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 I 

Sammanfattning 

Reservdelspaketering av cylinderhuvuden till personbilsmotorer för eftermarknaden sker idag för hand på 

ett företag i Skövde som tillverkar bilmotorer. Samtliga cylinderhuvuden lyfts för hand och placeras i 

wellpapplådor som levereras till återförsäljare. För att förbättra ergonomin för de anställda vid pakete-

ringen samt att minska risken för skador på både anställda och cylinderhuvud har företaget efterfrågat ett 

lyftverktyg för att lyfta cylinderhuvudena med av konsultföretaget ÅF. Målet med detta arbete är således 

att utveckla en eller flera modeller av lyftverktyg som kan lyfta så många olika varianter av cylinderhu-

vud som möjligt samt wellpapplådan som dessa paketeras i. 

 

Som utgångspunkt för konstruktionen av lyftverktyget utförs en litteraturstudie inom området lyftverktyg. 

Denna litteraturstudie innefattar både generella lyftverktyg som finns på marknaden samt en undersök-

ning av företagets befintliga lyftverktyg. Litteraturstudien visar att generella lyftverktyg varierar avsevärt 

gällande både externa kraftkällor och vilken princip som används för att gripa föremål som ska lyftas. 

Studien av företagets befintliga lyftverktyg visar att företaget applicerar en rad olika sätt att gripa både 

cylinderhuvuden och motorblock. För lyft av cylinderhuvuden används verktyg som använder friktion 

mellan lyftverktyg och ventilstyrningshålen och verktyg som använder mekanisk gripning som bygger på 

att cylinderhuvudets geometri utnyttjas. 

 

Grundkoncept för hur cylinderhuvud och emballage kan lyftas tas fram genom att ett flertal konstrukt-

ions- och designmetoder används. Tre grundkoncept på lyftverktyg för lyft av cylinderhuvudet i kombi-

nation med två lösningar på hur emballaget kan lyftas presenteras för företaget. Ett av grundkoncepten 

anses vara den bästa lösningen på hur cylinderhuvudet ska lyftas utifrån resultatet av en viktad koncept-

valsmatris. Den bästa lösning på hur lådan ska lyftas anses vara att denna inte lyfts alls, utan transporteras 

via ett rullbord. Företaget väljer dock att ett de andragrundkoncept av lyftverktyg ska vidareutvecklas. 

Även den andra lösningen på hur lådan ska lyftas anses av företaget vara en bättre lösning. 

 

Till följd av cylinderhuvudenas variation i geometri konstrueras två olika lyftverktyg. Båda konstruktion-

erna bygger på att två ramkonstruktioner, uppbyggda av aluminiumprofiler och monterade till varandra 

med linjärstyrningar, sänks ner över cylinderhuvudet. Ramkonstruktionerna dras sedan ihop med en 

pneumatisk cylinder. Följden av detta blir att det ena lyftverktyget griper cylinderhuvudena genom kon-

takttryck överfört av puckar med polyuretanskivor fastvulkade i ena änden, mellan ram och cylinderhu-

vud. Det andra lyftverktyget griper cylinderhuvudet utifrån dess geometri. Båda lyftverktygen är utrus-

tade med polyesterband med monterade lyftprofiler som passar emballagets fördefinierade lyftområden. 

Detta gör att lådan med det paketerade cylinderhuvudet inuti kan lyftas. Resultatet blir alltså två olika 

lyftverktyg, ett som lyfter med tryck och friktion och ett som lyfter genom mekanisk låsning utifrån cy-

linderhuvudets geometri. 

 

På konstruktionen av lyftverktyget som lyfter cylinderhuvudet med friktion görs Finita Element-analyser 

för att utvärdera verkande moment, effektivspänningar och deformation vid belastning. Utifrån analyserna 

i kombination med noggrant avvägda antaganden dras slutsatsen att de ingående skruvförbanden, linjär-

styrningar och aluminiumprofilerna håller en tvåfaldig säkerhet mot begynnande plasticering. 

 

Utifrån det slutgiltiga resultatet ges förslag på framtida arbete i form av vidareutveckling av lyftverktyget 

till ÅF. 

 

 



 

 



 

 II 

Abstract 
 

The packaging of cylinder heads as spare parts for car engines is today done by hand in a company in 

Skövde that manufactures car engines. All cylinder heads are lifted by hand and placed inside cardboard 

boxes. The cardboard boxes are then sent to the retailer of spare parts. In order to improve the work situa-

tion from an ergonomic point of view and to minimize the risk of injury on both the cylinder heads and 

the employees, the company has ordered a lifting tool from the technical consulting company ÅF. The 

goal with this master thesis is to develop one or several models of lifting tool/tools that can lift as many 

different cylinder head models as possible. The lifting tool/tools are also going to be able to lift the card-

board box with the cylinder head inside. 

 

As starting point for the development of the lifting tool/tools, a literature study is made in the field of lift-

ing tools. The literature study is divided into two parts; the first one includes general lifting tools on the 

market today. The second part analyses the different kind of lifting tools that the company already is using 

today. The literature study shows that there is a big variety in general lifting tools not only considering the 

external forces that is used to power the tools but also in which way the tools grips the objects. The study 

of the company’s existing lifting tools shows that it contains a big variety in different ways to grab both 

cylinder heads and engine blocks. To lift cylinder heads the company uses several kinds of principles, for 

example; lifting tools that grips with friction between lifting tool and the holes for the valve shafts. They 

also use lifting tools that grabs the cylinder heads by taking advantage of the cylinder head geometry.  

 

Basic concepts on how the cylinder head and the cardboard box can be lifted are developed by using a 

number of different design methods. Three basic concepts of lifting tools for lifting the cylinder head 

combined with two basic concepts on how the cardboard box can be lifted is presented to the company. 

One of the three basic concepts on how to lift the cylinder head is considered the best, based on its score 

in a concept score table. The best solution for how the cardboard box is to be lifted is not to lift it at all. 

Instead should the cardboard box be pushed away on a ball transfer table. Still, the company chooses an-

other one of the basic concept for further development. Also the second solution on how to lift the card-

board box is chosen by the company. 

 

Due to that the cylinder heads geometries varies so much between the different models, two different lift-

ing tools are developed. The construction of both of the tools is based on two aluminium frames, con-

structed by aluminium profiles. The two frames are joined together by linear motion bearings. The frames 

are lowered down over the cylinder head and then being pressed together by a pneumatic cylinder. This 

results in that the one of the two lifting tool is gripping the cylinder head with contact pressure and fric-

tion between the cylinder head and the aluminium cylinders on the lifting tool that have polyurethane 

vulcanised on its ends. The other lifting tool grips the cylinder head by using the cylinder heads geometry. 

The two lifting tools are both equipped with polyester bands with hooks mounted on its ends that fits in 

the premade handles on the cardboard box. This makes it possible to lift the cardboard box with a cylinder 

head inside of it. The result of this is two lifting tools, one that grips with pressure and friction and one 

that grips by mechanical locking based on the cylinder heads geometry. 

 

For the lifting tool that grips the cylinder head with pressure and friction a series of analyses is made us-

ing the Finite Elements method. The purpose with these analyses is to evaluate torque, stress and dis-

placement of the lifting tool. From the results of these analyses in combination with some carefully con-

sidered assumptions, conclusions of the strength of mechanics for the lifting tool are made. This shows 

that all the included parts of the lifting tool; such as screw joints, linear motion bearings and aluminium 

profiles, have a factor of safety higher then 2 against plastic deformation. 

 

Based on obtained results from this thesis, advises on further development for the lifting tools are pre-

sented to ÅF. 
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1 Bakgrund 

Vid ett företag i Skövde (hädanefter refererat till som företaget) tillverkas och monteras bilmotorkompo-

nenter till personbilsmotorer. En komponent som ingår i en personbilsmotor är ett cylinderhuvud. Cylin-

derhuvud är den del på en kolvmotor som tillsluter cylindrarna så att kolvarna kan bygga upp ett tryck i 

cylindrarna.  

 

På varje motor som byggs ihop monteras ett cylinderhuvud. På cylinderhuvudet finns redan monterade 

detaljer så som kamöverfall och ventiler. Det finns ett behov av reservdelar i form av cylinderhuvuden på 

eftermarknaden. Paketering för eftermarknaden sker på en paketeringsavdelning, företaget paketerar cy-

linderhuvudena för eftermarknaden en och en i wellpapplådor som skickas till återförsäljare av reservde-

lar. 

 

Ett cylinderhuvud väger cirka 20 kg och är tillverkat av aluminium. Tillverkningen av ett cylinderhuvud 

sker med högprecisionsbearbetning. Detta gör att cylinderhuvudet är känsligt och måste hanteras varsamt. 

Felaktig hantering kan leda både till personskada och/eller ett skadat cylinderhuvud. 

 

Idag lyfts cylinderhuvuden för hand vid paketering. För att förbättra ergonomin vid paketeringen samt att 

minska risken för skador har ett lyftverktyg efterfrågats.   

 

Företaget har beställt ett lyftverktyg av ÅF som är ett av Sveriges största konsultföretag. ÅF har i sin tur 

efterfrågat ett lösningförslag på hur ett sådant lyftverktyg skulle kunna konstrueras, vilket ligger till grund 

för detta examensarbete.  

1.1 Cylinderhuvud 

På paketeringsavdelningen paketeras fyra olika modeller av cylinderhuvuden för eftermarknaden. Cylin-

derhuvudena kommer färdigbearbetade och med vissa ingående artiklar monterade så som ventiler och 

kambärarlock. Detta gör att cylinderhuvudet måste hållas relativt vinkelrätt vid lyftning eftersom kambä-

rarlocket ej är fastskruvat, utan endast ligger centrerat  med hjälp av styrstift. Vad som är monterat på 

cylinderhuvudet beror på vilken modell det är. Figur 1.1 visar ett cylinderhuvud till en bensinmotor som 

har kambärarlock monterat. 

 

 
Figur 1.1. Cylinderhuvud till en femcylindrig bensinmotor. 



Institutionen för teknik och samhälle   

HÖGSKOLAN I SKÖVDE  Examensarbete 2013 

 

Friberg & Gustavsson 2 23 maj 2013 

 

Figur 1.2 visar ett cylinderhuvud till en dieselmotor där kambärarlocket ej är monterat. Detta medför att 

kamöverfallen är synliga.  

 
Figur 1.2. Cylinderhuvud till en femcylindrig dieselmotor. 

 

Eftersom cylinderhuvudena kommer direkt från bearbetningen är kanterna relativt vassa. Detta leder till 

att det finns en överhängande risk för skärsår vid hantering av cylinderhuvudena med händerna. Cylin-

derhuvudets känsligaste del är dess undersida, den sida som ligger an mot cylinderblocket. Denna sida får 

ej repas eller skadas då detta kan leda till att cylindrarna ej håller tätt när motorn har monterats ihop. För-

enklat har varje cylinderhuvud en insugsida, se figur 1.1 där bränsle och luft tillförs till cylindrarna och på 

motstående sida en avgassida där avgaser från förbränningen transporteras bort. För varje modell av cy-

linderhuvud till bensinmotorer finns ett hål för varje cylinder där ett tändstift monteras, se figur 1.1. Mot-

svarande för modeller av cylinderhuvuden till dieselmotorer finns ett hål för varje cylinder där en injektor 

monteras, vilket benämns som injektorbrunn. 

 

Skillnaden mellan cylinderhuvudsmodellerna beror på om de är till en fyra- eller femcylindrig motor och 

om det är en bensin- eller dieseldriven motor. Skillnaderna mellan de olika modellerna är både geomet-

riska och vilka ingående artiklar som är monterade enligt Ström (2013). De huvudsakliga basmåtten på de 

fyra modellerna visas i figur 1.3 och tabell 1.1. Koordinatsystemet i figur 1.3 är det koordinatsystem som 

alla riktningar syftar till om inget annat nämns.  

 

 
Figur 1.3. Cylinderhuvudenas basmått. 

 

Tabell 1.1. De fyra olika cylinderhuvudenas basmått. 

Modell av  

cylinderhuvud 
𝑏in 

(mm) 

𝑏av 

(mm) 

b 

(mm) 

h 

(mm) 

l 

(mm) 

Ansatt 

vikt (kg) 

Antal 

cylindrar 

A 57 47 175 177 532 25 5 

B 30 24 178 178 608 25 5 

C 15 37 205 202 506 25 4 

D 35 23 191 184 531 25 4 

 

I cylinderhuvudenas måttsättning representerar l cylinderhuvudets längd och h höjden. Cylinderhuvudets 

bredd mellan avgas- och insugssida betecknas b, utstick från avgas- respektive insugssida till cylinderhu-

vudets bredaste punkt betecknas 𝑏av och 𝑏in.    
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1.2 Arbetsstation 

Företagets arbetsstation där cylinderhuvuden till eftermarknaden paketeras kan ses i figur 1.4. Inlednings-

vis vid paketeringen av cylinderhuvudena placeras en pall med cylinderhuvuden som ska paketeras på 

pallstället A. Då cylinderhuvud transporteras på pall inom företaget, placeras alltid ett mellanlägg på pal-

len. Detta är en rektangulär masonitskiva med samma längd och bredd som pallen. Mellanlägget skapar 

en plan och slät yta att lasta på. Pallarna med cylinderhuvuden är paketerade på olika vis beroende på 

vilken operatör vid bearbetningslinen som har paketerat dem samt vilken modell av cylinderhuvud det är. 

Det finns ingen standard för hur cylinderhuvudena placeras på pallen men de två vanligaste fallen kan ses 

i figur 1.5. Gemensamt för alla olika sätt att placera cylinderhuvudena på pallen är att dessa alltid har un-

dersidan nedåt, detta gör att cylinderhuvudet aldrig behöver vändas vid paketering. Operatören lyfter se-

dan för hand cylinderhuvudet till arbetsbordet B, för att där paketera produkten. 
 

 
Figur 1.4. Hur arbetsstationen ser ut idag. 

 

.  

Figur 1.5. Två olika sätt som cylinderhuvuden kommer placerade på pall inför paketering. 
 

Paketeringen av cylinderhuvudena går till på så sätt att en wellpappskiva placeras på arbetsbänken. 

Ovanpå skivan placeras en styrmall i wellpapp som centrerar cylinderhuvudet i lådan, se figur 1.6. Styr-

mallen består av tre wellpappskivor med total tjocklek 15 mm. Mellan två av wellpappskivorna är en 

filtduk placerad som ska absorbera eventuell fukt. Ovanpå styrmallen placeras en öppnad och isärvikt 

plastpåse. Plastpåsens uppgift är att skydda cylinderhuvudet från smuts och damm fram tills dess att det 

ska monteras på en motor. Cylinderhuvudet lyfts för hand från pallen och placeras inuti plastpåsen och i 

styrmallen. Plastpåsen viks ihop runt cylinderhuvudet och tejpas. Wellpappskivan viks ihop till en låda 

och ett tillhörande lock i wellpapp placeras ovanpå, se figur 1.7. Två plastband placeras runt låda med 

tillhörande lock och dras åt. 
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Lådans funktion är att skydda cylinderhuvudet mot slag och stötar under transporten till eftermarknaden. 

Lådan underlättar också hantering av cylinderhuvudet. När paketeringen är klar lyfts lådan med cylinder-

huvudet ner på pall C. Vissa operatörer föredrar att använda en truck som lyfter upp pallen med färdigpa-

keterade cylinderhuvuden för att få en bekvämare arbetshöjd. 

 

 
Figur 1.6. Utvikt låda med styrmall placerad. 

 
Figur 1.7. Wellpapplådan med tillhörande lock som cylinderhuvudena paketeras i. 

 

Antalet cylinderhuvuden som paketeras är cirka 80 stycken i veckan och dessa paketeras ofta under en 

dag. Problemet med dagens hantering av cylinderhuvud, sett ur en ergonomisk synvinkel, är att den kan 

leda till värk och förslitningsskador. Ett lyftverktyg har efterfrågats eftersom företaget anser, enligt Ström 

(2013), att det är för mycket att lyfta 80 cylinderhuvuden med en vikt motsvarande 25 kg på en dag, där 

varje cylinderhuvud dessutom lyfts två gånger.  

 

Företaget har därför gett ÅF i uppdrag att konstruera ett eller flera lyftverktyg som ska kunna lyfta alla 

fyra cylinderhuvudena samt den färdigpackade lådan. Optimalt är ett lyftverktyg för samtliga cylinderhu-

vuden och lådan. 
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2 Mål och syfte 

Målet med detta arbete är att utveckla ett konstruktionsförslag på ett eller flera lyftverktyg. Konstrukt-

ionsförslaget ska representera ett eller flera lyftverktyg som uppfyller funktionerna som gör det möjligt att 

lyfta alla fyra olika cylinderhuvuden från pallen till arbetsbordet och sedan lyfta lådan innehållande cy-

linderhuvudet till nästa pall. 

 

Vid hållfasthetsanalys av modellen/modellerna som representerar det slutgiltiga konstruktionsförslaget 

ska denna/dessa uppfylla en tvåfaldig säkerhet mot att cylinderhuvudet glider efter gripning så väl som 

mot begynnande plasticering av lyftverktyget.  

 

Syftet med examensarbetet är att utveckla en modell på ett eller flera lyftverktyg som ÅF i sin tur kan 

utvärdera, utveckla och tillverka åt företaget som tillverkar bilmotorer. Det generella syftet med lyftverk-

tyget är att minska belastningen på företagets anställda vid avdelningen för reservdelspaketering.  

 

Vid konstruktion av lyftverktyget/lyftverktygen ligger stor vikt på att verktyget ska vara enkelt att an-

vända, det vill säga att med så få moment som möjligt nå önskad verkan. Stor vikt ligger även på att verk-

tyget är säkert vid användning. Den stora vikten vid ett enkelt handhavande beror på att operatören ska 

vilja använda lyftverktyget; om operatören upplever att det är för många och komplicerade moment under 

lyften är risken stor att verktyget inte används. 

2.1 Avgränsningar 

Detta examensarbete kommer endast att innefatta konstruktion och beräkning av lyftverkty-

get/lyftverktygen och dess/deras gripfunktioner. Lyftverktygets/lyftverktygens vidare installation, styrning 

samt drivning för att anbringa lyftkraft till verktyget/verktygen kommer ej att behandlas. 

 

En avgränsning från företaget är att lådan som cylinderhuvudena paketeras i endast får lyftas i de befint-

liga handtagen på lådans kortsidor. Lyftverktyget kommer att monteras i någon form av traversanordning, 

gripning av cylinderhuvud och låda uppifrån är därför att föredra. 

2.2 Mänskliga-, miljö- och ekonomiska aspekter 

En eventuell tillverkning av lyftverktyget leder till att arbetsuppgiften att lyfta och paketera cylinderhu-

vuden kan utföras av alla operatörer oavsett deras fysiska förutsättningar i form av styrka. Användning av 

ett lyftverktyg vid paketering av cylinderhuvuden minimerar risken för förslitningsskador och eventuella 

olyckor som annars innebär en belastning för samhället samt företaget.  

 

Att utveckla ett lyftverktyg som är flexibelt och därigenom klarar att lyfta många olika varianter av cylin-

derhuvuden samt den  låda som dessa paketeras i är att föredra ur både en ekonomisk och miljövänlig 

synvinkel. Detta då användningen av material samt komponenter minimeras. 

 

Vid materialval till en eventuell konstruktion av ett lyftverktyg finns både ekologiska och ekonomiska 

aspekter. Detta i form av en strävan att dels minimera användandet av material samt att i största möjlig 

mån använda standard material samt standard komponenter. Vidare är strävan att använda ett minimalt 

antal unika detaljer som möjligt då detta minskar antal reservdelar som företaget måste ha i sitt reserv-

delslager. Även skall dessa komponenter kräva lite underhåll då detta minimerar kostnader. 
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3 Metoder och verktyg 

I denna del av rapporten beskrivs de metoder som användas för att konstruera, vidareutveckla och utvär-

dera lyftverktyget/lyftverktygen.  

3.1 Brainstorming 

Denna metod syftar till att generera många idéer på kort tid. Metoden går till på så vis att en grupp perso-

ner först väljs ut som ska genomföra brainstormingen. Fördelaktligen ska åtminstone en person som 

kommer att implementera den slutgiltiga idén att vara med vid brainstormingen. Varje deltagare har ett 

flertal papper och en penna som utrustning för att kunna rita och skriva ner sina idéer. Viktiga regler un-

der brainstormingen är att ingen får kritisera eller ifrågasätta de andra deltagarnas idéer. En kombination 

av deltagarnas förslag är önskvärt samt att enbart ett förslag skrivs på varje papper. Fördelarna med denna 

metod är att alla fokuserar gemensamt på uppgiften och att även orealistiska idéer som annars inte kom-

mit upp släpps fram. Dessa orealistiska idéer kan bidra till att problemet ses från en annan synvinkel. Yt-

terligare en fördel med metoden är att ett stort antal idéer fås på kort tid. Nackdelarna är att; det kan vara 

svårt att uttrycka sina idéer i ord och bild, deltagarna kan skämmas för orealistiska förslag om de inte 

känner sig trygga i gruppen samt att för många förslag kan vara svårt att strukturera och därigenom 

kanske ett bra förslag försvinner i mängden (Löwgren & Stolterman, 2004). 

3.2 6-3-5metoden 

En mer strukturerad metod av brainstorming är 6-3-5metoden. Den går ut på att en grupp bestående av 

sex deltagare sätter sig in grundligt i uppgiften/problemet. Varje deltagare skriver eller ritar ner tre grova 

lösningsförslag på problemet på ett papper. De tre lösningsförslagen ska genereras under loppet av fem 

minuter. Förslaget skickas sedan vidare till nästa deltagare som lägger till en modifikation på varje lös-

ningsförslag. Denna procedur upprepas sedan tills det att alla deltagare har modifierat alla lösningsför-

slag. Denna metod har fördelen att den gör att en idé mer schematiskt kan utvecklas samt att allas röster i 

gruppen blir hörda. Vidare kan upphovsmannen till en bra idé lätt spåras (Löwgren & Stolterman, 2004).  

3.3 Morfologisk tabell 

För att öka kreativiteten och generera koncept med nytänkande lösningar på enkla och svåra problem kan 

en morfologisk tabell användas. Problemet som den tilltänkta produkten ska lösa bryts ner i funktionsbi-

tar. Till exempel om en gräsklippare ska utvecklas kan denna brytas ner i funktionerna; drivmedel, driv-

ningsplacering, gräsaverkning och styrning. Flera olika lösningsförslag på dessa funktioner  utvecklas, 

exempelvis genom brainstorming. Exempel på lösningförslag för gräsklipparens drivmedel skulle kunna 

vara bensin, diesel och draghundar. Funktionerna sammanställs i en tabells vänstra kolumn och samtliga 

lösningsförslag för funktionen fylls sedan på till höger i tabellen. Olika koncept sammanställs sedan från 

de olika lösningsförslagen. För att få så bra koncept som möjligt bör antalet funktioner och lösningar på 

dessa hållas ner. Detta för att undvika överarbete med mängder av koncept som inte är möjliga att genom-

föra. Antalet funktioner och lösningsförslag bör begränsas till mellan fyra och åtta stycken (Cross, 2008). 

3.4 Viktad konceptvalsmatris 

Ett hjälpmedel för att utse det bästa konceptet att jobba vidare med är en viktad konceptvalsmatris 

(Löwgren & Stolterman, 2004). Vid användning av en viktad konceptvalsmatris utses kriterier som är 

viktiga för att konceptet ska bli så bra som möjligt och uppfylla kraven i en eventuell kravspecifikation. 

Exempel på kriterier skulle kunna vara säkerhet, pris och tillverkningstid. Alla kriterier tilldelas ett vikt-

poäng i förhållande till hur viktig kriteriet är för det slutgiltiga resultatet. Viktpoängen anges i procent och 

summan av alla viktpoäng ska bli ett. Samtliga koncept och kriterier med deras tilldelade vikt samlas i en 

matris. Beroende på hur väl kriterierna uppfylls för de olika koncepten tilldelas de ett betyg. Betygsätt-

ningsskalan bestäms utifrån önskad noggrannhet. Ett exempel på en betygsättningsskala skulle kunna vara 

mellan 0-10, där 0 innebär att kriteriet ej uppfylls och 10 innebär att kriteriet uppfylls helt. Kriteriets vikt-

poäng multipliceras med tilldelat betyg. Varje koncepts beräknade produkter av kriteriernas viktpoäng och 

deras betyg summeras till ett slutgiltigt utvärderingsvärde för konceptet. Konceptet med högst utvärde-

ringsvärde är det koncept som fortsatt arbete bör läggas på. 
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3.5 Finita Elementmetoden / Mechanica 

Metoden för att beräkna och utvärdera spänningstillståndet/hållfastheten på det slutgiltiga konceptet görs 

med Finita Elementmetoden (FEM) i modelleringsprogrammet Pro/ENGINEER Wild fire 5.0 (ProE) un-

derprogram Mechanica. FEM bygger på att förskjutningarna i en detalj till följd av ett lastfall på detaljen 

beskrivs med en differentialekvation med tillhörande randvillkor, detta kallas för den starka formen. 

Denna multipliceras med en formfunktion och integreras sedan över den erforderliga längden, vilket ger 

den svaga formen. Den svaga formen diskretiseras nu genom att approximeras med Galerkins metod. Uti-

från konstitutiva samband för systemet erhålls ekvationssystemet 𝑲𝒂 = 𝒇 där K är den globala styvhets-

matrisen för systemet, f är kraftvektorn och a är förskjutningsvektorn för systemet. Ekvationssystemet 

löses sedan genom att använda kända laster och randvillkor (Ottosen & Petersson, 1992).   

 

Mechanica löser Finita Element-analyser (FE-analyser) genom att dela in modellen i relativt få element. 

Detta kompenseras för genom att ha en hög polynomgrad på formfunktionerna. Denna metod kallas all-

mänt för P-metoden. Denna metods tillvägagångsätt leder till att en konvergensstudie är av stor vikt för 

att lösningens rimlighet ska kunna utvärderas. Samtliga material som används vid en analys antas av 

Mechanica att ha ett linjärelastiskt beteende. Analyser kan göras på solida modeller, skalmodeller och 

balkmodeller. Vid analys av solida modeller delas dessa in tetraedriska element, vilket innebär att dessa är 

tredimensionella och pyramidformade. Vid skalanalys modelleras detaljen endast som ett skal och delas 

sedan in i tredimensionella element som är fyrkantiga eller trekantiga. Vid analys av en detalj modellerad 

som en skaldetalj ges möjligheten att utvärdera hur modellen böjs, vilket inte är möjligt vid en analys av 

en solid modell. Balkmodeller modelleras som linjer och/eller kurvor, dessa representerar centrumlinjerna 

för objektets uppbyggnad. Till linjerna/kurvorna modelleras ett tvärsnitt som representerar balkens utse-

ende. Att analysera ett objekt med en balkanalys gör det möjligt att utvärdera moment och reaktionskraf-

ter som verkar på denna (Forsman, 2009). 

4 Litteraturstudie/Kunskapsbildning 

För att öka förståelsen för hur lyftverktyg fungerar görs en förstudie i ämnet lyftverktyg. En del av förstu-

dien innefattar informationsinsamling om lyftverktyg generellt; hur dessa fungerar, vilka de ingående 

komponenterna är och dess arbetsområden. Den andra delen innefattar informationsinsamling om redan 

befintliga lyftverktyg på företaget. 

4.1 Studie av befintliga lyftverktyg för diverse ändamål 

Lyftverktyg finns i stort sett överallt där det förkommer produktion av produkter. De kan vara utformade 

för att kunna gripa i stort sett vad som helst, allt ifrån järnvägsräls till mikrochip. Lyftverktygets utform-

ning och gripfunktion beror oftast på vad som lyfts. Gripfunktionen bygger oftast på att produkten kläms 

fast i lyftverktyget. Ett av de enklaste lyftverktygen är saxlyftar. En variant av saxlyft är en så kallad 

stocksax som visas i figur 4.1 (Sonnys, 2012). Stocksaxen används till att lyfta trädstockar. 

 

 
Figur 4.1. Stocksax som lyfter en stock (Sonnys, 2012). 

 

Stocksaxens klämfunktion uppkommer ifrån stockens egenvikt. Desto tyngre stock desto djupare in sjun-

ker taggarna. Detta gör att det teoretiskt sett är fysiskt omöjligt att tappa stocken,. I praktiken kan dock 
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stocken tappas, till exempel om taggarna glider eller stocken går sönder vid taggarnas ingrepp. En fördel 

med denna typ av lyftverktyg är att ingen yttre energi tillförs för att gripa produkten. En stor nackdel är 

risken för personskador i form av klämskador. Denna princip för att lyfta kan appliceras på cylinderhu-

vud. Spetsarna på verktyget bör dock bytas mot en form eller ett material som inte skadar cylinderhuvu-

det. Detta innebär att ett geometriskt mothåll på cylinderhuvudet bör existera för att förebygga risken mot 

glidning. Ett geometriskt mothåll skulle kunna var ett hål eller en utgjutning i någon form. För att minska 

risken för att cylinderhuvudet tippar i verktyget borde verktyget lyfta med hjälp av fyra angreppspunkter.     

 

En vanlig förekommande sort av lyftverktyg är de som griper produkten genom att klämma fast den med 

hjälp av en extern energi så som elektronik, hydralik eller handkraft. I figur 4.2 visas ett lyftverktyg som 

griper produkten genom klämning (Pronomic, 2013). 

 

 
Figur 4.2. Lyftverktyg som klämmer om en rulle med plast (Pronomic, 2013). 

 

Fördelen med lyftverktyg av denna sort är att gripfunktionen kan kombineras med både friktion mellan 

lyftverktyg och produkt samt utnyttjandet av produktens geometri så som kanter och hål. En nackdel med 

denna typ av lyftverktyg är att de oftast måste konstrueras för att passa en specifik produkt. Denna typ av 

lyft skulle kunna appliceras vid lyft av cylinderhuvud, både genom att lyfta med hjälp av friktion mellan 

lyftverktyget och cylinderhuvudet eller genom att utnyttja cylinderhuvudets geometri.  

 

En annan typ av lyftverktyg är att använda sig av kuddar fyllda med ett granulärt material och sedan 

skapa ett vakuum i dessa kuddar, se figur 4.3. Genom att använda sig av denna princip skapas ett unikt 

grepp för det önskade objektet som skall lyftas (Amend m.fl, 2012). 

 

 
Figur 4.3. Lyftverktyg som använder sig av en kudde fylld med granulärt material (Device, 2010). 
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Fördelarna med denna typ av lyftverktyg är dess flexibilitet och minimala påverkan på det objekt som 

lyfts. Nackdelarna är känsligheten mot vassa kanter då detta skulle kunna punktera kuddarna och därige-

nom skulle lyftförmågan gå förlorad. Denna typ av lyftmetod kan appliceras vid lyft av cylinderhuvud. 

Någon form av styrning för att justera kuddarnas position i x- och y-led skulle då behövas eftersom kud-

darna måste tryckas mot cylinderhuvudena för att få kontakt mot geometrier. 

 

Vakuumlyft är en annan typ av lyftverktyg, se figur 4.4 (Esska, 2013). Huvudprincipen med detta lyft-

verktyg är att sugfoten placeras på det föremål som önskas lyftas och luften sugs sedan ut ur sugfoten. Det 

undertryck som skapas håller sedan fast föremålet tills det att trycket jämnas ut igen. 

 

 
Figur 4.4. Vakuumlyft bestående av en sugpropp (Esska, 2013). 

 

Fördelarna med denna typ av lyftverktyg är att den är väldigt skonsam mot de föremål som lyfts samt att 

materialet i föremålet inte har någon inverkan såvida det inte släpper igenom luft. Nackdelarna är de att 

det föremål som ska lyftas måste ha en relativt jämn yta samt sakna hål för att inte få stora luftgenom-

släpp. Att applicera denna typ av lyftprincip på att lyfta cylinderhuvuden blir svårt eftersom cylinderhu-

vudena inte har tillräckligt stora ytor som är släta och utan hål. Detta gör att ett vakuum inte går att fram-

bringa. Lådan kan dock lyftas med denna princip men eftersom företaget kräver att denna lyfts i de befint-

liga lyfthandtagen är detta alternativet ej möjligt. 

  

Istället för att lyfta stålprodukter med hjälp av vakuum kan dessa lyftas med hjälp av magnetism. Till 

skillnad mot vakuumlyften erfordrar magnetlyften ingen extern energi. Figur 4.5 visar ett standardutse-

ende för en magnetlyft (pmh, 2013). 

 

 
Figur 4.5 Till vänster: Magnetlyft. Till höger: Två magnetlyftar som lyfter en stålskiva (pmh, 2013). 

 

Magnetlyften placeras på produkten och när handaget sedan byter läge blir lyften starkt magnetiskt. 

Denna typ av lyftverktyg är smidigt och lättanvänt och kräver ingen extern energiförsörjning. Nackdelen 

är att den endast fungerar på stålprodukter. Detta leder till att denna metod ej går att applicera på cylin-

derhuvudena då dessa i huvudsak är i av aluminium. 
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En annan princip som går att använda är expanderande lyftverktyg, se figur 4.6 (Lifts all, 2010). 

 

 
Figur 4.6 Expanderande lyftverktyg som ska lyfta en rulle med aluminiumfilm (Lifts all, 2010). 

 

Principen går ut på att ett föremål som har förmågan att expandera förs in i ett befintligt hål hos den pro-

dukt som skall lyftas. Yttre kraft tillförs sedan som gör att föremålet expanderar och låses därigenom fast 

i hålet med hjälp av tryck och friktion. Fördelarna med denna princip är att det går att lyfta ett föremål 

direkt uppifrån och lyftverktyget behöver inte ta hänsyn till om det är en väldigt komplicerad geometri på 

produkten. Nackdelarna med denna princip är att det krävs ett hål att lyfta produkten i samt att lyftverkty-

get kan ge skador på ytan i hålet där verktyget expanderar. Detta är en lyftmetod som skulle kunna använ-

das vid lyft av cylinderhuvud, eftersom dessa har många hål med varierande diameter på ovansidan. 

4.2 Studie av företagets befintliga lyftverktyg för cylinderhuvud och cylinderblock 

En undersökning av vilka typer av lyftverktyg som idag används på företaget görs för att få idéer och in-

spiration till hur ett lyftverktyg för cylinderhuvud kan se ut. Även lyftverktyg för att lyfta cylinderblock 

och kompletta motorer undersöks. Figur 4.7 visar ett lyftverktyg för att lyfta cylinderblock. Lyftprincipen 

bygger på en variant av lyft med krok. 

 

  
Figur 4.7. Enkelt lyftverktyg för att lyfta cylinderblock. 

 

Lyftverktygets funktion bygger på att verktyget förs ner i den mittersta cylindern på ett femcylindrigt mo-

torblock. När den lilla spaken på handtaget sedan vrids åt sidan så fälls en liten stålvinge ut i botten på 
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verktyget. Denna stålvinge gör att verktyget är låst mot ett befintligt spår inuti cylindern och går ej att 

lyfta ur. I lyftverktyget finns en tyngdspärr som gör att det inte går att fälla in stålvingen så länge som det 

är tryck på den. Detta gör att det inte går att tappa ett cylinderblock när det hänger i luften, enligt Ström 

(2013). Lyftverktygets största fördel är dess enkelhet. Den enda nackdelen är att verktyget griper på en 

relativt liten yta, vilket gör att verktyget måste gripa cylinderblocket vid dess tyngpunkt för att undvika 

snedbelastning.  

 

En lite mer avancerad variant av lyftverktyg som använder en form av krok visas i figur 4.8. 

 

 
Figur 4.8. Enkelt lyftverktyg för lyft av cylinderblock som bygger på krokprincip. 

 

Lyftverktyget i figur 4.8 placeras över cylinderblocket och samtliga tappar på lyftverktygets båda sidor 

placeras framför överensstämmande hål på cylinderblocket. Det lilla handtaget på lyftverktygets högra 

sida fälls ner vilket leder till att samtliga tappar skjuts in i hålen och cylinderblocket går att lyfta, enligt 

Ström (2013). Fördelen med detta verktyg är återigen dess enkelhet. Nackdelen är att det krävs två händer 

för att hålla lyftverktyget på plats samtidigt som det stängs, vilket gör att styrdosan till traversen måste 

släppas. 

 

I figur 4.9 visas ett lyftverktyg av saxlyftstyp som används för att lyfta en hel motor. 

 

 
Figur 4.9. Saxlyft som griper över cylinderhuvudet och sedan lyfter hela motorn. 

 

Saxlyftens gap är bredare än cylinderhuvudet i obelastat läge och låses med en spärr. Lyften förs ner över 

cylinderhuvudet tills lyftverktygets tvärgående stag träffar kambärarlocket. I detta läge kan lyftverktygets 

spärr avlägsnas och saxlyften stänger sitt gap och spärren går igen. Motorn går nu att lyfta, enligt Ström 

(2013). Även detta lyftverktyg bygger på enkelhet, då tyngdkraften är den enda verkande. Nackdelen är 
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att lyftverktyget är konstruerat utefter cylinderhuvudets specifika geometri, vilket begränsar använd-

ningsområdet till ett specifikt cylinderhuvud. Det finns även en liten risk för klämningsolyckor.  

 

Ett pneumatiskt lyftverktyg med expanderande egenskap för att lyfta cylinderhuvud visas i figur 4.10. 

 

 
Figur 4.10. Lyftverktyg som griper cylinderhuvudet i två ventilskaftshål med expanderande tappar. 

 

Detta lyftverktyg griper cylinderhuvudet genom att de fyra tapparna förs ner i en cylinderns hål avsedda 

för ventilskaften. När verktygets botten träffar cylinderhuvudets ovansida aktiveras en givare som gör att 

de två expandertapparna aktiveras, cylinderhuvudet kan då lyftas. Ytterligare en variant av detta sätt att 

lyfta cylinderhuvuden visas i figur 4.11 

 

 
Figur 4.11. Lyftverktyg som griper cylinderhuvudet i två injektorbrunnar med expanderande tappar. 

 

Lyftverktyget i figur 4.11 skiljer sig från det föregående på så vis att det förs ner i injektorbrunnarna istäl-

let för ventilskaftshålen. När verktyget är på plats aktiveras expandertapparna och cylinderhuvudet går att 

lyfta. Den största fördelen med båda dessa verktyg är att det är lätt att gripa cylinderhuvudet. Det är dess-

utom i stort sett omöjligt att gripa cylinderhuvudet på ett felaktigt sätt. Nackdelen med lyftverktyget jäm-

fört med de tidigare är att det krävs en extern energi i form av lufttryck för att fungera. Tillverkningskost-

naden stiger också i takt med lyftverktygets komplexitet. 

 

Figur 4.12 visar en annan typ av lyftverktyg som används inom företaget för att lyfta cylinderblock. Detta 

verktyg fungerar på så vis att verktyget förs ner över motorblocket. Verktygets vänstra arm A, är fast och 

justeras in så att det passar på motorblockets ena sida. 
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Figur 4.12. Verktyg som lyfter motorblock från kortsidorna. 

 

Ett dubbelhandsgrepp hålls sedan in som gör att lyftverktygets högra arm klämmer fast motorblocket med 

hjälp av pneumatiska kolvar. Indikatorlampor B, som kan ses i figur 4.12 markerar om det är ett fyr- eller 

femcylindrigt block. Verktyget är även konstruerat på så vis att blocket kan roteras i verktyget när det är 

upplyft. Fördelarna med detta verktyg är att det passar till ett flertal modeller samt att det är säkert att 

använda då dubbelhandsgrepp krävs vid klämningen. Nackdelarna är att verktyget är stort och tungt och 

relativt dyrt att tillverka. Tillverkningskostnaden kan dock ses som försumbar då endast ett eller max ett 

par lyftverktyg ska tillverkas. 
 

Sammanfattningsvis visar undersökningen av företagets befintliga lyftverktyg att samtliga varianter har 

både för- och nackdelar. De två gemensamma faktorerna för samtliga anses vara säkerhet och användar-

vänlighet. Detta anses också vara två av de viktigaste egenskaperna för ett lyftverktyg. 

5 Genomförande 

Denna del av rapporten beskriver tillvägagångssättet vid framtagning av grundkoncept och hur dessa ut-

värderas samt vidareutveckling av det vinnande konceptet till den slutgiltiga modellen/modellerna. Till-

vägagångssätt vid utvärdering av den slutgiltiga modellen/modellerna av lyftverktyget kommer också att 

presenteras. 

5.1 Idégenerering 

Brainstormingmetoden 6-3-5 väljs som idégenereringsmetod då denna är strukturerad och ger en bred 

förslagsbasis att bygga vidare på. Positiva erfarenheter av just denna metod från tidigare projekt bidrog 

också till valet. Nackdelen med metoden är att kreativa diskussioner om en idé, som kan uppstå vid vanlig 

brainstorming, försvinner (Löwgren & Stolterman, 2004). Metoden som används för idégenereringen är 

en modifierad variant av brainstorming 6-3-5metoden eftersom gruppen endast består av två personer. 

Varianten av metoden går till på så vis att två deltagare deltar i genereringen och ritar ner fyra koncept 

vardera. Koncepten skickas över till den andra deltagaren som utvecklar dessa. Metoden kan alltså kallas 

brainstorming 2-4-5. Denna variant genererade 16 koncept.  

 

Alla koncept från 2-4-5metoden bryts ner i fyra funktionsdelar enligt principen för en morfologisk tabell: 

 Griptyp cylinderhuvud; beskriver hur cylinderhuvudet grips. 

 Griptyp låda; beskriver hur lådan grips. 

 Handtag/Styrning; beskriver hur lyftverktyget manövreras. 

 Centrering; beskriver hur lyftverktyget centreras på cylinderhuvudet. 

 

Dessa fyra funktionsdelar anses vara de mest relevanta för att kunna utveckla ett fungerande lyftverktyg 

eftersom de är grundläggande funktioner för lyftverktygets huvudsakliga funktion.  
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Funktionsdelarna och konceptens motsvarande lösningar samlas i en morfologisk tabell, tabell 5.1. Att 

välja morfologisk tabell som ett idégenereringsverktyg görs på grund av att tabellen ger en överskådlighet 

över alla lösningar. Den ger även möjligheten till kombinationer av lösningar som inte är de mest själv-

klara och ofta blir förbisedda.   

 

Tabell 5.1. Morfologisk tabell, innehållande de fyra funktionsdelarna med tillhörande lösningar. 

 
 

Funktionslösningar som är snarlika varandra slås ihop till en lösning. Därav innehåller inte den morfolo-

giska tabellen 16 lösningar på varje funktionsdel, istället innehar varje funktionsdel 4-6 lösningar. 

 

Ur den morfologiska tabellen sammanställs tre grundkoncept som innefattar de lösningarna som anses 

vara de bästa på funktionsdelarna för hur cylinderhuvudet kan lyftas, se figur 5.1, 5.2 och 5.3. Grundkon-

cepten sammanställs genom diskussion och utvärdering. I diskussionen beaktas faktorer så som enkelhet, 

tillverkningskostnad och tillverkningsmöjlighet. Till följd av kundens begränsning att lådan endast får 

lyftas i befintliga handtagsutskärningar, valdes rullbordet- och bilbälte/krok-lösningarna ut som de bästa 

lösningarna på hur lådan ska lyftas, se figur 5.4 och 5.5. Båda dessa lösningar går att kombinera med de 

tre olika grundkoncepten på lyftverktyg för att lyfta cylinderhuvudet. Till följd av detta ingår det ingen 

lösning på hur lådan ska lyftas i de tre grundkoncepten. De två lösningar på hur lådan kan lyftas omnämns 

som koncept-låda 1 och 2. 

 

Grundkoncept 1 
Lyftverktyget centreras på cylinderhuvudet genom att styrtappar förs ner i injektorbrunnarna på dieselcy-

linderhuvudet och i tändstiftshålen på bensincylinderhuvudet. Styrtapparna är monterade på plattor. Plat-

torna byts ut när verktyget ställs om mellan de olika cylinderhuvudmodellerna. Cylinderhuvudet grips på 

långsidorna. Greppet uppstår då luftcylindern stänger verktyget och plast/gummi-puckarna pressas mot 

cylinderhuvudet tills önskat tryck har uppstått, se figur 5.1. 
 

 
Figur 5.1. Lyftverktyg som lyfter cylinderhuvud med hjälp av friktion överfört med gummi/plastpuckar.  

 

Fördelarna med detta grundkoncept är att centrering av verktyget är enkelt. Gummipuckarna samt styr-

tapparna som är slitagedelar är relativt billiga och lätta att byta ut. Vidare kan verktyget anpassas för nya 

modeller i framtiden genom att enbart tillverka nya plattor med styrtappar. 

 

Funktionsdel

Griptyp

 cylinderhuvud

Gummipuckar/

tryck

Gummiplattor/
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+ traversdosa
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Lösningsförslag
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Nackdelarna med detta verktyg är att de rörliga delar i konstruktionen, så som luftcylinder och samman-

fogningen av de rörliga profilerna kan komma att utsättas för slitage. Jämvikt vid konstruktion måste be-

aktas då detta kan resultera i att lyftverktyg och cylinderhuvud hänger snett vid lyft.  

 

Grundkoncept 2 
Detta grundkoncept, se figur 5.2 består av luftbälgar som blåses upp och griper cylinderhuvudet på lång-

sidorna. Centrering av lyftverktyget sker med hjälp av styrlinjaler som styr i höjdled och x-riktning. 

 

 
Figur 5.2. Lyftverktyg som griper cylinderhuvudet med hjälp av uppblåsbara bälgar. 

 

Fördelarna med detta verktyg är att bälgarna är väldigt flexibla mot cylinderhuvudenas komplicerade 

geometri och får därigenom en stor greppyta oavsett ytans utseende, samt att lyftverktyget får en enkel 

konstruktion då den enda rörliga delen är bälgarna.  

 

Nackdelarna är att en stor expansion av bälgarna krävs för att kunna gripa de olika modellerna av cylin-

derhuvud. Vidare kan de vassa kanter som existerar på cylinderhuvudena leda till att slitage uppstår på 

bälgarna. Ytterligare nackdel är att bälgarna med de mått som önskas antagligen måste specialbeställas. 

 

Grundkoncept 3 
Detta grundkoncept, se figur 5.3, bygger på principen att gummihylsor förs ner i tändstiftshålen eller in-

jektorbrunnarna på de olika varianterna av cylinderhuvuden. Expansion av gummihylsan sker sedan med 

hjälp av en pneumatisk cylinder som drar in sin kolv. Tryck och friktion skapas mellan den expanderade 

gummihylsan och hålets innervägg. 

 

 
Figur 5.3 Lyftverktyg som lyfter med hjälp av expanderande gummihylsor i existerande hål. 
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Fördelarna med detta grundkoncept är att det är en enkel konstruktion och att enbart en hand behövs för 

att manövrera verktyget. Vidare behövs ingen separat funktion för centrering av verktyget mot cylinder-

huvudet, då detta görs med hjälp av gummihylsorna. Att cylinderhuvudet grips i tändstiftshålen respektive 

injektorbrunnen gör att en väldigt liten klämrisk föreligger. 

 

Nackdelarna med detta koncept är att det är olika geometrier på tändstiftshålen på cylinderhuvudena till 

bensinmotorn och injektorbrunnarna på dieselmodellerna. Detta kan resultera i att två lyftverktyg måste 

tillverkas för att lyfta de olika modellerna. Gummihylsorna gör även att vid ett eventuellt lyft av lådan 

med verktyget är dessa i vägen jämfört med grundkoncept 1 och 2. 

 

Koncept-låda 1 
Lådan skjuts ut på en pall med hjälp av ett rullbord. Pallen är placerad på en saxlyft eller annan konstrukt-

ion som tillåter höjdjustering, se figur 5.4. 

 

 
Figur 5.4. Istället för att lyfta lådan skjuts denna ut på pallen via ett rullbord. 

 

Fördelarna med detta koncept är att lyft av låda med hjälp av verktyget tas bort helt. Detta resulterar i ett 

mer okomplicerat lyftverktyg. Nackdelarna är att när lådan skjuts ut på pallen kan friktionen mellan pal-

len och underlägget vara för liten och därigenom uppstår glidning.  

 

Koncept-låda 2 
Koncept-låda 2, se figur 5.5, bygger på att krokar förs in i lådans lyfthandtag. Krokarna är fästa i en 

lina/band som är fjäderbelastade, det vill säga att linan/bandet dras in automatiskt då de ej är under be-

lastning. 

 

 
Figur 5.5. Lyft av lådan görs med hjälp av krokar i de utskurna lyfthandtagen. 

 

Fördelarna med detta koncept för att lyfta lådan är att det passar på alla grundkoncept av lyftverktyg. Bil-

bältesfunktionen gör dessutom att krokarna ej är i vägen vid lyft av cylinderhuvud. Nackdelen med detta 

koncept är att om distansen mellan låda och lyftverktyg blir för stor kan det resultera i att det blir ostadigt, 

det vill säga att lådan kan börjar svänga vid förflyttning av verktyget.  

5.2 Konceptval 

När det kommer till val av grundkoncept att arbeta vidare med finns det en mängd olika sätt att göra detta 

på. Det går att välja utifrån magkänsla, erfarenhet eller vad som känns smidigast. Detta leder oftast till att 

kreativiteten hämmas och att nytänkandet begränsas. För att kunna välja objektivt det grundkoncept som 



Institutionen för teknik och samhälle   

HÖGSKOLAN I SKÖVDE  Examensarbete 2013 

 

Friberg & Gustavsson 17 23 maj 2013 

uppfyller kraven bäst för den tilltänkta produkten bör en metod användas som bedömer hur väl grundkon-

ceptet uppfyller produktens huvudsakliga funktioner. En metod att göra detta med är en så kallad viktad 

konceptvalsmatris (Cross, 2008). 

 

Valet att använda en viktad konceptvalsmatris vid grundkonceptvalet baserar sig på att denna metod ger 

en objektiv bedömning av alla koncept. Alla personliga motiveringar och tankar sätts åt sidan, konceptet 

som uppfyller produktens krav bäst blir det som vidareutvecklas. 

 

De tre olika grundkoncepten på lyftverktyg utvärderas i en viktad konceptvalsmatris. De kriterier som 

utvärderas i den viktade konceptvalsmatrisen, tabell 5.2 är: 

 

 Säkerhet, tilldelas viktfaktor 0,25. Bedömer hur säkert lyftverktyget är mot klämskador vid 

gripning. Eftersom säkerheten alltid kommer i första hand tilldelas detta kriterium den högsta 

viktfaktorn.  

 

 Gripning av cylinderhuvud, tilldelas viktfaktor 0,20. Detta kriterium avser hur väl cylinderhuvu-

det grips med avseende på griptyp. Till exempel, om cylinderhuvudet grips med friktion eller en 

griptyp som bygger på cylinderhuvudets geometri. Vid utvärdering av detta kriterium har grip-

typens säkerhet mot att tappa cylinderhuvudet en stor roll. Enkelheten i hur cylinderhuvudet 

grips tas också i beaktande. Den höga viktfaktorn tilldelades eftersom detta är en av de huvud-

sakliga funktionerna på lyftverktyget. 

 

 Gripfunktionens flexibilitet, tilldelas viktfaktor 0,20. Med detta kriterium menas hur flexibelt 

lyftverktyget är när det kommer till att gripa de olika cylinderhuvudena. Om det krävs omställ-

ning av verktyget mellan de olika cylinderhuvudsmodellerna tas också med vid utvärdering. Då 

lyftverktygets huvudsakliga funktion är att kunna gripa så många olika cylinderhuvud som möj-

ligt tilldelas en relativt hög viktfaktor. 

 

 Centrering, tilldelas viktfaktor 0,17. Utvärderar hur lyftverktyget centreras på cylinderhuvudet i 

x-riktning. Detta kriterium är viktigt för lyftverktygets enkelhet och viktfaktorn  hamnar därmed 

över mitten av viktfaktorernas värden. 

 

 Gripfunktionens utmattningsresistens, tilldelas viktfaktor 0,13. Med detta avses hur slitstarkt 

lyftverktyget är vid kontaktytorna mellan lyftverktyg och cylinderhuvud. 

 

 Handtag/Styrning, tilldelas viktfaktor 0,05. Denna funktion utvärderar hur bra manövreringen av 

konceptet är. Eftersom denna funktion är lätt att justera till ett önskat utseende vid en vidare ut-

veckling sattes en låg viktfaktor. 

 

Tabell 5.2. Viktad konceptvalsmatris. Grundkoncept 3 är det bästa konceptet utifrån matrisen. 

 
 

Det högsta viktpoänget på kriteriet Gripning av cylinderhuvud  sätts på grundkoncept 2. Detta är till följd 

av att de uppblåsta bälgarna griper både med friktion och ett visst geometriskt grepp. Grundkoncept 1 

griper med friktion men det finns även en möjlighet till att utforma vissa geometriska gripfunktioner. 

Funktion: Uppgift: Utvärderad efter: Viktfaktor Poäng Poäng Poäng

Griptyp 

cylinderhuvud Gripa cylinderhuvudet Hur bra cylinderhuvudet grips 0,2 1,4 1,6 1,2

Gripfunktionens

flexibilitet

Gripa olika 

cylinderhuvuden

Verktygets enkelhet vid 

omställning 0,2 1,2 1,6 0,8

Gripfunktionens

utmattningsresistans Vara slittålig Gripfunktionens slittålighet 0,13 1,04 0,52 0,78

Handtag/styrning Manövrera lyftverktyget

Operatörens förmåga

att manövrera verktyget 0,05 0,35 0,35 0,3

Säkerhet Förebygga klämrisk

Hur väl klämrisken vid gripning

av cylinderhuvudet är bortbyggd 0,25 1 1,5 2,25

Centrering

Centrerar lyftverktyget

mitt på cylinderhuvudet

Svårighetsnivån att centrera

lyftverktyget på cylinderhuvudet 0,17 1,02 1,19 1,53

Totalt: 1 6,01 6,76 6,86
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Grundkoncept 3 griper endast med friktion och erhåller därför lägst betyg. Detta trots enkelheten i kon-

ceptets gripfunktion.  

 

Vid utvärdering av kriteriet Gripfunktionens flexibilitet erhåller grundkoncept 2 högst viktpoäng, detta till 

följd av att ingen omställning av luftbälgarnas utformning anses vara nödvändig för att kunna gripa olika 

cylinderhuvuden. Grundkoncept 1 kommer eventuellt att behöva ställas om beroende på cylinderhuvude-

nas olika geometrier på insug- och avgassidorna. Detta skulle eventuellt kunna göras relativt lätt genom 

att puckarnas byts ut. Grundkoncept 3 tilldelas lägst betyg då en omställning garanterat är nödvändig mel-

lan fyra respektive femcylindriga cylinderhuvud för att erhålla jämvikt i x-riktning, se figur 1.5. Omställ-

ning i detta fall skulle betyda att avståndet mellan luftcylindrarna behöver kunna justeras. Gummihylsor-

nas utformning behöver eventuellt också variera för att passa de olika cylinderhuvudena.   

 

Högst viktpoäng vid utvärdering av kriteriet Gripfunktionens utmattningsresistans tilldels grundkoncept 1 

på grund av att materialet i puckarna till största del endast kommer att komprimeras i den riktning som 

kraften från cylindern anbringas. Dock kommer en skjuvspänning att uppstå i puckarna till följd av cylin-

derhuvudets vikt. Grundkoncept 3 erhåller en lägre viktpoäng som resultat av att gummihylsorna först 

komprimeras i z-riktning, vilket leder till tryckspänning i x- och y-riktning, se figur 1.3, till följd av att de 

fyller ut hålet de är nersänkta i. Skjuvspänning i z-riktning kommer också uppstå i hylsorna på grund av 

cylinderhuvudets vikt. Den lägsta viktpoängen tilldelas grundkoncept 2 eftersom luftbälgens yta kommer 

i kontakt med skarpa bearbetningskanter. Detta utöver att bälgarna kommer att utsättas för både tryck och 

skjuvspänningar. 

 

Utvärdering av Handtag/Styrning är det kriterium som anses vara minst relevant för det slutgiltiga lyft-

verktyget. Grundkoncept 1 och 2 erhöll samma och högsta viktpoäng av de tre olika grundkoncepten. 

Denna tilldelning bygger på att dessa grundkoncept har tvåhandsgrepp, vilket gör verktyget lite lättare att 

manövrera. Således erhöll grundkoncept 3 lägst betyg då detta endast manövreras med en hand.  

 

Vid utvärdering av kriterium Säkerhet erhåller grundkoncept 3 högst viktpoäng på grund av att lyftverk-

tygets griprörelse sker helt inneslutet. Gummihylsorna är i injektor-/tändstiftshålen och kolven som rör 

sig ligger inuti luftcylinderns kammare. Klämrisken anses vara i stort sett obefintlig. Lägst viktpoäng till-

delas grundkoncept 1, eftersom klämrisk förligger både mellan puckar och cylinderhuvud och vid lyft-

verktygets luftcylinder. Grundkoncept 3:s viktpoäng hamnar i mitten eftersom det förekommer en kläm-

risk mellan luftbälg och cylinderhuvud. 

 

Den högsta viktpoängen vid utvärdering av Centrering erhåller grundkoncept 3 som resultat av att gum-

mihylsorna fungerar både som gripdon och centreringsdon. Ingen extrakonstruktion tillkommer för cen-

trering av lyftverktyget på cylinderhuvudet. Lägst viktpoäng erhåller grundkoncept 1 eftersom styrtappar-

na som centerar i injektor-/tändstiftshålen måste kunna röra sig i y-riktning då lyftverktyget griper. Posi-

tivt för denna centrering är omställningsmöjligheten med utbytbara plattor. Fördelarna med denna centre-

ring är att det går att anpassa styrlinjalerna så att dessa både centrerar i z-riktning och x-riktning. Negativt 

är att det är en extra konstruktionsdel.      

 

Utifrån de två koncept för hur lådan ska lyftas anses koncept-låda 1 vara det bästa. Anledningen till detta 

är att lyftet elimineras helt. Risken för att tappa en låda försvinner vilket leder till att risken för person-

skador samt skador på cylinderhuvudet minskar markant. Konstruktionen av ett lyftverktyg för att lyfta 

enbart cylinderhuvudet blir med största sannolikhet mer användarvänligt.   

 

Den viktade konceptvalsmatrisen ger att det bästa konceptet att vidarutveckla är grundkoncept 3. Re-

kommendationen gällande hur lådan ska lyftas är att använda koncept-låda 1. Resultatet av den viktade 

konceptvalsmatrisen presenteras för företaget. Rekommendationer att använda koncept-låda 1 framförs 

också. Företaget beslutar dock att grundkoncept 1 i kombination med koncept-låda 2 ska vidareutvecklas. 

Argumentet för att inte vidarutveckla grundkoncept 3 är att detta blir för komplicerat vid omställning. 

Komplexiteten uppstår både på grund av att avståndet mellan injektorbrunnana/tändstiftshålen skiljer sig 

mellan cylinderhuvuden för fyra- och fem-cylindriga motorer och att hålens geometrier skiljer sig från 

varandra vilket kan leda till att flera olika gummihylsor behövs. Grundkoncept 2 anses vara ömtåligt, 

detta  på grund av luftbälgens kontakt med vassa geometrier. Grundkoncept 1 väljs som det grundkoncept 

att vidareutveckla till följd av dess enkla omställningsmöjligheter. Att vidareutveckla konceptet-låda 1 

anser företaget medföra för mycket ombyggnad av arbetsstationen. Företaget anser att konceptet-låda 2 är 

en bra och smidig lösning på hur lådan ska lyftas.  
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5.3 Vidareutveckling, konstruktion och utvärdering av slutgiltigt koncept 

Vid konstruktion av det slutgiltiga konceptet utifrån grundkoncept 1 byts styrtapparna ut mot styrlinjaler-

na från grundkoncept två. Detta görs till följd av att styrtapparna måste kunna röra sig i y-riktning då lyft-

verktyget öppnar och stänger, vilket gör konstruktionen av styrtapparna väldigt komplicerad. Konstrukt-

ionen med att ha utbytbara plattor där styrlinjalerna är fästa behålls. För att få puckarna att trycka på rätt 

höjd på de olika cylinderhuvudsmodellerna justeras detta med hjälp av höjden på styrlinjalerna. 

5.3.1 Konstruktion av puckar 

En analys av cylinderhuvudenas olika måttsättning och geometrier genomförs för att kunna dimensionera 

de tilltänkta puckarna, se tabell 5.3. 

 

Tabell 5.3. Beräkning av puckarnas längd och luftcylinders minimala slaglängd . 

Modell av cy-

linderhuvud 
𝑏in 

(mm) 

Pucklängd 

insug (mm) 
𝑏av 

(mm) 

Pucklängd avgas 

(mm) 

b 

(mm) 

Spel 

(mm) 

Slaglängd 

A 57 77 47 67 175 50 194 

B 30 50 24 44  

55 

178 50 144  

150 C 15 35 37 57 205 50 142 

D 35 55 23 43 191 50 148 

 

I tabell 5.3 betecknar Pucklängd insug respektive Pucklängd avgas puckarnas uppskattade längd. Läng-

den beräknas utifrån 𝑏in och 𝑏av, se figur 1.3, med en frigång på 20 mm mellan cylinderhuvudets största 

bredd och puckarna, figur 5.6. Frigången gör att puckarna kan komprimeras utan att lyftverktygets armar 

kolliderar med cylinderhuvudet. Måttet Slaglängd innefattar den slaglängd som en verkande cylinder be-

höver ha för att lyftverktyget ska kunna öppna så mycket att det kan sänkas ner över cylinderhuvudets 

bredaste del. Måttet Slaglängd beräknas som summan av de tilltänkta puckarnas längd och konstanten 

spel. För att lyftverktyg ska kunna sänkas ner över cylinderhuvudet behövs ett mellanrum mellan cylin-

derhuvud och puckarna, detta mellanrum betecknas spel och har längden 50 mm, se figur 5.6. 

 

 
Figur 5.6. Vänster: Gripet cylinderhuvud.. Höger: Släppt cylinderhuvud. 

 

Vid analys av cylinderhuvudenas olika måttsättning och geometrier, se tabell 5.3, dras slutsatsen att cy-

linderhuvud A skiljer sig så pass mycket från cylinderhuvud B, C och D att denna modell behöver ett eget 

lyftverktyg. Denna slutsats bygger på det faktum att cylinderhuvud A behöver ha en luftcylinder med en 

slaglängd på cirka 200 mm medan cylinderhuvud B, C och D behöver en cylinder med slaglängd på cirka 

150 mm.   

 

Cylinderhuvud B, C och D 
Vid analys av cylinderhuvudena B, C och D:s olika geometrier på insug- respektive avgassida dras slut-

satsen att puckar som har en rund tvärsnittsarea med en diameter motsvarande 50 mm och avståndet 230 

mm ifrån varandra i x-riktning kan användas på avgassidan på samtliga tre  modeller. Vid  identifiering av 

var på cylinderhuvudena som puckarna ska trycka, strävas det efter att puckarnas avstånd till varandra är 

så långt som möjligt i x-riktning. Detta bidrar till att den eventuella snedbelastningen på lyftverktyg som 

kan uppkomma, om cylinderhuvudet inte grips rakt över dess tyngpunkt, minimeras. Analysen visar även 

att samtliga tre modeller erfordrar puckar med olika tvärsnittsarea för att kunna gripas på insugsidan, se 

figur 5.7. Begränsningar vid identifiering av lämpliga kontaktytor mellan cylinderhuvud och puck i z-

riktning till följd av styrmallens tjocklek är att avståndet mellan cylinderhuvudets undersida och trycky-

tans nedre kant inte är mindre än 20 mm. Kontaktytan bör även vara relativt plan men mindre geomet-

riska skillnader är försumbara. 
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Figur 5.7. Måttsättning av samtliga puckar. 

 

På cylinderhuvud B identifieras lyftytor med tvärsnittsarea 38 x 33 mm och ett avstånd mellan varandra 

motsvarande 281 mm. Cylinderhuvud D:s lyftytor har en cirkulär tvärsnittsarea med diameter 40 mm och 

avståndet mellan varandra motsvarande 260 mm. På cylinderhuvud C:s insugsida existerar inga plana 

ytor. Detta leder till att en lyfthylla konstrueras, se figur 5.7. Lyfthyllan kommer att gripa cylinderhuvudet 

utifrån dess geometri och inte med friktion. Ett lämpligt material att tillverka lyfthylla i är robalon som är 

en polyetenplast med låg friktionskoefficient samt hög slitstyrka. Materialet är lätt att mekaniskt bearbeta 

och används i industrin till slitagedelar så som kedjetransportörer och glidprofiler (Christianberner, 2013). 

Robalon är ett hårt material men ändå mjukare än aluminium. Detta gör att lyfthyllan inte kommer att 

skada cylinderhuvudet vid låga tryckbelastningar.   

 

Ett förslag från Hansson (2013), är att puckarnas friktionsbringande del tillverkas i materialet Polyuretan-

gummi (PUR). Hårdheten för PUR kan tillverkas steglöst vilket gör att framställning av ett material mjukt 

som gummi eller hårt som plast kan framställas, samt allt där emellan. Vid framställning av PUR kan 

materialegenskaperna varieras i stort sett hur som helst genom att blanda i olika sorters fyllmedel, fibrer 

eller andra polymerer (UW-ELAST, 2005). Vid användning av PUR som friktionsanbringande material 

bör en relativt mjuk PUR användas. Hårdheten på PUR mäts i Shore, högre Shore-värde innebär hårdare 

material. Hårdheten bör ligga runt 60 Shore, enligt Johansson (2013).  

 

Avgaspuckarna för cylinderhuvud B, C och D samt insugspuckarna för cylinderhuvud B och D modelle-

ras i aluminium utifrån måttsättningen i figur 5.7, med förändringen att en PUR-skiva vulkas fast på en 

ände, se figur 5.8. PUR-skivans tjocklek t ansätts till 25 mm och ingår i puckarnas totala längd. 

 

 
Figur 5.8. De tre olika insugspuckarna, modellerade i ProE. 
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Rekommendation från Johansson (2013) för materialet utifrån den antagna utformningen är: 

 

 Max töjning 휀, på grund av tryckspänning får ej överskrida 0,1. 

 

 Polyuretan med hårdheten 60 Shore kan antas ha en elasticitetsmodul E, motsvarade  6 MPa. 

 

 För att undvika utmattning av materialet bör tryck-/dragspänning ej överstiga 1,84 MPa. 

 

 Skjuvtöjningen i materialet som är förhållandet mellan deformation och tjocklek vid skjuvspän-

ning bör vara mindre än 0,1 för att undvika utmattning. 

 

I figur 5.9 är den statiska friktionskoefficienten µ mellan polerat stål och PUR angivet med linje C. Då 

detta är det närmsta alternativet till aluminium i tabellen används dessa mätdata för att ansätta en frikt-

ionskoefficient mellan aluminium och PUR. Detta anses vara ett konservativt antagande då maskinbear-

betad aluminium har en yta med lägre ytfinhet jämfört med polerat stål vilket ger en högre friktionskoef-

ficient vid skjuvbelastning. I tabellen saknas uppmätt data för PUR med hårdheten 60 Shore. Osäkerheten 

om förhållandet mellan hårdhet och friktionskoefficient fortsätter att uppträda linjärt för PUR, som är 

mjukare än 70 Shore, leder till att friktionskoefficienten för det mjukaste uppmätta PUR används. Denna 

friktionskoefficient är cirka 1. Det bör poängteras att uppmätning av  friktionskoefficienterna sker under 

optimala förhållanden, vilket innebär torra och rena ytor, samt inga yttre negativt påverkande faktorer så 

som temperatur och luftfuktighet.  

 

 
Figur 5.9.  Friktionskoefficient mellan Polyuretan och A = Nylon, B = Polyuretan och C = Polerat stål 

(UW-ELAST, 2005).  

 

Att beräkna eller uppskatta friktionen mellan Polyuretan och ett annat material anses vara väldigt kom-

plext. Till följd av detta bör friktionskoefficienten ansättas med försiktighet, enligt Johansson (2013). Det 

valda värdet 1 på friktionskoefficienten halveras för att ytterligare vidta försiktighet vid uppskattning av 

friktionskoefficienten. Det ansatta värdet för µ vid kommande beräkningar är därför 0,5. 

 

Erforderlig kraft som varje puck måste trycka med på cylinderhuvudet beräknas genom friläggning och 

uppställning av jämviktsekvationer för en av de fyra puckarna. Symmetri ger att samma kraft kommer att 

verka på samtliga puckar. Jämviktsekvationerna ger att med en fjärdedel av cylinderhuvudets massa och 

friktionskoefficienten 0,5 blir den tryckande kraften 123 N. Kraften multipliceras med den önskade sä-

kerhetsfaktorn 2, den tryckande kraften per puck blir då 245 N.   

 

För att kunna utvärdera om de konstruerade puckarnas geometrier uppfyller Johanssons (2013), rekom-

mendationer, beräknas den minsta erforderliga tvärsnittsarea för att uppfylla varje enskild rekommendat-

ion. Arean för den största av dessa tvärsnittsareor, är den minimala tvärsnittsarea som de konstruerade 

puckarna måste ha för att samtliga rekommendationer ska vara uppfyllda. 

Beräkningarna som uppfyller Johansson (2013), rekommendationer är: 
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En beräkning av den minsta tvärsnittsarea som en PUR-skiva med tjockleken 25 mm kan ha för att töj-

ningen till följd av tryckspänning inte ska bli större än 0,1 beräknas med ekvation 5.1 och ekvation 5.2 

(Sundström, 2008). 

휀 =  
𝛿

𝐿0

          (5.1) 

 

𝛿 =  
𝐹𝐿0

𝐸𝐴
          (5.2) 

 

I ekvationerna 5.1 och 5.2 betecknas verkande kraft som F, längden på det beräknade objektet 𝐿0 som i 

detta fall blir PUR-skivans tjocklek, objektets tvärsnittsarea A, elasticitetsmodulen E för objektets materi-

al, 𝛿 deformation och töjning 휀. Ekvation 5.1 och ekvation 5.2 ger att den minsta erforderliga tvärsnittsa-

rea för PUR-skivan i toppen på en puck är 408 mm2. 

Beräkning av den minsta tvärsnittsarea som en PUR-skiva kan ha för att tryckspänning inte ska bli större 

än 1,84 MPa, vilket kan leda till utmattning, beräknas med verkande kraft och gränsen för maximal tryck-

spänning. Minimal tvärsnittsarea beräknas till 133 mm2. 

 

Rekommendationen att förhållandet mellan deformation och tjocklek inte bör överstiga 0,1 vid skjuv-

spänning ger i figur 5.10 maximala skjuvspänningen 𝜏, som verkar på PUR-skivan med hårdhet 60 Shore 

är 0,1 MPa. 

 

 
Figur 5.10. Skjuvspänning i förhållande till töjning för olika hårdheter för PUR(UW-ELAST, 2005). 

 

Det bör uppmärksammas att figur 5.10 påvisar att förhållandet mellan skjuvspänning och deformat-

ion/tjocklek inte uppvisar ett linjärt beteende. Skjuvspänningsgränsen som fastställs ur figur 5.10 är ett 

uppskattat värde, som enligt Johansson (2013) är rimligt. 

 

Den minsta erforderliga arean på en PUR-skiva för att skjuvspänningarna inte ska leda till utmattning 

beräknas med τ = F 𝐴⁄  (Sundström, 2008) där F är verkande kraft, vilket i detta fall är en fjärdedel av 

cylinderhuvudets massa multiplicerat med tyngdaccelerationen g. Detta ger att den minsta arean för en 

PUR-skiva är 1227 mm2. Utifrån beräkningarna gjorda för de minsta erforderliga tvärsnittsytorna för att 

uppfylla Johanssons (2013), rekommendationer, dras slutsatsen att måttsättningen av de konstruerade 

PUR-skivorna är teoretiskt godtagbara ur  hållfasthetssynpunkt. Detta då den minsta arean för att uppfylla 

samtliga rekommendationskrav är 1227 mm2 och den minsta arean för de designade puckarna är  

1254 mm2, som representeras av den rektangulär PUR-skiva med måttan 38 x 33 mm. 
 

Det bör även uppmärksammas att belastningscykeln på en puck är uppskattningsvis 80 gånger i veckan, 

detta ger cirka 37600 belastningar på tio år. Utifrån detta dras slutsatsen att risken för utmattning är låg. 
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Cylinderhuvud A 
För att undvika två totalt olika konstruktioner av lyftverktyg, till följd av att ett lyftverktyg för cylinder-

huvud A behöver ha en luftcylinder med en slaglängd motsvarande 200 mm, tas beslutet att istället för att 

gripa cylinderhuvud A med friktion utnyttjas samma lyftteknik som framgår i figur 4.9. Detta innebär att 

cylinderhuvudet lyfts genom att två lyfthyllor liknande den för cylinderhuvud C:s insugssida sluts runt 

cylinderhuvudet till ett fast läge. Då verktyget höjs vilar cylinderhuvudet på hyllorna och kan lyftas, se 

figur 5.11. 

 
Figur 5.11. Vänster: Cylinderhuvud A gripet med lyfthyllor. Höger: Cylinderhuvud släppt.  

 

Till följd av att cylinderhuvudet lyfts med lyfthyllor minskar kravet på luftcylinderns slaglängd till 150 

mm. Detta till följd av att hyllorna är smalare än puckarna för cylinderhuvud B, C och D. Luftcylindern 

bör dock verka mellan olika lägen och inte tryck på detta verktyg. Dessutom ökar avståndet från lyftverk-

tygets lägsta punkt till cylinderhuvudets undersida vid gripning av cylinderhuvudet eftersom hyllorna 

greppar cylinderhuvudet högre upp än vad puckarna gör vid gripning av cylinderhuvud B, C och  

D. Detta gör att armarna på lyftverktyget  som puckarna respektive lyfthyllorna är fästa på kommer att 

variera i längd. Det som skiljer de två konstruktionerna åt är olika längd på profilerna där puckar respek-

tive lyfthyllor monteras samt att luftcylindern verkar på tryck respektive läge för de två lyftverktygen.  

 

För att säkerhetsställa att lyfthyllorna placeras på rätt avstånd från cylinderhuvudets tyngdpunkt i x-

riktning vid lyft, utformas lyfthyllan på insugsidan efter cylinderhuvudets geometri, se figur 5.12.   

 

 
Figur 5.12. Cylinderhuvud A sett uppifrån. 

 

Lyfthyllan på avgassidan designas som en slät hylla. Att lyfthyllorna är långa i x-riktning eftersträvas, 

detta för att minimera den utstickande delen av cylinderhuvudet som bidrar till att cylinderhuvudet kan 

tippa. Hyllornas dimensionering framgår i figur 5.13 och figur 5.14. 

 



Institutionen för teknik och samhälle   

HÖGSKOLAN I SKÖVDE  Examensarbete 2013 

 

Friberg & Gustavsson 24 23 maj 2013 

 
Figur 5.13. Måttsättning av lyfthylla avsedd för insugsida vid lyft av cylinderhuvud A. 

 

 
Figur 5.14. Måttsättning av lyfthylla avsedd för avgassidan vid lyft av cylinderhuvud A.  

 

Lyfthyllorna konstrueras förslagsvis i robalon och förstärks i botten av stål eller aluminium. Detta dels för 

att säkerställa att plasticering inte uppstår till följd av cylinderhuvudets vikt och dels föra att kunna fästa 

hyllorna på lyftverktyget. 

 

5.3.2 Konstruktion av styrlinjaler 

Styrlinjalernas två funktioner är att centrera lyftverktyget i x- och z-riktning. Utifrån styrlinjalernas utse-

ende på grundkoncept 3, se figur 5.2, vidareutvecklas styrlinjaler som är mer specifika för de cylinderhu-

vudsmodellerna som ska lyftas. Förslagsvis tillverkas även styrlinjalerna i robalon, till följd av dess ka-

raktäristika egenskaper.  

 

Cylinderhuvud B, C och D 
För att kunna konstruera styrlinjalerna utefter cylinderhuvudena analyseras vissa mått på dessa. För varje 

cylinderhuvud uppmäts avståndet mellan cylinderhuvudets högst belägna punkt i z-riktning och det högst 

belägna planet som kan användas som glidyta i y-riktning till styrlinjalerna, detta mått benämns 𝐻g, se 

figur 5.15. Avståndet från de tilltänka styrlinjaleras glidyta och understa kanten på cylinderhuvudet mäts, 

detta avstånd benämns 𝐻l. På varje cylinderhuvud identifieras geometrier på toppen som kan styra lyft-

verktyget i x-riktning med hjälp av styrlinjalerna. Avståndet från dessa geometrier till cylinderhuvudets 

uppskattade centrumplan mäts och benämns 𝑆v respektive 𝑆h. Beskrivning av måttsättning visas i figur 

5.15.   
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Figur 5.15. Måttsättning av cylinderhuvud B för att kunna konstruera styrlinjaler. 

 

Styrlinjalernas design och måttsättning visas i figur 5.16. Styrlinjalernas placering i x-riktning utifrån 

lyftverktygets centrumlinje utgår ifrån de olika cylinderhuvudenas mått som framgår i tabell 5.4.  Styrlin-

jalernas höjd 𝐻𝐿 , beräknas utifrån måttsättningen på cylinderhuvud C, då detta är det cylinderhuvud som 

är högst. Utifrån måttsättningen av styrlinjalen för cylinderhuvud C måttsätts de andra. Detta gör att vid 

en gemensam infästning i z-riktning på lyftverktyget av styrlinjalerna trycker samtliga puckars underkan-

ter 20 mm från respektive cylinderhuvuds undersida. 

 

 
Figur 5.16. Måttsättning av styrlinjaler. 

 

Tabell 5.4. Avstånd på cylinderhuvud B, C och D som bestämmer styrlinjalernas placering. 

Cylinderhuvud 𝑆v 

(mm) 

𝑆h 

(mm) 

𝐻g 

(mm) 

𝐻l 

(mm) 

Frigång 

(mm) 
𝐻L 

(mm) 

𝐿L 

(mm) 

B 64 103 24 126 62 86  

265 C 78 87 25 177 9 34 

D 55 52 21 126 65 86 

 

Styrlinjalernas längd, 𝐿L, beräknas utifrån det cylinderhuvud som har den bredaste ytan där styrlinjalerna 

är tänkta att glida och pucklängden för insugsidans puck på cylinderhuvudet. Detta gör att styrlinjalerna 

alltid ligger på glidplanen då lyftverktyget placeras på cylinderhuvudena. 

 

Cylinderhuvud A 
Den enda funktionen med styrlinjalerna för cylinderhuvud A är att anpassa lyftverktyget i z-riktning. 

Detta till följd av att lyfthyllan för insugsidan är utformad efter geometrin på cylinderhuvudet, vilket gör 

att lyftverktyget är centrerat i x-riktning. Eftersom cylinderhuvud A  grips med ett eget verktyg är styrlin-

jalernas höjd inte av intresse, dessa konstrueras så låga som möjligt. Styrlinjalernas måttsättning är bredd 

20 mm i x-riktning, höjd 47 mm z-riktning och längd 272 mm y-riktning.   
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5.3.3 Luftcylinder 

Utifrån det beräknade värdet för den tryckande kraften motsvarande 245 N på varje puck och en frilägg-

ning av cylinderhuvudet där N är reaktionskraften till de tryckande krafterna, se i figur 5.17., ger detta att 

en luftcylinder med en dragande kraft motsvarande 490 N behövs. Detta då två puckar verkar på varje 

sida av cylinderhuvudet. Luftcylindern behöver ha en slaglängd motsvarande 150 mm, tabell 5.3.  

 

 
Figur 5.17. Friläggning av cylinderhuvud B, då detta grips av lyftverktyget. 

 

Verktygsföretaget, FESTO’s standardcylinder DNC-40-150-PPV-A, se figur 5.18 uppfyller båda kraven 

(FESTO, 2013). Vid infästning av en lyftcylinder bör luftcylinderns kolv ej vara fast inspänd då detta kan 

leda till slitage som i sin tur leder till läckage inuti luftcylindern. Detta förhindras genom att använda led-

lagrade infästningar,  A och B, vid montering av lyftcylindern, se figur 5.18.  

  
 

 

Figur 5.18. Luftcylinder med ledlagrade infästningar som  

gör att moment inte uppstår i cylindern (FESTO, 2013). 

5.3.4 Aluminiumprofiler 

Genom konsultering med Hansson (2013), beslutas det att konstruera lyftverktyget i aluminiumprofiler 

tillverkade av Aluflex. Valet att tillverka lyftverktyget i aluminiumprofiler görs på grund av att det ger en 

lätt konstruktion med stor flexibilitet då det är lätt att justera samt montera på flera komponenter i profi-

lernas längsgående skåror. Aluminiumprofilernas utformning gör också att material sparas, eftersom pro-

filerna ej är solida. Standardprofilen, profil 8 40 x 40 väljs ur deras sortiment, se figur 5.19. Profilerna är 

tillverkade i naturanodiserad aluminium. Materialdata samt hållfasthetsegenskaper för profiltypen kan ses 

i tabell 5.5 (Aluflex, 2013). 

 
Figur 5.19. Aluminiumprofil Profil 8 40 x 40. Ej globalt koordinatsystem (Aluflex, 2013). 
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Tabell 5.5. Materialdata samt egenskaper för Profil 8 40 x 40,( Aluflex, 2013). Ritkingar för tröghetsmo-

ment och böjmoment utgår från koordinatsystemet i figur 5.19. 
 

Beteckning: Enhet: Värde: 

Tvärsnittsarea m2 9,16 · 10−4 

Vikt per längdenhet kg/m 2,47 

Tröghetsmoment i z-riktning, 𝐼z    m4 1,93 · 10−8 

Tröghetsmoment i y-riktning, 𝐼y    m4 1,396 · 10−7 

Tröghetsmoment i x-riktning, 𝐼x    m4 1,396 · 10−7 

Böjmotstånd i x-riktning, 𝑊x    m3 6,98 · 10−6 

Böjmotstånd i x-riktning, 𝑊y    m3 6,98 · 10−6 

Elasticitetsmodul, E GPa 70 

Resttöjningsgräns, 𝑅p0,2 MPa 195 

Brottsgräns, 𝑅m MPa 245 

Skjuvmodul, G GPa 25 

 
För att koppla samman vinkelräta skarvar mellan profilerna väljs förbandet ”Automatic - Fastening Set” 

från Aluflex. Detta förband väljs eftersom det klarar stora belastningar samt är justerbart vid montering. 

Förbandet består av tre delar, se figur 5.20, hylsa med utvändig gänga märkt A, M6 skruv med hållfast-

hets klass 10.9 märkt B samt en glidmutter märkt C. Rekommenderat åtdragningsmoment för M6-skruven 

är 14 Nm (Aluflex, 2013).  

 
Figur 5.20.  Delar samt montering av Automatic- Fastening Set (Aluflex, 2013). 

 

Ett monterat förband kan belastas med en dragande kraft på 5000 N/skruv. Denna belastning har en sä-

kerhetsfaktor större än 2 mot begynnande plasticering (Aluflex, 2013). En något förenklad beräkning av 

det maximala moment som ett förband bestående av två uppsättningar av hylsa, skruv och glidmutter kan 

belastas med beräknas utifrån den axiella kraften som uppstår i skruvarna till följd av det rekommende-

rade åtdragningsmomentet för dessa. Den axiella kraften beräknas med ekvationerna 5.4, 5.5 och 5,6 

(Olsson, 2006). 

 

𝐹ax =
𝑀åtdr,tot

[𝑟2 tan(𝜌 + 𝜑) + 𝑟u𝜇u]
          (5.4) 

 

tan(𝜌) =
𝜇g

cos(𝛼)
          (5.5) 

 

tan(𝜑) =
𝑃

𝜋𝑑2

          (5.6) 

 

Ekvationernas ingående variabler och värden förklaras i tabell 5.6. Då friktionskoefficienten mellan de 

ingående materialen är okänd, görs förenklingen att denna ansätts till 0,15 mellan alla ingående ytor i 

beräkningarna. 
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Tabell 5.6. Förklaring och värde på samtliga ingående variabler i ekvationerna 5.4, 5.5 och 5.6 (Olsson, 

2006). 

Variabel: Förklaring: Värde: 

𝑀åt (Nm) Åtdragningsmoment 14 

𝑑2 (mm) Skruvens diameter 5,35 

𝑟2 (mm) Skruvens radie 2,675 

𝑟u (mm) Medelradie mellan skruvens skalle och underlag 4 

µu Friktionskoefficient mellan skruv och underlag 0,15 

µg Friktionskoefficient mellan skruvens och mutterns gängor 0,15 

α (°) Gängans delprofil vinkel 20 

P (mm) Gängans stigning 1 

ρ(°) Gängans friktionsvinkel - 

𝜑(°) Gängans stigningsvinkel - 

 

Ekvation 5.5 och 5.6 insatta i ekvation 5.4 ger att den axiella kraften som  uppstår  i skruvarna är 11,3 

kN/skruv. Kraften från två skruvar ger på en yta som motsvarar tvärsnittet av en profil, se figur 5.21, upp-

hov till en spänning motsvarande 17,7 MPa. 

 

   
Figur 5.21. Vänster: A är ytan där spänningar uppstår till följd av axialkraften i skruvarna (Aluflex, 

2013). Höger: Spänningen fördelad över ytan. 

 

Detta ger förenklat att en spänning som resultat av ett verkande moment på skruvförbandet inte får över-

stiga 17,7 MPa, då detta skulle resultera i att skruvförbandet börjar glappa. Spänning motsvarande ±17,7 

MPa utifrån ett verkande moment skulle uppstå i ytornas övre och undre kant, se A i figur 5.22. Spän-

ningen utifrån det verkande momentet räknas om till en tryckande och en dragande spänning, B, se figur 

5.22. Den tryckande och dragande spänningens värde är cirka ±8,7 MPa vilket är hälften av den maximala 

spänningen från momentet, A. 

 

 
Figur 5.22. Beräkning av en tryckande och en dragande kraft C, utifrån ett spänningstillstånd till följd av 

ett verkande moment. Figurerna är ej skalenliga.  

 

Från de beräknade tryck- och dragspänningarna och tillhörande ytor som de verkar på, beräknas en tryck-

ande respektive dragande kraft i mitten av ytorna, se C i figur 5.20. Krafterna beräknas med 𝐹 = 𝜎𝐴, där 

F representerar verkande kraft, 𝜎 representerar spänning och A är yta (Sundström 2008). Krafterna mots-

varar ±5,66 kN. Krafterna och sträckorna från dessa till profilens centrum ger ett moment motsvarande 
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249 Nm. Med en säkerhetsfaktor 2 mot att glapp uppstår ger detta att det maximala moment som ett 

skruvförband får belastas med är 124,5 Nm.  

 

Vid utvärdering av modellens skruvförband kommer detta värde att vara det maximalt tillåtna moment på 

en skarv mellan två profiler. Detta är ett konservativt sätt att beräkna det maximala momentet som ett 

skruvförband kan belastas med, vilket anses vara nödvändigt eftersom detta värde ligger till grund för om 

skruvförbanden kan antas vara stela vid FE-analyser.  

5.3.5 Linjärstyrningar 

För infästning av de två lyftverktygsdelarna till varandra väljs linjärstyrningar, eftersom dessa klarar av 

att ta relativt stora moment samt ger en i stort sett glappfri infästning. Utifrån en förenklad överslagsbe-

räkning av det moment som kommer att verka på en linjärstyrning blir det verkande moment cirka 50 

Nm. Med en säkerhetsfaktor 2 mot begynnande plasticering ger detta att linjärstyrningen bör tåla minst 

100 Nm. Items CU 43-21 linjärstyrning (Aluflex, 2013), se figur 5.23, klarar ett moment runt x-axeln 

motsvarande 210 Nm, runt z-axeln 108,7 Nm och runt y-axeln 23,7. Huvudmått för linjärstyrning CU 43-

21 kan ses i figur 5.24. 

 

 
 

Figur 5.23. Linjärstyrning CU 43-21 (Aluflex, 2013). 
 

 
 

Figur 5.24. Huvudmått för linjärstyrning CU 43-21(Aluflex, 2013). 
 

I figur 5.23 är  linjärstyrningens skena markerad med A och linjärstyrningens vagn markerad B. 

5.4 3D-Modellering av lyftverktyg för cylinderhuvud 

Lyftverktyget för cylinderhuvud B, C och D modelleras i två delar. En rörlig samt en fast del, den rörliga 

delen löper inuti den fasta delen då detta anses minimera klämrisk vid användning av verktyget. Den rör-

liga delen är den del som trycker på avgassidan på alla modeller av cylinderhuvuden, det är även denna 

del som är riktad ifrån operatören vid användning av lyftverktyget. En bredd av 400 mm i x-riktning väljs 

för verktygets fasta del, detta för att kunna trycka på samtliga identifierade greppytor på cylinderhuvude-

nas insugsida. 
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För att kunna bestämma den totala höjden på verktyget konstrueras först en gemensam infästning för styr-

linjalerna, se figur 5.25.  

 

 
Figur 5.25. De olika komponenterna för styrlinjalerna. 

 

Infästningen är uppbyggd av två delar, detta för att tillåta byte av styrlinjaler på ett enkelt sätt. Del A är  

en 8 x 120 x 400 mm stor platta tillverkad av aluminium. Denna del skruvas fast i den fasta delen av verk-

tyget, byggt av aluminiumprofiler. Till följd av att linjärstyrningsskenan är 3 mm högre än  aluminium-

profilerna modelleras en urfräsning på platta A:s ovansida som tillåter montage av linjärstyrningens 

skena. Del B är den utbytbara plattan vilket styrlinjalerna märkta D är monterad på, denna platta har 

samma dimensioner och material som platta A. Platta B monteras ihop med platta A med hjälp av två 

skruvar. För att förhindra att del B monteras felaktigt sitter ett styrstift märkt C, monterat i denna platta. 

Totalhöjden på de två plattorna samt styrlinjalerna för cylinderhuvud C som har den styrande höjden 𝐻L, 

tabell 5.4,  fås till 50 mm. Detta ger en totalhöjd för verktyget på 247 mm för att träffa önskade klämytor i 

z-riktning.  

 

Längden på den fasta delen av verktyget i y-riktning bestäms utifrån luftcylinderns slaglängd och längden 

på linjärstyrningens vagn. Total längd på den fasta delen blir 440 mm, se figur 5.26, vilket gör att verkty-

get kan utnyttja luftcylinderns fulla slaglängd. 

 

 
Figur 5.26. Fast del på verktyget. 

 

Bredden på den rörliga delen av verktyget i x-riktning blir 245 mm, detta eftersom linjärstyrningen ska få 

plats mellan den fasta och den rörliga delen. Då bredden på den rörliga delen är för liten för att kunna 

träffa de önskade gripytorna på cylinderhuvudenas avgassidor, ökas bredden till 310 mm vid den del där 

puckarna monteras, se figur 5.27. Längden i y-riktning på den rörliga delen blir 290 mm, detta för att få 

önskad slaglängd på verktyget. Ytterligare en profil monteras mellan de två längsgående profilerna i y-

riktning för att förstärka verktyget, se figur 5.27. 
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Figur 5.27. Rörlig del på verktyget. 

 

Infästning av luftcylindern är önskvärd inuti strukturen för att spara plats samt minimera moment vid 

gripning. Detta är ej möjligt då luftcylinderns dimensioner inte tillåter detta. Därför konstrueras två fästen 

mellan luftcylinder och profiler som tillåter montering över strukturen. I figur 5.28 ses infästning mellan 

pistong, A i figur 5.16 och profil. I figur 5.29 ses infästning mellan lyftcylinderns kolv, B i figur 5.18 och  

profil. 

 
Figur 5.28. Fästen mellan luftcylinderns pistong och aluminiumprofil. 

 

 
Figur 5.29. Fäste mellan luftcylinderns kolv och aluminiumprofil. 
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Cylinderhuvud B, C och D har samma greppytor  på avgassidan och därför konstrueras endast ett fäste för 

puckarna för denna sida, se figur 5.30. Fästet monteras på aluminiumprofilen genom att två styrstift förs 

in i aluminiumprofilens skåra som löper i x-riktning och skruvas sedan fast med en skruv vinklerätt mot 

styrstiftet i y-riktning. 

 

 
Figur 5.30. Fäste för puckar som klämmer på avgassidan på cylinderhuvud B, C, och D. 

 

Utformningen av de utbytbara puckhållarna är likvärdig den för avgassidan men skiljer sig åt i dimension. 

Montering sker på samma vis som för avgassidan, se figur 5.31.  

 

 
 

 
Figur 5.31. 2D-ritning och 3D-modeller av fästen för de olika puckarna på insugssidan till cylinderhuvud 

B, C och D, uppräknade från vänster till höger.   
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Vid diskussion med Hansson (2013) angående företagets val av koncept för lyft av låda anses en fjäderbe-

lastad  rem/lina vara för dyr att tillverka. Beslutet tas att polyesterband utan fjäderkonstruktion ska an-

vändas, vilket resulterar i att två enkla infästningar av stål konstrueras; en infästning för banden samt en 

infästning för upphängning av krok när denna ej används, se figur 5.32 och 5.33. Montering av dessa in-

fästningar sker med två skruvar vardera i aluminiumprofilernas längsgående spår i y-riktning. 

 

Polyesterbanden som väljs har en bredd motsvarande 47 mm och tål cirka 2600 kg i belastning (Lyfta, 

2013). Banden är överdimensionerade för sin uppgift men väljs då en större bredd anses ge ett stabilare 

lyft av lådan. För att fästa polyesterbandet vid krok samt infästningen väljs spännet ”Snap lash” (Lyfta, 

2013). Detta spänne tål en belastning motsvarande 1500 kg.  

  
Figur 5.32. Infästning för band. 

 

 

  
Figur 5.33. Infästning för upphängning av krok. 

 

Kroken är tillverkad av 6 mm rundstång i stål. Krokens utformning samt dimensioner gör att den griper så 

brett som möjligt i lådans utskurna handtag.  Att krokens gap är 30° vinklat gör att denna kilar sig fast i 

lådans handtag när lyftet sker, se figur 5.34.  

 

 
Figur 5.34. Krok för lyft av låda. 
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En överslagsberäkning görs av vilken kraft som infästningen av bandet samt krok kan belastas med innan 

begynnande plasticering uppstår. För beräkningarna används materialegenskaperna för  konstruktionsstål 

som har en plasticeringsgräns motsvarande 240 MPa (Sundström, 2008). Beräkningarna påvisar att både 

infästningen och kroken kan belastas med en kraft fyra gånger så stor som den anbringande kraften från 

emballaget. Utifrån detta anses inte vidare hållfasthetsberäkningar nödvändiga på dessa komponenter.  
 

Handtag för manövrering av lyftverktyget är de som sitter på huvudkoncept 1, se figur 5.1. Vissa modifi-

kationer görs utifrån ett önskemål från företaget att vinkla handtagen för att få en bättre axelposition, ur 

en ergonomisk synvinkel, vid lyft då händerna är vid axelhöjd. Handtagen består av en platta som skruvas 

fast med två skruvar i profilernas längsgående spår i y-riktning, samt rör med en diameter på 25 mm som 

är fastsvetsade på plattan, se figur 5.35.  

  
Figur 5.35. Handtag för manövrering av verktyg. 

 

Sammansättning av samtliga ingående komponenter för den fasta delen kan ses i figur 5.36. Där A är lin-

järstyrningens skena, B är styrlinjaler plus infästning för dessa, C är infästning av cylinderns pistong och 

D är infästning samt puckar för klämning på cylinderhuvudets insugssida. Positionering av infästning för 

luftcylinderns pistong på denna del görs då utstick av luftcylindern mot operatören ej är önskvärt ur en 

säkerhetssynpunkt, då detta kan bidra till skärskador samt att operatören kan fastna med sina kläder. 

 
Figur 5.36. Sammansättning av lyftverktygets fasta del för cylinderhuvud B. 

 

Sammansättning av lyftverktygets rörliga del visas i figur 5.37, där E är linjärstyrningens vagn, F är in-

fästning för luftcylinderns kolv och G är infästning samt puckar för klämning av cylinderhuvudet på av-

gassidan.   

 
Figur 5.37. Sammansättning av lyftverktygets rörliga del för cylinderhuvud B. 
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Eftersom position av handtag är justerbart finns dessa ej med i sammansättningarna i figur 5.36 och 5.37. 

Dessa placeras och justeras vid installation av verktyget. Till följd av att det inte är bestämt från företagets 

sida hur lyftverktyget kommer att installeras på arbetsplatsen är infästning av rem/lina ej med då dessa 

ska placeras rakt under den kommande upphängningen av verktyget. Detta för att erhålla jämvikt vid lyft 

av låda. 

 

Cylinderhuvud A 
Samma grundram av aluminiumprofiler, som lyftverktyget för cylinderhuvud B, C och D, används för att 

modellera det lyftverktyg som lyfter cylinderhuvud A. Detta görs för att minimera variationen av kompo-

nenter som företaget måste ha i sitt reservdelslager. De modifikationer som görs är höjden på verktyget i 

z-riktning, samt den aluminiumprofil på avgassidan som puckarna sitter monterade på. Längden på denna 

aluminiumprofil blir 272 mm som motsvarar längden på lyfthyllan för denna sida. Detta lyftverktyg lyfter 

enbart en modell av cylinderhuvuden, därför konstrueras bara en platta att montera styrlinjalerna på. 

Denna platta har dimensionen 400 x 200 mm med tjockleken 10 mm, se figur 5.38.  En urfräsning på 3 

mm görs i denna för att möjliggöra att linjärstyrningens skena ska kunna monteras. Lyftverktygets totala 

höjd blir 173 mm.  

 
Figur 5.38. Styrlinjaler för cylinderhuvud A, där A är plattan som monteras med hjälp av fyra skruvar i 

aluminiumprofilernas längsgående spår och B är styrlinjaler. 
 

Två stycken infästningar för att montera lyfthyllorna konstrueras, se figur 5.39 och 5.40. Dessa fästs på 

lyftverktygets undersida med tre skruvar vardera.  

 

 
Figur 5.39. Infästning för hylla på insugssida. 

 

 
Figur 5.40. Infästning för hylla på avgassida. 
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Lyfthyllorna fästs med hjälp av tre skruvar i infästningarna samt två skruvar i aluminiumprofilernas 

längsgående skåror i x-riktning. 

 

En montering av samtliga ingående komponenter för den fasta samt den rörliga delen kan ses i figur 5.41, 

där A är styrlinjalernas infästningsplatta och B är hyllorna som cylinderhuvudet lyfts i. 

 

 
Figur 5.41. Sammansättning av lyftverktygets komponenter. Till vänster fast del och till höger den rörliga 

delen. 

 

I figur 5.41 är handtagen och infästningen för banden som används vid lyft av lådan inte monterade då 

dessa placeras och justeras vid installation av verktyget.  

5.5 Hållfasthetsanalyser av lyftverktyget 

Lyftverktygets två delar modelleras och analyseras med FEM i Mechanica. FE-beräkningar görs på lyft-

verktygets två delar när dessa är modellerade både som balkmodeller och modeller bestående av skalele-

ment kombinerat med solidelement. Syftet med analyserna av balkmodellerna är att identifiera samtliga 

verkande moment som uppstår i modellerna samt deformation. Utifrån de verkande momenten analyseras 

och utvärderas skruvförbanden i lyftverktyget. FE-modellen bestående av skalelement och solidelement 

analyseras för att undersöka lyftverktygets globala beteende, med avseende på spänning och deformation.  

 

Vid både balk- och skalmodellering av de två delarna utnyttjas symmetri, se figur 5.42. FE-beräkningar 

görs på modeller av lyftverktyget som representerar lyftverktyget då detta griper cylinderhuvud B. Detta 

scenario av gripning väljs att analyseras på grund av att avståndet mellan puckar på insugsidan respektive 

avgassidan är störst vid gripning av cylinderhuvud B jämfört med cylinderhuvud C och D. Ett antagande 

görs att om lyftverktyget uppfyller samtliga konstruktionskrav ur en hållfasthetssynpunkt för detta scena-

rio, kan lyftverktygets samtliga gripscenarion anses vara godkända.      

 

 
Figur 5.42. Lyftverktygets rörliga del delad i mitten av symmetriplan. 

 

Vid lyft av cylinderhuvud A kommer lyftverktyget i stort sett endast att utsättas för kraftpåverkan i z-

riktning, utifrån cylinderhuvudets massa och upphängningsanordningen. Utifrån det faktum att lyftverk-

tyget, för lyft av cylinderhuvud B, C och D, utsätts för ytterligare kraftpåverkan från luftcylinderns tryck-

ande kraft anses det tillräckligt att endast analysera detta lyftverktyg. Ingen analys av hur lyftet av lådan 

påverkar lyftverktyget kommer att göras, då påverkan av detta kommer att vara likvärdigt med lyftet för 

cylinderhuvud A.   
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5.5.1 Balkanalys 

Vid balkanalysen modelleras en grundstruktur som representerar strukturens centrumlinjer, se figur 5.43. 

Genom att modellera på detta vis kommer övergångarna mellan de olika komponenterna att vara fast in-

spända i varandra. Denna förenkling görs till följd av det antagandet att inget glapp uppstår i skruvför-

banden som håller samman komponenterna i verkligheten. 

 

 
Figur 5.43. Grundstruktur för de två olika delarna. Till vänster fast del och till höger rörlig del. 

 

I Mechanica ges materialegenskaper samt tvärsnitt för de olika komponenterna. Dessa är förenklade då 

enbart komponenternas yttre geometri är viktig vid momentberäkningar. Till följd av att lyftverktygets två 

delar utnyttjar symmetri sätts randvillkor som låser punkter samt linjer vid symmetriplanet. Dessa punkter 

och linjer låses i x-riktning samt rotation runt y- och z-axeln, se figur 5.44 där symmetrirandvillkoren är 

markerade med rött. 

 

 
Figur 5.44. Tvärsnitt samt symmetrirandvillkor för de två modellerna. Översta figuren visar den  fasta 

delen och den nedre figuren visar den rörliga delen. 
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Ytterligare randvillkor sätts på modellerna vilka representerar cylinderhuvudet samt kontakten i linjär-

styrningen mellan de två modellerna, se figur 5.45. Cylinderhuvudets inverkan är markerat B samt E, 

dessa punkter låses i y-riktning. Randvillkoren, markerade A samt D, representerar kontakten mellan lin-

järstyrningens hjul och skena hos de två modellerna. Dessa punkter låses i z-riktning samt förhindrar ro-

tation runt x-axeln. 

 

 
Figur 5.45. Randvillkor samt laster för de två modellerna. Översta figuren visar den  fasta delen och den 

nedrefiguren visar den rörliga delen. 

 

I punkt B samt E appliceras även en last negativt i z –riktning motsvarande 128 N. Denna last represente-

rar en fjärdedel av cylinderhuvudets massa multiplicerat med gravitationskonstanten g. I de fyra punkter-

na markerade C och F appliceras en kraft med storleken 123 N vardera. Dessa punkter representerar de 

gängade hål som luftcylindern sitter monterad i. Lasten fås genom att ta halva luftcylinderns dragande 

kraft, vilket är 245 N. På varje modell appliceras även strukturens egenvikt som multipliceras med gravit-

ationskonstanten g, i negativt z–riktning. Samtliga linjer i modellerna ges en maximal elementstorlek 

motsvarande 5 mm. 

 

En multipass-analys görs på båda modellerna med konvergensvillkoret att maximalt balkmoment över 

hela modellen ska ligga inom 1% .  

 

Analytiska kontrollberäkningar av de verkande momenten runt x-axeln görs för den punkten för båda 

delarna av lyftverktyget där det maximala momentet uppstår. Inga analytiska beräkningar av momentet 

runt z-axeln eller vridningen runt y-axeln görs på grund av att dessa problemuppställningar är statiskt 

obestämda. Verkande krafter och avstånd visas och förklaras i figur 5.46 och tabell 5.7. 
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Figur 5.46. Måttsättning och verkande krafter på lyftverktygets två delar vid beräkning av verkande mo-

ment runt x-axeln. A är den fasta delen av lyftverktyget och B den rörliga.  

 

Tabell 5.7. Använda krafter och mått vid beräkning av verkande moment runt x-axeln. 

Kraft och mått Fast del, A Rörlig del, B 

F/2 [N] 245 245 

N [N] 245 245 

R [N] 123 123 

ℎA1 [mm] 207 - 

ℎB1[mm] - 187 

ℎA2 [mm] 60 - 

ℎB2 [mm] - 71 

𝑙A [mm] 61 - 

𝑙B [mm] - 56 

 

De analytiska kontrollberäkningarna görs för att kunna verifiera hur trovärdig balkanalysen är i förhål-

lande till verkligheten.  

5.5.2 Skalanalys 

Aluminiumprofilerna som modellerna är uppbyggda av modelleras som skalelement. Detta innebär att ett 

förenklat tvärsnitt endast bestående av centrumlinjerna för profilernas tvärsnitt modelleras, figur 5.47. 

Profiler av önskad längd modelleras utifrån tvärsnittet och ges en tjocklek motsvarande 4,5 mm. Tjockle-

ken visas inte i modellen utan är kopplad till modellen och används av Mechanica vid FE–beräkningar. 

Samma tillvägagångsätt används vid modellering av linjärstyrningens glidskena, puckar- och styrlinjaler-

nas infästningsplattor. 

 
Figur 5.47. Verkligt och förenklat tvärsnitt för modellering aluminiumprofil som skalelement. 

 

Puckarna modelleras som solida cylindrar. Detta är en förenkling av verkligheten eftersom PUR-skivorna 

i toppen av puckarna också modelleras som aluminium. Denna förenkling anses vara rimlig eftersom 

puckarnas hållfasthetsegenskaper inte är relevanta i detta avseende då puckarnas enda funktion i FE-

analysen är att simulera cylinderhuvudets inverkan på lyftverktyget. Luftcylinderns två fästen samt linjär-

styrningsvagnen modelleras som solida detaljer.  

 

Materialegenskaper för profilerna, infästningsplattan för styrlinjalerna och puckarna sätts i Mechanica till 

att elasticitetsmodulen är 70 GPa och Poissons tal är 0,33 vilket representerar aluminium. För linjärstyr-

ningens glidskena och vagn samt luftcylinderns infästningar sätts elasticitetsmodulen till 200 GPa och 

Poissons tal till 0,27 vilket motsvarar stål (Sundström, 2008). 
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Skalelementen som representerar aluminiumprofilerna sätts ihop i Mechanica som fast infästa till 

varandra, vilket innebär att dessa betraktas som en detalj av Mechanica. Den förenklingen görs till följd 

av det antagandet att inget glapp uppstår i skruvförbanden som håller samman profilerna i verkligheten, 

se figur 5.48. Linjärstyrningsskenan assembleras på ett avstånd till profilen som motsvarar summan av de 

två elementens halva tjocklek. Profilen och skenan låses till varandra med Rigid link-kommandot på spe-

ciella ytor, se figur 5.49. Att låsa två ytor till varandra med Rigid link innebär att de noders frihetsgrader i 

de valda ytorna är relaterade till varandra. Syftet med detta är att efterlikna den infästning som ett skruv-

förband ger. Därför är storleken på de ytorna som låses till varandra samma som skruvskallarna som an-

vänds i verkligheten. 

 

 
Figur 5.48. Två aluminiumprofiler, modellerade som skalelement och sammanfogade till varandra. 

 

 
Figur 5.49. Sammansättning av linjärstyrningsskena och profil med Rigid link-villkor. 

  

Cylinderinfästning, puckar på både den fasta delen och den rörliga delen av lyftverktyget assembleras på 

samma sätt som glidskenan. Detta gäller också linjärstyrningsvagnen. Samtliga ytor på de element som 

sammanfogas med Rigid link visas i figur 5.50. 

 
Figur 5.50. Vänster: FE-modell av halva lyftverktygets fasta del. Höger: Fe-modell av halva lyftverkty-

gets rörligadel. På båda modellerna visas samtliga kontaktytor mellan ingående delar. 
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Till följd av att lyftverktygets två delar har delats på mitten för att utnyttja symmetri, appliceras ett rand-

villkor som representerar den delen av verktyget som inte är modellerat. Randvillkoret appliceras på 

samtliga ytor och kanter som är i kontakt med symmetriplanet, figur 5.51. Randvillkoren på båda mo-

dellerna av lyftverktygets två delar låser dessa i x-riktning, samt förhindrar rotation runt y- och z-axeln. 

 

 

 
Figur 5.51. Vänster: FE-modell av halva lyftverktygets fasta del. Höger: Fe-modell av halva lyftverkty-

gets rörliga del. På båda modellerna visas samtliga ytor och kanter där randvillkor appliceras till följd 

av att symmetri utnyttjas. 

 

Ytterligare randvillkor appliceras på modellerna, som representerar cylinderhuvudets inverkan och hur de 

två delarna är sammanfogade till varandra, se figur 5.52. Cylinderhuvudets inverkan på de två modellerna 

representeras av randvillkor 3 och 4. Dessa appliceras på en mycket liten yta i puckarnas centrum och 

låser endast modellerna i y-riktning. Dessa randvillkor är ett försök att återskapa hur modellen är låst i 

verkligheten, till följd av PUR-skivorna, vars mjukhet gör att inget märkbart moment tas upp av dessa vid 

belastning.  

 

Randvillkor 3 och 4 kommer ge upphov till spänningskoncentrationer på dessa ytor som inte existerar i 

verkligheten, dessa bortses från vid utvärdering av analysen. Randvillkor 1 appliceras på små ytor som 

representerar de kontaktytor som uppstår mellan linjärstyrningsskenan och linjärstyrningsvagnen vid be-

lastning. Ytornas geometri förenklas till kvadrater med måtten 5 x 5 mm, vilket motsvarar bredden på 

hjulen som förbinder linjärstyrningsskenan och vagnen. Randvillkoret låser ytorna i z- riktning samt för-

hindrar rotation runt x-axeln. Randvillkor 2 appliceras på det rätblock som representerar linjärstyrnings-

vagnen. På rätblocket finns ytor som är motsvarande de ytor som finns på linjärstyrningsskenan. På dessa 

ytor appliceras randvillkoret. Randvillkoret låser dessa ytor i z-riktning samt förhindrar rotation runt x-

axeln. 

 
Figur 5.52.  Vänster: FE-modell av halva lyftverktygets fasta del. Höger: Fe-modell av halva lyftverkty-

gets rörliga del. På båda modellerna visas ansatta randvillkor och laster. 

 

Last 1 och 4 representerar kraften från luftcylindern och appliceras på ytorna som representerar de gäng-

ade hål där luftcylindern monteras. Lasten motsvarar halva luftcylinderns dragande kraft vilken är 245 N. 

Detta ger att på varje håls mantelyta vekar en kraft motsvarande 123 N. På modellen för den fasta delen 
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verkar last 1 i positiv y-riktning. Last 4 verkar i negativ y- riktning på modellen för den rörliga delen. Last 

2 och 3 representerar den verkande kraft som uppkommer på grund av cylinderhuvudets vikt. Krafterna är 

applicerade på puckarnas yttre tvärsnittsytor och verkar båda i negativ z-riktning. Storleken på lasten är 

123 N, vilket motsvarar en fjärdedel av cylinderhuvudets massa multiplicerat med gravitationskonstanten 

g. På varje modell appliceras även modellens egenvikt multiplicerat med tyngdaccelerationen g i negativ 

z-riktning.  

 

Samtliga ytor på båda modellerna delas in i ett beräkningsnät med en global begränsning på elementstor-

leken satt till 15 mm. Denna begränsning innebär att ingen sida på de trekantiga eller fyrkantiga elemen-

ten som ytorna delas in i är längre än 15 mm. För att erhålla en mer noggrann FE-analys vid sektioner av 

modellerna som anses vara mer utsatta för spänning än andra, sätts elementstorleksbegränsningen till 7 

mm på ytor i dessa sektioner. Ytorna där beräkningsnätet förfinas är samtliga ytor som har kontakt med 

skarvarna där de element som representerar aluminiumprofilerna sammanfogas, se figur 5.53. Ytorna har 

en area motsvarande cirka 15 x 25 mm beroende på vart på modellen de befinner sig. Ytterligare en be-

räkningsnätsförfining görs på samtliga kanter av de elementen som representerar aluminiumprofilerna där 

dessa sammanfogas, här sätts elementstorleksbegränsningen till 1 mm, se figur 5.53. Beräkningsnätsförfi-

ning med elementstorleksbegränsning till 1 mm görs även på de Rigid-link ytor som representerar infäst-

ning av linjärstyrning och infästning av luftcylindern, se figur 5.50. Modellen för den rörliga delen består 

av totalt 12144 element och modellen för den fasta delen består av totalt 15822 element. 

 

 
Figur 5.53. Över: Beräkningsnäts-indelning av modellen för den fasta delen av lyftverktyget. Under: 

Ytorna där ytterligare beräkningsnätsförfining gjorts. 
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En singelpass-analys görs på modellerna med syftet att lokalisera vart på modellen effektivspänningen 

enligt von Mises hypotes är störst. Analyserna visar att det uppstår spänningskoncentration  i nästan samt-

liga hörn där skalelementen som representerar aluminiumprofilerna möter varandra, se figur 5.54, 5.55, 

5.56 och 5.57. Den största effektivspänning i dessa koncentrationspunkter, för modellen av den fasta de-

len av lyftverktyget, har ett värde motsvarande cirka 713 MPa. Motsvarande värde för den rörliga delen är 

571 MPa. Då resttöjningsgräns 𝑅p0,2 för aluminiumprofilerna, se tabell 5.5, är 195 MPa ger detta med en 

tvåfaldig säkerhetsfaktor mot begynnande plasticering att effektivspänningen inte får överskrida 97 MPa. 

 
Figur 5.54. Effektivspänningsfördelning i FE- modellen för den fasta delen av lyftverktyget. Spännings-

området representerar effektivspänning enligt von Mises hypotes i MPa. 

 

 
Figur 5.55. Förstoring av området i figur 5.52, där effektivspänningen är störst i hela modellen. Spän-

ningskoncentrationer A, uppstår också i detta område, till följd av att hörnen möts.  

 

 
Figur 5.56. Effektivspänningsfördelning i FE- modellen för den rörliga delen av lyftverktyget. Spännings-

området representerar effektivspänning enligt von Mises hypotes i MPa. 
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Figur 5.57. Förstoring av området i figur 5.54 där effektivspänningen är störst i hela modellen. Spän-

ningskoncentrationer A, uppstår också i detta område, till följd av att hörnen möts.  

 

Dessa spänningskoncentrationer anses vara orimliga och är ett resultat av att profilernas hörn möter 

varandra i en oändligt liten region. Dessa spänningskoncentrationer kommer troligtvis inte vara så stora i 

verkligheten eftersom aluminiumprofilernas kanter är gradade överallt. Eftersom det inte går att grada 

skarpa kanter vid modellering av skalelement i ProE bortses det ifrån dessa spänningskoncentrationer vid 

utvärdering av resultaten. Vidare dras slutsatsen av analysen att effektivspänningen i båda modellerna 

kommer att vara som störst i området kring infästningen av skalelementen vilket visas i figurerna 5.54, 

5.55, 5.56 och 5.57. 

 

5.5.3 Konvergensstudier 

Runt områdena där effektivspänningen är som störst skapas på båda modellerna ytor som utelämnar 

punkterna där de orimliga spänningskoncentrationerna uppstår, figur 5.58. Ytorna är placerade på samma 

ställe på båda modellerna och ytornas längd i profilernas längsgående riktning är 15 mm. Bredden på 

ytorna är 13 mm. Skillnad på ytornas bredd motsvarande cirka 0,5 mm och profilytornas bredd placeras 

så att hörnen där spänningskoncentrationerna uppstår, inte ingår i ytan.  

 

 
Figur 5.58. Ytor där effektivspänningen enligt von Mises hypotes utvärderas i multipass-analysen för att 

utvärdera om FE-beräkningarna konvergerar. 

 

Vid de slutgiltiga mulitpass-analyserna av modellerna sätts konvergeringsvillkoren till att den maximala 

effektivspänningen enligt von Mises hypotes på dessa ytor ska konvergera under 1 %.  Den beräknade 

maximala spänningen i dessa ytor anses vara den maximala globala effektivspänningen i båda modeller-

na, och måste därför ha ett värde under 95 MPa för att en tvåfaldig säkerhetsfaktor mot begynnande plas-

ticering ska uppnås för modellerna. 
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5.5.4 Beräkning av tröghetsmoment 

Genom att göra en jämförelse av tröghetsmomenten som Mechanica använder vid balk- och skalanalys 

mot det givna tröghetmomentet för aluminiumprofilerna från Aluflex, kan resultatet av FE-analysernas 

rimlighet utvärderas bättre. Detta eftersom beräkningar med ett större tröghetsmoment än det som alumi-

niumprofilerna har i verkligheten ger en teoretsikt mindre deformation än den i praktiken. Likaså ger be-

räkningarna med ett större tröghetsmoment lägre spänningar i profilerna än spänningarna som verkar i 

praktiken. Tröghetsmomenteten som Mechanica använder vid de olika FE-analyserna måste dock beräk-

nas. Detta görs genom att modellera en aluminiumprofil både som balkmodell och skalmodell. Modeller-

nas längd sätts till 1 m. Tvärsnitten för profilerna är de samma som använts vid modellering av lyftverk-

tyget som balk- och skalmodell. På ena änden av modellerna appliceras ett randvillkor som låser fast 

dessa i samtliga frihetgrader, detta representerar att profilerna är fast inspända i en vägg. En last, F mot-

svarande 1 N appliceras på de andra ändarna vinkelrätt mot profilernas längdriktning. En elementförfi-

ning görs på skalmodellen av profilen, denna delas  in i cirka 19 000 element för att erhålla en noggrann-

nare analys. Vid beräkning av modellernas totala deformation, δ med multipass-analyser av modellerna, 

sätts konvergeringvillkoret till att den totala deformationen av profilerna ska konvergera under 1 %. Uti-

från resultatet av FE-analyserna av modellernas totala deformation beräknas modellernas tröghetsmo-

ment, I. Detta beräknas med ekvationen, 5.7, ekvationen ger deformation av elementarfallet för en fast 

inspänd balk, se figur 5.59 (Sundström, 2008). 

 
Figur 5.59. Elementarfall för konsolbalk. Fast inspänd i ena änden och fri i andra (Sundström, 2008). 

 

δ =
𝐹𝑙3

3𝐸𝐼
→ 𝐼 =

𝐹𝑙3

3𝐸𝛿
          (5.7) 

 

I ekvation 5.7 representerar l balken längd och elasticitetsmodulen betecknas E. 
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6 Resultat 

I denna del av rapporten presenteras de resultat som innebär att målet med arbetet är uppnått. Det bör på-

pekas att resultaten som representerar lyftverktyget ur en hållfasthetssynpunkt är analytiska och nume-

riska resultat som grundar sig på ingenjörsmässiga antaganden. Detta är gjort för att ge en uppskattad bild 

av verkligheten.   

6.1 3D-Modeller 

Sammansättningar av de två olika lyftverktygen samt de olika utförandena för cylinderhuvud B,C och D 

kan ses i figur 6.1, 6.2, 6.3 och 6.4. I dessa figurer är handtagen monterade för att visualisera hur det kan 

se ut. Även knappar för dubbelhandsfattning vid styrning av luftcylindern kan ses. Handtagen är juster-

bara och därför är ej deras slutgiltiga position fastställd då upphängningens utförande ej är bestämt. 

 

 
Figur 6.1. Lyftverktyg för cylinderhuvud A. 

 

 
Figur 6.2. Lyftverktyg för cylinderhuvud B. 

 

        
Figur 6.3. Lyftverktyg för cylinderhuvud C. 
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Figur 6.4. Lyftverktyg för cylinderhuvud D. 

 

I figur 6.5 visas hur det ser ut när lyftverktyget för lyft av cylinderhuvud A och lyftverktyget för lyft av 

cylinderhuvud B,C och D griper cylinderhuvuden. 

 

 
Figur 6.5. Vänster; Lyft av cylinderhuvud A. Höger; Lyft av cylinderhuvud B. 

 

I figur 6.6 ses lyftverktyget för cylinderhuvud A när lyft av låda sker. Ett förslag på hur upphängningen av 

lyftverktyget kan se ut är också modellerat på lyftverktyget i denna figur. Förslag på var komponenterna 

för infästning av band samt upphängning av krok kan monteras är också modellerat i figuren. 
 

 

 

 

 
Figur 6.6. Lyftverktyget för motor A när det lyfter låda samt förslag på upphängning av verktyget. 
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6.2 FEM-resultat av balkmodell  

Analysen av den fasta- samt den rörliga delen konvergerade mot de satta kraven vid polynomordning  två. 

Konvergensen är då 0% vilket innebär att konvergeringsvillkoret är fullständigt uppnått. De intressanta 

områdena som representerar skarvar samt linjärstyrningen är markerade som punkter i figur 6.7. Verkande 

moment för respektive punkt samt de analytiskt beräknade värdena presenteras i tabell 6.1.  

 
Figur 6.7.  De intressanta punkterna. Översta figuren visar den fasta delen och den nedre figuren visar 

den rörliga delen. 

 

 

Tabell 6.1. Moment i de intressanta punkterna. 

Punkt Moment (Nm) Analytiskt beräknade  värden (Nm) 

𝑀x 𝑀y 𝑀z 𝑀x 

1 -69,3 -1,88 0,69 -73 

2 -52,7 -2,3 11,2  

3 -11,7 -4,84 11,2  

4 -57,5 -1,88 0,19  

5 73,5 -6,65 0,93 70 

6 60 -3,18 1,76  

7 15 -3,18 0,07  

8 64 -3,33 2,95  
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En jämförelse av det analytiska beräknade momentet och resultatet från balkanalysen vid punkt 1 och 5  

visar att dessa stämmer bra överens. Dessa två punkter är där skruvförbanden i modellen utsätts för störst 

moment. Med antagandet att balkanlysens moment stämmer kan slutsatsen utifrån detta dras att både 

skruvförbanden och linjärstyrningar har för det analyserade belastningsfallet en säkerhetsfaktor högre än 

2 mot begynnande plasticering. 

 

Maximal totala deformation av de två balkmodellerna kan ses i figur 6.8 och 6.9.  

 

 
Figur 6.8. Deformation i mm av den rörliga delen. 

 

 
Figur 6.9. Deformation i mm av den fasta delen. 

 

Maximal total deformation av balkmodellen som representerar den rörliga delen av lyftverktyget är 0,26 

mm. Den största totala deformationen av balkmodellen som representerar den fasta delen av lyftverktyget 

är 0,45 mm. Båda deformationerna som uppstår av modellerna är som störst vid de ställena där luftcylin-

dern är infäst i respektive del av lyftverktyget.  

6.3 FEM-resultat av skalmodell 

Båda modellernas analyser konvergerar mot det satta kravet vid polynomordning 4. Konvergensen är då 

0,4 % skillnad i maximal effektivspänning i jämförelse med förgående analys, för den rörliga delen och 

0,8% för den fasta. Utifrån konvergensstudien av ytorna, se figur 6.10, där konvergensvillkoren är appli-

cerade kan slutsatsen dras att den största effektivspänningen på de studerade ytorna enligt von Mises hy-

potes är  62 MPa för den rörliga delen och 65 MPa för den fasta. Dessa värden anses också vara de totalt 

högsta effektivspänningarna i hela modellerna, om spänningskoncentrationen i de yttersta hörnen bortses 

från.  
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Figur 6.10. Effektivspänningen för båda modellerna konvergerar inom 1% av satt kriterium vid jämfö-

relse av resultaten för analyserna med polynomordning 3 och polynomordning 4. 

 

Rörlig del 
Området A, där de största effektivspänningarna uppstår i aluminiumprofilerna för den rörliga delen av 

lyftverktyget, visas i figur 6.11. På modellen i figur 6.11 är linjärstyrningsvagnen och pucken borttagna. 

Detta är gjort för att förtydliga vad som sker i elementen som representerar aluminiumprofilerna, eftersom 

fokus ligger på dessa. Spänningsområdets maximala värde sätts till 95 MPa då detta är den maximala 

gränsen för effektivspänningen om en tvåfaldig säkerhet mot begynnande plasticering ska föreligga. 

 

 

 
Figur 6.11. Effektivspänningsfördelning i modellen av den rörliga delen av lyftverktyget. Spänningsområ-

det som visas är 0-95 MPa. 
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Figur 6.12 visar spänningstillståndet i modellen från tre olika vinklar. Spänningsområdet som visas är 0-

15 MPa för att ge en tydligare bild av spänningsfördelningen. 

 
Figur 6.12. Spänningstillståndet i den rörliga delen av lyftverktyget sett från tre olika vinklar.  
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Maximal total deformation av modellen för den rörliga delen är 0,7 mm. Den maximala totala deformat-

ionen uppkommer vid infästningen av luftcylindern, se figur 6.13, som ett resultat av att aluminiumprofi-

lerna böjer och vrider sig. Deformationen i figur 6.12 mäts i mm.  

 
Figur 6.13. Deformation av den rörliga delen i mm. Den visuella deformationen är överdriven i figuren 

för att ge en bättre överskådning. 

 

Fast del 
Området A, där de största effektivspänningarna uppstår i aluminiumprofilerna för den fasta delen av lyft-

verktyget, visas i figur 6.14. På modellen i figur 6.14 är linjärstyrningsskenan, plattan för infästning av 

styrlinjalerna och pucken borttagna. Detta är gjort för att förtydliga vad som sker i elementen som repre-

senterar aluminiumprofilerna, eftersom fokus ligger på dessa. 

 

 
Figur 6.14. Effektivspänningsfördelning i modellen av den fasta delen av lyftverktyget. Spänningsområdet 

som visas är 0-95 MPa.  
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Figur 6.15 visar effektivspänningstillståndet i modellen från tre olika vinklar. Spänningsområdet som vi-

sas är 0-15 MPa för att ge en tydligare bild av spänningsfördelningen. 

 

 
Figur 6.15 Spänningstillståndet i den fasta delen av lyftverktyget sett från tre olika vinklar.  
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Denna maximala deformation är av infästningen av cylindern, se figur 6.15, som ett resultat av att alumi-

niumprofilerna böjer och vrider sig. Deformationen i figur 6.16 mäts i mm. 

 

 
Figur 6.16. Deformation av den fasta delen i mm. Den visuella deformationen är överdriven i figuren för 

att ge en bättre bild av vad som händer i modellen. 

 

Maximal total deformation av modellen för den rörliga delen är 0,9 mm. 

6.4 Utvärdering av tröghetsmoment och FEM-resultat för balk- och skalmodeller  

Beräkningarna av de tröghetsmoment som Mechanica använder vid FE-analyserna av både balk- och 

skalmodellerna vissas i tabell 6.2. FE-analysen av balkmodellen som representerar den en meter långa 

aluminiumprofilen konvergerar fullständigt vid polynomordning 2. FE-analysen av skalmodellen konver-

gerar vid polynomordning 3. 

 

Tabell 6.2. Givet tröghetsmoment för aluminiumprofilerna från Aluflex och beräknade tröghetsmoment 

utifrån deformationerna i Mechanicas FE-analyser för både balk- och skalmodellerna. 

Typ Tröghetsmoment [m
4
] 

Aluflex 1,40·10
-7

 

Balkmodell 1,48·10
-7

 

Skalmodell 1,61·10
-7

 

 

Vid en jämförelse av det givna tröghetsmomentet från Aluflex för aluminiumprofilerna och de beräknade 

tröghetsmomenten visar detta att den största skillnaden är mellan det beräknade tröghetsmomentet för 

skalmodellen och det givna värdet från Aluflex. Skillnaden motsvarar 12,5 %. Jämförelse tröghetsmo-

menten för balk- och skalmodellen ger detta att skillnaden i tröghetsmoment mellan dessa är 8 %. Ef-

tersom skillnaden mellan samtliga tröghetsmomenten är liten kommer denna ha en liten inverkan på skill-

naden mellan resultatet av FEM-modellerna.  

 

En jämförelse av total deformation av balkmodellerna med total deformation av skalmodellerna visar att 

den största deformationen är 0,9 mm och är av skalmodellen för den fasta delen. Båda resultaten för de-

formation av skalmodellerna är cirka dubbelt så stora som deformationen av motsvarande balkmodell. En 

förklaring till detta skulle kunna vara att balkmodellen är en grov förenkling av den egentliga konstrukt-

ionen jämfört med skalmodellen samt att olika tröghetsmoment används i Mechanica vid analyserna. Den 

maximala totala deformationen motsvarande 0,9 mm anses ha liten, om alls någon, inverkan på lyftverk-

tyget ur både funktions- och säkerhetssynpunkt.  

 

Utifrån de två maximala effektivspänningarna, motsvarande 62 MPa och 65 MPa som antas uppstå i mo-

dellerna, kan slutsatsen dras att en säkerhetsfaktor större än 2 mot begynnande plasticering av alumini-

umprofilerna föreligger för båda modellerna.  
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7 Diskussion och slutsatser 

Vid studie av generella lyftverktyg var det svårt att hitta relevant ny forskning inom området lyftverktyg. 

Dagens forskning koncentrerar sig främst på lyft- och gripverktyg för objekt med storlek under en milli-

meter. Användningsområdet för dessa är oftast vid arbete då mikroskop är involverat, till exempel vid 

gripning av saltpartiklar (Krishnan & Saggere, 2012). Denna typ av lyftverktyg anses vara för komplice-

rad och ej relevant för detta arbete och presenterades därför inte i kapitel 4.1. Vid genomförandet av litte-

raturstudien på företaget läggs stor vikt på att få en bild över vilka typer av lyftverktyg som används av 

personalen och vilka som anses vara för krångliga. Av litteraturstudien framgår att eftersom cylinderhu-

vudena har relativt låg vikt blir användningen av ett komplicerat lyftverktyg svårmotiverat. Stort fokus 

ligger på enkelhet.  

 

Att brainstormingen enbart utfördes av gruppens två medlemmar kan kritiseras. För att erhålla ytterligare 

idéer skulle handledare och de operatörer som ska använda det slutgiltiga verktyget ha involverats i 

brainstormingen. Att detta inte gjordes anses dock vara acceptabelt  då både  handledarnas och företagets 

åsikter har beaktats vid olika beslut, kontinuerligt genom hela arbetet. Under konceptgenereringsfasen 

läggs därför stor vikt vid att samtliga grundkoncept ska vara enkla att manövrera. Eventuell omställning 

av lyftverktyget mellan olika sorters cylinderhuvud måste vara enkel, då flera olika cylinderhuvudsmo-

deller lyfts varje vecka. Det slutgiltiga lyftverktyget måste också vara säkert vid användning. Vid utvärde-

ringen av de tre olika grundkoncepten med den viktade konceptvalsmatrisen blev skillnaden för de tre 

grundkoncepten väldigt liten. Företagets val av koncept som skulle vidareutvecklas grundade sig till 

största del på enkelhet och möjlighet till ombyggnad vid uppkomst av ytterligare cylinderhuvuden. Före-

tagets val av att inte modifiera arbetsstationen så att lyft av lådan kan tas bort helt kan ifrågasättas.  

 

De slutgiltiga modellerna på de tilltänkta lyftverktygen anses både vara lättanvända, flexibla vid omställ-

ning och säkra vid användning. Åsikterna om huruvida detaljer ska lyftas genom att använda friktion eller 

inte råder det delade meningar om. Det anses dock att eftersom cylinderhuvudenas vikt inte överskrider 

25 kg är det acceptabelt att använda sig av friktion för att lyfta dessa. Dessutom gör cylinderhuvudenas 

geometri att om friktionen av någon anledning försvinner kommer cylinderhuvudet att bli hängande på 

puckarnas ovansida. Detta innebär att cylinderhuvudet förhindras från att falla ner och i sin tur riskera att 

ge upphov till person- och materialskador. Omställning av lyftverktyget för att lyfta cylinderhuvud B, C 

och D innefattar i nuläget att plattan med styrlinjalerna och fästet med puckarna för insugssidan byts. 

Detta görs genom att en skruv lossas på varje detalj och detaljerna byts ut mot de önskade. Detta anses 

som en bra lösning då denna är enkel och inte innefattar några komplicerade lösningar. Omställningstiden 

av lyftverktyget anses vara acceptabel då endast 80 lyft utförs på en vecka. Vid önskad optimering av 

lyftverktygens omställningstid skulle puckarnas- och styrlinjalernas infästningsplattor kunna vidareut-

vecklas genom att ersätta skruvarna med någon form av snabbkopplingar. 

 

Valet att konstruera två olika lyftverktyg togs utifrån den fakta att gripning av cylinderhuvud A med 

puckar erfordrade en luftcylinder med större slaglängd, vilket i sin tur skulle kräva ett större lyftverktyg. 

Utifrån beslutet att inte gripa cylinderhuvud A med puckar utan istället använda lyfthyllor, gav att en luft-

cylinder med samma slaglängd skulle kunna användas. Det valdes ändå att konstruera två olika lyftverk-

tyg till följd av att lyftverktyget för cylinder A använder en luftcylinder som arbetar mellan givna lägen 

och luftcylindern för lyftverktyget för cylinderhuvud B, C och D arbetar mot bestämda tryck. Vid eventu-

ell vidareutveckling av lyftverktygen finns möjligheten att kombinera dessa i ett verktyg. 

 

Materialvalen vid konstruktionen av lyftverktyget är inte optimala ur en miljösynpunkt då de plaster som 

används är miljöpåfrestande. Detta anses dock vara acceptabelt då dessa plaster är slittåliga och har en 

lång livslängd. Ett alternativ till de aluminiumprofiler som valts att konstruera lyftverktyget i, skulle 

kunna vara Aluflex-profiler som är tillverkade av kompositträ. Detta skulle dock kräva vidare analyser då 

dessa profiler har andra hållfasthetsegenskaper. Valet att använda aluminiumprofiler anses dock vara be-

fogat då aluminium kan återvinnas. Att verktyget eventuellt kan byggas om vid införandet av nya mo-

deller på cylinderhuvuden i framtiden anses också bidra till att materialvalen är godtagbara.  

 

Även om utvärderingen av lyftverktygens ingående skruvförband är något förenklad anses resultatet vara 

fullt godtagbart i utvärderingssyfte. Utifrån en jämförelse av det beräknade maximala momentet ett skruv-

förband klarar och återförsäljarens begränsning  på maximala dragande kraft ett skruvförband klarar, ver-

kar det beräknade maximala momentet vara rimligt. Det maximala momentet utifrån FE-analysen av 

balkmodellen har i förhållande till det beräknade maximala momentet som ett skruvförband klarar, en 
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säkerhetsfaktor högre än 3 mot begynnande plasticering. Det bör poängteras att det förekommer bidra-

gande moment i samtliga riktningar men att bidraget runt y- och z-axeln är så pass små i förhållande till 

momentet runt x-axeln att de har valts att försummas.  

 

FE-analyserna som utförs på lyftverktyget påvisar att detta är konstruerat på  så vis att en säkerhetsfaktor 

större än 2 föreligger mot begynnande plastisk deformation. I de områden av lyftverktygen där spän-

ningskoncentrationerna uppstår i FE-analysen kommer det med största sannolikhet att uppstå spännings-

koncentrationer i verkligheten. Den avrundningen av aluminiumprofilernas hörn som finns i verkligheten 

kommer att bidra till att spänningen i spänningskoncentrationerna ej blir lika stor som i FE-analysen. Den 

verkliga storleken på spänningskoncentrationerna är dock omöjlig att  bestämma. Istället för att utvärdera 

effektivspänningen på ytor som är närliggande till de punkter där spänningskoncentrationerna uppstår, 

skulle modellen, av tvärsnittet som profilerna modelleras utifrån, modellerats med små avrundningar på 

de hörn som ger upphov till spänningskoncentrationerna. Då den maximala effektivspänningen runt detta 

område ändå uppfyller en tvåfaldig säkerhet mot begynnande plasticering antogs detta vara acceptabelt. 

Utifrån detta kan slutsatsen dras att de beräknade maximala värdena på effektivspänningarna i lyftverkty-

gets två delar är godtagbara att utvärdera lyftverktyget utifrån. 

 

Till följd av de små deformationerna som uppstår i de två delarna av lyftverktyget kan slutsatsen dras att 

luftcylinderns tryckkraft inte är för stor för hållfastheten på strukturen. Detta anses vara väldigt viktigt till 

följd av att luftcylindern är placerad ovanför linjärstyrningarna. Detta gör att om luftcylindern komprime-

ras med ett för stort tryck, jämfört med vad lyftverktyget klarar, kommer deformationen av verktyget leda 

till att puckarna vrids runt x-axeln. Detta leder till att anläggningsytan mellan puck och cylinderhuvud 

minskar och risken för att tappa cylinderhuvudet ökar. 

7.1 Rekommenderat fortsatt arbete till ÅF vid vidareutveckling 

Vid eventuell vidareutveckling av lyftverktyget anses det att följande punkter bör utvärderas: 

 

 Backventil till luftcylinder. Syftet med denna är att förhindra att luftcylindern tappar tryck utifall 

lufttillförseln till lyftverktyget av någon anledning bryts. Tryckförlust i luftcylindern innebär att 

greppet mellan lyftverktyg och cylinderhuvud försvinner, vilket kan leda till att person- eller de-

taljskada uppstår. 

 

 Närvarogivare i z-riktning för att kunna stänga verktyget. En eller flera givare på lyftverktyget 

som indikerar att detta har kontakt med cylinderhuvudet. Placeringen av dessa givare bör vara 

sådan att samtliga av dessa endast kan vara påverkade när lyftverktyget är rätt placerat på cylin-

derhuvudet. Dessa kommer även varna operatören utifall cylinderhuvudet glider vid lyft på 

grund av att friktionen mellan cylinderhuvud och lyftverktyget inte är tillräcklig. 

 

 Färgmärkning av styrlinjaler och puckar. Detta är bara en av flera möjliga lösningar som gör att 

inte fel kombination av styrlinjaler och puckar används för att lyfta cylinderhuvudet.  

 

 På lyftverktygets undersökta ytor där maximal effektivspänning uppstår kan eventuella förstärk-

ningar monteras. Vetskapen om att det är verktygets mest kritiska område gör att en sådan typ av 

åtgärd är befogad, även om en säkerhetsfaktor högre än 2 föreligger mot begynnande plastice-

ring. 

 

 I arbetsinstruktionen för ett eventuellt lyftverktyg som använder puckar med PUR-skivor fast 

vulkade i friktionsbringande syfte, bör en anvisning om regelbunden kontroll av puckarna finnas 

med. Detta för att undvika att PUR-skivor med skador eller begynnande brister används.  
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