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SAMMANFATTNING  
Då industrin hela tiden utvecklas mot att bli mer effektiv och budgeterna blir allt snävare 

ställs också högre krav på att minimera driftstopp och skador. I takt med att arbetet av 

effektiviseringar inom svensk industri har ökat har uppdragsgivaren EAB, sett en större 

efterfrågan av säkerhetsutrustning .En kategori som har ökat är deras industriskydd som är 

skapat för skydda väggar i industrilokaler. 

 

Syftet med projektet är att generera ett rekommenderat koncept över hur ett nytt industriskydd 

kan konstrueras. Vidare skall även en statisk analysmodell skapas över ett kollision scenario 

mellan truck och industriskyddet. Målet med analysen är att skapa en stabil modell som enkelt 

kan appliceras på olika koncept. Vidare skall även en studie kring olika beräkningsmetoder 

utföras. 

 

Arbetet är uppdelat i två olika faser en konceptfas samt en beräkningsfas. Som sista steg i 

projektet används den skapade beräkningsmodellen för att utvärdera det rekommenderade 

konceptet 

 

Projektet är begränsat till det stadie där ett rekommenderat koncept är framtaget. Slutlig 

dimensionering, detaljkonstruktion, tillverkningsberedning och verifiering överlämnas till 

uppdragsgivaren. 

 

Teorin kring projektet har samlats in genom att studera relevant litteratur inom 

marknadsundersökningar, datorstödberäkningshjälp samt konstruktionsprocessen. Efter 

studien har teori anpassats och applicerats för detta specifika projekt. Under beräkningsfasen 

har en omfattande studie kring samtliga parametrar utförts för att skapa en stabil 

beräkningsmodell. 

 

Utfallet av modellen blev en enkel och stabil beräkningsmodell som kan appliceras på olika 

koncept med goda resultat. Utvärdering av beräkningsmetoder genererade en ökning av den 

absorberade energin med en faktor på fem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  
As the industry becomes more efficient all the time and the budgets narrower the demand for 

safety equipment has also increased to minimize downtime and injuries. With the efficiencies 

growing in Swedish industry the supplier of this project has also seen an increased demand for 

safety equipment. One product that has increased is their “Industryprotection” a product 

created to protect forklifts from colliding with walls in industry spaces. 

The purpose of this project is to generate a concept for a new design of the 

“Industryprotection”. It also involves creating a static FEM analysis of a collision between a 

forklift and the “Industryprotection”. The goal for the analysis is to create a steady model 

which easily could be applied to different concepts. A study of the different calculations 

methods will also be executed. 

The project is split into two phases one conceptual phase and one calculation phase, the last 

step of the project is to analyze the recommended concept versus the current one using the 

analysis created. 

The work is limited to only go as far as a recommended concept is created, the dimensioning, 

final drawing, manufacturing preparation and validating is given to the supplier of the project 

The theory for this project is gathered from studying literature from market evaluation, 

computer aided calculation and design process. After theory for each phase of the project has 

been gathered they have been modified to suit the phase. Also a large study of every 

parameter in the FEM analysis has been executed to secure a stable model for the analysis. 

The output of the model became a simple and steady model which easily could be applied to 

different concepts. The study of different calculation methods of the model generated a five 

time increase of the amount of momentum the “Industryprotection” could endure. 
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KAPITEL 1 INTRODUKTION  
1.1 Bakgrund  

År 2006 skärpte arbetsmiljöverket kraven kring säkerhetsanordningar för ställage, platser där 

man förvarar lastpallar inom industrin. Detta tillsammans med den generella utvecklingen av 

industrin har lett till en större efterfrågan på skyddsanordningar för lagerlokaler. 

(Arbetsmiljöverket, Använding av arbetsutrustning (AFS2006:4), 2006). Projekt som beskrivs 

i den här rapporten handlar om en produkt nära besläktad med ställageskydd, men anpassad 

för att skydda väggar, separera fotgängare från trucktrafik samt skydda särskilt utsatta 

maskiner. Skyddet kallas för industriskydd och har sålts av uppdragsgivaren som en 

speciallösning när deras standard ställageskydd inte har varit aktuellt att installera.  

1.1.1  Företagspresentation 

EAB är ett familjeägt företag i andra generationen som startade 1957 och har alltid varit 

beläget i Smålandsstenar. Företaget är verksamma inom tre produktområden lagerinredningar, 

portar och stålbyggnationer. All produktion och utveckling sker i Smålandsstenar, företaget 

exporterar till hela världen. De har strax över 200 anställda och en årlig omsättning på 

omkring 650 MSEK.   

1.1.2 Nuvarande konstruktion av industriskyddet 

Industriskyddet togs först fram för att skydda väggarna i ett fryshus från att komma i kontakt 

med truckarna som trafikerar platsen. Skyddets behov uppkom då det hade varit väldigt 

kostsamt att installera deras standard ställageskydd över hela anläggningen. Ställageskyddet 

tar både mer plats och är tyngre, därmed är ställageskyddet dyrare och svårare att montera. 

Under denna installation installerades över 2000 meter industriskydd längs väggarna och 

gångvägarna i lokalen.  

Konstruktionen består utav en vinkelprofil som är bockad från en laserskuren plåt med 

stålkvalitet SS 650. Skyddet är 150 mm högt och har en anläggningsyta mot golvet som är 

100 mm, tjockleken på skyddet är 6 mm. Infästningen av skyddet sker med M10 

betongexpanderbultar med ett centrumavstånd på 400 mm. 

Då materialet har en sträckgräns på 650 MPa är det ett väldigt styvt skydd som inte 

deformeras vid kollision med trucken.   
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1.1.3 Problemdefinition 

Nackdelen med att skyddet inte deformeras är att det bildas en stöteffekt vilket leder till 

kraftig förändring av hastigheten på trucken. Detta är varken gynnsamt för föraren eller 

trucken. Vidare är skyddet väldigt tungt på grund av sin tjocklek vilket är negativt då skyddet 

förflyttas förhand mellan maskinerna i produktionen. Anledningen till att skyddet laserskärs 

är att det är väldigt svårt att klippa det i 6 mm plåt i 650 kvalitet. Laserskärning är ett väldigt 

kostsamt sätt att producera stora serier (Hågeryd, Björklund, & Lenner, 2002). 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med projektet är att generera ett nytt koncept som är bättre för samtliga intressenter av 

produkten, från logistik, produktion till och med slutkund. Detta kommer göras i två olika 

faser av projektet en konceptfas samt en beräkningsfas. 

 

Målet med konceptfasen är att skapa en god bild över vilka krav som ställs på industriskyddet. 

Efter detta skall koncept genereras som tillfredsställer dessa krav och efter att koncepten har 

genererats skall det utvärderas. Slutprodukten av denna fas kommer att bli ett rekommenderat 

koncept för uppdragsgivaren. 

 

Andra fasen i projektet är att skapa en generell beräkningsmodell över den belastning som 

uppkommer vid kollision med trucken. Syfte med modellen är att den skall vara så enkel och 

utförlig att den kan appliceras på samtliga koncept utan större modifikation. Vidare kommer 

även inverkan av olika beräkningsmetoder att utvärderas. 

Som slutsteg av projektet kommer en av analys den nuvarande konstruktionen och det 

framtagna konceptet att göras.  

1.3 Avgränsningar 

Då arbetet utförts självständigt har det begränsats till att endast tas till det skedet i projektet då 

ett rekommenderat koncept har skapats, det vill säga att detaljkonstruktionen och den slutliga 

dimensioneringen kommer att utföras av uppdragsgivaren. Vidare begränsas även projektet 

till att endast utreda tänkbara koncept som går att tillverka hos uppdragsgivaren, endast 

stålkonstruktion. 

Inom området finns ett direktiv från arbetsmiljöverket AFS 2006:4 som behandlar 

skyddsanordningar som ställage, direktivets ramar täcker dock inte industriskyddet då detta 

inte är utplacerat för att skydda ställaget. Standarden kommer att finnas med som referensram 

under projektets gång, men utan krav på att skyddet skall uppfylla den. (Arbetsmiljöverket, 

Använding av arbetsutrustning (AFS2006:4), 2006) 

För beräkningsdelen begränsas den till att utföra en statisk analys av krocken. Den statiska 

analysen ger den data som behövs för att dimensionera industriskyddet. En dynamisk analys 

är mer krävande datamässigt och kräver som regel en fysik verifikation av resultatet. Därav 

kommer en statisk analys att utföras under beräkningarna, då en dynamisk är överkvalificerad 

för det som skall studeras. Handledaren Johan Tillberg tyckte också att detta resonemang var 

korrekt (Tillberg, 2010). 

Tidsramen för rapporten är 15 högskolepoäng vilket motsvarar 10 veckors heltidsstudier. 
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KAPITEL 2 METOD  

2.1 Metoddiskussion 

Under detta kapitel diskuteras valet av olika metodiker som är relevanta att applicera under 

projektets gång.  

2.1.2 Konceptfasen 

Som första fas i projektet skall ett koncept genereras, delstegen i detta kommer att vara 

följande. 

1. Skapa en kravbild över produkten 

2. Undersöka alla komponenternas funktion 

3. Generera koncept 

4. Utvärdera koncepten 

För att samla data kring vilka krav som efterfrågas på skyddet användes en 

marknadsundersökning. Som referensram för hur en marknadsundersökning utförs studerades 

boken Marknadsundersökningar i teori och praktik (Faarup & Hansen, 2010). Boken 

behandlar de två stora teknikerna inom marknadsundersökningar kvantitativa och kvalitativa. 

 

De kvantitativa marknadsundersökningarna används för att få information om kvantiteter av 

mätbar karaktär, som relationer mellan produkter, marknadsandelar och storleksförhållande. 

Denna typ av undersökning görs främst genom frågeformulär som skickas ut till en stor grupp 

individer. 

 

Kvalitativa marknadsundersökningar riktar sig till en mindre grupp som har en bättre 

kännedom om produkten ifråga. Fördelen med dessa är att dem oftast generar en djupare 

förståelse av produkten. (Faarup & Hansen, 2010) 

För konceptsteget valdes två olika böcker ut inom produktframtagning för en närmare studie 

av vilken som var mest relevant.  

 

Den första metodiken är hämtad ur boken Princip och Primär konstruktion av Fredy Olsson. 

Största delen av konceptfasen nämns som principkonstruktionen i denna litteratur bygger på 

en så kallad POME. POME står för process, omgivning, människa och ekonomi och dessa är 

de kriterier varje delsteg i processen utvärderas i. Tillvägagångsättet för att skapa denna 

matris är att först generera en kriterietabell där samtliga kriterier sorteras efter POME. Med 

denna tabell förs sedan varje kriterier in på sin plats i POME matrisen. POME matrisens syfte 

är att skapa en god bild över samspelet mellan kriterierna. För att ge en bättre bild av matrisen 

presenteras resultatet av en POME matrisen från ett tidigare konstruktionsprojekt i bilaga 5. 

(Olsson, 1995) 

 

Den andra metodiken är hämtad från boken The Mechanical Design Process av David 

Ullman. Denna metodik behandlar kravdelen av konceptstadiet i en QFD matris. I en och 

samma matris sammanställes kundkraven, ingenjörskraven, sambanden mellan kraven, 

inbördesvikt samt en marknadsanalys. Detta ger en klar och tydlig bild över kraven samt hur 

dem påverkar vara andra. Vidare är denna matris mer lättförståelig för läsaren och därmed ett 

enklare sätt att presentera resultatet till personer som inte är insatta i produkten. 
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Vidare används även reversed engineering och morfologiskmatris i denna metodik.  

 

Reversed engineering 

Metoden bygger på att man delar upp produkten i alla sina delkomponenter och sedan 

undersöks varje delkomponentsfunktion. Efter detta undersöks vilket samspel komponenterna 

har med varandra. Denna information kommer sedan att ligga till grund för funktionskraven 

till den morfologiska matrisen. I dokumentet får man en klar bild över varje detaljs funktion 

samt vilka delkomponenter som samverkar med varandra. 

 

Morfologiskmatris 

Med resultatet från reversed engineering och QFD matrisen kommer funktionskraven för den 

morfologiskamatrisen att skapas. Med dessa funktionskrav satta generas olika 

lösningskoncepts för varje funktionskrav.  

2.1.3 Beräkningsfasen 

Under det andra steget i projektet ska en beräkningsmodell för koncepten tas fram. Målet med 

modellen är att skapa en så bra bild som möjligt utav det verkliga scenariot vid en kollision i 

en statisk analys. Metodiken för uppbyggnaden av modellen är hämtad från rekommendation 

av Johan Tillberg och är även använd i boken The Practical Stress Analysis With Finite 

Elements. (Tillberg, 2010) (Mac Donald, 2011). 

 

Metodiken bygger på följande fyra steg skall utföras. 

1. Diskretisering av geometrin, dela upp den kontinuerliga geometrin till ändligt antal 

element finita element (FE). 

2. Modellera materialet och bestämma dess egenskaper. 

3. Infästning av skyddet. 

4. Laster hur skall truckens last överföras till skyddet 

Efter en stabil modell har skapats skall en studie kring den mest optimala beräkningsmetoden 

för fallet utföras. Studien kommer att utföras på tre olika modeller enligt specifikationen 

nedan. 

 Modell 1 Linjärelastisk-materialmodell med små deformationers teori. 

 Modell 2 Linjärelastisk-materialmodell med stora deformationers teori. 

 Modell 3 Ickelinjär-materialmodell med stora deformationers teori. 

 

Litteraturen som kommer att användas under denna fas är boken Practical Stress Analysis 

With Finite Elements. Boken behandlar samtliga steg som bör utföras vid en FE-analys. Den 

är inte inriktad till något speciellt beräkningsprogram utan skriven för att vara anpassbar till 

samtliga. (Mac Donald, 2011). 

För att säkerhetsställa att bokens metoder även är applicerbara inom industrin kommer en 

recommended partics utav DNV att användas. DNV (Det Norska Veritas) är ett företag 

arbetar med standarder och certifieringar främst inom offshore industrin. 

RP-C208 som dokumentet heter är skapat som en rekommendation till offshore industrin vid 

icke linjära FE beräkningar. (RP-C208, 2013) 
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Vidare har handledare för beräkningsfasen i denna rapport varit till stor hjälp och agerat som 

referensram. Johan Tillberg har en bakgrund från Chalmers där han har en doktorsexamen 

inom FEM beräkningar. Conf to (Tillberg, 2010)  

 
2.2 Metodologi i detta examensarbete 

Under denna rubrik följer en djupare förklaring över valet av metodikerna samt hur de har 

applicerats i detta projekt. 

Efter att de två olika metodikerna studerats för konceptfasen valdes Ullmans metodik. Valet 

baserades på att det skapa en bättre och mer förståelig överblick över kravbilden för 

produkten. Detta kommer att underlätta för utomstående att sätta sig in projektet. Vidare är 

reversed engineering och morfologiskamatrisen mer användarvänliga än liknade verktyg 

hämtade från Olssons metodik. 

 
2.3 Konceptfasen 

Under konceptfasen i projektet används tre olika processer hämtade från Ullmans litteratur. 

Den första och mest övergripande är en QFD matris som kommer användas för att skapa 

kravbilden på produkten. Efter detta är gjort kommer en reversed engineering att användas för 

att bryta ner produkten i mindre delkomponenter och undersöka dess samspel. Sista processen 

hämtad ur litteraturen är en morfologiskmatris som används för att enkelt sammanställa och 

utvärdera olika koncept. 

1. Insamling av data. 

2. Strukturerar och utvärdera data. 

3. Generera olika lösningskoncept som tillfredsställer den insamlade data. 

4. Göra en grov utvärdering 

 

2.3.2 Insamling av data 

För detta projekt valdes det att göras en kvalitativ marknadsundersökning då det ger en 

djupare förståelse av kraven till produkten som söks. Inom området finns det flertalet olika 

tekniker för att få fram relevant data så som fokusgrupper, djupintervjuer, parintervjuer och 

workshops. Då det var svårt att få en tvärfunktionellgrupp till fokusmöte eller workshop, 

därav valdes djupintervjuer som metodik då dessa görs enskilt. Inför djupintervjuer förbereder 

moderatorn frågor i väldigt öppenkaraktär som respondenten får svara fritt på. 

Ett viktigt åtagande moderatorn har är att inte styra respondentens svar utan att endast 

anteckna svaren. Efter intervjun sammanställs resultatet till ett mer överskådligt material över 

den sökta informationen. 

En hel del data har hämtades från den dagliga kontakten med handledare Magnus Johannson. 

Magnus arbetar som projektör på EAB och har god insyn i både tillverkningsprocessen och 

säljprocessen. 

2.3.3 Strukturera och utvärdera data 

För att få en bättre bild av vilka önskemål och krav intressenterna ställer på produkten så 

sammanfattades varje intervju i en kortare sammanställning. Med hjälp av data från 

marknadsundersökningen och Magnus kunskap om produkten skapades kravbilden som ligger 

till grund för QFD matrisen. 
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2.3.4 Quality Function Deployment (QFD) 

Under detta projekt har resultatet av vissa delmoment slagits samman för att skapa en bättre 

överblick hur arbetet har utförts. Bild hämtad från Ullman redigerad för tillämplig i detta 

projekt.  

 

För att enkelt och visuellt kunna presentera samtlig data från djupintervjuerna, 

konstruktionsparameterna, marknadsanalys, respektive vikt samt inbördes relationer användes 

en QFD matris. 

 

Figur 4 Bild av QFD matrisens applicering i detta projekt 

2.3.5 Skapa beräkningsmodell 

Beräkningsprogrammet som har valts är Abaqus, är ett program som ägs av Dassault System. 

Anledningen att Abaqus valts är att det finns tillgängligt på Halmstad Högskola samt att det 

låter användaren ha stor kontroll över samtliga delsteg i processen. Vidare stödjer även 

Abaqus ickelinjära beräkningar och stora deformationers teori, detta tas upp i kapitel 3.5 FE 

beräkning. Stödet för stora deformationers teorier och ickelinjära materialmodeller är något 

som idag inte finns i de vanliga CAD programmen på marknaden. De mer avancerad CAD 

programmen så som Creo och Catia har tilläggsprogram som ger möjlighet till dessa 

beräkningar. 

 

De avslutande faktorerna till valet av är Abaqus är tillgängligheten samt möjligheten till 

handledning av Johan Tillberg som har mycket god kunskap inom programmet. 

För att skapa en så realistisk beräkningsmodell som möjligt kommer flertalet olika studier  att 

utföras för att fastslå samtliga parametrar för den slutgiltiga modellen. När det gäller att skapa 

beräkningsmodeller finns det inga kravstandarder då varje modell är unik. 

En finita element (FE) beräkning är en komplex beräkning som behandlar mycket matematik 

och materiallära kunskap, därmed finns en beskrivning över vilka teori som har applicerats i 

modellen under kapitel 3.5 FE beräkning. 
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För att säkerhetsställa att modellen fungerar och att de antagande som görs inte inkräktar på 

resultatet av analysen kommer en studie kring varje delsteg i analysprocessen utföras och 

presenteras under rubriken 3.5 FE beräkning. 

1. Diskretisering av geometrin, dela upp den kontinuerliga geometrin till ändligt antal 

element FE (finita element). 

För att säkerhetsställa att antalet element är tillräckliga kommer en konvergens studie 

över den maximala förskjutningen och maximala spänningen att utföras .Vidare 

kommer även en studie göras för att utvärdera om skalelement eller solida element är 

mest optimala för modellen. 

Som sista steg av geometridelen kommer en studie att göras för att fastställa den 

minsta längd av skyddet som måste analyseras. Detta kommer att utföras genom att 

undersöka på den maximala förskjutningen av skyddet vid olika längder. 

2. Modellera materialet och bestämma dess egenskaper. 

En undersökning utav vilken materialmodell som är lämplig att användas kommer att 

göras. 

3. Infästning av skyddet. 

För att studera vilka typer av randvillkor som skall användas kommer en studie kring 

detta användas. Studien kommer genomföras genom att testa och utvärdera tre olika 

typer av infästningar. 

4. Laster, hur skall truckens last överföras till skyddet 

Som sista steg innan modellen är klar för analys kommer fyra olika sätt att applicera 

lasten på att testas och utvärderas. 

Som slutresultat av beräkningsfasen kommer effekten av de tre olika beräkningsmetoderna 

utvärderas för att finna den mest optimala. Detta kommer att göras genom att jämföra modell 

1 med modell 2 samt modell 2 med modell 3 

2.3.6 Utvärdering av rekommenderade konceptet 

För att utvärdera det rekommenderade konceptet kommer en analys av den nuvarande 

konstruktionen och det rekommenderade konceptet att utföras. Analysens syfte är att 

undersöka om det rekommenderade konceptet är ett mer fördelaktigt val för uppdragivaren. 

Beräkningsmodellen som kommer att användas är den som skapats under beräkningsfasen. 

KAPITEL 3 TEORETISK REFERENSRAM  
I kapitlet nedan redovisas den teorin som har används för att skapa QFD matrisen samt 

kravbilden. Vidare följer även en redogörelse över hur varje studie i uppbyggnaden av 

beräkningsmodellen har utförts.  

3.1 Insamling av data 

3.1.2 Standarder inom området 

Inom området finns det en standard som berör skyddsanordningar, standarden heter AFS 

2006:4 och är skapad av arbetsmiljöverket för att minska personskador relaterade till 

arbetsplatser. Vid diskussion  med handledare Magnus Johansson och Dan Andersson som är 

produktionschef på EAB framkom det att ett skydd för väggarna i en lokal inte infattas av 

detta direktivet. En del data togs med som beräkningsunderlag för skyddet.  
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3.1.3 Patent 

Vid patentsökningen inom området var det svårt att finna relevanta patent då produkten är av 

en enklare konstruktion. Det finns en del patent inom olika plast och honeycomb material som 

används i andra skydd inom detta område. 

Dessa patent har valts att uteslutas då projektet är begränsat till uppdragsgivarens egna 

maskinpark, och därav inte kommer inkräkta på dessa patent. 

3.1.3 Teknisk data över truckar 

För att bestämma vilka mekaniska påfrestningar skyddet kommer att utsättas för studerades 

olika typer av truckar. För att skapa en bred bild av olika truckar togs i samarbete med 

handledaren Magnus Johansson fram en lista över olika typer av truckar. Undersökningen 

gjordes genom att studera produktdatablad från tillverkarna de parametrar som studerades var 

markfrigång, vikt med maximal last och freelift. Freelift är hur högt trucken kan lyfta 

gafflarna utan att det teleskopiska tornet på trucken användas. För att skapa en tydlig bild över 

alla parametrar skapades en tabell se bilaga 2. 

3.1.4 Marknadsundersökning 

Då produkten endast är såld som en speciallösning till ett fåtal kunder var det svårt och få en 

direkt kundkontakt. En kontakt etablerades med en kund under förutsättningen att företaget 

inte offentliggjordes. Därav kommer kunden att nämnas som kundA, vidare kommer inga 

namn på anställda att redovisas. Produktionschef hos kundA ställde upp på en intervju. Vidare 

intervjuades säljare som har sålt skyddet för att reda ut vad behovet kom ifrån och vilka 

applikationer som kunde vara önskvärda. För att skapa en bra bild över hur skyddet är att 

producera intervjuades produktionschefen Dan Andersson på EAB. Dan kom med många bra 

idéer på hur man kan tänkas att producera skyddet på och vilka applikationer som vore 

önskvärda.  

Lista över personer som intervjuades samt deras funktion och position i processen. 

Namn Position Företag 

Dan Andersson Produktionschef EAB 

Olof Wibäck Säljare EAB 

Magnus Ullerås Säljare EAB 

X Produktionschef KundA 
Tabell 1 Intervjuade personer och deras positioner samt företag 

Handledaren Magnus Johansson infattades inte i djupintervjuerna då han har givit feedback 

dagligen under hela processen. 

För sammanställning av data från intervjuerna se bilaga 1 

3.2 Strukturera data 

Nedan följer hur metodikerna från kapitel 2 har applicerats under konceptfasen samt vilken 

teori som har används. 

3.2.1 Marknadsundersökningsunderlaget översatt till QFD metodik 

Efter att sammanställt intervjuerna så skapades en kravspecifikation som intressenterna ställde 

på produkten. Vissa av kraven sammanfogades och vissa sållades bort från listan, dessa krav 

rangordnades sedan . Detta gjordes i samarbete med Magnus Johansson som har god insyn i 

både säljorganisationen och produktionsprocessen. 
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Figur 5 Bild av Artikel 31093 

Figur 6 Bild av skydd från Seton 

Figur 7 Bild av artikel 111151-

2400 

Nedan är en lista över kraven på produkten i rangordning från viktigaste och fallande. 

1.Agera skydd för väggen främst vid påkörning  

2.Ej dra sönder betongen  

3.Vara hålad för enkel montering  

4.Möjlighet och anpassa/såga på plats 

5.Finnas hörn och slutstycken för enkelmontering  

6.Kunna montera så nära vägg som möjligt  

7.Kompatibelt för montering av räcke 

8.För att förbättra tillverkning av skyddet vore det önskvärt och producera i 355stål 

3.2.3 Konkurrensanalys 

I urvalet söktes efter produkter som också ligger utanför AFS 2006:4 för att skapa en så bra 

bild som möjligt, vidare vägdes också typ av konstruktion in. Produkterna som analyserades 

var följande: 

Rundrörskonstruktion från AJ produkter med artikelnummer 31093 

 

Detta skydd är konstruerat av ett 110 mm rör som är bockat enligt bilden 

samt fixeras med åtta M10 betongexpanderbultar mot golvet. Måtten på skyddet är 250 mm 

högt samt 200 mm brett och 1200 mm långt. Detta skydd ger ett väldigt stabilt och gediget 

skydd, vid påkörning kommer bultarna med stor sannolikhet och släppa från betongen innan 

skyddet deformeras. Priset på skyddet är 790 SEK exkl moms per meter. 

Träkonstruktion från Seton 

Denna konstruktion bygger på att två pelare fästs i golvet med fyra  

åtta M10 betongexpanderbultar. Mellan pelarna placeras en träbalk av furu som  

enkelt byts ut efter kollision. Måtten är 2400 mm långt 220 mm brett och 400 millimeter högt. 

Priset på skyddet är 470 SEK exkl moms per meter. 

 

Brännehylte art 111151-2400  

Denna konstruktion är tagen från deras ställageskydd där man installera  

två balkar i höjd, skyddet uppfyller troligtvis hela standarden förutom 

att höjden är 200 mm för låg. Skyddet är liknade AJ:s i hållfastighet och  

riskerar och dra upp bultarna vid påkörning. Måtten på skyddet är 1000 mm 

långt 200 högt och 180 mm brett. 

Priset på skyddet är 980 SEK exkl moms per meter. 

 

 

3.2.4 Konstruktionsparametrar 

I detta steg i metodiken översätt kundkraven till handfasta konstruktionsskrav. Då vissa krav 

saknar en mätbar parameter bortses de från denna process. 
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Agera skydd mot väggen vid påkörning 

Skyddets primära funktion är just att skydda väggen från att komma i kontakt med trucken 

och på så sätt skada truckföraren eller väggen. För att skydda väggen måste skyddet klara av 

följande. 

 Motstå den rörelseenergin som en truck med last i rörelse skapar. 

 Vara tillräckligt högt så att trucken ej kan komma över skyddet. 

 Skyddet får ej deformeras mer än avståndet till väggen. 

För att kunna fastställa vilka mekaniska påfrestningar skyddet utsätts för räknades en 

medelvikt fram från bilaga 2. Medelvikten räknades på samtliga truckar därefter lades 100 kg 

till för vikten av föraren samt eventuell utrustning. 

Som riktmärke för beräkningarna användes standarden AFS 2006:4 som har krav på ett arbete 

på 400 joule på svagaste delen i skyddet. Då skyddet skall stå upp till EAB:s motto ”EAB det 

håller” så valdes därför samma gräns för detta skydd. Även om skyddet inte innefattas av 

standarden så valdes kraven från standarden att appliceras med undantag för höjden av 

skyddet. 

 

Höjden på skyddet bestämdes genom att studera produktdatabladen från tillverkarna och ta 

fram data kring markfrigång. Frigången som studerades var fram, bak och sido-frigången 

samt gaffelhöjden vid freelift. Freelift är den rekommenderade gaffelhöjden att framföra 

trucken på vid last. I bilaga 2 kan man tydligt se valet av att göra den nuvarande 

konstruktionen av industriskyddet 150 mm hög, då det täcker samtliga truckar. 

Sista parametern för skyddsfunktion är att den inte får deformeras mer än avståndet till 

väggen den är monterad emot. Denna parameter har ett stort samband av hur skyddet 

utformas och går ej att ge något värde, mer än att begränsa deformationen till att vara mindre 

än avståndet till väggen. 

 ∆𝑣ä𝑔𝑔> ∆𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛                                                               ( 3.1) 

Ej dra sönder betongen 

Det är av stor vikt att industriskyddet ej dras upp från golvet vid kollision då det skadar golvet 

samt förlorar en stor del av sin funktion. Om en betongexpanderbult eller ett injektionsankare 

dras upp ur betongen spricker den och hålet måste flyttas minst 10*diametern för att återfå 

hållfastheten. (Hilti, 2012). Det är näst intill omöjligt att återfå hållfastigheten i betongen på 

den plats den har spruckit, enligt tillverkare bör man skära upp golvet och gjuta om det runt 

det inträffade området (Weber, 2016). Konstruktionsbegräsningen av detta är att den dragande 

kraften i bultarna ej får överstiga tillverkarens angivna gräns. 

Möjlighet och anpassa/såga på plats 

Den nuvarande konstruktionen av industriskyddet är tillverkat i höghållfasthetsstål som är 

svårt och bearbeta ute på plats under montering av skyddet. För att uppnå detta mål måste ett 

annat mjukare stål användas i konstruktionen. 
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Kunna montera så nära vägg som möjligt 

Parameterna som påverkar hur nära väggen skyddet går och montera är formen av skyddet, 

placering i lokalen och vilket typ av fästelement som väljs. Det finns två olika alternativ och 

välja mellan betongexpanderbult eller injektionsankare. Placeringen i lokalen har också 

inverkan då det finns ett minsta kantavstånd till ytterkanten av betongplattan. Detta är 

beroende av slutkonstruktionen och kommer utredas närmare senare i rapporten. 

För att förbättra tillverkning av skyddet vore det önskvärt och producera i 355 kvalitet 

EAB har en klipplina och standardprodukter som tillverkas från bandplåt i stålkvalitet 355. 

Om det är möjligt och tillverka produkten i denna kvalitet skulle det har en positiv inverkan 

på det slutliga meterpriset. 

3.2.5 Parameterns inbördes samband 

Som avslutande del av arbetet med att färdigställa QFD matrisen görs en analys av varje 

enskild konstruktionsparameter kontra de andra konstruktionsparameterna. Nedan följer en 

lista över relationerna mellan parameterna som visualiseras tydligt längst upp i matrisen se 

bilaga 4. 

 

Klara av rörelseenergin genererad från trucken 

Den första parametern i ordningen som har en negativ relation till detta är att minska 

avståndet till väggen. Om avståndet minskas tillåts mindre deformation samt om 

anläggningsytan minskas ökar momenten och de dragande krafterna i bultarna. 

Det andra är att skyddet skall gå att bearbeta på plats för att uppfylla det kommer troligtvis 

materialet att behöva bytas till ett mjukare stål och därav tappar skyddet visst motstånd vid 

kollision. 

Den sista konstruktionsparametern som har inverkan på skyddets förmåga att ta upp 

rörelseenergi är att skyddet skall konstrueras med deformationszon. Detta är ett bra sätt att ta 

upp energi då den dissiperar vid kvarstående deformationer. 

Koncept för ett standard 90° hörn samt ett estetiskt och funktionellt avslut på skyddet. 

Detta har en stark relation till att förhindra att bultarna dras upp ur betongen. Vid besök hos 

kundA var det tydligt att den svagaste länken på skydden är hörnen och avsluten. 

Avståndet mellan väggen och skyddet skall minimeras  

Denna parameter har en negativ relation till att det skall skapas en deformationszon då det 

begränsar deformationen enligt ekvation 3.1. 

Materialet och konstruktionen skall vara sådan att den enkelt går  modifiera på plats 

Kravet på att det skall finnas en deformationszon i skyddet kommer att ha en positiv inverkan 

på möjligheten att modifiera skyddet på plats. Då ett mjukare material troligtvis behöver 

väljas för att skapa deformationszonen kommer det att underlätta bearbetningen under 

monteringen. Vidare kommer även kravet på att undersöka om att göra plåten hålad att 

underlätta för montering av räcke, skarvplåtar och hörnavslut. Orsaken till förbättringen är att 

det inte kommer att behöva borras monteringshål i skyddet. 
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3.2.6 Jämförelse av infästningar 

För att skapa en tydligare bild och underlätta valet av fästelement gjordes en tabell över 

betongexpander och injektionsankare från Hilti, fakta hämtad från deras egen manual om 

fästelement(Hilti, 2012). Valet av de två olika infästningarna betongexpander och 

injektionsankare baserades på att dessa två typer är det EAB använder vid sina installationer. 

 
Betongexpander 
Hilti HST M10 

Injektionsankare 
Hilti HIT-HV 
M10 

Betongexpander/ 
Injektions ankare 

Kantavstånd till betongens 
avslut  [mm] 

95 50 
110% 

Centrum avstånd mellan 
bultarna  [mm] 

115 50 
230% 

Maximal dragkraft [KN] 10,7 19,3 55% 

Maximal skjuvkraft [KN] 18,8 12 157% 

Pris i SEK 20 80 25% 
Tabell 2 Jämförelse av olika fästelement 

 

De stora fördelarna med injektionsankare jämfört mot expander är centrumavståndet mellan 

bultarna och dragkraften som är nästintill dubbelt så stor för injektionsankare. Nackdelarna 

med injektionsankaret är priset, skjuvkraften samt att det är betydligt mer krävande att 

installera. På grund av att det finns inte finns några direkta underlag på vad den slutliga 

belastningen på infästningen kommer att vara så utreds valet av infästning i ett senare skede i 

projektet. 

3.3 FE-beräkning 

Syftet med industriskyddet är att absorbera rörelseenergin från trucken. Detta görs dels genom 

att skyddet deformeras elastiskt (elastisk energi) samt genom plastisk deformation (energi 

dissiperar). Enligt tidigare beräkningar i rapporten är det fastställt att skyddet skall klara en 

överförd rörelse energi på 400 joule.  

För att skapa en analysmodell behöver dessa grundsteg utföras: 

1 Diskretisering av geometrin, vilket innebär att dela upp den kontinuerliga geometrin till 

ändligt antal element finita element (FE). 

2 Modellera materialet och bestämma dess egenskaper. 

3 Infästning av skyddet, hur skapas en realistisk bild av bultinfästningen. 

4 Laster hur skall truckens last överföras till skyddet. 

 

För att skapa en bättre bild av vad som kommer tas upp i detta kapitel följer nedan en kortare 

förklaring av vissa viktiga teorier kring beräkningarna. 

 

Linjärelastisk 

Den vanligaste FEM beräkningen som stöds i de flesta 3D CAD system som finns på 

marknaden idag är baserade på en linjärelastisk materialmodell. Denna beräkningsmetod 

bygger på att man endast räknar på det linjärelastiska materialområdet. Detta område är där 

materialet återgår till sin form den hade före belastningen, det vill säga att  

                    𝜎𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙< 𝜎𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑔𝑟ä𝑛𝑠.                                                                        (3.2) 
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Figur 8 Förklaring av stora deformationers teori 

Figur 9 Material responsmodell 

Stora deformationers teori 

Om den realistiska deformationen från en belastning skall tas med i beräkningen måste 

beräkningsverktyget stödja stora deformationers teori. Detta fenomen är väldigt viktigt att 

betrakta om en större deformation i modellen är aktuell. Enkelt förklarat är att stora 

deformationers teori tar hänsyn till att modellen kommer att kunna ändra form under 

belastningen. För att förklara denna teori hämtades en förklaring från boken Nonlinear 

Continum Mechanics For FE Analysis sida 2 (Javier & D, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plasticering 

Detta fenomen uppkommer då belastningen går utanför det linjärelastiska materielområdet, 

sträckgränsen är passerad. I detta område kommer det skapas en kvarstående deformation i 

modellen. 

 

 

 

 

 

 

 

Betrakta brott i modellen 

För att betrakta när brott i modellen uppkommer så har DNV RP-C208 använts som 

specificerar att brott i modellen uppkommer vid 12 % lokal plastisk töjning.  
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Det vill säga om töjningen för ett element är större en 12 % skall det betraktas som att ett 

brott i materialet har uppstått. Sida 26 (RP-C208, 2013) 

3.3.1 Geometri 

För att fastslå vilken längd analysmodellen behöver vara utfördes en studie av olika längder 

med samma lastfall. Parametern som studerades var den förskjutningen som skapades i 

belastningspunkten. I diagrammet syns det tydligt att förskjutningen minskar och planar ut vid 

800 mm.  

 

Att analysera ett skydd som är större än 800 mm är inte nödvändigt då det skapar en större 

och mindre effektiv modell. Med 800 mm kommer samtliga effekter av industriskyddet att 

tas, till ett minimalt antal element. 

 

Graf 1 Förskjutningen beroende av längden 

3.3.2 Val av mesh och elementtyp 

För att skapa en effektiv modell både data och tidsmässigt är det önskvärt att använda så få 

element som möjligt i modellen. Att minska antalet element i modellen görs genom att ändra 

storleken på dem samt vilken elementtyp som skall användas. Att arbeta med olika stora 

element på olika delar av modellen är också ett väldigt bra sätt att minska antalet element på. 

För att säkerhetsställa att element indelningen är tillräckligt tillämpas en konvergensstudie av 

både maximala förskjutningen och spänningen för modellen. Resultatet man vill uppnå är att 

dessa parameterar stannar på samma nivå oberoende av hur många element som läggs till. 

Nedan följer två grafer över konvergensstudierna både förskjutning och maximalspänning. 

 

Graf 2 Konvergensstudie skal vs solid maximal förskjutning 
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Graf 3 Konvergensstudie över maximal spänning skal vs solid 

Resultat av studierna 

Antalet element som krävs för att skalmodellen skall börja konvergera är cirka 3000 element 

jämfört med solidmodellens 100 000.  

Slutsatsen av analysen är att skalmodellen uppträder mer stabilt och konvergera redan vid 3% 

av antalet element som behövs för att solidmodellen skall konvergera. Vidare kan de stora 

avvikelserna i solidmodellen förklaras med att det finns för få element över tjockleken vid 

dessa låga antal av totala element. Nedan följer bilder över analyserna i konvergensstudien. 

 

Figur 10 Bild från analyser av skalmodeller 
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Figur 11 Bild för analyser av solidmodeller 

Det finns en viss skillnad över hur spänningen i skal och solidmodellen ser ut. I detta fall är 

det den maximala spänningen som är intressant då denna kommer att vara den 

dimensionerande faktorn. Om målet med modelleringen är att undersöka spänningen över 

tjockleken i modellen behöver solidmodellen användas då skalmodellen endast visar 

spänningen på de två olika ytorna av elementet. 

I figur 11 syns tydligt problemet med att ha för få antal element över tjockleken, detta styrks 

även i graf 2 och 3 där man ser stora variationer i mätpunkterna för solida element under 

50000 element. 

Slutsatsen av konvergensstudien för modellen är att skalelementen modellen ger en tillräckligt 

god bild av verkligenheten för att användas. Vidare görs även en besparing på 97 % av det 

totala antalet element som hade varit aktuellt vid användande av solidelement modellen. 

Liknande resultat av denna studie bekräftas  i boken (Mac Donald, 2011) under kapitel 4 som 

behandlar element. 

3.3.3 Materialmodell 

I denna studien används två olika materialmodeller för analyserna en linjärelastisk 

materialmodell samt en elastisk-idealplatisk materialmodell. 

Den linjärelastiska materialmodellen är begränsad till att endast hantera spänningar upp till 

sträckgränsen. Modellen bygger på Hooks lag och definieras med E-modul och poissons tal, i 

dessa analyser har E-modulen definierats till 210GPa och poissons tal till 0,3. 

Den andra materialmodellen som används är en elastiska-idealplatisk materialmodellen. 

Denna modell tillåter att materialet plasticeras, det vill säga att det skapas en kvarstående 

deformation. Modellen bygger på en förenkling av den realistiska material responsen som 

hämtas från dragprover av olika material.  

För att illustrerar materialmodellerna ritades den in i en graf från ett dragprov.   
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Figur 12 Bild över de två olika materialmodellerna 

Material som valts till analyserna är ett stål med en sträckgräns på 355 Mpa, som är vanligt 

förekommande i EAB:s standardprodukter. Materialet definieras enligt tabell nedan. 

Spänning Töjning  

355Mpa 0% 

355Mpa 4% 
Tabell 3 Materialdata 

3.3.4 Randvillkor 

För att analysera vilka randvillkor som skall användas studerades tre olika typer av 

randvillkor. Det första är att anläggningsytan låses fast helt i X=Y=Z=0, det andra låstes 

anläggningsytan i Y=0 och det två bakre punkterna i X=Z=0, för det tredje låstes 

anläggningsytan i Y=0 den vänstra punkten i X=Z=0 och den högra i X=0. Skillnaden mellan 

randvillkor två och tre är att i tredje tillåts modellen att förskjutas i Z-led både positiv och 

negativ riktning. Bild över randvillkor nummer ett till vänster.  

 

Figur 13 Bild av de tre olika randvillkoren 

För att studera vilken inverkan randvillkoren har på modellen användes samma lastfall för 

samtliga modeller. Parametern som studerades var förskjutningen i den punkt där kraften 

verkade. I diagrammet nedan ser man att det inte är någon nämnvärd skillnad mellan 

randvillkoren.  
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Graf 4 Över randvillkorens inverkan på modellen 

Då valet av randvillkor för modellen har en ytterst liten påverkan av resultatet valdes den 

första randvillkoret att låsa hela anläggningsytan i X=Y=Z=0. Anledningen till valet är att den 

totala låsningen av en yta underlättar för beräkningen och skapar en stabilare modell. I kapitel 

7 i boken Pratical Stress Analysis with Finite Elements varnar författaren för att det kan 

uppkomma orealistiska spänningskoncentrationer vid användandet av dessa låsningar. I 

modellen uppkom det endast spänningskoncentrationer i radien vid samtliga tester, dessa 

spänningskoncentrationer styrks även i reversed engineering se bilaga 3 .   

3.3.5 Laster 

Lasten på modellen kan skapas genom att applicera en kraft eller förskjuta en punkt i 

modellen. Vidare kan den även appliceras som en punktlast eller en utspridd last över en yta. 

Punktlaster är en förenkling av verkligheten som används för att skapa en enklare 

beräkningsmodell. Nackdelen är att resultatet blir som att applicera hela truckens energi på en 

enda punkt. Därav valdes det att undersöka vilken typ av yta som är mest lämplig en 

kvadratisk eller cirkulär. Vidare analyserades även vilken typ av belastningen som gav mest 

stabilitet förskjutningensstyrd eller kraftstyrd belastning. 

Analysen gjordes utav tre olika mått på både den kvadratiska ytan och den cirkulära, måtten 

var följande 10,30,60 mm i längd mått eller diameter för cirkeln. 

 

Graf 5 Resultatet av kraftstyrd last 
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Graf 6 Resultatet av förskjutningsstyrd last 

Resultatet av de olika lasttyperna och hur dem påverkar modellen. 

Vid lastfallet där en kraft applicerades är mätvärden jämnare än när förskjutningslasten 

användes. För den cirkulära ytan fanns det inga avvikelser men för den kvadratiska var den 

maximala avvikelsen 0,89% 

Vid lastfallet där en förskjutning användes som last är avvikelserna större än mot den 

kraftstyrda. För den runda ytan är den maximala avvikelsen 2,1 % och den kvadratiska ytan är 

den 2,5 % 

3.3.6 Sammanfattning av val för beräkningsmodell 

Modellen som kommer att användas som slutgiltig analysmodell har följande parametrar.  

 Bild över slutlig analysmodell men mått och elementindelning presenterad. 

 
 Materialmodellerna som används är en linjärelastisk för linjära analyser och definieras 

med en E-modul på 210 GPa och ett poissons tal av 0,3. 

Den elastiska-idealplastiska materialmodellen är definierad enligt tabellen nedan. 

Spänning Töjning  

355Mpa 0% 

355Mpa 4% 
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 Randvillkoret som används är att hela anläggningsytan låses i X=Y=Z=0 

 Lasten appliceras genom att en kraft fördelas ut på en cirkulär yta med diametern  

30 mm. 

 

KAPITEL 4 RESULTAT 
I detta kapitel presenteras det framkomna resultatet av konceptfasen samt beräkningsfasen. 

Kapitlet börjar med resultatet från konceptfasen därefter presenteras beräkningsmodellen som 

skapats och sedan följer en avslutning med en jämförelseanalys av den nuvarande 

konstruktionen och det rekommenderade konceptet. 

4.1 Resultat av konceptfasen 

4.1.1 QFD 

Under konkurrensanalysdelen i QFD matrisen poängsätts konkurrenternas produkter mot 

kravspecifikationen från marknadsundersökningen. Nedanför finns en bild över 

konkurrenternas plats på marknaden.  

 

Figur 14 Resultat av marknadsundersökning 

Det andra viktigaste kravet i prioriteringsordningen som presenteras nedan att ej dra sönder 

betongen är något konkurrenterna är dåliga på. EAB erbjuder idag att skyddet monteras med 

en polyuretanbricka som hindrar bultarna från att dras loss från betongen. Detta är ett tydligt 

område som bör undersökas närmare för att finna fler typer av lösningar på problemet. 

Vidare visar undersökningen att följande punkter skulle hjälpa produkten och vinna fler 

marknadsandelar: 

 



21 

 

 Skapa ett modultänk med skarvplåtar, hörn och hörnavslut 

 Vara kompatibel på plats (vara hålad) 

 Anpassa för räcke 

Som slutprodukt av QFD matrisen görs en beräkning av den inbördes vikten av att varje 

krav uppfylls. Beräkningen baseras på hur svårt det är att uppnå målvärdet, hur många 

relationer som det finns med andra krav samt om de är starka, svaga, positiva eller 

negativa. 

 

  

Figur 15 Prioriteringsordning för industriskyddet 

 

Summering av resultatet i rangordning: 

1. Klara av en rörelseenergi genererad från trucken 

2. Undersöka möjligheten och göra plåten hålad med befintliga verktyg 

3. Koncept för ett standard 90° hörn samt estetiskt och funktionellt avslut 

4. Material och konstruktion skall vara sådan att det enkelt går och bearbeta på plats 

5. Avståndet mellan väggen och skyddet skall minimeras 

6. Skall konstrueras med deformation zon så att skruven i betongen inte dras loss 

7. Skall konstrueras i 355 kvalitet om möjligt 

8. Kompatibelt med räcke 

Denna lista bör ses som en riktlinje över hur arbetet med den slutliga detaljkonstruktionen av 

det rekommenderade konceptet ska planeras. Orsaken till att undersöka möjligheten till att 

håla plåten hamnar så högt upp är att det gör det enklare och installera både räcke och hela 

modultänket tillsammans med skyddet. 
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4.1.2 Generera koncept  

Med en strukturerad data över kundkrav, konstruktionsparameterar ,samband och 

konkurrensanalys så påbörjades processen med att generera koncepten. Detta gjordes genom 

en analys av produktens funktion. Efter funktionen var fastställd påbörjas arbetet med koncept 

generering. 

4.1.3Reversed engineering 

Sammanställningen av nuvarande konstruktionens alla delkompenter och deras funktion i 

konstruktionen presenteras i Reversed Engineering dokumentet se bilaga 3.  

4.1.4 Morfologiskmatris 

Med information om varje delkomponents funktion hämtad från reversed engieenringen och 

kraven från QFD matrisen började arbetet med att skapa den morfologiskamatrisen. Som 

grundfunktioner till designen valdes profilen, förankring, fördela ut kraften över skydden 

samt att absorbera rörelseenergin. Som första koncept infördes den nuvarande konstruktionen 

av industriskyddet som referens. I bilden finns en kortare förklaring till varje genererat 

koncept, en mer omfattande förklaring finns i stycket nedan. 

  

Figur 16 Morfologiskmatris 
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Profil 

Under konceptgenereringen togs tre olika profiler fram. Den redan befintliga med koncept 1, 

en formad som ett U i koncept 2 samt en profil formad som koncept 2 med hålad framsida, i 

koncept 4. Fördelen med koncept 4 är att det blir enklare och fästa skravplåtar, hörnavslut 

samt anpassa skyddet för att kombineras med räcke. 

Förankring 

För förankringen i golvet togs tre olika koncept fram nuvarande med betongexpander och 

injektionsankare, en gängstång som fästes med kemiskbetong. Det sista konceptet kom fram 

efter intervjun med produktionschefen hos kundA som påpekade att den enda svaga delen han 

kunde se var hörnen. Vid rundvandring hos kundA syntes det att hörnen vid avslut på utsatta 

ytor, så som dörrposter och portar ofta var vikta. För att förstärka denna del av skyddet 

designades ett avslutsfäste i koncept 4 som bultas fast i golvet och skyddet. 

Fördela ut kraften över skydden 

Fördela ut kraften mellan skydden valdes som parameter för att inte skapa en arbetsmiljörisk 

då ett skydd deformerats och inte skyddet jämte. Om detta inträffar skapas ett hörn som 

truckföraren kan klämma sig i vid kollision. Nuvarande skydd saknar denna applikation men 

är inte konstruerat för att ta upp en deformation. Koncept 2 bygger på en halvcirkel i varje 

avslut av skydden som fäst med en bult och två stora brickor. Konceptet 3 är en skarvplåt som 

bultas fast i båda skydden. Konceptet 4 är en snarliklösning av tredje konceptet men har 

nedvikta öron för mer stabilitet. 

Absorbera rörelseenergin 

Den absorberade rörelseenergin i koncept 2 kommer troligtvis att sprida ut kraften över större 

yta och på så sätt kunna absorbera mer än koncept 1. I koncept 4 återfinns den hålade plåten 

som kommer att vara enklare och deformera än de andra koncepten. Koncept 3 skiljer sig från 

samtliga då tanken med det är att ta upp en stor del av rörelseenergin i en polyuretan 

bussning. Om det är möjligt och ta upp energin i en bussning istället för i profilen skulle 

tjockleken kunna minskas avsevärt. Vidare skulle det skapa en mjukare inbromsning vid 

kollision och på så sätt minska risken för skador på föraren och trucken. 

 

4.1.5 Utvärdering av koncept 

Nedan följer hur koncepten har utvärderats vissa beslut har valts att läggas över på 

uppdragsgivaren då de har stor inverkan på hur slutkonstruktionen av konceptet blir. 

4.1.6 Grov utvärdering av koncept 

Profiler 

Den viktigaste funktionen fastställd från reversed engineering var att absorbera rörelseenergin 

på ett så bra sätt som möjligt. För att skapa en enkel men ändå tillräcklig god bild av energi 

upptagningen i skydden valdes det att göra en FEM analys i Catia. Analysen gjordes av ett 

enkelt fall där lasten applicerades på en yta 40x40 mm placerat i ovankant av skyddet och 

centrerat. Lasten som användes var 3 KN. Som randvillkor låstes skyddet helt emot i 

förflyttning och rotation i anläggningsytan mot golvet. 
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Denna modell är långt ifrån en helt verifierad analysmodell men ger en bra överblick över hur 

de olika profilerna hanterar lasten. Se bild nedan över von misses spänningar i profilerna i 

lastfallet. 

 

Figur 17 Resultat av grov FEM analys av koncept 1 och 2 

 

Som tydligt visas i bilden så fördelar U profilen ut spänningen betydligt mycket bättre än 

vinkel profilen. Även den maximala spänningen är lägre i U profilen 194 Mpa jämfört med 

326 Mpa i vinkelprofilen. Med denna enkla analys väljs därför U profilen att användas i det 

slutliga konceptet. 

Fördela ut kraften över skydden 

Koncept två där en halvmåne stansas ut i skyddets sidor för att sedan fästas mot närliggande 

skydd med hjälp av en stor bricka väljs bort av följande anledningar. Att stansa en halvmåne i 

slutet av varje skydd skulle kräva en extra stansoperation i den befintliga klipplinan, vilket 

skulle leda till en stor kostnad. Vidare är koncept tre och fyra betydligt mycket bättre 

alternativ då de fördelar ut kraften genom fyra hål och en större yta. Att välja mellan koncept 

tre eller fyra är för tidigt och avgöra i detta skede då det har stor inverkan på vilken 

deformation som skall tillåtas. 

Absorbera rörelseenergin  

Konceptmässigt finns det två olika koncept för detta i koncept 1, 2 och 4 är det skyddet som 

tar upp energin av krocken. I koncept 3 är det istället en polyuretanbussning som tar upp 

medparten av rörelseenergin från trucken. Med hjälp av denna konstruktion så minskas den 

direkta energiupptagningen då polyuretanet har en mycket lägre E-modul. Om denna lösning 

används så minskas risken för skador på både trucken, föraren och infästningen då 

inbromsningen blir mycket långsammare och stöteffekten minskar. 

 

Infästning 

Avslutet i koncept 4 anses förstärka avslutet på  konstruktionens genom att skapa ytterligare 

en fästpunkt i slutet av skyddet.  
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4.1.7 Slutsats av grov utvärdering 

Lösningen i koncept 3 utesluts  då det krävs en väldigt välutvecklad analysmodell och 

materialmodell samt en noggrann fysisk verifikation av resultatet. Ett ytterligare problem är 

att beräkna hur materialet kommer att klara flera krockar och när det måste bytas. 

4.2 Rekommenderat koncept 

Profilen 

Efter den enklare FEM analysen som utfördes i valet av profil visade det att koncept 2 var ett 

bättre val. Därav blir den rekommenderade profilen en U profil med måtten 80 bredd 150 hög 

och en övervikt kant på 30 mm.  

Förankring 

För att fästa skyddet görs valet att använda betongexpander då det endast kostar en fjärdedel 

av vad det skulle göra att använda injektionsankare. Fördelen med injektionsankare är att 

dragbelastningen är dubbelt så hög, men med prisskillnaden är det mer ekonomiskt att 

använda dubbelt så många bultar istället, om det skulle behövas.  

För att förankra skyddet bättre vid avslut rekommenderas koncept 4 som lösning. Se ritning i 

bilaga 6. 

Dela ut kraften 

För att fördela kraften mellan skydden rekommenderas konstruktionen från koncept 3, 

fästplattan utan några stöd mot anläggningsytan. Anledningen att den konstruktionen 

rekommenderas är att konstruktionen med stöd skulle göra skyddet väldigt stabilt i 

skarvpunkterna. Detta leder till en större belastning för förankringsbultarna vid skarvplåten 

samt att det kommer att skapas en spänningskoncentration kring skarvplåten. 

 

Figur 18 Illustration av det rekommenderade konceptet på en 300 lång profil 

4.3 Analys av beräkningsmetod 

För att utvärdera vilken beräkningsmetod som är mest gynnsam för denna modell utfördes en 

analys bestående av tre olika modeller. 

 

Modell 1 

Beräknas helt linjärelastiskt med små deformationers teori, maximala spänningen måste vara 

under sträckgränsen.     

              𝐸𝐾𝑟𝑜𝑐𝑘 = 𝐸𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘  
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Modell 2 

Beräknas med en linjärelastisk materialmodell samt stora deformationers teori, även här måste 

den maximala spänningen vara under sträckgränsen. 

                𝐸𝐾𝑟𝑜𝑐𝑘 = 𝐸𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘 

Modell 3 

Beräknas med en elastisk-idealplatisk materialmodell samt med stora deformationers teori, 

plasticering av materialet tillåts. 

                  𝐸𝐾𝑟𝑜𝑐𝑘 = 𝐸𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘 + 𝐸𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

Jämförelse av modell 1&2 

Parameterna som studerades var den maximala förskjutningen samt den maximala 

spänningen. Lasten som valdes var 2500 N för att med säkerhet inte passera sträckgränsen. 

  förskjutning [m] Maxspänning [Pa] Kraft [N] 

Modell 1 0,00440723 3,38E+08 2500 

Modell 2 0,00433292 3,27E+08 2500 

Procentuell skillnad  1,72% 3,36% N/A 
Tabell 4 Jämförelse av modell 1&2 

I Modell 2 där stora deformationers teori var med i beräkningen gjordes en besparing på den 

maximala spänningen med 3,36%. Då det är en liten deformation i denna analysmodellen är 

besparingen mindre. Om modellen hade varit av sådan typ att den deformerats mer så hade vi 

sett ännu större besparingar i spänningen samt deformationen. 

Jämförelse av modell 2&3 

  energi [Joule] förskjutning [m] Maxspänning [Pa] Kraft [N] 

Modell 2 5,99 4,33E-03 3,27E+08 2800 

Modell 3 12,61 8,48E-03 3,56E+08 4000 

Procentuell skillnad  210,56% 195,69% 97,91% N/A 
Tabell 5 Jämförelse av modell 2&3 

Här visas tydligt energivinsten av att tillåta en viss plasticering i materialet vid lasten på 4000 

N var den lokala plasticeringen 0,11%. Som nämnts tidigare i teorikapitlet är att vid en lokal 

plastiskdeformation på 12 % skall det betraktas som att brott uppkommit i modellen. Den 

kvarstående deformationen från plasticering i detta fallet blir cirka 4 mm. 

 

Orsaken till energivinsten av att låta materialet plasticeras är att energi dissiperar, den lagras 

inte i materialet som vid elastisk deformation. 

För att undersöka effekten av att tillåta en större plastiscering av modellen gjordes en analys 

med laster på 4000,6000 och 8000 N. I tabellen visas hur mycket energin ökar vid större 

plasticeringar av modellen. 
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Last i KN PEEQ [%] Energi [Joule] Förskjutning [m] 

4 0,11% 12,61 8,48E-03 

6 1,60% 31,96 1,33E-02 

8 12,46% 70,57 1,99E-02 
Tabell 6 Resultat av laster 

 

Graf 7 Förhållandet mellan den plastiska töjningen och kraften   Graf 8 Förhållande mellan energin och kraften             

I boken Pratical Stress Analysis with Finite Element varnar författaren för att det oftast blir en 

mer ostabil modell då större plasticeringar tillåts. 

Baserat på detta utfördes en enklare konvergensstudie på modellen med den lägsta och högsta 

lasten, parametern som studerades var den maximala förskjutningen. Element indelningen 

ökades med 40% i samma proportioner som den tidigare modellen hade haft. Resultatet var en 

avvikelse på 1,8% i den totala förskjutningen i modellen som belastades med 4 KN. I fallet 

där modellen belastades med 8 KN blev avvikelsen 4,2%. Dessa avvikelser är små för den 

stora plasticering, för att säkerhetsställa modellen bör en ny konvergensstudie utföras. 

4.3.1 Val av beräkningsmetod 

Resultatet visar tydligt på att det är gynnsamt och tillåta plasticering av modellen. Om en 

lokal plasticering på 1,6% tillåts är det nästintill en faktor på 7,5 mot brott då brottfaktorn är 

satt till 12%. Vinsten av energin som skyddet tar upp ökar i detta fallet från 5,99 Joule till hela 

31,96 Joule, en ökning med en faktor på strax över 5. 

4.4 Jämförelse av nuvarande konstruktion och konceptkonstruktion 

För att jämföra om det rekommenderade konceptet är ett bättre koncept än det nuvarande 

gjordes en analys av profilerna. Analysen utfördes enligt följande, konstruktionen av det 

nuvarande industriskyddet ritades upp enligt måtten specificerade (se rubrik 1.1.2), 

materialmodellen som användes var den angivna elastiska- ideal plastiska modellen (se rubrik 

3.5.3). För det rekommenderade konceptet användes måtten angivna tidigare (se rubrik 4.1.2) 

och samma materialmodell som i ovanstående. Kraften applicerades mitt på skyddet enligt 

tidigare exempel (se rubrik 3.5.5), belastningen sattes till 10 KN. 

Parameterna som studerades var energi, förskjutningen samt den maximala lokala plastiska 

deformationen.  
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  Energi [Joule] Förskjutning [mm] Lokal plastisktöjning [%] 

Rekommenderat koncept  48,06 8,7 8,1 

Nuvarande  20,05 4,4 1,6 
Tabell 7 Jämförelse mellan nuvarande konstruktion och rekommenderat koncept 

I tabellen syns tydligt resultaten mellan nuvarande konstruktionen och det rekommenderade. 

Den rekommenderade konstruktionen absorberar strax över dubbelt så mycket mer energi, 

dock har den en större deformation. Tabellen visar även på en ökning i den plastiska 

deformationen. 

4.5 Diskussion  

Nedan följer en diskussion över de delar i rapporten där det eventuellt kan finnas brister. 

Dessa brister påpekas och motiveras under varje delrubrik.  

4.5.1Konceptfasen 

Marknadsundersökning 

Som nämnt under tidigare under rubriken 3.1.4 var det svårt att finna kunder som köpt 

produkten, då det inte är en standard produkt. För att kompensera för detta intervjuades 

säljarna som har sålt produkten. Vidare samlades data in från samtliga steg inom företaget 

genom intervjun med produktionschef Dan Andersson och daglig kontakt med handledaren 

Magnus Johansson. 

Konkurrent analys 

Produkterna som valdes ut att studeras var de som ligger utanför AFS2006:4 och runt samma 

prisklass för att skapa en så bra bild av produktens position som möjligt. Det finns produkter 

på marknaden som har hörnstycken och andra applikationer. Ett exempel på detta är Flex 

Impact från Holländska Boplan, dessa typer av skydd har valts att ej studeras då det en ren 

plastkonstruktion och därmed inte kompatibelt med uppdragsgivarens maskinpark (Boplan, 

2016). 

Rekommenderat koncept 

Målet med konceptfasen var att endast skapa ett rekommenderat koncept, då den slutliga 

dimensionering, detaljkonstruktion, tillverkningsberedning samt verifiering lämnas till 

uppdragivaren. Tyvärr fanns det ej tid till att utreda lösningskoncept tre, där en 

polyuretanbussning används för att ta upp en stor del av energin. 

4.5.2Beräkningsfasen 

Stabil och enkelmodell 

Målet med beräkningsfasen att skapa en stabil modell uppfylldes genom att studera varje 

delsteg av uppbyggnaden av modellen. Även kompabiliteten av modellen uppfylldes genom 

att studera konvergensen på en mindre del av profilen och sedan använda samma element 

förhållande i de slutliga analyserna. 

Beräkningsmetoder 

Utvärdering av de olika beräkningsmetoderna fick ett bra utfall, den absorberade energin 

ökade nästan 5 faldigt mellan modell 1 och modell 3 vid en plasticering på 1,6. Dock 

påvisades en viss ostabilitet i modellen vid större plasticeringar. Därav rekommenderas att 

utföra en ny konvergensstudie vid dimensioneringen om plasticering över 2 % kommer att 

tillåtas. Resultatet från de analyser och jämförelse som utförts med plasticeringar över 2% i 
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denna rapport anses var inom felmarginalen för rekommendationer, samtliga felmarginalarer 

är under 5 %. 

Applicering av enklare FEM analys i konstruktionssyfte 

Under den grova utvärderingen av profiler gjordes en enklare FEM där det inte utfördes en 

studie kring uppbyggnaden av modellen. Detta är ett bra exempel där en enklare FEM analys 

kan appliceras. Vid analysen skapades en  enkel modell för att enkelt kunna utvärdera de två 

profilerna. Under rubrik 4.3 bekräftades antagandet från den enklare FEM analysen med en 

stabil och väl kontrollerad beräkningsmodell. 

KAPITEL 5 SLUTSATSER  

Nedan presenteras och kommenteras slutsatserna av det framkomma resultatet från projektet, 

kapitlet är indelat i konceptfasen samt beräkningsfasen. 

5.1 Konceptfasen 

 QFD 

Produktens plats på marknaden har fastställts, även vilka krav som kommer att 

generera större marknadsandelar. 

En bra prioriteringsordning har skapats för det framtida arbetet med det 

rekommenderade konceptet. 

 Reversed engineering 

Har skapat grundlig förståelse över samtliga delkomponenters i konstruktionen och 

hur de samverkar med varandra. 

 Morfologiskmatris 

Den morfologiskamatrisen har varit till stor hjälp med att sammanfoga olika koncept 

och presentera de på ett enkelt och visuellt sätt. 

 Rekommenderat koncept 

Ett rekommenderat koncept har tagits fram och utvärderats med den skapade 

beräkningsmodellen. 

5.2 Beräkningsfasen 

 Stabil och enkelmodell 

En stabil modell har skapats genom att studera varje delsteg i uppbyggnaden av 

modellen. För att skapa en enkel och applicerbar modell har en fast elementstorlek 

arbetats fram. 

 Beräkningsmetoder 

I utvärderingen i av de olika beräkningsmetoderna framkom det att vid valet av en 

ickelinjär modell kan energiabsorberingen ökas med en faktor fem. 

5.3 Kvarstående arbete och analyser 

Arbetet som kvarstår innan denna konstruktion kan tas i produktion är: 

Dimensionering 

Skyddet skall dimensioneras för att klara den fastställda rörelseenergin. 

Detaljkonstruktion 

Samtliga detaljer som skarvplåtar, hörn och hörnavslut måste det detaljkonstureras. 
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Tillverkningsberedning 

Beroende på vilken dimension profilen får från dimensioneringen behöver tillverkningsmetod 

väljas, eventuellt kan vissa detaljer av den behöva ändras 

Verifiering 

För att säkerhetsställa att produkten klarar de utsatta kraven bör en fysisk verifiering av 

produkten utföras. 

KAPITEL 6 KRITISK GRANSKNING  
Nedan följer en kritisk granskning av rapporten med avseende på etik och ekonomi, miljö 

samt vilka framtida projekt som är av intresse. 

6.1 Kritisk granskning av  med avseende på ekonomi, etik och arbetsmiljö 

Om uppdragsgivaren väljer att byta ut sin nuvarande konstruktion av industriskyddet till det 

rekommenderade konceptet kommer det att innebära, att skyddet löper en större risk av att 

deformeras och behöva bytas ut. Detta i sin tur kommer att leda till en direkt kostnad för 

kunden. Vid en kraftig kollision mellan truck och skyddet utav den nuvarande konstruktionen 

kommer det troligtvis leda till sprickor i betongen, vilket är mer kostsamt för kunden än ett 

nytt industriskydd. Vidare kan även elektroniken i styrsystem på trucken ta skada vid 

kollisioner. 

Det kan tyckas oetiskt av företaget och sälja en produkt med lägre hållfasthet för kollisionen, 

men vägs risken in för sprickbildning i betongen samt skador på truckarna så övervinns även 

de ekonomiska aspekterna. 

 

Ur ett arbetsmiljösyfte är det rekommenderade konceptet bättre då det minskar stöteffekten 

vid kollision. Vid väldigt kraftiga stötar kan så kallade whiplashskador på truckföraren 

uppstå. Om ett skydd skulle deformeras så mycket att det måste bytas ut uppkommer en risk 

för kollision med väggen under den tid det tar att byta ut skyddet.  

 
6.2 Kritisk granskning med avseende på miljö 

Skillnaden i godstjocklek mellan den nuvarande konstruktionen och det rekommenderade 

konceptet är 2 mm. Vid en godstjocklek av 4 mm istället för 6 mm kommer vikten per meter 

av skyddet och minskas med 3,43 kg, vid en stor installation som hos kund A skulle det 

innebära en besparing på 6860 kg.  Detta leder till en stor besparing av miljön, då det krävs ca 

30 MJ och producera ett kg stål skulle detta inbära en energibesparing på 205GJ, data hämtad 

från CES Edupack (Garanta Material Intelegence, 2013). Studeras fördelen med logistik 

sparas förflyttningen av 6,9 ton stål från producent till EAB och slutkunden. 

 

För att vidare utreda miljöpåverkan av produkten behöver den tillverkningsberedas. Valet av 

tillverkningsmetod kommer att inverka på energiåtgången och därmed miljön. Exempelvis 

behöver det rekommenderade konceptet bockas en extra gång, dock går det åt mindre energi 

då godstjockleken är tunnare. En annan aspekt är hur plåten kommer att bearbetas innan 

bockning. 
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6.3 Förslag till fortsatt projekt/arbete 

Här presenteras tre olika arbetsområden som skulle vara intressanta att studera närmare. 

Koncept 3 polyuretanbussningen 

Detta koncept fick uteslutas då det ej fanns tid att studera detta närmare. Om det vore en 

möjlig lösning att använda skulle det vara en ny produkt till marknaden, där ett plastmaterial 

kombineras med styrkan från stålet. Troligtvis skulle inte konstruktion vara mer kostsam än 

den som finns idag då polyuretanet är en relativt billig plast. För detta projekt rekommenderas  

en grundlig analys av tänkbara material till bussningen. När materialkandidater valts ut bör en 

beräkningsmodell tas fram för att analysera dem.   

Dynamisk analys av krocken 

Att skapa en dynamisk analys av krocken vore ytterligare ett område att utreda. Dock krävs 

det ett större arbete jämfört med en statisk analys. Därav rekommenderas det att endast skapa 

en dynamiskanalys för framtida projektarbeten på kandidatnivå.  

Färdigställa det rekommenderade konceptet 

Då det under rubrik 5.3 nämns vad det kvarstående arbetet för att ta konceptet i bruk är även 

detta ett intressant område. Dock kommer uppdragsgivaren troligtvis påbörja detta arbete 

inom en snar framtid.  
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Bilaga 1 

Magnus Ullerås säljare av skyddet till kundA 150*100*6 kvalitet 650 

Skydd installerades hos kundA efter förfrågan av produktionschef samt fastighetschef för 

lagret. Bakgrunden till valet att installera industriskydden var att öka säkerheten på plats. 

KundA såg det som ett långsiktigt beslut att installera skyddet då deras väggar är av 

”sandwich” konstruktion. 

Önskvärda applikationer   

 Kapas på plats i lämpliga längder 

 Hörnbitar ”vinkel för att sätta i hörn” 

 Eventuell ändbit för att förhindra skador på skyddet  

 

Olof Wibäck säljare av skyddet till Thule  150*100*6 kvalitet 650 

Installationen är gjord för att skydda en hårdtrafikerad gång där truckar med bandplåt körs 

ofta. Monterades så nära väggen som möjligt för att spara plats i gången. Se bild nedan 

Går det att designa 150*75*6 för att maximera platsen i gångar och lokaler så vore det 

önskvärt. 

Applikationer  

 90 böj gjordes som special på detta projektet.  

 Även ett avslut skulle vara önskvärt  

 Möjlighet och använda en PU fjäder   
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Dan Andersson produktionschef på EAB  

 Önskad kvalitet 350 

 Hålad plåt eventuellt om det finns verktyg och tillgå 

 Förra året såldes över 4500 meter industriskydd 

 Viktigt att inte golvet dras med vid deformation 

 Avslut önskvärt 

 45 och 90 graders böjar 

 Gärna 4 mm  

 Inte fokusera för mycket på priset 

 Produktens behov kommer ofta utav att man uppmärksammar det efter 

installation. Därav är lagerläggning önskad för att minska ledtiden. 

 

Produktionschefen hos kundA 

Skyddet har fungerat mycket bra. Olyckor som har inträffat är när personer har 

backat ur plockgångarna med gafflarna uppe främst ovana förare. 

Modultänk som att bygga in pelare är bra men kan skapa en arbetsmiljörisk då 

man t.ex kan köra på pelare om dessa byggs in. 

Orsaken till höjden svarade produktionschefen att han ej visste, men att han 

skulle tro att man mätt höjden på deras plocktruckar samt höjden på 

stötfångaren. 

Svagaste länken är främst vid portar där många av skydden blivit påkörda i 

kanten och böjts. 

Företaget jobbar väldigt aktivt med säkerheten genom att strategiskt planera 

plockningens rutter och utbilda sina förare både praktiskt och teoretiskt för varje 

truck.  
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Bilaga 2 

Tillverkare Typ Modell 
Frigång 
bak 

Sänkta 
gafflar Freelift Frigång sida 

Vikt med max 
last 

CAT 
Motvikts  EP 3000 

16 tum 
däck 

x 
ö150                   
u110 

100 
4500 

Linde 

Staplare 
med 

fotpall 

L 14-16-
20 AP 

104 86 
ö150                   
u80 

  
4500 

Still 
Orderplock CX 20 60 91 130 60 

4000 

Toyota 

Staplare 

BT staxio 
SSE 

135/L 
SSE 

160/L 

100 90 
ö210                  
u140 

28 

3600 

Toyota 

Orderplock 

BT optio 
OSE 120 

OSE 
120P 

90 85 138 23 

3500 

Toyota 
Motvikts  

Traigo 
80 

18 tum 
däck 

x 120 127 
7400 

        

      Medelvärde 4583 

      

Vikt med 
förare  4683 
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Bilaga 3 

Reverse Engineering For Function Understanding 

Design Organization: EAB Date: 18/2-2016 

Product Decomposed: Industriskydd 150*100*6  

Description: Produkten finns som en icke standard produkt i EABs sortiment och har sålts till 

en del kunder   

 

 

How it works: Industriskyddet är konstruerat i stål av kvalitet 650 och bockat till ett 

vinkeljärn med måtten 150*100*6. Detta skydd bultas fast i betonggolvet med hjälp av 

expanderbult. Skyddets funktion är att agera som skydd runt lokalens väggar eller en extra 

utsatt vägg. 

Interfaces with other objects:  

Part # Part Name Other 

object 

Energy flow Information Flow Material Flow 

1 Vinkeljärn Truck Skyddet tar upp 

rörelseenergin 

från kollisionen 

den kvarvarande 

förflyttas till 

bultarna  

Skyddet deformeras 

proportionellt mot 

kraften inom det 

linjära området. Vid 

kvarstående 

deformation är 

sambandet olinjärt  

Trucken kör på 

skyddet 

2 Bult N/A Bulten tar upp 

kvarstående 

rörelseenergi  

Utsätts för moment 

och skjuvning  

Energin 

absorberas i 

skyddet och 

kvarstående går  

till infästningen  

3 Bricka N/A Fördelar ut 

kraften över en 

större yta 

Utsätts för tryckande 

belastning 

Kraften fördelas 

ut på större del av 

skyddet  

4 Mutter N/A Skapar en kraft 

mellan brickan 

och skyddet 

Förspännings kraften 

påverkar negativt 

mot uppdragning av 

bulten från betongen  

Håller skyddet på 

plats vid kraft 

påläggning. 
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Flow of Energy, information and materials 

Part # Part Name Interface 

part  

Flow of energy, information, material Image 

1 Vinkeljärn 3 När trucken kör på skyddet tar skyddet upp 

en del rörelseenergin och förflyttar resterande 

till bulten  . Skyddet utsätts för en 

tryckbelastning vid den punkt där trucken 

träffar skyddet, en spänningskoncentration 

bildas i radien samt ett moment kring 

infästningen. 

 

 

 

2 Bult 1 Bulten som förankrar konstruktionen 

utsätts för både moment, dragande och 

skjuvande krafter vid kollision   

 

 

3 Bricka 1,3 Brickan utsätts för ett tryck som bildas av 

den dragande kraften samt 

åtdragningsmomentet på muttern. Övriga 

krafter anses kunna försummas  

 

 

N/A 

4 Mutter 2,3 Påverkas av den dragande kraften vid 

påkörning 

N/A 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 

Nr: Krav/önskemål Krav för kvarn Tekniska spec. 

1 
Primär 
funktion 

Att krossa malten på ett 
tillfredställandesätt se detaljerad process 
för krossning av malt 

Beskrivning under rubrik. 
Detaljerad process för 
krossning av malt 

2 Krav 
Anpassad för att mala ca 50 kg malt per 
batch 

Processa 300 kg i timmen 

3 Krav Klara maskin direktivet Vara CE-märkt 

4 Önskemål 
Godtagbar ljudnivå för att kunna för att 
kunna köra maskinen samtidigt som 
restaurangverksamhet på ovanvåningen 

Under 75 dB 

5 Krav Enkelt sätt att rengöra kvarnen 
Lätt åtkomlighet för 
rengöra samtliga delar 

6 Krav 
Enkelt sätt att förflytta det krossade 
kornet till bryggkärl 

Fördela i kärl som är enkla 
att lyfta vikt under 25 kg 

7 Önskemål Enkel förflyttning  
Skall gå att förflytta 
förhand 

8 Önskemål Enkel inställning av valsar Bladmåtts hjälpmedel 

9 Krav Klara luftfuktigheten i bryggeriet 
Klara en luftfuktighet på 
85% 

10 Krav Vara driftsäker Underhållsfria delar 

11 Önskemål Minimera damm  Kapsla in vid behov 

 

Livsperiod Kravområden Process Omgivning Människa Ekonomi 

Alstring Forskning 1,2,3 4,9 6,7,8 10 

  Produktplanering 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 
11 

4,9,11 3,4,5,6,7,8 10 

  Produktframtagning 
1,2,3,5,67,8,9 x x 1,2,34,5,6,7,8,9,10,11 

Framställning Tillverkning 1,8 x 7 10 

  Montering 5,8 x 7   

  Kontroll 1,2,3,4,5 9,11 6,7 3,1 

  Lagring 7,9 9 7   

Avyttring Förpackning 7 9 7   

  Distribuering 7 9 7 7 

  Lagring x x x 7 

  Försäljning 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 
11 

x x x 

Brukning Köp 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 
11 

x x x 

  Användning 7,8,10 9 7,8,4,5,11,6 10 

  Underhåll 10,5   8,5 10 

  Förvaring x 9 7   

Eliminering Hämtning x x 7 7 

  Återvinning x x x x 
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Bilaga 6 
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