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SAMMANFATTNING 
Detta examensarbete är i grunden ett konstruktionsprojekt med syfte att hitta en 
säker och driftsäker automatisk skyddsanordning som är anpassad för 
högautomatiserade industrisituationer. Denna anordning passar med ABB/Jokab 
Safetys staketsystem vilket byggs upp runt maskiner för att skapa skyddsavstånd 
till riskområden. Den automatiska skyddsanordningen ska underlätta för 
operatören då denna ska lasta eller gå in och ut ur riskområdet. Därför ställs höga 
säkerhetskrav på denna anordnings styrfunktioner. Konstruktionen förbereds i 
detta examensarbete mot att den slutligen ska kunna CE-märkas. Examensarbetet 
har haft en stor ämnesvidd med delar som inte bara berört traditionella 
konstruktionsämnen utan även områden såsom riskanalys, tillförlitlighet och 
pneumatik. Detta har medfört att konstruktionsprocessen har haft många 
stimulerande anhalter innan den till sist ledde in i en prototyp som 
funktionstestades. Där fördes den mekaniska konstruktionen samman med det 
pneumatiska styrsystemet vilket i sin tur bildade slutprodukten. Under testningen 
uppvisade konstruktionen ett beteende som bör förbättras innan den kan bli en 
fulländad produkt. Prototyptestningen var en anhalt som genererade en stor 
mängd information om produkten som kan användas för att optimera dess 
prestanda.         
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ABSTRACT 
 
This thesis is basically a design project aimed to find a safe and reliable automatic 
safety device, which is designed to be suitable for highly automated industrial 
situations. This device fits with ABB / Jokab Safety’s fence systems. These are 
built up around machines to create safety distances. The automatic protection 
device assist the operator in situations when loading or going in and out of the 
danger zone. Therefore, safety is a big matter in these types of devices control 
circuits. In this design project the solution is being prepared for the future purpose 
that is to be CE-marked. The work has had a wide topic range with not just 
elements within the design subject, but also areas such as risk analysis, reliability, 
and pneumatics. This has resulted in many stimulating destinations in the design 
process before it finally led into a prototype that has been function tested. The 
pneumatic control system was then installed to the mechanical design witch led to 
the final product. During testing some disturbance in the function occurred and 
this will have to be corrected before some good results can be shown. Testing the 
prototype generated a lot of information about the product that could be used to 
optimize its performance. 
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TERMINOLOGI  
 
Nedan följande ord nämns ofta och har därför valt att förenklas i syfte att göra 
läsningen lättare. I denna examensrapport avser ordet: 
 
Jokab Safety – Jokab Safety AB som är en del av ABB AB 
 
Denna produkt – Den automatiserade skyddsanordningen som detta 
examensprojekt har haft som syfte att utveckla. 
 
Kund – Brukaren av denna produkt 
 
Skyddsanordning – Ur maskindirektivets benämning AFS2008:3 bilaga 5 
 
Typ C standard – Harmoniserad standard 
 
PLC – Programmable Logic Controller
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1 INTRODUKTION 

1.1  Bakgrund 
Jokab Safety har tidigare på kundens förfrågan gjort speciallösningar för att 
automatisera en manuell lucka eller dörr anpassad för det staketsystem som Jokab 
levererar. Idag kan de inte säkerställa att lösningen uppfyller grundläggande 
hälsokrav och har därför slutat att leverera denna kundanpassning. Kundens behov 
varierar från gång till gång och att behöva specialanpassa varje fall blir i längden 
omständigt. Nu finns enligt Jokab ett ökat behov hos deras kunder att kunna 
integrera en automatisk lucka eller dörr i staketsystemet och därför ligger det nu i 
Jokabs intresse att finna en standardiserad lösning som på sikt kan CE-märkas.  
 

1.1.2 Företagspresentation 
Jokab Safety AB 
Jokab Safety AB som numera ägs av ABB AB är ett företag som specialiserat sig 
på produkter inom området maskinsäkerhet. Företaget är svenskt och grundades 
av Mats Linger, Torgny Olsson och Gunnar Widell år 1988. Jokab Safety och 
företaget NCC Electronics bildade tillsammans Jokab Safety North America när 
de slogs samman 2002. ABB AB köpte upp Jokab Safety år 2010. Eftersom att 
Jokab har ett stort kunnande inom maskinsäkerhet sitter de med i flera kommittéer 
som tar fram nya och utvecklar gamla standarder inom området. Delar av deras 
verksamhet består också av att utbilda inom maskinsäkerhet och om deras 
produkter. Deras produkter är bland annat:  

• Säkerhets-PLC kan programmeras för att styra och ta emot singaler från 
och till säkerhetskomponenter.   

• Säkerhets moduler för övervakning av säkerhetsgivare 
• Olika typer av reläer för övervakning av säkerhet i en maskin 
• Ljusridåer, ljusbommar eller scannerenheter. Kan användas för 

närvarodetektering för att ge stoppsignal om en operatör befinner sig inom 
ett riskområde.  

• Enheter för kontroll av stoppsträckor eller stopptid för olika maskiner. 
Enigt standarder måste farliga maskinrörelser ha stannat innan operatören 
kan nå maskinen. Dessa enheter kan kontrollera att maskinen hinner 
stanna i tid.  

• Olika givare, brytare eller lås. Dessa enheter kan ange till exempel när en 
dörr är öppen eller stängd. 

• Nödstopp och tryckknappar 
• Trelägesdon. Dessa kan användas vid felsökning eller testkörning av 

maskiner när ingen annan skyddsutrustning finns at tillgå. Tvåhandsdon 
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används för att säkerställa att operatören har båda händerna utanför 
riskområdet. 

• Klämlister, bumpers och säkerhetsmattor kan ge stoppsignal när de får 
fysisk kontakt av en operatör.  

• Staketsystem och rullport. Staketsystemet Quick-Guard används för att 
skapa skyddsavstånd till riskområden. Jokab Saftet ritar upp och anpassar 
staketsystemen efter kundens maskinpark.   
 

EDEN-brytare består av två separata delar som inte berör varandra. När dessa 
separeras bryter den säkerhetskedjan och maskinen kan inte starta förrän 
delarna förs ihop igen. Används till luckor och dörrar se bild 1. 

 
bild 1.1 
 
ABB AB 
ABB är ett världsledande företag inom kraft- och automationsteknik. De har cirka 
145000 medarbetar i ett 100-tal länder. Deras produkter och lösningar är 
anpassade för att höja kraftnäts tillförlitlighet, öka industriell produktivitet och 
effektivisera energianvändande. Produkt omfånget är stort men är bland annat: 
Industrirobotar, mätutrustning, laddningsstationer för elbilar, produkter för 
strömförsörjning, motorer och generatorer.  
 
ABB Group bildades 1988 genom en sammanslagning av det svenska Asea AB 
och det schweiziska BBC Brown Boveri.     
 
ABB är certifierade för ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. 
 

1.2 Syfte och mål 
Syftet är att ta fram en automatiserad lucka och dörr anpassad till Jokab Safteys 
Quick-Guard staketsystem. Lösningen ska utvecklas så att den på sikt kan CE-
märkas.  
 
Målet är att med valda metoder finna den konstruktion i lösningsrymden som bäst 
lever upp till syftets ändamål och de uppställda krav och önskemål på produkten. 
Tekniska specifikationer och ramar för produktens framtida användning ska 
upprättas som underlag för att produkten på sikt kan CE-märkas.  
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1.2.1 Problemdefinition 
Examensprojektet har under utförandet som avsikt att behandla följande 
frågeställningar kring utveckling av produkten:  

• Hur ska produkten konstrueras och verifieras mot syftet att uppfylla 
säkerhetskrav som ergonomi, miljö- och arbetsmiljö och grundläggande 
hälso- och säkerhetskrav? 

• Vilka är idag kundens behov som denna produkt ämnar att uppfylla?  
• Vad är det som gäller vid utformning av denna typ av produkt? 
• Hur kan den mest lämpade produkten väljas ut ur lösningsrymden för att 

passa kundens behov och krav? 
• Hur kan produkten på bästa sätt utformas med hänsyn tagen till 

människors förutsättningar och behov samt samhällets mål för etisk, 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling?  

 

1.3 Avgränsningar 
Följande avgränsningar har gjorts för att rama in examensprojektet till att omfatta 
en viss del av produktframtagningen. Detta bygger på främst att projektet inte ska 
bli för omfattande, avsaknad av specifik kunskap och att examensprojektets 
resultat ska bli mera tydligt. Ytterligare diskussion kring detta följer i kapitel 6 – 
kritisk granskining. Följande avgränsningar har gjorts:  

• Det är examensarbetes mening att i första hand rikta fokus mot den 
mekaniska lösningen för produkten. Detta betyder att framtagning och 
installation av eventuell mjukvara, programmering av PLC eller 
fastställning av elektriska kretsar är exkluderat.  

• Den slutliga CE-märkningen som syftet avser i (1.2 Syfte och mål) kan 
och ska inte slutföras eftersom examensprojektet avser endast den 
mekaniska lösningen. Sammanställning av den dokumentation som 
beskrivs i AFS2008:3 bilaga 7A kan bara påbörjas.  

• Omfattande provning och verifiering för uppfyllande av gällande typ C 
standarder som inte kan utföras på grund av tidsmässiga eller logistiska 
skäl.  

• Detaljerade ekonomiska kalkyler utelämnas. Jokab har inte fastställt 
försäljningsvolym av produkten men förhoppningen är att den ska vara så 
hög som möjligt i framtiden. Det är heller inte fastställt ett pris på 
produkten. Därför görs i detta examensprojekt endast enkla resonemang 
kring pris på komponenter och tillverkning. 

• Uträkning eller bevisande av tidsbesparing som denna produkt kan ge 
upphov till i en automatiserad miljö.  
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2. METOD 

2.1 Metoddiskussion  

2.1.1 Gant-schema 
Det bästa sättet att göra ett schema för produktutveckling är enligt David G. 
Ullman (2010) att göra upp ett Gant-schema. Denna har en tidsaxel och ett rutnät 
där en ruta är en tidsenhet, vanligtvis en vecka eller månad. Aktiviteter som har 
var sin rad fylls i rutorna och läggs upp som parallella block och de visa när och 
under vilken tidsperiod aktiviteten ska utföras.   

2.1.2 Möten 
Kommunikation genom projektet görs bland annat genom möten för 
konstruktionsgenomgång. Detta kan bygga på den så kallade Stage-Gate-metoden 
där möten hålls mellan olika konstruktionsfaser för att ta beslut om man fortsätta 
med en vald konstruktion eller backa till föregående steg (Ullman 2010).  

2.1.3 Litteratursökning 
Idag finns många olika knep på hur man söker i databaser för att på bästa sätt kan 
hitta viktiga källor. Vid databassökningar kan booleska operationer användas för 
att exempelvis kombinera, hålla isär eller utesluta ord.   

2.1.4 Patentsökning 

Patentsökning kan göras för att stimulera idégenereringsprocessen i 
konceptframtagningsfasen. Det kan också göras för att identifiera redan 
existerande lösningar på marknaden. Det finns två huvudtyper av patent den ena 
beskriver med ord produktens funktion och den andra visar hur konstruktionen är 
uppbyggd (Ullman 2010).    

2.1.5 Funktionsflöde och funktionstänk 

En produkts funktion talar om vad den måste utföra medans form säger hur denna 
funktion utförs. Ullman (2010) definierar funktion som: 
 

”Function is the logical flow of energy (including static forces), material, 
or information between objects or the change of state of an object caused 
by one or more of the flows”   
 

Funktionstänk är ingen metod men detta är ett sätt att förstå hur produkten ska 
fungera. Först definieras den överordnade huvudfunktionen och denna kan ses 
som produktens svarta låda. Här hittas den viktigaste funktionen som produkten 
måste uppfylla. Huvudfunktionen som också bestämmer systemets gränser 
bevarar energin, materialet eller informationen genom hela flödet. Därefter delas 
huvudfunktionen upp i underordnade funktioner, i underliggande system. Detta 
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upprepas sedan till den lägsta systemnivån är nådd. Till alla dessa funktioner ska 
sedan koncept genereras och väljas. Enligt Johannesson H. (el at. 2004) är inte 
den transformerande funktionsdefinitionen tillräcklig för att beskriva en produkts 
alla funktionella beteenden. Han nämner ytterligare en definition av funktion: 
 

”Funktion i en produkt eller någon av dess delar är de i delarna eller 
deras samverkan skapade effekterna som resulterar i produktens 
beteende och omgivningens upplevelse av den.” 
 

I denna version av funktionsdefinition passar stödjande funktioner in såsom ”ge 
intryck” och ”hålla verktyg” (Johannesson el at. 2004).  

2.1.6 QFD – Quality Function Deployment  
QFD – Quality Function Deployment som på svenska kallas för kundcentrerad 
planering är ett verktyg som stödjer processen att översätta kunders krav på en 
produkt till tekniska specifikationer (Johannesson el at. 2004). Enligt Ullman 
(2010) är QFD processen indelad i åtta steg: 
 

1. Identifiera vilka kunderna är. Detta kan göras genom att studera vilka 
som kommer i kontakt med produkten under hela dess livscykel 

2. Ta reda på kundernas krav och önskemål. Vad vill de? Detta kan göras 
med hjälp av olika kundundersökningar, fokusgrupper eller intervjuer. 

3. Ta reda på hur viktiga kund önskemålen är relativt varandra. Detta kan 
göras genom att kunderna själva eller någon med kunskap om 
produktens användning viktar önskemålen 

4. Detta steg består av benchmarking där kundnöjdhet på andra liknande 
produkter på marknaden ställs mot den produkt som QFD avser att 
utveckla.  

5. Generera tekniska specifikationer på hur kundens önskemål ska 
uppfyllas. Dessa ska helst vara utformade på ett kvantitativt sätt.  

6.  Bedöma hur stor relevans de tekniska specifikationerna har på kundens 
önskemål.  

7. Sätta mål och toleransmått på hur mycket de relevanta tekniska 
specifikationerna ska uppfyllas. Frågan som besvaras är: Hur mycket är 
tillräckligt bra? 

8. Identifiera hur mycket de tekniska specifikationerna påverkar varandra. 
Vid förändring av en teknisk parameter kan en annan förändras antingen 
positivt eller negativt. 

2.1.7 Pughmatris 

En Pughmatris kan användas för att välja ut ett bland flera alternativ genererade 
koncept utifrån satta viktade faktorer. Här används ett av koncepten som en 
jämförelsegrund mot de andra. Denna kallar Johannesson (el at. 2004) och Ullman 
(2010) för ”Datum”. Bedömningen resulterar i huruvida varje alternativ är bättre 
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eller sämre (Lars Söderqvist 2004). Denna urvalsmetod passar konstruktioner som 
rör tillförlitlighet och underhållsmässighet. (Graham Thompson 1999)         

2.1.8 Morfologi 
En morfologi kan användas i konceptgenereringsfasen när flera funktioner i en 
produkt ska kombineras till en totallösning som uppfyller kravspecifikationen. 
Den är också en metod för att generera idéer till nya lösningar. (Johannesson el at. 
2004) 

2.1.9 FMEA – Felmods-och feleffektanalys 
FMEA är den metod som under 1990-talet har nått den största användningen och 
acceptansen inom svensk industri (Johannesson et al. 2004). Denna metod bygger 
på subjektiva bedömningar om vilka felhändelser som inträffa och dess 
konsekvenser. Sannolikheten och möjligheten att upptäcka felet bedöms för alla 
olika feltyper. Detta kan göras för att förbättra en konstruktion såväl som 
processer. För att få fram en prioritering på åtgärder för förbättring används ett 
risktal RPN (Risk Priority Number) som är en produkt av poäng, mellan 1 till 10, 
tilldelat de olika grupperna felsannolikhet, allvarlighetsgrad och sannolikheten att 
inte upptäcka felet. Enligt Johannesson (el at. 2004) är fördelarna med metoden 
bland annat: 

• I tidigt skede görs prioritering av insatser för att avhjälpa allvarliga och 
svårupptäckta fel. 

• Tvärfunktionell samverkan vid produktutveckling stärks 
 
Johannesson (2004) beskriver också bland annat nackdelarna som: 

• Hänsyn tas inte till kopplade fel där ett fel leder till en kedja av 
felhändelser 

• Subjektiva bedömningar av risk och konsekvenser 
• Tidskrävande  

2.1.10 FEM – Finita element metoden 

Finita elementmetoden (FEM) är en matematisk teknik som används för att 
approximera lösningar till avancerade problem som inte kan bli lösta med vanliga 
metoder (Bryan J. Mac Donald 2011). Det som metoden går ut på är att bryta ner 
problemet i ett större antal mindre delar (element) som sedan kan kommunicera 
med omkringliggande delar via elementens ändpunkter (noder). 
Beräkningsmodeller kan ställas upp för många olika typer av problem där några 
vanliga är hållfasthetsproblem, termiska problem eller magnetiska fält 
(Johannesson el at. 2004)  

2.2 Metodologi i detta examensarbete 
Två olika metoder för systematisk konstruktion har jämförts i detta avsnitt. Den 
ena är Freddy Olssons metod för systematisk konstruktion och den andra är David 
G. Ullmans - The Mechanical Design Process. Enligt Johannesson (el at. 2004) är 
de flesta metoder för systematisk konstruktion väldigt lika varandra även om de 
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använder olika terminologi. Även andra metodologier som har lanserats av 
exempelvis Pahl och Beitz, Hubka och Pugh är också lika varandra. De flesta 
metoder för systematisk konstruktion bygger på följande faser: 

1. Produktspecificering 
2. Konceptgenerering 
3. Utvärdering och val av koncept 
4. Detaljkonstruktion och produktlayout 
5. Tillverkningsanpassning 

 
Under produktspecificeringsfasen använder Olssons metod en checklista för att 
sätta upp en kriteriematris. Denna matris tar hänsyn till produktens livscykelfaser 
kontra aspekter såsom process, miljö, människa och ekonomi. Man formulerar 
kriterium för varje aspekt mot varje fas och bedömer därefter var och en av dessa 
hur vida de är ett krav eller ett önskemål. Därefter viktas önskemålen med en 
faktor 1 till 5. 
 
Ullmans metod för specificering av krav och önskemål har siktet riktat på kvalitet. 
I produktspecificeringsfasen vill Ullman att QFD-matris används för att ta reda på 
kundönskemål. Han menar också på att man ska systematiskt utreda kundens 
behov med exempelvis enkäter, fokusgrupper eller intervjuer. De grundläggande 
kraven beskrivs med Kano-modellen och tas inte med i matrisen. I denna matris 
specificeras mål för produkten, jämförs konkurrenter och viktar kundens 
önskemål. 
 
De övriga faserna (2,3,4,5) har stora likheter. Det som skiljer dem åt är utbudet av 
olika metoder där bland annat metoder för att göra olika val. Ullman använder sig 
bland annat av Pugh’s konceptvalsmatris och Olsson använder en metod för 
parvis jämförelse i konceptgenereringsfasen.  

2.2.1 Vald metodologi  
Efter en jämförelse mellan olika metodologier och analys av behovet av metoder i 
projektet valdes David Ullmans metodologi. Skäl till valet är följande: 
 

• Användande av metoder för att grundligt utreda kundens behov och 
analysera dessa. Detta projekt behöver identifiera kundbehov för att 
utforma en kravspecifikation.  

• Konstruktion mot kvalitetsmål och tänk att konstruera in kvalitet i 
produkten. Något som passar i detta sammanhang då denna produkt ska 
vara driftsäker och ha lång livslängd. 

• Metodologin samlar ett brett spektrum av internationellt kända metoder. 
Användandet av dessa bidrar till att projektet blir mera internationaliserat 
vilket passar i ABB som är ett globalt företag.     
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2.3 Empiriska metoder 

2.3.1 Intervjuer 
Det är lämpligt att använda intervjuer i form av djupintervjuer när man vill ta reda 
på kunders eller användares synpunkter på produktegenskaper. Frågorna kan vara 
styrda mot ett specifikt ämne eller mycket öppna (Johannesson et al. 2004). Vid 
utformningen av frågor är det viktigt att inte i förväg anta vad kunden vill ha och 
frågorna ska inte vara ledande för att intervjuaren ska få de svaren som denne vill. 
(Ullman 2010). Intervjuaren strävar också efter att tränga djupt ner i ämnet och då 
kan följdfrågor som ”varför?”, ”vad?” och ”hur?” användas för att nå djupare. En 
annan viktig faktor är intervjuarens uppträdande och beteende. Detta är av extra 
vikt vid intervjuns inledning då förtroende mellan kund och intervjuaren ska 
skapas (Söderqvist 2004).        

2.3.2 Kundviktning 

I produktutvecklingssammanhang ska intressenternas synpunkter på produktens 
olika beteende under dess livscykel samlas in. Intressenter för en produkt är alla 
som på något sätt kommer i kontakt med den och de kan vara allt från hela 
företags organisationer till individer utanför företaget (Johannesson et al. 2004). 
Efter att identifiering av vilka som är produktens viktigaste intressenter har gjorts 
ska åsikter från dessa sammanställas till produktönskemål och produktkrav. 
Ullman (2010) nämner dessa intressenter som kunder. För att ta reda på vilken 
prioritering produktönskemålen har sinsemellan ska en vikningsfaktor genereras. 
Enligt Ullman görs detta på bästa sätt genom att varje kund får fördela totalt 100 
poäng över dessa istället för att sätta en viktfaktor mellan 1 till 10.   

2.3.3 Experimentell analys 
Med experimentella metoder kan produkten utsättas för speciella händelseförlopp 
som iakttas för att se vad som brister eller vad som händer med den. Resultatet 
kan blida underlag för ändringskrav på produkten. (Johannesson et al. 2004) 
Oftast kräver metoden någon form av prov- och registreringsutrustning eller 
mätinstrument av olika slag. Händelseförloppet kan även filmas och analyseras i 
efterhand.    

2.4 Prototyp 
En prototyp som är en fysisk modell av en produkt kan bland annat användas för 
att visa att ställda krav på produkten uppfylls. Den kan även byggas i syften att 
visa att produkten kan tillverkas på avsett vis, förfina produktens geometrier eller 
påvisa ett koncepts funktion. Det gäller att beakta vilket syfte prototypen har för 
produkten som utvecklas (Ullman 2010). För att uppnå grundläggande hälso- och 
säkerhetskrav krävs i många fall att en prototyp testas för att verifiera att dessa 
uppnås.      
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Sammanfattning av relevant litteratur 
Litteratur kring metoder och metodböcker har studerats. Dessa har berört ämnen 
såsom tillförlitlighet, riskanalys, produktionsutveckling och metodologi för 
konstruktion. Mycket data gällande denna konstruktion har hämtats ur ISO 
standarder. Här sammanfattas de som berörts mest: 
 

• Maskindirektivet AFS2008:3  
• SS-EN ISO 13849-1:2008 - Maskinsäkerhet - Säkerhetsrelaterade delar av 

styrsystem - Del 1: Allmänna konstruktionsprinciper  
• SS-EN 12453:2000 – Portar - Säkerhet vid användning av maskindrivna 

portar – Krav 
• SS-EN 12445 - Portar - Säkerhet vid användning av maskindrivna portar - 

Provningsmetoder 
• SS-EN 12604 – Portar - Mekaniska aspekter - Krav 
• SS-EN 12605 – Portar - Mekaniska aspekter – Provningsmetoder 
 

Användarmanualer och produktkataloger har används för att plocka fram specifik 
data om komponenter.  

3.2 Staketsystemet Quick-Guard 
Jokab Safetys staketsystem är till för att skapa skyddsavstånd mellan operatör och 
maskin då denna ger upphov till risker. Det finns två varianter av Quick-Guard 
staketsystem. Den ena är Quick-Guard-Standard (figur 3.1 och 3.2) och den andra 
typen är Quick-Guard-E (figur 3.3). De båda bygger på principen att aluminium 
profiler monteras fast i golvet som stolpar med golvfästen. Guard-Standard har 
aluminiumprofiler där tvärsnittet ryms inom den kvadratiska ytan 44x44 mm. 
Detta staketsystem har även tvärsgående profiler av samma sort. Guard-E har 
enbart stolpar där tvärsnittet ryms inom den rektangulära ytan 44x88 mm. Mellan 
stolparna kan olika typer av skyddande material monteras. De vanligaste är 
stålskyddsnät eller polykarbonatskivor men även applikationer som 
ljudabsorbentskivor och plåt kan monteras. Stolparnas avstånd mellan varandra är 
som standard 1100 och 1500 mm men placeringen och avstånden kan variera om 
kunden vill. Utformningen av staketet är vanligen 2000 mm högt och det finns en 
spalt mellan golv och den understa profilen som är 180 mm hög. I staketet kan 
olika dörrar och luckor installeras. Dessa är manuellt betjänade och är av slag- 
eller skjut variant. I figur 3.1 visas två exempel på slagluckor och en skjutdörr. 
Kunden kan antingen få staketets delar levererat för att själv installera det, 
uppritat och anpassat i förväg eller helt eller delvis förmonterat staket. Detta 
staket är väldigt flexibelt och det gör att kunden kan utforma staketet hur denne 
vill.  
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              Figur 3.1                                                      Figur 3.2 

 
Figur 3.3  
 
Det finns en stor mängd av beslag och fästen för att montera ihop staketens olika 
profiler. De standardbeslag som används för att montera ihop de olika 
profillängderna är av L-, T- eller I utförande och är gjutna i aluminium (figur 3.5). 
På dess undersida finns en utskjutande fläns som fixerar fästet i profilens T-spår. 
Fästet skruvas fast med två eller tre skruvar där muttern (figur 3.6) både centrerar 
och låser fast sig i profilens spår med hjälp av dess utformning. Denna mutter är 
av Jokab Safety en patenterad lösning. 
 

        
      Figur 3.6                                                             Figur 3.5              

 

3.3 Vad säger standarderna? 
Definitioner och sammanfattningar av lämpliga standarder görs här.   
 

3.3.1 Definition enligt maskindirektivet  

Enligt 4§ ”Definitioner” i maskindirektivet (AFS2008:3) avses med ”maskin” de 
produkter som är förtecknade i 1§ a-f. Dessa är: 
 

a) Maskiner 
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b) utbytbar utrustning 
c) säkerhetskomponenter 
d) lyftredskap 
e) kedjor, kättingar, linor och vävband 
f) avtagbara mekaniska kraftöverföringsanordningar 

 
I 4§ c) ”Definitioner”, definieras en säkerhetskomponent som en komponent:  
 

• som utgör en säkerhetsfunktion 
• som släpps ut på marknaden separat 
• som om den inte fungerar eller fungerar dåligt utgör risk för personers 

säkerhet och, 
• som inte är nödvändig för att maskinen ska fungera eller om den kan 

ersättas med normala komponenter för at maskinen ska fungera. 
 

Enligt AFS2008:3 punkt 7, i bilaga 5 – ”Vägledande förteckning över 
säkerhetskomponenter som avses i 4§ c)”. Så är en skyddskomponent även: 
 

• Skydd och skyddsanordningar för att skydda utsatta personer mot rörliga 
delar som är direkt involverade i en maskins användning.  

 
Denna produkt kan därför definieras som en skyddsanordning. 
  

3.3.2 Sammanfattning av principer ur harmoniserade standarder  

 
SS-EN 12453:2000 - Portar - Säkerhet vid användning av maskindrivna 
portar – Krav 
Enligt denna standard avser ordet ”port” olika former av dörrar, bommar och 
portar som kan varia i flera utföranden såsom skjutande, vikbara, vertikalt 
lyftande mm. Denna produkt är definierad här som en ”horisontellt gående 
maskindriven port” i denna standard.  
 
Standarden sammanfattar alla relevanta risker för portar och vilka principer som 
kan antas för att minimera eller undanröja dessa. Enligt standarden ökar risknivån 
om porten har hög automatiseringsgrad. Risknivån ökar även när:  
 

• Användarna av porten är barn, handikappade eller gamla personer 
• Användarna inte kan tränas eller instrueras eller övervakas vid användning 
• Ett urval av specifika användare inte kan väljas.  
• Antalet personer som kommer i kontakt med porten är hög 
• Frekvensen då den används är hög. 

 
 
Dessa ovan nämnda punkter som ökar risknivån ska ställas i relation även till 
andra sätt som porten kommer att användas på. En slutlig lägsta nivå för hur 
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riskerna ska undanröjas kan då väljas. Dessa punkter ska kombineras med dessa 
brukningssätt för att skatta denna nivå: 
 

• En begränsad grupp personer är instruerade att sköta porten och porten är 
utanför allmänt område 

• En begränsad grupp personer är instruerade att sköta porten och porten 
finns inom allmänt område 

• Vem som helst kan manövrera porten och den finns inom allmänt område. 
 
En instruerad användare är exempelvis en operatör som fått tillåtelse av 
arbetsgivare att använda porten samt att operatören har vistats hur denna används.  
 
Här skulle exempelvis en väldigt hög risknivå nås om ett ej begränsat antal barn 
skulle komma i kontakt med porten ofta, den har hög automatiseringsgrad och 
finns inom allmänt område. Minsta skyddsnivå antas ur tabell 3.7 
 

 
Tabell 3.7 (SS-EN 12453:2000) 
 
Denna standard nämner ett antal sätt att minimera eller undanröja risker som 
uppstår när porten ska öppnas eller stängas. Några av dessa sätt är exempelvis 
kraftbegränsning, närvarodetektering, hålldonsmanövrering, säkerhetsavstånd, 
skydd och att konstruera bort skarpa kanter. Att bara anta en av dess principer 
kanske inte alltid är tillräckligt därför kan flera av dessa kombineras. I tabell 3.7 
kombineras exempelvis alternativ C och D. I tabellen står bokstaven: 
 

• A – Tryckknapp av typ hålldon 
• B – Hålldonsmanövrering exempelvis tvåhandsdon  
• C – Kraftbegränsare 
• D – Anordning för närvarodetektering såsom klämlist, bumpers eller 

ljusridå 
• E – Anordning för närvarodetektering som är installerad så att personen ej 

kan få kontakt med dörrbladen. Exempelvis ljusridå.  
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Vid principen för kraftbegränsning ska inte vissa storlekar på kraften överskridas. 
Här följet ett diagram som visar kraftutvecklingen över en tidsaxel vid ett slag av 
stängningskanten eller andra sekundära kanter på dörrbladet. (Figur 3.8)  
 

  
Figur 3.8 (”saknas på grund av upphovsrättsliga skäl) 
 
Här är tiden Td den tidsperiod dem maximala dynamiska kraften Fd får verka. Td 
får anta ett värde på ≤ 0,75 sekunder. För horisontella portar med en öppning på 
>500 mm tillåts den vara 1400N och 400N om öppningen är <500 mm. Den 
maximala statiska kraften tillåts vara 150N över en längsta tidsperiod (Tt) på 5 
sekunder. Sedan måste denna kraft minska till maximalt 25N. En begränsning av 
Tt behövs inte om den maximala kraften aldrig når över 50N och att portens 
rörelse kan pressas tillbaka till ett minsta avstånd på 50 mm. Dessa värden är 
uppmätta med den metod för kraftmätning som anges i standarden SS-EN 12445. 
 
SS-EN 12604 – Portar - Mekaniska aspekter - Krav  
Denna standard specificerar de tekniska och mekaniska kraven för portar. Den 
anger bland annat säkerhetsfaktorer för brott, hållfasthetskrav som ska beaktas 
och vilken teknisk dokumentation som ska finnas tillgänglig med produkten.  
Kraven i denna standard verifieras av metoder i SS-EN 12605. Standarden anger 
även olika mekaniska risker för olika porttyper och vissa principer på hur dessa 
kan konstrueras bort. Några exempel på detta är: 
 

• Säkerhetsavstånd ≥ 25 mm för klämning av fingrar mellan två ytor som 
närmar sig. (Figur 3.9) 

• Skyddsskärm för att förhindra kontakt med sekundärkanten. Och avstånd 
≤ 8 mm för att undvika indragning för skjutportar. (Figur 3.10) 

• Säkerhetsavstånd för att skydda kropp eller huvud mellan vägg och 
sekundärkanten. (Figur 3.11) 
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Figur 3.9 (”saknas på grund av upphovsrättsliga skäl)           Figur 3.10                                         Figur 3.11 

 
SS-EN 12605 – Portar - Mekaniska aspekter – Provningsmetoder 
Denna standard specificerar hur de mekaniska aspekterna som avses i SS-EN 
12604 ska verifieras. Detta görs genom provning på en eller flera byggda 
provobjekt vars komponentkvalité håller den nivå som är i den löpande 
produktionen. Provporten ska installeras i en testram eller i en provvägg. Den 
största dimensionen av port ska testas men det är även acceptabelt att simulera 
större portar från ett mindre provobjekt, genom att placera vikter som fördelas på 
samma sätt som om portbladet skulle vara större. Även den drivmekanism som är 
konstruerad till porten ska installeras. I standarden beskrivs vilka tester som ska 
utföras beroende på vilken port typen är. Bland annat ska krafter och hastigheter 
bestämmas för maskindrivna portar. Testformerna som standarden tar upp är: 
 

• Funktionsprov 
• Hållbarhetsprovning 
• Inspektion 

 
SS-EN 12445 - Portar - Säkerhet vid användning av maskindrivna portar – 
Provningsmetoder 
Vid mätning av krafter mellan stängnings- och öppningskanter skall mätutrustning 
av den typ som anges i kap. 5.1 denna standard användas. Denna ska ha två 
kontaktytor med diameter på 80 mm ± 1% där ytorna har en fjäderkonstant på 
500N/mm ±50N och ha en lastcell med förstärkare och display eller ett 
motsvarande elektromagnetiskt system. Mätutrustningen ska vara kalibrerad.     
 

3.4 Riskbedömning 

3.4.1 Riskanalys 
Enligt de allmänna principerna specificerade i bilaga 1 i maskindirektivet 
AFS2008:3 ska processen för riskbedömning ske vid upprepade tillfällen för att 
fastställa de tillämpliga grundläggande häso- och säkerhetskrav som är 
tillämpliga. (AFS2008:3) 
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3.4.2 Riskanalys enligt ISO SS-EN 13849-1:2008  
Denna standard talar om hur styrsystem och dess elektriska komponenter bedöms 
utifrån säkerhet. Man räknar här med hur stor sannolikhet utrustningen har för att 
få allvarliga fel under en viss tidsperiod. Denna felsannolikhet är direkt kopplad 
till systemets säkerhetsnivå som i standarden kallas för Preformance Level (PL). 
Denna säkerhetsnivå grundar sig i en riskanalys som görs på konstruktionen. 
Beroende på faktorerna allvarlighetsgrad, frekvens och möjlighet att undkomma 
risken blir säkerhetsnivån någon av de fyra olika PL-nivåerna, a till e (Figur 3.12). 
Det som styr vilken säkerhetsnivå som kan uppnås är komponenternas 
felbenägenhet, deras arrangemang och systemets feldetekteringsförmåga. 
Arbetssättet för att minimera eller undanröja risken är i enighet med 
maskindirektivet och det är lite som skiljer. Enligt SS-EN 13849 är detta 
arbetssätt: 
 

1. Riskanalys. Denna börjar med att bestämma utrustningens omfattning och 
miljö i detta ingår allt utrymme som operatören behöver för att sköta 
maskinen under hela dess livscykel. Därefter bestäms alla riskkällor som 
sedan riskuppskattas. Resultatet är en lägsta säkerhetsnivå som behöver 
uppfyllas för risken (PLr). 

2. Risken reduceras. Behövs riskreducering ska detta i första hand göras 
genom rekonstruktion. I andra hand ska skydd- och skyddsanordningar 
skaps och i tredje hand ska varningar och instruktionen om risken 
utfärdas. Kommer man fram till att en skyddsanordning ska skapas 
behöver styrsystemet utformas enligt denna standard.  

3. Skyddsfunktionerna beräknas och konstrueras. Vilka skyddsfunktioner 
som behövs bestäms detta kan vara exempelvis nödstopp, säkerhetsreläer 
eller ljusbommar. En lägsta PLr har tagits fram för funktionen i 
riskanalysen. När konstruerandet av denna är klar kan systemets PL 
räknas fram. Denna ska vara PL≥PLr.  

 
Riskanalysdokumentet liknar utförandet av en FMEA. Där förs del eller 
arbetsmoment på maskinen bestäms. Därefter fylls de tre riskfaktorerna i likt 
de tre kategorierna som utgör risktalet i en FMEA. Varje riskfaktor i 
riskanalysen har två nivåer och en trädliknande struktur används för att 
beskriva fördelningen ner till PLr. (Figur 3.12) 
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              Figur 3.12 
 
 

3.4.2 HAZOP 

HAZOP är en typ av riskanalys som går ut att en sammansättning av ord 
stimulerar tänkandet för att identifiera risker. Orden är exempelvis ”mer än”, 
”uteblivet” eller ”mindre än”. Därefter ska följdfrågor ställas för att hitta lämpliga 
åtgärder. Denna metod kan användas tidigt i konstruktionsstadiet. Det räcker 
exempelvis med att bara ha en funktionsmodell.  (Thompson 1999).  

3.5 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet är den sannolikhet som en komponent, enhet eller system kommer 
kunna fortsätta att utföra sin uppgift under specifika miljöförhållanden över en 
given tid. (Thompson 1999). Enligt Johannesson (2004) är tillförlitlighet (R) ett 
mått på funktionssäkerheten hon en komplex produkt eller komponent. Detta 
uttrycks som felintensitet (L) angivet i antal fel per tidsenhet eller som ett 
medelvärde för tiden till fel. Det sistnämnda brukar betecknas som MTBF. 
 
I de system där delar är seriekopplade i kedja och är beroende av att alla delarna 
fungerar samtidigt är systemtillförlitligheten lika med produkten av alla delars 
tillförlitlighet. Se ekvation 3-1 
 

Rprodukt= Rkomp 1* Rkomp 2* Rkomp 3 
(3-1) 
 

I samma system skulle felintensiteten bli lika med summan av de seriekopplade 
delarnas felintensiteter: 
 

Lprodukt= Lkomp1+ Lkomp2 + Lkomp3 
(3-2) 

 
När man konstruerar för tillförlitlighet och underhållsmässighet så kan man enligt 
Thompson (1999) tidig i konstruktionsarbetet sträva mot bland annat: 

• Enkelhet och elegans 
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• Minsta möjliga antal delar 
• Modulär konstruktion 
• Minsta möjliga antal rörliga delar 
• Använda känd teknologi 

 

3.5.1 Beräkning av Preformance Level 
Olika begrepp som används i ISO 13489-1:2008 är bland annat: 
 

• Feldetekteringsförmåga (DC) kan bestämmas genom en checklista i 
standardens bilaga E. Denna anges i procent och blir högre om exempelvis 
en elektrisk utrustning har en funktion av egen funktionstestning eller om 
en logisk enhet övervakar en utrustnings kretsar.  

• B10D talar om antalet cykler innan 10% av komponenterna får alvarliga fel. 
Detta värde anges för exempelvis ventiler, pneumatiska eller hydrauliska 
cylindrar som inte har ett MTTFD värde.  

• MTTFD står för Mean Time to Dangerous Failure (Medeltid för farligt fel) 
• CCF Common Cause Failure är fel som orsakas av samma sak. Dessa ska 

enligt standarden åtgärdas exempelvis ska åtgärder som uppkommit i 
FMEA antas.    

 
Relationen mellan MTTF och MTTFd är för elektronisk utrustning är enligt SS-
EN 13849-1 Annex C.5.l:   
 

MTTFd = 2*MTTF                       
 (3-3) 

 
 
PFHD värdet som anger genomsnittlig sannolikhet för farligt fel per timma 
beräknas enligt följande: 
 

PFHD= 1/(hop*dop*MTTFd) 
(3-4) 

 
 
Vid beräkning av MTTFd utifrån B10d värden gäller följande formler enligt SS-EN 
13489-1: 

MTTFd = B10d/(0.1*nop) 
(3-5) 

där 
nop= (dop*hop*3600)/tcycle 

(3-6) 
 

Där: 
nop=Antalet cykler per år 
dop=Driftsdagar per år  
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hop=Driftstimmar per dag 
tcycle=Cykeltid (sekunder)  
 
För att få fram systemets PL för säkerhetsfunktionen kan de olika PFHD värdena 
summeras enligt det praktiska räknesättet (Jokab 2011) och detta sätt i enighet 
med ekvation (3-2): 
 

S1=∑PFHDi  
(3-7) 

 
Det finns en lathund i form av en tabell för att avgöra vilken PL-nivå värdet blir. 
Denna delas upp beroende på om MTTFD är låg, medel eller hög och nivåer av 
systemets feldetekteringsförmåga (DC). (Tabell 3.13) 
 

 
Tabell 3.13 
  

3.6 Pneumatiskt styrsystem 

3.6.1 Egenskaper 
Dimensionering 
Vid dimensionering av pneumatiska system kan man använda sig av två tal som 
beskriver flödet genom en komponent. Det ena är C-värdet (konduktansen) och 
det andra är det kritiska tryckförhållandet, som kallas B-värde. (SMC 2007). ISO 
och dagens standarder använder C-värdet för att ange flöde. Man tar reda på 
värdet genom att dividera produktens maximala flöde som anges i liter/min med 
det absoluta ingångstrycket. Absolut lufttryck är det tryck som mäts relativt 
perfekt vakuum. (Young et al. 2007). B-värdet fås genom att dividera det absoluta 
utgångstrycket med det absoluta ingångstrycket vid brytpunkten mellan 
underkritisk- och överkritisk strömning. Förhållandet anger då vilket tryckfall 
som bildas över en komponent.  
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Förluster och energibesparing 
Vid dimensionering är det av fördel att använda så få komponenter i kedja som 
möjligt och så korta slanglängder som går. Alla komponenter som sitter innan 
cylindern ger upphov till tryckfall och förluster. (SMC 2007) I pneumatiska 
anläggningar finns stor potential att minska förluster i energiförbrukningen 
(Fumio Nakatani 2008). Enligt Sachin Kambli (2012) ska flödet inte 
överdimensioneras för anläggningen eftersom detta bara ökar 
energiförbrukningen. Andra konstruktionsprinciper är att använda enkelverkande 
cylindrar om det går eftersom dessa har en fjäder istället för en andra luftkammare 
för skapande av returkraft. Detta medför lägre luftförbrukning. Enligt Nakatani 
(2008) blir energiförbrukningen mindre om intrycket i en anläggning sänks och 
om färre komponenter som skapar tryckfall används.      

3.6.2 Komponenter 

Kolvstångscylinder 
Kolvstångscylindern manövreras med tryckluft och kan vara av många olika 
varianter. Den kan vara exempelvis enkelverkande eller dubbelverkande och kan 
utföra både drag och tryckkrafter. Till skillnad från kolvstångslösa cylindrar så 
förmedlar en kolvstång en kraft. Teoretisk cylinderkraft bestäms av trycket 
multiplicerat med kolvens area. Vid den positiva + rörelsen tas hela kolvens area 
med. För den negativa minusrörelsen (-) får man dra av arean som motsvarar 
kolvstångens tvärsnitt. I ett pneumatiskt system körs cylindern fram och tillbaka 
med lufttryck i båda kamrarna. Vid en enkel friläggning av en cylinder kan man 
se att den ena kammaren måste övervinna den andra kammarens kraft och 
friktionskrafter för att börja sin rörelse. För att detta ska ske måste trycket, i detta 
fall, trycket i minuskammaren sjunka så att summan av motståndskrafterna 
(F1+ P1) blir mindre än det som pluskammaren ger upphov till (P2). Se figur 3.14.     
 

 
Figur 3.14 
 
Det maximala luftflödet (Q) som behövs för att uppnå given cylinderhastighet (V) 
vid givet tryck (p) och vald cylinderdiameter (D) tryck kan räknas ut med följande 
formel (SMC 2007): 
 

Q = (D2 * (π/4) * V * (p + 0,1) * 60) / 105 
(3-8) 

!"#$"#

$%#
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3.7 Produkten i sitt sammanhang 

3.7.1 LEAN 
En av de stora delarna i LEAN går ut på att eliminera slöseri inom tillverkning. 
Detta kallas för ”Muda” och betyder slöseri. Detta är allt som görs som inte 
skapar mervärde för produkten. En av de stora slöserikategorierna är onödig 
rörelse. Detta kan bero på dålig ergonomi eller långa sträckor att gå mm. Onödiga 
rörelser kan även utföras av maskiner. (Dennis Pascal 2002). Denna produkt har 
för avsikt att öka automatisering för att bättra ergonomin och minska tidsåtgång 
för onödiga rörelser.  
 

3.7.2 Ergonomi 
Anmälda belastningsskador har sedan några år tillbaka minskat men skadeantalet 
är fortfarande stor. Varannan anmäld belastningsskada kan kopplas till de övre 
extremiteterna (Arbetsmiljöverket rapport 2007:6). En speciellt drabbad 
yrkesgrupp är montörer. När graden av automatisering ökar minskar antalet 
skador och kroppen får återhämta sig mer. (Balogh el at. 2006). Denna produkt 
har för avsikt att förbättra ergonomin.      

3.7.3 Benchmarking 
I QFD (bilaga 8) ingår det att titta på andra liknande lösningar på marknaden. 
Konkurrenter som har jämförts är SATECH och Rothstein. Ingen av dessa 
erbjuder en automatiserad skyddsanordning av denna typ som en 
standardkonfiguration, istället kan man välja att uppgradera sin manuella 
lucka/dörr genom att installera en elmotor eller cylinder på den. Båda 
leverantörerna har luckor/dörrar som mestadels består av galler.  

4. Resultat 

4.1 Genererad information om produkten 
För att samla indata till QFD matrisen gjordes tre intervjuer. Det gjordes med 
personer som har mycket kontakt med kunderna om staketfrågor. Intervjuerna 
bidrog till en ökad förståelse om hur produkten är tänkt att användas och vilka 
som var de underliggande behoven som skulle uppfyllas av produktens funktion. 
De främsta behoven som framkom var: 
 

• Konstruktionen ska spara tid i operatörens arbete genom att denne slipper 
öppna luckan/dörren själv. 

• Operatörens ergonomi förbättras. Denne kan ha något i händerna när 
luckan/dörren ska öppnas och behöver då antingen stå i obekväma 
ställningar eller utföra extramoment genom att ställa ifrån sig sakerna, 
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öppna och sedan plocka sakerna igen. Operatörn öppnar och stänger med 
hjälp av en knapp eller liknande styrning. (Fastställande av styrning är 
exkluderat)   
 

När det gäller tidsbesparing påpekas att det gäller när den automatiska 
öppningsfunktionen synkroniseras med den taktande maskinens styrsystem. 
Tidsbesparingen kan då ses som skillnaden mellan ett system med en manuell 
produkt och en automatiserad. I den automatiska applikationen når ett behov 
operatören att börja röra sig mot luckan/dörren i samma stund står den redan 
öppen. I den manuella applikationen är luckan/dörren i detta skede stängd. Se 
figur 4.1. Det kan påpekas här att det inte är examensarbetets mening att ta reda 
på hur mycket denna tidbesparing är. (Se avsnitt 1.3 avgränsningar)   

 
Figur 4.1 
 
QFD genomfördes med given metodik enlig Ullman (2010). De intervjuade 
personerna fick göra en viktning av de sammanställda önskemålen för produktens 
funktion. Därefter räknades ett medelvärde fram för varje önskemål. Detta 
medelvärde används sedan som viktfaktor för val av koncept (Pugh-matris). Även 
detta i enighet med Ullmans metodologi. Viktningar är införda i QFD i bilaga 8. 
Krav som genererades var (Tabell 4.2):  
 
K1 Säker (Kunna CE-märkas) 
K2 Även som dörr 
K3 Lämna plats åt operatör och utrustning 
K4 Måttanpassas (mm) 
K5 Ö/S manuellt när energikälla är av 
K6 Pneumatik 
K7 Integrering med PLC 
K8 SMC som leverantör av pneumatik 
K9 Kompabilitet med nuvarande staketsystem 
K10 Ruta valbar 
K11 Industrimiljö 

Tabell 4.2 
 

Materialflöde BEHOV

        START       SLUT

                  OP
            MATERIAL 1           LADD/BUFFERT                                 MASKIN     LADD/BUFFERT

                  OP
            MATERIAL 2

       GENERELLT BEHOVSFLÖDE 

           OP-ZON STATUS "START" MASKINSYS. STATUS "KLAR"

       START

                  OP
            MATERIAL 1        MANUELL LUCKA "STÄNGD"             LADDPOSITION                                 MASKIN

     BEHOV MANUELLA LUCKOR

           OP-ZON STATUS "START"          MASKINSYS. STATUS "KLAR"

      START

                  OP
            MATERIAL 1                     AUTOMATISK LUCKA "ÖPPEN"             LADDPOSITION                                 MASKIN

     BEHOV     AUTOMATISKA LUCKOR
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4.2 Konstruktion 

4.2.1 Konceptgenerering 
Huvudfunktionen: 
 
"en skyddsanordning, som förhindrar människor eller material att passera genom 
skyddstakets öppning, hålls och styrs i rörelsebanan mellan öppen och stängd 
position av en kraft från en mekanisk drivning" 
 
 
Funktionsflöde: (figur 4.3) 

  
Figur 4.3 
 
Delfunktioner som rör konstruktionen är: Kraft från drivenhet, överför kraft till 
skydd, förflyttning av skydd, mekanisk styrning, hålls i öppet eller stängt läge. 
Till alla dessa tas abstrakta koncept fram och detta bildar sedan en morfologi. 
Morfologi användes för att: 

• Det ger ett systematiskt sätt att ta fram koncept 
• Öppnar upp nya tankebanor när annars otänkbara lösningar kombineras. 

 
Morfologikartan med de abstrakta koncepten (Figur 4.4): 

   
Figur 4.4 
 
Detta genererade många förslag. Ett antal kombinations vägar stängdes direkt med 
hjälp av en grovsållning av de abstrakta koncepten för funktion nr 3 (figur 4.4). 
Detta berodde på att dessa inte kunde uppfylla K1, K2 och K3. Några av 

Energi (tryckluft (K))

Styrfunktion

Kraft från drivenhet Överför kraft till skydd Förflyttning av skydd   Mekanisk styrning                Hålls i Ö/S läge

        M

Information
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anledningarna till detta var bland annat att dörrbladets rörelseväg inte kan vara 
nedåt på grund av golv. Av de genererade förslagen valdes ett med hjälp av en 
Pugh-matris: (Figur 4.5). Utvärderingen gjordes två gånger. Första gången med en 
slumpvis ”Datum” som referens andra gången med det förslaget som vann i första 
urvalet som referens. Här visas det andra urvalet. Det första finns i bilaga 10. 
Enligt Ullman (2010) är det lämpligt att göra urvalet minst två gånger.  

  
Figur 4.5 
 
Konceptet som vann: (Figur 4.6) 

  
 
Figur 4.6 
 
Två motriktade dubbelverkande cylindrar placeras på staketets över balk där varje 
kolvstång är fastsatt med ett fäste i varje dörrblad. Varje dörrblad hängs upp i 
skena med rullvagnar eller likande. De båda dörrblade förs horisontellt åt varsitt 
håll. Största fördelarna är: 
 

• Snabb öppna och stängfunktion tack vare kort väg för dörrbladen 
• Få delar gör lösningen billigare att tillverka och enklare att bygga ihop.  
• Låg kraft på rörliga (cylinder) delar tack vare upphängningen i staketet 

och låg vikt på luckor. 
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Förslag som vann!

Motriktade dubbelverkande cylindrar placeras ovanpå 
överliggande staketbalk. Cylindrarna arrangeras med 
avstånd mellan varandra så att inte kolvstängerna
träffar mekaniken. Då rörelsen påbörjas verkar kraften
 genom ett fäste som håller dörren. Direkt kraftöverföring.
Dörrarna hängs upp i staketet med rullvagnar som gör att
de kan föras i horisontell led

Lösningen karaktiseras av:

 + Enkelhet

 + Principen om direkt kraftöverföring

 + Få delar
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• Fördel med att ha kraften från cylindrarna nära skenan där luckan löper för 
att motverka att mekaniken tar upp momentkrafter  

 
De andra genererade koncepten finns i bilaga 12-20.  

 

4.2.2 Konceptförfining  
Riskanalys gjordes efter konceptframtagningen för att utvärdera risker så att rätt 
data kunde letas fram i ISO-standarder och konstruktionsprinciper för säkerhet 
kunde antas. (bilaga 11). Riskanalysmetoden som valdes är Jokabs interna som 
används för riskanalys enligt ISO 13849-1. En säkerhetsfunktion behövde 
konstrueras (se avsnitt 4.4) 
 
Under konceptförfiningsfasen valdes ett pneumatiskt system, en säkerhetsfunktion 
och den slutgiltiga konstruktionen. Denna fas har utrett två konstruktioner som 
bygger på lika principer enligt valt koncept. Skillnaden var olika arrangemang av 
cylindrarna, där utgångspunkten var att ha kolvstångsfästet så nära dörrbladet som 
möjligt enligt konceptet. Främsta anledningen till att arrangera om 
komponenterna var att försöka uppnå en konstruktion med så få unika delar som 
möjligt och försöka använda de delar och profiler som redan fanns i Jokabs 
sortiment. Den ena konstruktionen skrotades på grund av att ett allvarligt fel 
påträffades vid FMEA. (Se bilaga 6). Den andra blev den slutgiltiga. (Bild 4.7, 
4.8, 4.9):    
 

 
 
Bild 4.7                                                                            Bild 4.8 
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Bild 4.9 
 
Främsta fördelarna: 
 

• Enkel och kompakt konstruktion. 
• Få och stabila delar. Hålbilden i fästena i bild 4.9 gör att dessa kan 

spegelvändas så att fästet för dörrbladen (2 delar) kan användas för båda. 
• Fästena som måste nytillverkas är utformade av standarddimensioner på 

plåt och fyrkantsrör. De har en mycket enkel utformning vilket underlättar 
tillverkning. 

• Dörrbladen är tillverkade av delar ur Jokabs sortiment.  
• Drivning på insidan gör att rörliga (fariga) cylinderdelar är svåra att nå och 

gör delarna mindre synliga från utsidan av staketet. 
• Fästet för kolvstången är utformat så att snedställning inte ger vertikal 

kraft på kolvstång. 
• Skyddsprinciper antagna enligt typ C standarder. (Se bilaga 3)  
• Utformningen av stabila fästet valdes dessutom på grund av dess styvhet. 

(FEM-beräkning bilaga 4)  
 
De unika delarna som konstruerades finns specificerade i bilaga 21. 

4.2.3 Pneumatiskt system 

Det pneumatiska systemet är dimensionerat och valt för att passa den mekaniska 
konstruktionen så väl som möjligt (dimensionering se bilaga 5): 
 

• Kolvstångscylinder valdes på grund av att den var mycket billigare än 
kolvstångslös. (urval se bilaga 4) Det fanns även en fördel med kolvstång i 
detta sammanhang då ett större tryck kan användas för öppning (plus-
rörelse) eftersom det är den statiska kraften vid stängning (minus-rörelse) 
som max får vara 150N. Detta för att ett definierat önskemål om snabbare 
öppning än stängning. För öppning kan kraften i plus-kammaren snabbare 
övervinna minus-kammarens motkraft, vilket gör rörelsen kvickare. 

• Monostabil 5/2 ventil användes då det framkom av riskanalys att 
stängning kan ske okontrollerat om en omstart görs efter elektriskt bortfall. 
Monostabiliteten fjäderreturnerar ventilen då elektrisk matning är av. När 
luften sätts på ska dörren/luckan alltid öppnas. 
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• Ventilerna placeras så nära cylindern som möjligt för att minska förluster 
(tryckfall) på grund av slangdragning. 

• ISE30A är en digital tryckvakt som övervakar trycket i systemet och 
sänder felmeddelanden till PLC om trycket överskrider ett visst inställt 
maxtryck. (Del av säkerhetsfunktion, se avsnitt 4.3) Denna kan integreras 
på många sätt med styrsystemet. 

• Strypningar används för att ställa in rätt hastighet på cylinderrörelserna. 
 

  Kopplingsschema bilaga 5. 

4.3 Verifiering mot Preformance level i tryckbegränsning 
Riskbedömning och val av säkerhetsfunktion 
Vid konceptstadiet gjordes en riskanalys. Där framkom bland annat att det fanns 
en alvarlig klämrisk när stängning av produkten sker. Risken blev PLr = d 
bedömdes som följer:  

• S2 – Alvarlighet på skadan är svår 
• F2 - Frekvensen som operatören utsätts för risken är hög 
• P1 - Möjligheten att undvika riskkällan är möjlig under vissa 

omständigheter. 
 

Denna risk kan inte konstrueras bort och därför väljs en skyddsfunktion, detta 
enligt ISO 13849-1 arbetsmetod. Risknivån kunde sänkas genom att anta 
principen för kraftbegränsning enligt SS-EN 12453:2000 kap. 5.1.1.5. En 
tryckregulator installeras vid tryckluftens inlopp och ställs in så att den maximala 
statiska kraften som cylindrarna kan ge upphov till är 150 N. Detta i enighet med 
SS-EN 12453:2000 Bilaga A. Den farliga klämningen kan nu endast inträffa om 
regulatorfunktionen faller bort. Risknivån blev PLr = c och bedömdes som följer:   

• S2 - Alvarlighet på skadan är svår 
• F1 - Frekvensen som operatören utsätts för risken är låg 
• P1 - Möjligheten att undvika riskkällan är möjlig under vissa 

omständigheter.  
 
Den kvarstående risken behöver nu angripas. Detta gjordes genom att installera en 
digital tryckvakt ISE30A som övervakar trycket efter tryckregulatorn. Denna 
tryckvakt är den säkerhetsfunktion som är beroende av styrsystemet och därför 
behöver PL räknas fram för att verifiera att PL > PLr. Den digitala tryckvakten 
IES30A valdes bland flera säkerhetsfunktioner och i valet beaktades applicerbara 
kundkrav från QFD. De kundkrav som kunde appliceras var pris och 
tillförlitlighet. Se tabell 4.10  
 
           Komponent 
Kundkrav 

ISE30A – Digital 
tryckvakt 

Focus 2 - Ljusridå Klämlist* 

Pris Lågt Högt Lågt 
MTTFd hög hög - 
Tabell 4.10 
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*Väljs inte av orsaken att kabeldragning måste göras i dörrbladen. Detta medför 
slitage på sladdar och kontakter när dörrbladet rör sig. 

 
Andra fördelar med att välja kraftbegränsning som säkerhetsprincip: 
 

• Sänkt systemtryck bidrar till mindre förluster och sparar energi. (Se avsnitt 
3.6.1) 

• Minskad tillgänglig kraft minskar slitage på konstruktionens övriga delar 
vilket medför ökad livslängd. 

• Källan till risken angrips, då det är hög nivå av kraft som skadar.  
 

Beräkning av preformance level 
Genom beräkning enligt SS-EN 13894-1 klarar vald säkerhetsfunktion PLr =c. (Se 
bilaga 9) Inkoppling är enligt blockschemat (figur 4.11) med en ISE30A som 
ingång, förslagsvis vald logikenhet Vital och på utgången sitter 
snabbavluftningsventilen VP544-X538. 
 

Figur 4.11 
 
Beräkningsdata (tabell 4.12):                                                       Tabell 4.12 
 ISE30A Logikenhet Vital VP544-X538 
MTTFD 166 år* - - 
PFHD - 2.74*10-8 ** - 
B10d - - 106*** 
*(SMC produktblad PS-TDN0010-B )  
**(Jokab säkerhetshanbok 2011) 
***(SMC produktblad SP111X-007E) 
 
För ISE30A blev MTTFd  = 332 år enligt ekvation (3-3)   
 
Med insatta värden i formlerna (3-4, 3-5, 3-6) kan PFHD för de olika 
komponenterna beräknas enligt ekvation (3-4). Dessa redovisas i tabell 4.13:  
 
PFHD-ISE30A 3.43841*10-7 
PFHD-Vital 2.74*10-8 
PFHD-VP544-X538 3.00409*10-6 
Tabell 4.13 
 
DC har inte tagits med i beräkningen för systemet men ur produktmanualen 
(SMC) för ISE30A och VP544-X538 kan hämtas information att: 

• ISE30A har en funktion för självdiagnostisering  
• VP544-X538 uppfyller DC i intervallet låg- till mellannivå  

Logikenhet
PLr=c ISE30A Vital    VP544-X538
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Genom att summera PFHDi enligt ekvation (3-7) kan ett totalvärde på 
skyddsfunktionens PL fås. Detta värde blev PFHD-Total = 3.37533*10-6 som 
motsvarar PL = c. Detta kan utläsas ur tabellen (3.13). Detta värde baseras på att 
säkerhetsfunktionen används med ett intervall av 2 min under alla timmar på årets 
365 dagar. 

5. Slutsats 

5.1 Konstruktion 
• Ett koncept är valt utefter beaktande av kundkrav och önskemål. 
• Resultatet stämmer bara delvis överens med vad som specificerades i mål 

och syfte, (avsnitt 1.2) eftersom målet var också att produkten skulle leva 
upp till kvalitetsmålen som ställdes upp i QFD.  

• Metoder och tillvägagångssätt har anpassats för syftet. Såsom arbetsmetod 
enligt ISO-standarder som behandlats.    

• Genom riskanalys och tillgänglig data för risker har riskerna för produkten 
identifierats. 

• En skyddsfunktion gällande kraftbegränsning har konstruerats och 
beräknats enligt SS-EN 13849-1:2008. Denna säkerhetsfunktion klarar 
risknivån PL=c. Vilket innebär att skyddsfunktionen för att förhindra 
skada vid stängning och öppning är tillräcklig.  

 

5.2 Verifiering 
Funktionstest har utförts och slutsatser som kan redovisas här är: 
 

• Funktionstest har genererat ett trovärdigt resultat tack vare utförandet då 
observation visar hur produkten faktiskt fungerar i verkligheten. 

• Konstruktionens grund koncept såsom funktioner och uppbyggnadssätt 
fungerar. 

• Vid inspektion av produktens delar ger de inte upphov till plastisk 
deformation vid normal användning. Detta kan inte veteskapligt bevisas 
eftersom mätning av delarna inte är tillförlitlig. Heller kan inte SS-EN 
12605 uppfyllas på denna punkt eftersom delarna inte uppfyller tillräckig 
kvalité.     

• Konstruktionen uppvisar ett beteende som med fördel bör förbättras. Se 
rekommenderat fortsatt arbete (5.3.1) 

• Öppnings och stängningshastigheten har uppmätts och den ligger på ca 
0,4 m/s. Denna mätning kan inte vetenskapligt styrkas eftersom att denna 
inte är tillförlitlig.  
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5.3 Diskussion och rekommendation till fortsatta aktiviteter 
Resultatet i detta examensarbete omfattar endast den mekaniska lösningen. Vidare 
bör ett projekt startas för att ta fram ett komplett styrsystem för produkten. 
Därefter ytterligare ett som färdigställer CE-märkningsprocessen av denna 
produkt. Ur riskanalysen det har framkommit att ytterligare åtgärder för att göra 
produkten säker måste tillämpas. Förslag på styrningssätt som kan behöva 
konstrueras i avseende på detta är: 
 

• En styrfunktion eller skyddsfunktion som garanterar att inte luckan/dörren 
stängs oavsiktligt.  

• En styr- eller skyddsfunktion som garanterar att luckan/dörren uppfyller 
sin skyddsfunktion under tiden det är farligt att beträda riskområdet.  

• Utformande av styrsystemet eller skapande av skyddsavstånd så att 
instängning blir ofarlig eller minimeras.  

• Programfunktion som förhindrar att den statiska kraften på 150N inte 
varar mer än 5 sekunder vid eventuell klämning i enighet med SS-EN 
12453.      

5.3.1 Förbättringar av konstruktion 

• Under funktionstestning framkom att dörrbladen var ostabila.  
• Vid inspektion av indragningsskydd vid dörrbladens sekundärkanter 

upptäcktes att avståndet mellan polykarbonatskivorna och gummilisten 
kunde bli mer än 8 mm. Detta berodde på att skivorna kunde bukta inåt 
och att gummi materialets elasticitet kunde göra avståndet större vid 
belastning.  

• Vid körning av cylinderrörelserna upptäcktes att kolvstången studsade i 
sina ändlägesdämpningar. Denna dämpningsfunktion kan förbättras för att 
rörelsen ska bli jämnare.  

  5.3.2 Fortsatt verifiering och mätning 

Efter förbättringar i konstruktionen har införts ska verifiering göras enligt SS-EN 
12605. De tester som ska göras är de som kan tillämpas denna produkt. Vilka 
dessa är kan hittas i bilaga 7. Även kraftmätning bör göras enligt SS-EN 12445.  
 
Även mätning av öppnings/stängnings-hastigheter behöver göras för att se om 
kvalitetsmålet kan bli uppnått.  
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6. Kritisk granskning 

6.1 Hänsyn tagen till människors förutsättningar och behov samt 

samhällets mål för etisk, ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar 
utveckling.  
 Produkten kommer att har hög grad av automatisering. Detta medför bland annat 
följande: 
 

• Denna produkt är avsedd att eliminera ett ickevärdeskapande 
arbetsmoment och har syfte att minska slöseri enligt och på så sätt skapa 
en mer lönsam tillverkning för företag. 

• Denna produkt eliminerar ett monotont och slitsamt arbetsmoment och 
bidrar då till positiva effekter för både arbetsmiljö och ergonomi. 
Kroppens muskulatur får då mer tid för återhämtning och   

• Stor vikt har i detta examensarbete lagts vid personlig säkerhet. Skador 
inom arbetet är något som kostar samhället mycket pengar. 

• Energibesparande åtgärder har tillämpats i denna konstruktion. 
Energibesparing och ta vara på det som redan finns motverkar 
överkonsumtion.     

6.2 Kritisk granskning av projektets genomförande 
Målet med projektet är bara delvis uppnått. Konstruktionens funktion var 
bristande och förbättringar han inte göras i tid. Därför kunde inte nödvändiga 
mätningar för att verifiera kundönskemål göras. Detta hade kunnat hinnas med om 
prototyp hade testats tidigare i projektet. Testningen av prototyp försenades på 
grund av att: 

• Momentet att konstruera det pneumatiska systemet växte sig större än 
vad som hade planerats. Detta berodde inte på en bristande avgränsning 
utan istället på att kunskapen om problemet växte med projektet. 
Kunskapen gällde hur säkerhetsfunktionen skulle konstrueras. Denna 
säkerhetsfunktion bygger på att hela det pneumatiska systemet är känt. 
Det rådde kunskapsbrist om ämnet pneumatik vilket gjorde att momentet 
tog längre tid att utföra. 

• Detta projekt hade med fördel kunna gjorts av två studenter då 
uppdelning av moment skulle kunna gjorts. Den ena skulle kunnat jobba 
mer mot den mekaniska konstruktionen medans den andre hade kunnat 
konstruera pneumatik och studera styrsystemet. Även ett tvärfunktionellt 
samarbete hade kunnat förbättra resultatet. Såsom ett samarbete med 
andra med mera kunskaper om mekatronik. I projektet fick dessa 
aktiviteter göras vart och en efter varandra i produktförfiningsdelen 
vilket var tidskrävande. (Se Gant-schema bilaga 2) 

• Projektet kände i tidigt stadium till att det var tidsbrist för 
prototyptestning. Detta valdes ändå att göras på grund av att det 
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upplevdes svårt att på annat sätt generera ett trovärdigt resultat. Ett 
mekaniskt system tillsammans med det pneumatiska är svårt att simulera 
i datormiljö. Hade ingen testning gjorts i verkligheten skulle resultatet 
idag vara mycket osäkert eftersom väldigt lite information om systemets 
helhet skulle finnas tillgänglig. Prototyptestning är även ett krav enlig 
SS-EN 12605. 

• Ett mycket brett kunskaps område gäller detta projekt. Detta har gett 
mycket erfarenhet och lärdom.               

6.3 Rekommenderad fortsatt forskning 

Förslagsvis kan fortsatt forskning utreda huruvida automatiserade 
skyddsfunktioner kan spara tid åt högautomatiserad industri i allmänhet. Detta 
examensarbete har endast i liten omfattning diskuterat detta och kan inte dra några 
vetenskapliga slutsatser kring detta.      
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Bilaga 2
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komentarer:
I uppstarten av produktförfining gick mycket tid åt till att hitta säkerhetsdata i ISO standarder

Det tog lång tid att få projektplanen godkänd för att köra igång (fick handledare sent)

Under projektets gång framkom mera information som gjorde att flera nya moment 
introducerades. Tex En stor del av att ta fram en säker produkt var att göra styningen
säker. Pneumatiska komponenter behövdes tas fram för att lösa säker styrning.

Krav mot verifiering och validering av prototyp framkom av ISO, därför togs beslut om
att en testvecka skulle petas in mot slutet för att styrka resultatet (konstruktionen)
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Bilaga 3 

Ej riskanalys, skyddsprinciper antagna i konstruktionen

Risk Åtgärd Direktiv Mäts enligtVerifieras enligt

Klämrisk mellan 
huvudstängningskanter

Kraftbegränsning till 
150N statisk kraft

SS-EN 
12453

SS-EN 
12445 SS-EN 12605

Klämmning fingrar 
mellan 
huvudstängningskanter

Avstånd skapat med 
mjukt material > 25mm

SS-EN 
12604 Inspektion SS-EN 12605

Farlig maskindel

Skydd(topp) placerat så 
att höjden och risk för 
att komma i kontakt 
med rörlig del 
minimeras

SS-EN 
12453 Inspektion SS-EN 12605

Indragning

Skyddsavstånd <8 mm 
mellan sekundärkant 
och vägg

SS-EN 
12604 Inspektion SS-EN 12605

Klämrisk mellan 
huvudstängningskanter 
när tryckbegränsning 
faller bort

Skyddsfunktion (digital 
tryckvakt)

SS-EN 
13849-1 beräkning SS-EN 13849-1

Oväntad stängning

Monostabil 5/2 ventil 
installeras så att 
dörrblad alltid öppnas 
vid bortfall av elektrisk 
matning

SS-EN 
12453

funktionste
st SS-EN 12605

Klippning 
Polykarbonat skivot 
måste användas ej nät

SS-EN 
12453 inspektion SS-EN 12605

Utskutande vassa kanter
Styrning av dörrblad på 
insidan staket

SS-EN 
12453 inpektion SS-EN 12605

Slag

Dörrblad har ingen kant 
bredare än 100 mm, 
strypning av 
hastigheter

SS-EN 
12604 inspektion SS-EN 12605

Instängning

Ej automatisk 
stängning 
(programering)   --   --  ---
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Bilaga 4 

 

 
Val av cylinder: 

 

 

ALTERNATIV HÅLLARE 1 ALTERNATIV HÅLLARE 2 (vald)
Kraft: 400N Kraft 400N
Stål Stål
Tjocklek 6 mm Tjocklek 4 (fyrkant) och 6 plåt mm

CP96-ISO MY3M MY1B
Beteckning: CP96SDB32-500 MY3M16-500 MY1B16G-500

Tryck (Mpa): 0,22 0,75 0,75

Pris 725 2923 2238

B10 3400 km 2770 2680 km

VALD EJ VALD EJ VALD
Kolvstångslös Kolvstångslös

kolvstångslös:
slitsad alltid läckage

Dyr

går ej med 16 i diameter pga för högt tryck
anigen sämre livslängd
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Bilaga 5 

 

Valda delar:  
 

Pneumatiskt system med säkerhetsfunktion
Antal Beteckning

1x

 FR-kombination med 
avstängningsventil VHS, 
mjukstartsventil AV, 
filterregulator AW. 5M-1127-687400-002

2x Monostabil 5/2-ventil, 24V DC, (fjäderretur)SY5120-5WAOU-01F-Q

SS5Y5-20-02-00F-Q
SY5000-26-1A-Q

2x Konsol SX5000-16-1A
2x Stryp-backventil slangmonterad AS2002F-06

2x
Stryp-backventil, elbow, 
gängas på cylinder, mejselspår AS2201F-01-06SD

2x

Tryckvakt med digital display, 
24V DC, PNP-utgång,(2m 
sladd) ISE30A-CH6-P-G

2x konsol A2 ZS-38-A2
2x ISO-cylinder profilcylinder CP96SDB32-400

2x (parvis) fästen för cylinder fotfäste 0006/32
2x Fästen för kolvstång GMK10-20

vinkelanslutning KQ2L06-02S
ett paket vinkelanslutning KQ2L10-01S
ett paket t-kopplingar KQ2T06-00
ett paket vinkelkoppling KQ2L06-01S
ett paket t-kopplingar KQ2L10-00

slang 6mm
slang 10mm
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Bilaga 6 
Skrotad konstruktion på grund av snedställd rullvagn: 
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Bilaga 7 

Krav EN 12604  Provmetod EN12605  
Objekt/avsnitt Stickord Typ Avsnitt 
4.2.2 
4.2.3 
 
 
5 

Hållfasthet 
Funktionsduglighet 
 
 
Hållbarhet 

Inspektion 
(beräkning eller prov) 
 
 
Hållbarhetsprov 

5.4.1 
 
5.1.1 
 
5.2 

Styrningar och 
stoppanordningar 
4.3.1 

Lossning eller 
urspårning: 
 
- Under drift 
 
- Genom hinder 

 
 
 
Inspektion 
Funktionsprov 
Funktionsprov 

 
 
 
5.4.2 
5.1.2 
5.1.2 

Klämning, 
skärskada, 
klippning, 
insnärjning, 
infångning 
4.5.2 

Risk för klämning 
skärskada, klippning 

Inspektion 5.4.5 

Självstängande 
portar 
4.10 

Drifthastighet och 
kraft 

Funktionsprov 5.1.6 
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Bilaga 8 
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Bilaga 9 
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Bilaga 10 
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Hastighet 14 0 0 0 -1 0 0 -1 -1 0 0 -1

Enkelhet i konstruktion 13 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0

Antal delar 16 -1 0 1 1 1 -1 1 -1 1 0 1

Vikt lucka 14 0 0 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 0 -1

Motstånd i rörelse 5 0 1 1 0 0 -1 1 -1 -1 0 0

Rörelsens väg i rummet 14 0 0 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -1

Rörelsems volym 2,3 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 -1

Belastning Mekanik 13 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 -1

Totalt: -2 1 0 -2 0 -6 -1 -6 -2 -2 -4

Viktfaktor: -29 5 -6 -26 13,7 -63 -21 -76 -17 -15 -41,3
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Bilaga 11 

Maskinsäkerhetsanalys vid nykonstruktion Utfärdare: Datum:

Avgränsning: Antal skift: Version:
(t ex arbetsområde, maskin)

Hur allvarlig kan skadan 
bli? 
(Kolumn 4a)

S
1/

S
2

Hur ofta/länge 
exponeras man 
för risken? 
(Kolumn 4b) F1

/F
2

Kan man 
undvika risken? 
(Kolumn 4c)

P
1/

P
2

Riskupp-
skattning

1. Körning av maskinen
Rörlig del som rör sig mot 
fast del Krossning S2 F2 P1 Medel risk d

2 Körning av maskinen
Rörlig del som rör sig mot 
fast del Kollision S1 F2 P1 Låg risk b

3 Körning av maskinen
Rörlig del som rör sig mot 
fast del Kollision S1 F2 P1 Låg risk b

4 Körning av maskinen
Rörlig del som rör sig mot 
fast del Indragning S1 F2 P1 Låg risk b

5 Körning av maskinen Rörliga delar Avklippning S2 F2 P1 Medel risk d

stängning
Rörliga delar person blir 
instängd i riskområde Kollision S2 F1 P1 Låg risk c

Nr Vilka arbetsmoment utförs? 
(Kolumn 1)

Vad kan ge upphov till 
ohälsa eller skada? 
(Riskorsaker) 
(Kolumn 2)

Vilken typ av skada kan 
riskorsaken leda till? 
(Riskverkan) 
(Kolumn 3)

Riskuppskattning - Välj S, F och P samt risknivå 
(försumbar, låg, medel eller hög risk).

Performance Level 
required, PLr 
(Kolumn 4b)
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Bilaga 12 
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Bilaga 13 
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