i 
solenoiden för att minimera antalet komponenter i enlighet med kravprofilen. 
Detta krävde dock räknade, för det var svårt att justera om konstruktionen låstes 
mot en tryckfjäder. Samtidigt med ovissheten om vilket håll utvecklingen av 
konstruktionen skulle gå, så behövdes marginal. Därför adderades en faktor 4 åt 
båda hållen för solenoiden (magnetisk 
dragkraft i solenoiden och tryckkraft i 
fjädern). En kontroll av detta gjordes 
senare. 

Trots att en axialfjäder valdes är det ändå 
emellertid ett moment som dimensionerar 
fjädern och solenoiden då en hävarm skapas 
mellan vridande axel i konstruktion och 
placeringen av leden till solenoiden. För att Figur 5 
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åskådliggöra detta visas i figur 5 den erforderliga kraften som fjädern måste verka 
med, med funktion av vinkeln, α, som klacken antar och längden på hävarmen, Ay. 

Detta gav en bra överblick om hur positioneringen av leden mellan solenoid och 
klack med funktion av slaget, skulle vara. 

Lagerdimensionering 
Lagren dimensionerades till 15.8 kN men då det var svårt att finna något prisvärt 
kul- eller rullageralternativ valdes istället ledlager. Under avsnittet 
”maskinelement” omnämndes lagret i detalj. 

Val av geometri 
Som det framgick ur avsnittet Metod, ändrades utformningen av lösningen 
dynamiskt med tiden för projektet. Beräkningar som gjordes skedde fortlöpande 
som kontroll mot FEM-beräkningarna som gjordes i Catia V5. 

Som figur 6 visar ges upphov till spänningskoncentrationer på stoppen på sidorna. 
Rent grafiskt är högsta värdet rött och satt till 240 MPa. De tillåtna spänningarna 
för plåtmaterialet är enligt SS-EN ISO 1570:1998 158 MPa och rör sig i det 
orangea området. Dock används ett stål i stoppklackarna som tillåts lite högre än 
158 MPa (SS1412). 

För att förklara figur 6: 

På stoppklackarna: Som synes är 
spänningarna ej genomgående och 
bedöms vara ren koncentration 
("ytspänning") då det är ett skarp hörn. 
Spänningarna är nära neutrala bara 
några millimeter in i godset. Efter liten 
tid och minimal deformation (då det 
inte är genomgående) kommer denna 
att jämnas ut och anpassas till 
geometrin. 

I slutet av radien på undersidan: En koncentration som har med de geometriska 
villkoren i FEM att göra. Spänningarna kommer att bres ut över hela ”hyllan” och 
inte bli så koncentrerade som de ser ut att vara.

Figur 6 
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Ytterligare en bild, figur 7, visande 
undersidan kräver också lite förklarande 
text då koncentrationer syns längs med 
den stora radien på undersidan. 

Spänningarna koncentreras precis i 
vecket på underplåten men klarar precis 
att uppfylla den harmoniserade 
standarden SS-EN 1570.

5. Resultat 
Resultatet av arbetet har slutat med en 
komplett konstruktion, med tillhörande 
prototyp. I figur 8 syns den slutgiltiga lösningen. Den sitter fast med skruvförband 
på undersidan av lyftbordets ovanplan. Botten på klacken är den yta som kommer 
gå mot anläggningsytan och ta upp all den kraft som överförs genom lyftbordet. 

 

Figur 8, Slutgiltig konstruktion med klackar i utfällt läge 

Bara för att ge en förståelse mellan de olika konstruktionerna så är vikten i sig 
ganska beskrivande, vår konstruktion väger ca 15 kg, i jämförelse med 27 kg för 
den befintliga modellen.  I figur 9 visars hur den befintliga modellen ser ut. 

Figur 7 
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Figur 9 är dock missvisande i den bemärkelsen att den inte visar den hydraulik 
som tillkommer. Hydrauliken skapar stora besvär och är en av de två största 
skillnaderna mellan konstruktionen, tillsammans med att klacken i den 
nyutvecklade konstruktionen tar upp krafterna rakt igenom klacken, och inte som i 
den befintliga konstruktionen, genom en sidokraft som orsakar stora skjuvkrafter 
som också de ska tas upp, vilket inte är en optimal lösning. 

 

Figur 9, befintlig konstruktion

6. Slutsats 
Kapaciteten som anges i kravspecifikationen (20000kg) skall nu upptas genom 
konstruktionen, utan att den i någon del får en spänning som överstiger 158 MPa, 
därigenom uppfyller konstruktionen också de krav som den aktuella standarden 
(SS EN 1570:1998; lyftbord) ställer och är klar för CE-märkning. Konstruktionen 
är även enklare än föregående lösning (se bilaga 1 för definition). 

Konstruktionen har den korrosions-, smuts- och oljebeständighet som framgår ur 
kravspecifikationen, samtliga komponenter klarar även de temperaturkrav som 
ställs. 

Produkten är servicefri (bortsett från reparationer) och återvinningsbar, enkel att 
montera och är uppbyggd av utbytbara element. Samtliga tillverkningsoperationer 
är tillgängliga i Marcos egna maskinpark, lager och förbrukningsmaterial köps 
dock in. 

Tillverkningsanvisningarna är utformade enligt gällande standarder (se 
monteringsritningarna i bilaga 8 för specifika standarder). 

Den slutligtiga lösningen ligger även inom de ekonomiska krav som framgår av 
kravspecifikationen (se bilaga 7 för ekonomikalkyl). 

Lösningen uppfyller alla de krav som Marco har satt, samt alla önskemål utom att 
uppfylla personhisstandard SS-EN 81, detta eftersom standarden inte funnits 
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tillgänglig. Lösningen hjälper Marco med de problem de har haft med den 
nuvarande sjunkspärren.  

En FMEA (Failure Mode Effect Analysis) har genomarbetats med avseende på 
person- och maskinsäkerhet (se bilaga 9). Konstruktionen anser vi vara säker och 
om fel eller fara uppstår har vi förutsett dem och dess åtgärder.

7. Rekommendation 
Det som skulle kunna arbetas djupare på är att lätta konstruktionen, eftersom tiden 
var begränsad var detta en punkt som blev nedprioriterad. Vår deadline var datum 
för Utexpo, minus den tid som tillverkningen tar, det vill säga ungefär en månad 
för att få hem alla beställda delar och få delarna tillverkade hos Marco, och efter 
det montera dem.  

De punkter som ligger närmst att göra förutom den ovan beskrivna fördjupning är 
de punkter i avgränsningen, dessa punkter innebär ett större arbete och bör inte ses 
som mindre än separata projekt, varav vi valde att bortse från dem i vårt arbete. 

Det som Marco bör se som nästa uppgift angående sjunkspärren är att utforma den 
motstående anläggningsyta (holken) som passar klacken och därefter testa 
konstruktionen i verkligheten. 

Dessutom skall en ritning skickas till Interalia för speciell anpassning av 
infästning på solenoiden. Denna ritning återfinns i bilaga 11.

8. Kritisk granskning 
Vi har arbetat på det sätt som Fredy Olsson beskriver i sin litteratur. Det har 
kommit oss väl till hand då vi enkelt kunnat följa de steg som väldigt noga finns 
beskrivna. Även vår tidplan har kommit oss väl till hands, för att om än inte få ett 
schema att gå efter, så en överblick på tiden som låg framför och bakom oss. 
Detta gav oss en mycket bra uppskattning om hur vi låg till i tiden, och vi såg 
även hur vi bör forma vårt arbete i tiden. 

Vi har hållit en nära kontakt med våra handledare, både på högskolan och på 
Marco. Detta har hjälpt oss i flera situationer då vi har fastnat, på flera plan. Vi 
har fått hjälp med att se på problemet från andra synvinklar och ta del av de tankar 
som de har haft omkring projektet, för att på bästa vis komma fram till en lösning 
som motsvarar och överträffar allas våra förväntningar. 
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Allmänt 
 
Upprättad den 26 januari 2010, Halmstad, reviderad 12 februari 2010. 
Målet är att ta fram en lösning för låsning av lyftbord i ett stabilt läge där saxen i lyftbordet 
inte tar upp någon belastning eller belastningen därpå kan anses försumbar. 
Lösningen skall vara enkel till utförandet och monteras i regel i samband med montering av 
det övriga lyftbordet. Den färdiga produkten skall kunna användas i de olika miljöer de olika 
kunderna kräver men exkluderar extrema miljöer. 
Ett önskemål är att den fasta förankringen konstrueras för användning till personhissar. 
 

Mekaniska krav 
 
Kapacitet  20 000 kg. 
Säkerhet  Enligt SS‐EN 1570:1998; ”Lyftbord”. 

*Tillägg, önskemål: Uppfylla personhisstandard SS‐EN 81. 
Utförande  Enklare än befintlig konstruktion, dvs mindre antal 

komponenter och mindre materialåtgång. 
Vid strömavbrott aktiveras låsningen automatiskt. 
*Tilläggs, önskemål: Alternativ kraftkälla. 

 

Miljö 
 
Användningsområde  - God resistans mot korrosion, smuts och oljor. 

- Temperaturområde: ‐20 till 40 grader Celsius. 
- I stort sätt servicefri. 

Återvinning  Produkten skall vara återvinningsbar. 
Tillverkningsprocess  Minimera utsläpp och uppfylla alla gällande bestämmelser 

kring miljön. 
Ergonomi  Enkel att montera och servicevänlig. 
Utförande  Utbytbara element. 
 

Tillverkning 
 
Tillverkningsprocesser  Intern maskinpark: Svetsning (MIG), kantbockmaskin, NC‐

styrd nibbler, monteringsverkstad, svarv‐/fräs‐/borr‐
/sågmaskiner. 
Extern maskinpark: NC‐styrd laserskärare 
*Tillägg, önskemål: Minimera antal operationer och 
nyttjande av externa tjänster och operationer. 
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Eftermarknad 
 
Monterings‐ och 
tillverkningsanvisningar 

Svenska, enligt SS EN‐ISO 

Service  - Garanti enligt bolagspolicy (1‐2 år) 
- Felaktig användning och onaturligt slitage täcks inte av 
garantin 

Underhåll  Regelbunden service som inte är inom ramarna för 
garantiärenden skall lätt kunna åtgärdas av användaren. 

 

Ekonomi 
 
Tillverkningskostnad  Totalkostnad för 4 låsningar inkl drivning och tillverkning 

får ej överstiga 14 000 SEK. Pris inkl montering får ej 
överstiga 20 300 SEK. 

   

valitet     K
 

- Enligt ISO 9001:2008 
- Godkännandemärkning enlig CE. 

 
 
 
 
Halmstad, den 26 januari 2010 
 
 
 
 
________________________________  ________________________________ 
     Torbjörn Hansson, Projektmedlem     Christian Luckmann, Projektmedlem 
 
 
 
 

________________________________ 
Carl-Johan Fogelberg, Teknisk chef 
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Nr 1 2
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Mätegenskaper, i förhållande till varandra.

Pris 5 4 4 Pris.

Enkelhet (konstruktion) 3 3 4 Hur enkel konstruktionen är i allmänhet.

Enkelhet (tillverkning & montering) 4 2 4 Hur enkel konstruktionen är att tillverka och montera.

Kraftupptagning 5 2 5 Hur effektivt krafterna tas upp i konstruktionen.

Felbenägenhet 4 4 3 Hur stor risken för fel är.

Servicevänlighet 2 3 4 Hur enkel den är att serva.

Resultat (viktskala 1-5): 3,00 4,04
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Mätenhet

Pris 5 1 2 3 1 1 5 3 3 SEK

Enkelhet 5 1 3 3 2 2 5 4 2
Helhetskonstruktion, montering, antal

komponenter, antal operationer, tillverkning

Motstånd mot korrosion 3 4 4 4 4 4 4 4 4

Motstånd mot smuts 4 5 4 4 3 4 4 4 4

Motstånd mot oljor 4 5 4 4 5 3 5 4 4

Temperaturbeständighet 3 4 4 4 4 3 4 4 4 Termiska användingområde

Flexibilitet 3 4 1 2 4 3 5 4 4
Antal låsningar och antal lägen konstruktion 

används inom

Uppskattad återkommande servicegrad 4 4 4 4 4 3 4 4 4 Hur ofta den behöver underhållas

Återvinningsbarhet 1 2 4 4 3 5 4 3 3 Hur väl den går att återvinna efter utjäning

Ergonomi 2 3 2 3 4 4 4 4 4 Service- och operatörsvänlighet

Resultat (viktskala 1-5): 3,24 3,18 3,47 3,24 2,88 4,50 3,82 3,53



Mekaniska beräkningar

Vertikalvriden modell

� Axialfjäder

För  att  undersöka  den  erfodreliga  fjäderkraften  ifall  vi  bygger  den  kring  axeln  på  elektromagneten  konstruerar  vi
ovanstående modell.
Origo i punkt "O", fjäderkraften mellan "P" & "A", tyngdpunktens placering i punkt "tp".
Alla leder är friktionsfria.
Kordinatsystemet defineras så att "klacken" lika gärna kunde vara ritad vertikalt.
Mer specifikt söker vi kraften mellan "P" och "A" med funktion av vinkeln "Α", och då i synnerhet när den är 30° då det är
där slaget på klacken slutar och är som mest.
Α defineras som vinkeln mellan vertikalaxeln oc vinkeln längs klacken.

Remove@"Global`*"D;

9Ax = -30, Ay=;
9Px = -130, Py = -20=;
9tpx = 53 * 10-2, tpy = 5636 * 10-2=;

� Ortsvektorer

Ortsvektorer till intressanta punkter. Vinkeln Α gör att det ser komplicerat ut.

rO = 80, 0, 0<;
rP = 9Px, Py, 0=;
ΘA = ArcTanAAx, AyE;

rA = Ax
2

+ Ay
2 8Cos@ΘA + ΑD, Sin@ΘA + ΑD, 0<;

Θtp = ArcTanAtpx, AyE;
rtp = tpy 9CosAΘtp + ΑE, SinAΘtp + ΑE, 0=;

� Vektorer
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�

Vektorer

Krafterna i respektive punkt:

FPA = FPA
rA - rP

HrA - rPL.HrA - rPL
;

FO = 9FOx, FOy, 0=;
Ftp = m g 80, -1, 0<;

� Ekvationer

Kraft- och momentjämvikt, enligt mekanikens regler S Fi = 0, S Mi = S ri �Fi = 0.

ekv = 9FPA + FO + Ftp, rA �FPA + rO�FO + rtp�Ftp= � 0;

Jämviktsekvationerna knappar vi in för genomgång i resultatet:

krafter = SolveAekv, 9FPA, FOx, FOy=E �� Chop;

� Resultat

Här åskådliggör vi krafterna för FPA, FOx, FOy mellan Α = 0 ° och Α = 90 °.

Ay = -35;

PlotBEvaluateB
9FPA, FOx, FOy=

m g
�. krafterF, 9Α, 0 °, 90 °=,

PlotStyle ® 8Red, Blue, Green<, AxesLabel ® :"Α", "
FPA

mg
,
FOx

mg
,
FOy

mg
">F

0.5 1.0 1.5
Α

-2

-1

1

2

FPA

mg
,
FOx

mg
,
FOy

mg

Nedan lyfter vi fram den mest intressanta kraften FPA i en tabell för att få ett siffervärde på kraften. Kraften i "tp" defineras
som "m g" och då med egenvikten av klacken samt gravitationskonstanten.
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MatrixFormAI8Α, FPA< �. krafter �. Α ® RangeA0 °, 90 °, 10 °EM �. 8m ® 1.869, g ® 9.81<E

0
10 °
20 °
30 °
40 °
50 °
60 °
70 °
80 °
90 °

0.400536
4.50156
8.08679
11.5033
14.9315
18.4919
22.2973
26.4916
31.3006
37.1297

SolveAekv, 9FPA, FOx, FOy=E �. 9m ® 1869 * 10-3, g ® 981 * 10-2, Α ® 30 °= �� N

99FOy ® 20.6805, FOx ® -11.2616, FPA ® 11.5033==

Som vi ser ovan är den erfodreliga krafter för att flytta klacken med "tp" motverkande 11.5 N. Detta utan någon säkerhet mot
friktion i lederna.
För  att  ha  lite  marginal  och hastighet  väljer  vi  att  addera  en  faktor  4  på  massan,  vilket linjärt  påverkar  fjäderkraften.
Marginalen bör vara väl tilltagen då miljön kan orsaka att något kommer i vägen för konstruktionen, samt för eventuell
utveckling av geometrin i senare steg. Dock så ska den inte krossa några fingrar ifall dessa kommer emellan.

SolveAekv, 9FPA, FOx, FOy=E �. 9m ® 1869 * 10-3
* 4, g ® 981 * 10-2, Α ® 30 °= �� N

99FOy ® 82.7222, FOx ® -45.0466, FPA ® 46.0133==

� Slutsats

Vi har nu visat att kraften i fjädern verkligen behöver vara större ju längre ut klacken befinner sig. Ganska självklart, men nu
har vi det i siffror.
Kraften med marginal är FPA = 46 @ND, utan marginal är den FPA = 11.5 @ND.
46N som är den kraft vi kommer dimensionera och motsvarar i runda tal 5kg och långt ifrån skadlig om den trubbigt möter
en kroppsdel.

En variabel som vi hitills utelämnat är avståndet från axeln i origo till fästöglan till axialfjädern IAy = -35M.
Ökar man detta avståndet blir hävarmen större och den erfodreliga kraften mindre. Detta visualiseras nedan:

Bilaga 6 Mekaniska beräkningar 3



Ay =.;

Plot3DBEvaluateB
FPA

m g
�. krafterF, 9Α, 0 °, 30 °=, 9Ay, -70, -0=, AxesLabel ® AutomaticF �.

9m ® 1869 * 10-3, g ® 981 * 10-2=

0.0

0.2

0.4
Α -60

-40

-20

0

Ay

0

1

2

Om vi låser vinkeln till Α = 30 ° visar vi en numerisk tabell över hur erfodrelig kraft varierar med avståndet Ay.

MatrixFormB 9Ay, FPA= �. krafter �. Ay ® RangeB-35 * 2,
-35

2
, 5F �.

9Α ® 30 °, m ® 1869 * 10-3, g ® 981 * 10-2=F �� N

-70.
-65.
-60.
-55.
-50.
-45.
-40.
-35.
-30.
-25.
-20.

7.82884
8.13042
8.47914
8.88626
9.36688
9.94165
10.6397
11.5033
12.5969
14.0231
15.9586

Enligt tabellen ovan ökar den erfodreliga kraften med 39 %  om man halverar hävarmen och minskar med 31 %  om man
dubblar hävarmen.
Slaglängden är av stor betydelse så förlänga hävarmen bör undvikas. Men eftersom den erfodreliga kraften är minst lika
intressant anser vi att vi ligger i ett bra mellanläge med våra 35 mm.
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� Vridfjäder

Om vi istället tänker oss att vi sätter en vridfjäder i centrum för origo (O)?
För att undersöka det erfodrerliga momentet i Nmm gäller samma modell igen, fast utan punkterna P och A.
Momentet verkar moturs i O och gravitationen som vanligt i golvet.

Remove@"Global`*"D;

� Ortsvektorer

Endast två punkter; Origo & tyngpunkten. Kordinaterna lyder som följer:

"8Ox=0,Oy=0<";
9tpx = 53 * 10-2, tpy = -5636 * 10-2=;

Då blir ortsvektorerna och dess samband med avseende på vineln Α följande:

"rO=8Ox,Oy,0<";
Θtp = ArcTanAtpx, tpyE;

rtp = tpy
2

+ tpx
2 9SinAΘtp + ΑE, CosAΘtp + ΑE, 0=;

� Vektorer

En enda vektor, tyngdpunkten:

Ftp = m g 80, -1, 0<;

� Ekvationer

Återigen, kraft- och momentjämvikt, enligt mekanikens regler S Fi = 0, S Mi = S ri �Fi = 0.
Eftersom vi endast har en kraft och ett avstånd blir det löjligt enkelt:

ekv = -M + rtp.Ftp � 0;

Ekvationen knappar vi in för genomgång i resultatet:

krafter = Solve@ekv, MD �� Chop;

� Resultat
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�

Resultat

Snabbt och lätt läser vi ut att det erfodreliga momentet M vid Α = 30 ° är 525 [Nmm]:

Solve@ekv, MD �. 9m ® 1869 * 10-3, g ® 981 * 10-2, Α ® 30 °= �� N

88M ® -525.093<<

Är det ett rimligt resultat?
För att klura ut det visar vi en graf över momentet M mellan vinklarna -180° och 180°, ett helt varv med andra ord:

PlotBEvaluateB
M

m g
�. krafterF, 9Α, -180 °, 180 °=,

PlotStyle ® 8Red, Blue, Green<, AxesLabel ® :"Α", "
M

mg
">F

-3 -2 -1 1 2 3
Α

-40

-20

20

40

M

mg

Som vi ser så är det väldigt sannolikt då M är väldigt nära noll när klacken hänger rätt ned. Riktigt noll blir den inte eftersom
tyngdpunkten är något förskjuten från centrum.
När Α = -90 ° och när Α = 90 ° ser vi att momentet minskar för att vid horisontalt läge börja växa igen. Helt rätt med andra
ord.

Nedan ser vi hur det varierar numeriskt med vinkeln:

MatrixFormAI8Α, M< �. krafter �. Α ® RangeA0 °, 30 °, 5 °EM �. 8m ® 1.869, g ® 9.81<E

0
5 °

10 °
15 °
20 °
25 °
30 °

-9.71749
-99.7433
-189.01

-276.838
-362.559
-445.521
-525.093

Nu kan emellertid detta momentet delas upp på n = 2 st vridfjädrar, en på varje sidan. Samtidigt adderar vi en faktor på 4 för
att ge klacken lite skjuts vid operation och motverka oförutsedd friktion.
Erfodrerligt moment M [Nmm] blir då:
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n = 2;

faktor = 4;

Solve@ekv, MD �. :m ®
1869 * 10-3

n
* faktor, g ® 981 * 10-2, Α ® 30 °> �� N

88M ® -1050.19<<

� Slutsats

Vi har nu visat att momentet i fjädern verkligen behöver vara större ju längre ut klacken befinner sig. Ganska självklart, men
nu har vi det i siffror.
Kraften med marginal är M = 1050 @NmmD, utan marginal är den M = 525 @NmmD.
Vi väljer alltså en vridfjäder som motsvarar 1050 [Nmm] eller mer och så linjär som möjligt.

� Val av fjäder - Axialfjäder

Eftersom det finns möjlighet att använda en dragmagnet med inbyggd fjäder arbetar vi vidare på detta.
Vi har begränsat magneten till att slå 25 mm (egentligen 26 mm, men 1 mm lämnas till marginal så att vi magneten inte
frestas ifall någon yttre kraft skulle tillkomma när den är i utslaget läge).
Med den geometrin blir slaget väldigt ogynnsamt och den erfodreliga kraften på fjädern blir stor då hävarmen blir väldigt
kort.
Därför beslutas ett slag mellan ~10° (10 mm in från övre kanten på konstruktionen närmare bestämt istället för att låta den gå
hela vägen tillbaka till 0°).
Måtten är formulerde i Catia V5 så att våra övriga element passar. Då får vi fram alla mått vi kan använda och vi använder
dem som medger längst hävarm.

Remove@"Global`*"D;

9Ax = -50, Ay = -4272 * 10-2=;
9Px = -14 590 * 10-2, Py = -2652 * 10-2=;
9tpx = 53 * 10-2, tpy = 5636 * 10-2=;
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� Ortsvektorer

M

M

rO = 80, 0, 0<;
rP = 9Px, Py, 0=;
ΘA = ArcTanAAx, AyE;

rA = Ax
2

+ Ay
2 8Cos@ΘA + ΑD, Sin@ΘA + ΑD, 0<;

Θtp = ArcTanAtpx, AyE;
rtp = tpy 9CosAΘtp + ΑE, SinAΘtp + ΑE, 0=;

� Vektorer

FPA = FPA
rA - rP

HrA - rPL.HrA - rPL
;

FO = 9FOx, FOy, 0=;
Ftp = m g 80, -1, 0<;

� Ekvationer

ekv = 9FPA + FO + Ftp, rA �FPA + rO�FO + rtp�Ftp= � 0; krafter = SolveAekv, 9FPA, FOx, FOy=E �� Chop;

� Resultat

Nedan erforerlig fjäderkraft mellan 10° och 30°.

MatrixFormAI8Α, FPA< �. krafter �. Α ® RangeA10 °, 30 °, 5 °EM �. 8m ® 1.869, g ® 9.81<E

10 °
15 °
20 °
25 °
30 °

3.25978
4.53348
5.73573
6.89787
8.03981

Erfodrelig kraft att flytta klacken med HFPAL, följt av samma kraft fast med en faktor 4:

SolveAekv, 9FPA, FOx, FOy=E �. 9m ® 1869 * 10-3, g ® 981 * 10-2, Α ® 30 °= �� N

SolveAekv, 9FPA, FOx, FOy=E �. 9m ® 1869 * 10-3
* 4, g ® 981 * 10-2, Α ® 30 °= �� N

99FOy ® 20.547, FOx ® -7.72948, FPA ® 8.03981==

99FOy ® 82.1882, FOx ® -30.9179, FPA ® 32.1592==

� Slutsats

Vi vill använda en axialfjäder inbyggd i dragmagneten med kraften minst 32.2 @ND vid utfällt läge (25 mm).
Magneten själv måste motverka detta och fjäderns spänning som blir högre ju längre in den är.
Av våra modeller har vi lärt oss att även små ändringar i geometrin kan få stora konsekvenser, så om någon ändring måste
göras med prototypen låter vi kraften vara mer, ifall den ekonomiska betydelsen kan försummas.

� Lagerdimensionering

Vår konstruktion kan komma att kräva ett ganska så ansenligt sätt att ta upp kraften på då all vikt kommer på dessa.
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Remove@"Global`*"D;

Α = 75 °;

B = 981 * 10-2
*
25 000

4
;

Kraften B angiven ovan är 25 ton utslaget på totalt 4 klackar.

9Hx = 25, Hy = 30=;
9Bx = 11 109 * 10-2, By = 19 242 * 10-2=;
9Ax = 13 242 * 10-2, Ay = 15 130 * 10-2=;

ekv1 = B - H - O * Sin@ΑD + A * Sin@ΑD;
ekv2 = O * Cos@ΑD - A * Cos@ΑD;
ekv3 = -H * Hx + B * Bx - A * Sin@ΑD * Ax - A * Cos@ΑD * Ay;

EkvSys = Solve@8ekv1, ekv2, ekv3< � 0D �� N

88H ® 61 312.5, A ® 31 594.4, O ® 31 594.4<<

Ovan är de "generella krafterna". För lagerdimensionering skall vi dessutom dela upp den på två lager:

O

2
�. EkvSys

815 797.2<

Som vi ser blir kraften 15.8 kN per lager.

Det blir emellertid problem att finna ett kul- eller rullager för detta så att kravprofilen med avseende på priskrav uppfylls.
Eftersom dimensionerna ska hållas nere får man se att lager för konstruktionens krafter kan klassas som högpresterande om
inte till och med extrema.
Därför lämnar vi det och använder oss istället utav ett ledlager (D&E GE.25.UK.2RS). Detta är ett ledlager som glider på en
PTFE-yta och klarar smått otroliga 137 kN statisk belastning. Med andra ord perfekt till vår konstruktion.

� Grafisk FEM

När konsruktionen var färdig gjorde vi några snabba checkar för att se hur spänningarna gick.
Två områden behövde förstärkas, dels "stoppklackarna" (klackarna på sidorna om klacken) samt sidorna nertill.

Detta motiverade två ändringar i konstruktionen:

Två massiva stopp i bättre stål istället för att som tänkt endast ha hyllor med styvfjädrar:
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Två massiva stopp i bättre stål istället för att som tänkt endast ha hyllor med styvfjädrar:

Plåt nertill, infälld mellan sidorna och ökan radie över hela undersidan:

Lösningarna ovan indikerar spänningskoncentrationer på några ställen:
1. Fortfarande vid stoppen på sidorna.
2. Längs med radien på undersidan.
3. Avslut på radien på undersidan.

Vad man kan säga om dessa spänningar är följande:
1. Ej genomgående spänning och bedöms vara ren koncentration ("ytspänning") då det är ett skarp hörn. Spänningarna blir
nära neutrala bara några millimeter in i godset.
2. Spänningarna är i det för materialet och den harmoniserade standarden SS-EN 1570 godkänd.
3. Så litet område att det snabbt kommer anpassas.
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Vad man kan säga om dessa spänningar är följande:
1. Ej genomgående spänning och bedöms vara ren koncentration ("ytspänning") då det är ett skarp hörn. Spänningarna blir
nära neutrala bara några millimeter in i godset.
2. Spänningarna är i det för materialet och den harmoniserade standarden SS-EN 1570 godkänd.
3. Så litet område att det snabbt kommer anpassas.

Utmattningsbrott bedöms inte vara aktuellt då spänningarna alltid är antingen tryck eller drag och aldrig växlande mellan
dem.

Horisontalvriden modell

� Lagerdimensionering

Remove@"Global`*"D;

Origo i punkt A.

vikt = 981 * 10-2
28 * 103

4
;

8L1 = -70, L2 = -70, L3 = 180<;

Kordinater till punkterna:

9Ax = 0, Ay = 0, Az = 0=;
9Bx = L3, By = L1, Bz = 0=;
9Cx = 0, Cy = L1 + L2, Cz = 0=;

� Ortsvektorer

rA = 9Ax, Ay, Az=;
rB = 9Bx, By, Bz=;
rC = 9Cx, Cy, Cz=;
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� Vektorer

FA = :
L2

L1
FCx, FAy, 0>;

FB = vikt 80, 1, 0<;

FC = :
L1

L2
FAx, 0, 0>;

� Ekvationer

Nedan löser vi ut krafterna som verkar i punkterna:

ekv = 8FA + FB + FC � 0, rA �FA + rB�FB + rC�FC � 0<;
krafter = SolveAekv, 9FAx, FAy, FCx=E;

:"FAx" ® FAx, "FAy" ® FAy, "FCx" ® FCx, " FAx
2

+ FAy
2 " ® FAx

2
+ FAy

2 > �. krafter �� N

::FAx ® -88 290., FAy ® -68 670., FCx ® 88 290., FAx
2 + FAy

2 ® 111 851.>>

Nedan en graf som visar hur valet av längd klack påverkar krafterna och resultanten i A (grön).

L3 =.;

PlotB:
L2 L3 vikt

L1 HL1 + L2L
, -vikt,

L2
2 L3

2 vikt2

L1
2 HL1 + L2L2

+ vikt2 >, 8L3, -200, 200<,

PlotStyle ® 8Red, Blue, Green<, AxesLabel ® :"L3", "FAx,FAy, FAx
2

+ FAy
2 ">F

L3 = 200;

-200 -100 100 200
L3

-100 000

-50 000

50 000

100 000

FAx,FAy, FAx
2 + FAy

2

� Resultat

Nu har vi krafterna som skall tas upp i punkt A och C.
Ett lager avsett för radiell kraftupptagning passar bra i punkt C, men för punkt A existerar två alternativ:
1. Kombinera två lager, ett för axiell kraftupptagning och ett för radiell kraftupptagning.
2. Använda ett lager avsett för båda fallen.

För alternativ 1 använder vi bara krafterna ovan rätt av för dimensionering av lagren:
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MatrixFormA98"Fr", Fr = FAx �. krafter<, 9"Fa", Fa = FAy �. krafter==E �� N

K Fr 8-88 290.<
Fa 8-68 670.< O

För alternativ 2 blir det något klurigare eftersom vi måste referera till formler i SKF-boken.

Våra ingående dimensionerande statiska krafter:

C0 = Fr
2

+ Fa
2 �� Last �� N

111 851.

Vi söker nu efter ett lager som klarar ta upp runt 112 kN statisk belastning.
Det vi finner klarar  exakt 114 kN (SKF 32307 BJ/Q) och värt att titta närmare på.
Belastningsfaktorer ur deras katalog anges nedan.
X0 är alltid 0.5 för denna typ av lager och övrigt hämtat ur datablad på http://www.skf.se/.

X0 = 0.5;

Y0 = 0.6;

Ylak = 1.1;

Lagret  är  utformat  som  sådant  att  det  krävs  en  "lägsta  axialkraft"  HFlakL  för  att  det  ska  fungera  tillfredsställande

("Maskinelement" s166):

Flak =
X0 Fr

Ylak

8-40 131.8<

Som synes är Fr > Flak och alltså inga problem.

Statisk säkerhetsfaktor s0 blir:

SolveAC0 s0 � 114 * 103, s0E

88s0 ® 1.01921<<

För att göra en snabb kolla om anläggningsyta mellan axel och lager är tillräcklig provar vi med att ha en axeldiameter på
40mm nersvarvad till 35mm:

anl =
40

2

2

* Π -
35

2

2

Π ;

Spänningen blir då:

Abs@Fa � anlD �� N

8233.156<

� Spänningsberäkningar

Generellt:

Remove@"Global`*"D;

F = 981 * 10-2
*
28 000

4
;

L = 160;

b = 40;

h = 40;

Normalspänningar:
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Normalspänningar:

M = F * L;

W =
b * h2

12
;

Σ =
M

W
�� N

2060.1

Skjuvspänningar:

T = 981 * 10-2
*
28 000

4
;

S = M;

b = b;

I =
b h3

12
;

Τ =
T S

b I

�� N

88 416.9

Som vi ser så blir bara skjuvspänningarna 88 GPa.
Som ingående data är detta alldeles för högt. Även fast man kan dimensionera konstruktionen för att hålla kan den aldrig
mäta sig med en annan konstruktion som tar upp krafterna på ett bättre vis (princip: vertikalklack).

Solenoid

� Kontroll

Klarar då vald solenoid av att driva den slutliga modellen?
Vi gör en kontroll av erfodrelig kraft i de båda lägena 7° och 30°.

Remove@"Global`*"D;

� Generellt data

m = 7.889;

g = 9.81;

� Kordinater och vinklar för de olika lägena (statiskt)

Α7 = 0 °; Α30 = 7.52 °;

Px7 = 45.85; Px30 = 27.81;

Py7 = 36.85; Py30 = 51.84;

mgx7 = 29.69; mgx30 = 3.7;

mgy7 = 79.43; mgy30 = 84.72;
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� Ekvationer

"7 grader, inläge";

""; ekv17 = Oy7 - m g - P7 Sin@Α7D;
"®"; ekv27 = P7 Cos@Α7D + Ox;

"W,HOL"; ekv37 = HP7 Sin@Α7D * Px7L + IP7 Cos@Α7D * Py7M + Hm g * mgx7L;
EkvSys7 = Solve@8ekv17, ekv27, ekv37< � 0D �� N

99Oy7 ® 77.3911, Ox ® 62.3539, P7 ® -62.3539==
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"30 grader, utläge";

""; ekv130 = Oy30 - m g - P30 Sin@Α30D;
"®"; ekv230 = P30 Cos@Α30D + Ox30;

"W,HOL"; ekv330 = IP30 Sin@Α30D * Py30M + HP30 Cos@Α30D * Px30L - Hm g * mgx30L;
EkvSys30 = Solve@8ekv130, ekv230, ekv330< � 0D �� N

99Oy30 ® 78.4819, P30 ® 8.33489, Ox30 ® -8.2632==

� Resultat

Resultat = 88"P7", "P30"<, Abs@8P7, P30<D<¬ �. EkvSys7 �. EkvSys30

K P7 62.3539
P30 8.33489

O

� Slutsats

För att vår solenoid (System di Rosati, CI 456) ska kunna verka till angivna vinklar (7° & 30°) krävs en dragkraft på 62.35 N
vid inläge (7°) och en tryckkraft på 8.33 N vid utläge (30°).

Från databladet om solenoiden kan man utläsa "Spring Preload" som 24 N vid start och 46 N vid slut. I vårt fall ska kraften
på fjädern vid startläget  motsvara kraften vid 30°. Eftersom den erfodreliga kraften är 7.5 N, ska solenoiden uppfylla detta
då den har en kraft på 24 N vid detta läge.

Vidare kan man angående magnetkraften utläsa om "Force (wihtout spring)" att dragkraften är 75N vid helt utfällt läge (30°)
fast  utan den motverkande fjädern.  Detta  resulterar  i  att  dragkraften vid 30° är  75 - 24 = 51 N. Vid infällt  läge är  den
170 - 46 = 124 N. Vår kontruktion kräver 61 N för att dra in klacken, men hela 124 N finns till vårt förfogande. Alltså är det
inga problem!

Funktionssäkerhetsfaktorerna blir då;

Drag: 124

62.35
= 2

Tryck: 24

8.33
= 2.88
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Bilaga 7 Kostnadskalkyl Sida 1 av 2

Ritn.nr Ritn.bil.sid. Ritn.benämning Förekommande material L B T/D Ant. Kvalitet (kr/kg,á pris) Summa FB

Hus (10)

100011-01B 1/21 Plåthussidor Plåt, T=8 225 221 8 2 Domex 240 7,30 kr 22,82 kr
100012-01 2/21 Plåthustopp Plåt, T=8 225 120 8 1 Domex 240 7,30 kr 12,39 kr
100013-01 3/21 Hylla Plåt, T=8 120 88 8 1 Domex 240 7,30 kr 4,85 kr

Övrigt (20)

100021-01 4/21 Solenoidhållare Plåt, T=8 41 60 8 1 Domex 240 7,30 kr 1,13 kr
100022-01 5/21 Lagerhus Plattjärn/Plåt, T=20 90 60 20 2 SS1412 10,90 kr 9,25 kr
100023-01 6/21 Glidpinne Axel 10 14 10 1 SS2172 40,00 kr 0,35 kr

Klack (30)

100031-01 7/21 Sidor Plåt, T=8 260 259 8 2 Domex 240 7,30 kr 30,91 kr
100033-01 8/21 Styvplåt Plåt, T=6 58 30 6 1 Domex 240 7,30 kr 0,60 kr
100035-01 9/21 Underplåt Plåt, T=6 161 50 6 1 Domex 240 7,30 kr 2,77 kr
100036-01 10/21 Klack, skärritning Plattjärn/Plåt, T=50 259 50 50 1 SS1412 95,00 kr 95,00 kr
100036-02 11/21 Klack, borritning Innefattat något av ovanstående

100037-01 12/21 Axel Axel 30 108 30 1 SS2172 50,00 kr 30,00 kr
100038-01 13/21 Stopp Plattjärn, 30x30 40 30 30 2 SS1412 10,90 kr 2,42 kr

Instruktion (40)

100041-01 14/21 Svetsritning, hus Innefattat något av ovanstående

100042-01 15/21 Svetslayout, klack Innefattat något av ovanstående

100042-02 16/21 Svetsritning, klack Innefattat något av ovanstående



Bilaga 7 Kostnadskalkyl Sida 2 av 2

Ritn.nr Ritn.bil.sid. Ritn.benämning Förekommande material L B T/D Ant. Kvalitet (kr/kg,á pris) Summa FB

Montering (50)

100051-01 17/21 Montageritning Innefattat något av ovanstående

Skruv M6S M10x30 8 8.8 FZB 1,00 kr 8,00 kr x
Bricka BRB M8 8 140 HV FZB 1,00 kr 8,00 kr x
Ledlager, D&E GE.25.UK.2RS 2 55,00 kr 110,00 kr
Solenoid, Interalia CI456 (Special) 1 1 395,00 kr 1 395,00 kr
Glidlager 1 PDE 10,00 kr 10,00 kr
Spårryttare 7807 1 CK67 1,00 kr 1,00 kr
Mutter M6M M6 1 8 FZB 1,00 kr 1,00 kr x
Länkhuvud, D&E SA.06.PK 1 20,00 kr 20,00 kr
Skruv MC6S M6x75 1 8.8 FZB 5,00 kr 5,00 kr
Bricka BRB M6 2 140 HV FZB 1,00 kr 2,00 kr x
Låsmutter, låg, M6 1 8 FZB 1,00 kr 1,00 kr x

100051-02 18/21 Montageritning, sektion F-F Innefattat något av ovanstående

100051-03 19/21 Montageritning, sektion D-D Innefattat något av ovanstående

100051-04 20/21 Montageritning, sektion E-E Innefattat något av ovanstående

100001-01 21/21 Stycklista Innefattat något av ovanstående

Totalt pris för material exkl. arbete 1 773 kr
Totalt pris för material exkl. arbete, komplett system om 4st 7 094 kr
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Bilaga 9 FMEA, Sjunkspärr V2 Sida 1(2)

Datum Utgåva
2010-05-10 2

RPN 200 -
RPN 100 -199
RPN 1-99

Position FUNKTION
POTENTIELLT 
FELTILSTÅND POTENTIELL ORSAK POTENITELL EFFEKT UPPTÄCKSMETOD ALV. FRK. UPT. RPN Åtgärd(er) ALV. FRK. UPT. RPN

1 Viloyta för 
konstruktionen i 
belastat läge.

Skadade 
kroppextremiteter.

Kroppsextremiter i 
vägen.

Klämskador. Personskador. 10 4 1 40 Skylta för klämrisk. 10 2 1 20

1 Viloyta för 
konstruktionen i 
belastat läge.

Konstruktionen 
stabiliserar inte 
lyftbordet vid 
belastning.

Smuts ligger i vägen. Klacken går inte ut i sitt 
läge.

Automatisk 
felindikering.

7 4 1 28 Rengöring och återställande under kontrollerat 
driftstopp. Schemaläggande av städning.

7 2 1 14

2 Främre 
kraftupptagning vid 
belastning.

Skadade 
kroppextremiteter.

Kroppsextremiter i 
vägen.

Klämskador. Personskador. 10 4 2 80 Skylta för klämrisk. 10 2 1 20

2 Främre 
kraftupptagning vid 
belastning.

Konstruktionen 
stabiliserar inte 
lyftbordet vid 
belastning.

Smuts ligger i vägen. Klacken går inte ut i sitt 
läge.

Automatisk 
felindikering.

7 4 1 28 Rengöring och återställande under kontrollerat 
driftstopp. Schemaläggande av städning.

7 2 1 14

3 Bakre kraftupptagning 
vid belastning.

Skadade 
kroppextremiteter.

Kroppsextremiter i 
vägen.

Klämskador. Personskador. 10 4 2 80 Skylta för klämrisk. 10 2 1 20

4 Styrning (solenoid). Varm solenoid. Solenoid blir varm efter 
frekvent användande.

Första gradens 
brännskador.

Personskador. 10 6 3 180 Skylta för brännskador och belasta inte dragspolen 
mer än nödvändigt: Automatisk frånkoppling om in-
givare inte indikerar inom visst i tidsntervall. Följs åt av 
nytt försök. Om lyckat återgå till normal operation, om 
misslyckat skicka felindikering och åtgärdas av 
servicepersonal.

10 2 1 20

4 Styrning (solenoid). Slutar fungera. Solenoid överhettas 
efter för lång inkoppling 
av dragspole.

Klacken går inte 
tillbaka. Permanent 
defekt.

Nedsatt funktion, 
automatisk felindikering.

8 2 1 16 Byte av solenoid under kontrollerat driftstopp. Belasta 
inte dragspolen mer än nödvändigt: Automatisk 
frånkoppling om in-givare inte indikerar inom visst i 
tidsntervall. Följs åt av nytt försök. Om lyckat återgå till 
normal operation, om misslyckat skicka felindikering 
och åtgärdas av servicepersonal.

8 2 1 16

5 Bakre rörlig del av 
klack.

Skadade kroppsdelar. Konstruktionen rör sig 
för snabbt och person 
uppfattar inte rörelsen.

Slagskada. Personskador. 10 4 3 120 Skylta för klämrisk. 10 3 1 30

6 Bakre rölig stång av 
solenoid.

Stick- eller slagrisk. Stång som sticker ut 
baktill på solenoid rör 
sig för snabbt och 
person uppfattar inte 
rörelsen.

Stick- eller slagrisk. Personskador. 10 5 4 200 Onödig detalj i standardutförande av solenoid. Väljs 
bort i kommande produktion alternativt varnas för och 
byggs in.

10 1 1 10

4 & 5 Klackrörelse. Klämrisk mellan 
solenoid och klack.

Kroppsextremiter 
mellan klack och 
solenoid.

Klämskador. Personskador. 10 5 3 150 Skylta för klämrisk. 10 3 1 30
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7 Kraftupptagande 
axelled

Konstruktionens 
funktion är helt eller 
delvis nedsatt.

För hög friktion i lagren, 
lagren slitna.

Klack går ej ut. Automatisk 
felindikering.

8 4 1 32 Byt lager under kontrollerat driftstopp. 8 4 1 32

8 Givare Automationen fungerar 
inte.

Smuts, bråte eller yttre 
åverkan har skadat 
givare.

Automationen 
urkopplad.

Automatisk 
felindikering.

9 4 1 36 Byt givare under konstrollerat driftstopp. Förebyggande 
åtgärd mot felorsak.

9 2 1 18

4 Nödsänkning Nödsänkning inte 
möjlig.

Ingen ström till 
solenoiden.

Nödsänkning fungerar 
inte.

Vid försök nekas 
operatör operation.

9 10 10 900 Batteribackup erbjuds kund efter önskemål. 9 1 10 90

4 Strömförsörjning Helt eller delvis 
strömbortfall och/eller 
helt eller delvis nedsatt 
elfunktion.

Strömsladdar skadade. Ingen funktion och/eller 
strömledande delar.

Vid försök nekas 
operatör operation 
och/eller elektriska 
personskador.

10 3 10 300 Strömsladdar ses över av behörig elektriker och bytas 
efter behov. All el skall säkras och jordfelsbrytare skall 
finnas till anläggningen enligt direktiv!

10 1 1 10
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