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Sammanfattning 

För att kapa plåtark till rätt dimensioner kan exempelvis en plåtsax användas. Dessa finns i många 

olika varianter varav en är maskingradsaxen, denna variant skjuver av plåten likt en giljotin. En 

maskingradsax är Rapido som tillverkas av CIDAN Machinery. Målgruppen till denna maskingradsax 

är framförallt mindre verksamheter som inte klipper plåt regelbundet och med stor variation av 

plåtstorlekar. Detta medför att all plåthantering sker manuellt vilket är belastande för operatören. 

Kunderna föredrar att plåten kan plockas direkt efter klipp och med in- och utmatning på samma sida 

av maskinen. Därför sker utmatningen idag genom en lutad plåt, kallad fallplåt, under klippbordet. Då 

klippbordet har en ergonomisk höjd på 85 cm medför detta att plåten måste plockas från en 

obekväm nivå, ungefär 9 cm från marknivån. För att underlätta operatörens arbete efterfrågar 

företaget en fallplåt som matar ut plåtarna i en mer ergonomisk höjd, som alternativ till befintligt 

utbud. Den nya lösningen bör inte öka maskinens tillverkningskostnad med mer än 8 % för att vara 

lönsam. 

En litteraturstudie utförs för att undersöka lösningar på liknande problem och fastställa de 

säkerhetskrav som ställs på lösningen. Koncept genereras och utvärderas objektivt med bland annat 

brainstorming och en konceptvalsmatris. Ett koncept väljs för vidareutveckling och konstruktion där 

fokus ligger på att använda standardkomponenter, bland annat för att minska lösningens 

miljöpåverkan. Emellertid kan inte alla funktioner i konceptet lösas med hjälp av 

standardkomponenter och därför konstrueras unika delar. För att säkerhetsställa de unika delarnas 

hållfasthet görs beräkningar analytiskt och med finita element metoden. 

Lösningen innebär att operatören kan plocka plåtar 37 cm ovan marknivå och från ett bättre läge 

närmare kroppen. Den kräver 15 nya komponenter, varav 8 är standardkomponenter, samt små 

modifikationer på 10 komponenter som redan används i maskinen. Tillverkningskostnaden beräknas 

öka med ungefär 6 %. Lösningen drivs med hjälp av pneumatik vilket medför att operatören enbart 

förväntas behöva aktivera lyftet men styrning av pneumatiken utvecklas inte inom arbetet. 

Även om lösningen inte når en ideal lyfthöjd på 80-110 cm uppfylls företagets önskemål. Under 

arbetets gång inkluderas även önskemål om utdragning av fallplåten för att förbättra ergonomin. 

Planer om en sådan delfunktion finns i det valda konceptet, men på grund av tidsbrist 

vidareutvecklas inte detta.  

För att maskinen ska kunna säljas med lösningen som tillval måste djupare undersökning av CE-krav 

utföras då alla dokument inte var tillgängliga. Ytterligare förbättringsförslag lämnas till företaget, 

bland annat bör ljuddämpande material på fallplåten användas för att minska buller vid klippning. 
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Abstract 

To cut sheet metal into proper dimensions, for example shears can be used. They are available in 

many different variations where one is the guillotine shear. Rapido, manufactured by CIDAN 

Machinery, is a guillotine shear mainly targeted for small businesses which doesn´t cut regularly and 

with large size variations. This requires all manual material management which is stressful for the 

operator. The customers prefer the sheet metal to be available to be collected directly after the cut 

and at the same side of the machine as the input table. That’s why the sheet metal slides down on a 

plate called the sheet metal collector, located underneath the input table, in the current design. 

Because the input table has an ergonomic level of 85 cm, the sheet metal is collected from a much 

lower and uncomfortable level of 9 cm above the ground. The company wishes to approve the 

situation for the operator by offering an alternative sheet metal collector that makes the sheet metal 

available at higher level. The new solution shouldn´t raise the manufacturing cost more than 8%, to 

be profitable. 

A literature study is made to investigate solutions to similar problems and safety requirements. 

Concepts are generated and evaluated in an objective manner, for example by brainstorming and a 

concept selection matrix. One of the concepts is chosen for further development and design where 

standard components are top priority e.g. because of the reduction in environmental impact. 

Although standard components can´t solve for all functions and thus are unique parts designed. 

Some calculations are done analytically and by using the finite element method to verify the strength 

of the unique parts. 

In the resulting solution the operator can collect the sheet metal 37 cm above ground level and from 

a better position closer to the human body. The solution requires 15 new parts, of which 8 are 

standard components, and small modifications of 10 parts already in use. The increase of 

manufacturing cost is approximately 6 %. Pneumatics is used to lift the sheet metal which the 

operator only needs to activate, but the control function is not developed within the project.  

Even though the resulting solution doesn´t reach an ideal collecting height, of 80-110 cm, the 

company´s requirements is yet fulfilled. An additional function for ejecting the sheet metal is found 

to improve the ergonomics and is therefore included in the objectives for the project. Such function 

is included in the concept phase, but it isn´t further developed because of time constraints.  

Further investigations of CE-requirements need to be made before releasing the improved machine 

on the market since all necessary documents wasn´t available. More suggests of improvements is 

presented to the company, for example should silencing materials be used on the collector to reduce 

unpleasant noise. 
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1 Introduktion 
För att enkelt anpassa form och storlek på plåtark kan en plåtsax användas, en variant av plåtsax är 

gradsaxen. En gradsax klipper plåt likt en giljotin, det vill säga genom att skjuva av den. Plåten 

placeras mellan två verktyg likt i figur 1. Det övre verktyget trycks sedan ner (motsatt y-riktning i figur 

1) mot plåten genom tillfört arbete från t.ex. operatören, pneumatik, hydraulik eller en drivande 

motor. Detta resulterar i skjuvspänningar i plåten som snart plasticerar och sprickor uppstår som 

slutligen leder till brott. (Gustafsson, 2013) 

 

Figur 1. Gradsaxen skjuver av plåten med hjälp av två verktyg (Gustafsson, 2013) 

Gradsaxar används främst för kapning av rektangulära plåtark, konkurrerande verktyg är bland annat 

sågning, laser- och plasmaskärare. Klippning med gradsax kräver relativt stora krafter på materialet 

och verktygen, dock är det oftast ett mer energieffektivt verktyg än nämnda konkurrenter. Den är 

även fördelaktig genom låga kostnader, hög klippningshastighet och att lite material går till spillo. 

Gradsaxar är generellt relativt dåliga på att klippa inom fina toleranser eller med fin klippyta. 

(Gustafsson, 2013) 

 

 

Figur 2. Maskingradsaxen rapido (CIDAN Machinery Sweden AB, 2014a) 

Plåt 

Övre verktyg 

Nedre verktyg 
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Företaget CIDAN Machinery i Götene har sedan år 1907 tillverkat maskiner till 

plåtbearbetningsbranschen. En produkt i deras utbud är maskingradsaxen Rapido, se figur 2. Vid 

användning av Rapido matas plåtarken manuellt på ett klippbord (A), se figur 3. Maskinens 

plåtupphållare (B) lutar sedan det klippta arket så att det faller ner i en så kallad fallplåt (C) under 

klippbordet. Från fallplåten plockar operatören sedan upp det klippta plåtarket. Kunden kan välja 

mellan en fast fallplåt eller en på vagn. Fallplåten på vagn kan dras iväg eller lyftas med truck och 

fästs inte i maskinen på något vis. Den fasta fallplåten ligger på två längsgående axlar och kan flyttas 

mellan två lägen, ett inskjutet för transport av maskinen och ett utskjutet för användning av 

maskinen. Fallplåten är lutad för att plåten ska kunna glida ned i den och med en bockad kant för att 

stoppa och samla upp klippta plåtark. 

 

Figur 3. Maskinens plåthantering (Cidan machinery, 2014b) 

Rapido är eldriven och riktar sig främst till byggnadsplåtslagare, eller liknande, som använder 

maskinen manuellt. Den finns i fyra olika storlekar där den största kan klippa upp till 3100 mm långa 

plåtark (CIDAN Machinery Sweden AB, 2014a). Fallplåten begränsar djupet på plåtarna till 650 mm. 

Tjocklek och tyngd för störst klippbara ark kan ses i tabell 1 (Sundström, 1999). Antal uppsamlade 

plåtar i dagens lösning begränsas av höjden på den bockade kanten på fallplåten, vilket resulterar i 

att ca 500 kg plåt kan ligga i fallplåten. I tabell 1 fås antalet plåtar av olika material som utgör 

maximal belastning. Notera att de kortare maskinerna kan klippa tjockare plåt, men eftersom 

plåtarna som klipps i den längsta fortfarande har högre volym beräknas kapaciteten efter dessa. 

Tabell 1. Beräkning av kapacitet i antal, från maxvikten 500kg 

Material Max. tjocklek [mm] Volym [mm3] Densitet [kg/mm3] Massa [kg] Kapacitet 
[antal] 

Stål 2,5 5,04·10
6 

7,85·10
-6

 40 12  

Rostfritt 
stål 

1,5 3,02·10
6 

8,00·10
-6

 24 20  

Aluminium 4 8,06·10
6 

2,80·10
-6

 23 22 

D 
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1.1 Problembeskrivning 
Fallplåtens höjd och lutning gör att operatören måste lyfta plåten från låg höjd, vilket varken är 

bekvämt, ergonomiskt eller effektivt. I synnerhet för de kunder som valt den fasta fallplåten, då de 

inte kan dra ut fallplåten vilket gör att klippbordet är i vägen för ett bra lyftsätt. Det lutade läget på 

fallplåten försvårar även möjligheterna till andra lyftsätt än manuella.  

Klippbordets undersida är förstärkt med ett antal fjädrar som sträcker mellan klippbordets undersida 

och den längsgående balken D (se figur 3) som hör till det undre klippverktyget. Detta medför att 

lyfthöjden, om fallplåten lyfts helt vertikalt, är mycket begränsad. Om inte plåten flyttas till ett bättre 

ställe innan lyft medför det att plåten inte kan lyftas tillräckligt högt för att operatören ska kunna 

göra ett ergonomiskt lyft. 

Problem uppstår om den nya fallplåten är för dyr att tillverka eftersom det leder till ett högt 

försäljningspris. Detta minskar lösningens konkurrenskraft, såvida kunden inte tycker lösningen 

motiverar priset. Befintliga alternativ av fallplåten ska finnas kvar som valmöjligheter. Om maskinens 

grundkonstruktion måste förändras kan det medföra att dessa inte passar, vilket medför att kunder 

som föredrar dessa alternativ avstår från köp. 

Om inte fallplåten, och därmed hela maskinen, uppfyller de säkerhetskrav som gör den möjlig att CE-

märkas tillåts den inte att säljas inom EU. Detta medför att en stor marknad försvinner viket minskar 

maskinens lönsamhet. Eftersom maskinen marknadsförs för professionell användning kan brist på 

hänsyn till arbetsmiljödirektiv leda till minskad försäljning. Det beror bland annat på att 

fackföreningar ofta kräver att företagen väljer maskiner som tar hänsyn till dessa och av etiska skäl.  

Om fallplåten inte kan hantera en belastning på 500 kg minskar antalet ark som kan klippas utan att 

behöva tömma den. Detta kräver mer arbete från operatören som måste tömma fallplåten oftare, 

vilket minskar maskinens kundattraktion. Ifall tiden mellan klipp och tömning tar nämnvärt längre tid 

än dagens lösning, minskas effektiviteten och kan orsaka irritation hos operatören. Även detta 

minskar maskinens kundattraktivitet. 

1.2 Mål och syfte 
Syftet med arbetet är att utveckla koncept till en ny fallplåt som skall samla upp och lyfta klippta 

plåtark till en mer komfortabel lyfthöjd, från vilken operatören sedan kan lasta av plåtarna. 

Lösningen ska medföra att operatören kan lyfta klippta plåtar från så nära ideal lyfthöjd som möjligt, 

enligt Pheasant (1996) ligger denna höjd inom området 80-110 cm ovanför golvet. Den ska även vara 

säker och uppfylla krav för CE-märkning av maskinen, och ta hänsyn till arbetsmiljö-

rekommendationer för operatörens arbetsmoment. Lösningen ska vara ett tillval utöver de 

nuvarande lösningarna och får därför inte kräva så stora modifikationer av maskinen att inte de 

nuvarande kan monteras. Lösningen bör inte öka maskinens tillverkningskostnad med mer än 8 % 

(relativt grundutförande med fast fallplåt) för att vara ett attraktivt alternativ. Lösningen ska inte 

heller förlänga lyfttiden nämnvärt. 
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1.3 Avgränsningar 
Examensarbetet kommer enbart innefatta framtagning, utveckling, konstruktion, beräkning och 

utvärdering av en ny fallplåt. Det omfattar alltså inte en komplett detaljkonstruktion med tillhörande 

ritningar. Enbart säkerhets och arbetsmiljökrav som finns tillgängliga gratis, genom företaget eller 

genom Högskolan i Skövde tas hänsyn till i lösningen. 

På grund av sekretess redovisas inte priser på hel konstruktion i antal kronor. Istället uppskattas den 

procentuella kostnadsökningen för tillverkningen relativt maskinens nuvarande grundutförande. För 

att finna eventuella möjligheter till besparingar redovisas kostnader av ingående komponenter i 

procent av hela lösningens kostnad. 

1.4 Metod 
Under en litteraturstudie söks information om snarlika produkter, främst eftersöks för- och nackdelar 

hos de olika produkterna för att kunna urskilja vad som är önskvärt och vad som bör undvikas i det 

slutgiltiga resultatet.  

Med hjälp av black-box metoden klargörs önskade delfunktioner hos den slutgiltiga produkten, 

lösningar på respektive delfunktion genereras med hjälp av brainstorming. Framtagna dellösningar 

kategoriseras med ett konceptklassificeringsträd för att i slutändan systematiskt kunna kombineras 

till konceptlösningar med en morfologisk tabell. För att på ett objektivt sätt välja det koncept som 

bör vidareutvecklas till en färdig produkt används en konceptvalsmatris. (Ulrich & Eppinger, 2012) 

Det valda konceptet utvecklas och förtydligas på detaljnivå innan konstruktionsarbetet, där fokus 

ligger på att använda standardkomponenter. På eventuella egenkonstruerade komponenter 

genomförs hållfasthetsberäkningar, exempelvis med hjälp av finita element metoden och 

programvaran Creo Parametric 2.0. 

1.5 Miljö och samhälle 
Eventuell tillverkning av den nya fallplåten ska leda till en lösning som alla operatörer kan använda, 

oavsett fysiska förutsättningar. Syftet är att fallplåten ska minska förslitnings- och 

överbelastningsskador i bland annat rygg och knän, åkommor som annars innebär en belastning för 

framförallt operatören men också för företaget och samhället i sin helhet. I Sverige uppgick den 

totala kostnaden för smärtor i ryggen till nästan 30 miljarder kronor år 1995 (Norlund & Wadell, 

2014). Ofta är ryggproblemen arbetsrelaterade där bland annat lyfthöjd har stor inverkan. 

Vid konstruktionsarbetet ska både miljö- och ekonomiska aspekter tas i beaktning. Bland annat ska 

ett minimalt antal unika delar, vanligt förekommande material och standardkomponenter användas. 

Detta medför ett minskat behov av att tillverka och lagerföra specifika reservdelar som kräver både 

natur- och ekonomiska resurser. Materialen som används ska vara återvinningsbara och lösningen 

bör vara resurssnål. Vidare bör lösningens totala vikt inte vara för hög då detta ökar 

energiförbrukningen vid transport av maskinen. 

Maskingradsaxar ger upphov till högt och impulsartat buller, både vid klippning och utmatning. 

Ljudnivån beror främst på storleken på plåtarken. Ljudnivån vid utmatning är ofta högre än vid 

klippet och ökar med plåtens fallhöjd. Brist på dämpning av fallet bidrar också till den höga ljudnivån. 

Detta kan orsaka hörselskador för operatören och eftersom maskingradsaxar ofta placeras nära 

varandra påverkas även andra operatörer. (Bengtson, et.al., 1979)  
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2 Litteraturstudie 
En litteraturstudie utförs för att få inblick i vilka lösningar på liknande problem som finns på 

marknaden. Ergonomin vid tunga lyft studeras för att få förståelse i vad ett felaktigt lyftsätt innebär 

och vad som är en acceptabel initial lyfthöjd. För att möjliggöra CE-märkning av konstruktionen 

eftersöks relevanta säkerhetskrav som bör hållas i åtanke under konceptutvecklingen. 

2.1 Befintliga lyftanordningar 
Lyftanordningar med stor lastyta där det lyfta objektet ligger fritt har eftersökts för att få en 

uppfattning om hur andra löst liknande problem. Så många för- och nackdelar som möjligt med dessa 

lösningar diskuteras för att undersöka vad som kan användas och vad som bör undvikas i den egna 

lösningen. 

Lyftbord av sax-typ, som i figur 4, är en vanlig lyftanordning på verkstadsgolvet (Astrolift, 2014a).  Ett 

enkelt lyftbord (nummer 1 i figur 4) har två par korslagda armar som fungerar som ett par saxar.  För 

att bordet ska lyftas plant är armarnas ändar sammanlänkade med motsvarande ände på motsatt 

sida, se figur 5. Höjden kan regleras på tre olika sätt, förflyttning i horisontalled av armarnas botten- 

eller toppändar, eller förflyttning av punkten där armarna möts, se figur 5 (Engineers Edge, 2014). 

Ofta är ena paret armar låsta i en ände, som i figur 5. Flera par saxarmar kan sättas samman, se figur 

4, detta ger en större höjdvariation utan att uppta större golvyta (Astrolift, 2014a). Lyftbord drivs 

oftast av hydraulik. Vissa använder fjädrar som automatiskt lyfter till en ergonomisk höjd, anpassad 

efter föremålets vikt (Astrolift, 2014a). Lyftbord har ofta hjul och/eller spår för truckgaffel för enkel 

förflyttning. Lyftbord kan dock inte lyfta föremål från golvnivå eftersom armarna måste rymmas 

under, även i hopfällt läge, såvida den inte är placerad under golvnivån. Den är ofta relativt tung och 

svår att demontera (Bäckström & Heinemo, 2011). 

 

Figur 4. Olika typer av lyftbord (Tieman Industries, 2009) 

 

Figur 5. Olika sätt att driva ett lyftbord. Vänster: förflyttning av mittpunkt Höger: förflyttning av ände 

F 

F 
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Ett annat vanligt lyftverktyg är truckar, de finns i många storlekar och modeller. Handtruckar finns 

med manuell eller automatisk lyftfunktion. För att lyfta objektet med en manuell handtruck pumpar 

operatören med hantaget, och för att sänka släpper operatören på trycket i hydrauliken så att 

objektet sjunker långsamt. Både lyft och sänkning tar relativt lång tid och lyftet kräver relativt mycket 

arbete från operatören. Det finns även handtruckar som pumpar med en elektrisk motor vilket är tid 

och arbetsbesparande (Astrolift, 2014b). Likt lyftbordet kan trucken inte lyfta från markhöjd. 

Ett mer ovanligt lyfthjälpmedel är skruvdomkrafter med snäckväxel, se figur 6. De finns i två olika 

typer; med trapetsgängad spindel eller kulspindel. Den sistnämnda har högre verkningsgrad, vilket 

gör att samma motoreffekt resulterar i snabbare lyft (Andersson & Tägt, 2012). Skruvdomkraften 

består av den lyftande skruven och den vinkelräta axeln som roteras och överför rotationen genom 

snäckväxeln. Dessa kan drivas både manuellt och automatiskt genom att en operatör respektive 

motor vrider axeln. Fördelen med skruvdomkraften är att den har få delar, vilket gör den hållbar och 

lätt att montera. Dock är det en relativt dyr lösning (Bäckström & Heinemo, 2011). 

 

Figur 6. Skruvdomkraft (FREN, 2014) 

För nivåreglering på bussar och lastbilar används luftbälgar som kan ses i figur 7. Vid lyft, pumpar en 

kompressor in luft i bälgen och en ventil används för att släppa ut luften vid sänkning (CDX Online 

eTextbook, 2014). Liknande luftbälgar används för lyft av plana föremål eller som drivning av lyftbord 

(Herkules Equipment, 2014). Dessa är extra lämpliga i industrier med inbyggd tryckluft i lokalen, då 

ingen separat kompressor behövs. Med hjälp av sensorer kan luftbälgen hålla samma nivå även om 

den belastas mer, då luftinnehållet kan regleras kontinuerligt (CDX Online eTextbook, 2014). 

Luftbälgar kan lyfta relativt snabbt och är renliga eftersom de inte riskerar att läcka annat än luft. 

Energieffektiviteten är dock relativt dålig då mycket spillvärme alstras vid kompressionsprocessen 

(Engineer student, 2014).  
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Figur 7. Luftfjädring till buss (HSE, 2007) 

En ”strand jack”-vinsch används framförallt vid lyft av mycket tunga föremål, exempelvis broar och 

fartyg, med vikt upp till tusentals ton. Med hänsyn till sin styrka är de mycket kompakta och lätta 

(Bright hub engineering, 2014). De två ändarna av vinschen turas om att nypa åt vajern medan 

hydrauliken drar respektive laddar för ett nytt drag (Octamec, 2014), som kan ses i figur 8. Detta gör 

att den inte kan dra kontinuerligt utan måste pausa mellan varje slag. Nya studier visar dock att det 

är möjligt att lyfta kontinuerligt genom att utrusta vinschen med två olika stora hydrauliska cylindrar, 

istället för enbart en, som turas om att dra. (Zhinan, et al. , 2013) 

 

Figur 8. Funktion av ”strand jack” (Octamec, 2014) 

”Strand jack”-vinschen i figur 9 kan lyfta 25 ton och har en slaglängd på 220 mm (Orione hydropower, 

2014). 

  

Figur 9. “Strand jack” (Orione hydropower, 2014) 
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Många hissar lyfts med hjälp av en motvikt i andra änden på en vinsch som väger ungefär lika mycket 

som hissen (med passagerare). Motvikten gör att systemets potentiella energi konserveras. Om den 

potentiella energin konserveras behöver endast elmotorn överkomma friktion för att få hissen att 

lyftas eller sänkas (Howstuffworks, 2014). Dock blir detta system mycket tungt, minst det lyfta 

föremålets dubbla vikt. 

2.2 Tidigare använd plåthantering 
Plåtupphållaren i figur 10, tippar ner den klippta plåten i fallplåten med hjälp av pneumatik. Det har 

tidigare funnits en alternativ plåtupphållare som matat bakåt som i figur 11, dock togs den bort som 

alternativ på grund av dålig försäljning. Matning bakåt är vanligare för större maskiner men 

målgruppen för denna maskin vill plocka plåtarna från framsidan. Detta är en fördel då golvytan 

bakom maskinen ofta är begränsad. Likt den nya plåtupphållaren drevs även denna med hjälp av 

pneumatik (Cidan machinery, 2014b). 

 

Figur 10. Nuvarande plåtupphållare (Cidan machinery, 2014b) 

 

Figur 11. Tidigare plåtupphållare som matar bakåt (Cidan machinery, 2014b) 
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2.3 CE-märkning och säkerhet 
Med CE-märket intygar ansvarig tillverkare eller importör att produkten uppfyller de grundläggande 

krav EU ställer på produkten ur en säkerhets-, miljö- och hälsosynpunkt (Arbetsmiljöverket, 2014a). 

Detta är även ett handelsmärke som tillåter försäljning och marknadsföring över EES-ländernas 

nationsgränser (samtliga EU-länder samt Island, Norge och Liechtenstein). Vilka produkter som får, 

och vilka produktkategorier som måste, CE-märkas regleras av EU och deras lagstiftning. 

(Arbetsmiljöverket, 2014a) (European Comission, 2014) 

Märkningen sker på tillverkaren eller importörens eget ansvar i enlighet med leverantörsförsäkran. 

Tillverkaren ansvarar bland annat över; bedömningen av produktens överensstämmelse med 

riktlinjerna, att all nödvändig teknisk dokumentation är framtagen samt att produkten får ett tydligt 

CE-märke. Eventuell distributör och importör är obligerade att kontrollera produktens CE-märkning 

samt att all nödvändig dokumentation är korrekt och tillgänglig. (European Comission, 2014) 

Ett företag som CE-märker sina produkter övervakas av ett eller flera opartiska organ. Om det är 

produkter där säkerheten är av stor betydelse, t.ex. högriskprodukter och skyddsutrustning, ska 

produktkontroller genomföras av opartiskt organ innan produkten får släppas på marknaden. 

(Nationalencyklopedin, 2014) 

År 1995 infördes lagar som förpliktar CE-märkning på de maskiner som säljs på marknaden inom EES-

regionen. I Europaparlamentets maskindirektiv (2006/42/EG) återges de grundläggande säkerhets- 

och hälsokrav som ställs på en maskin som släpps på den europeiska marknaden. Det är utefter detta 

direktiv som CE-märkningen sedan görs. I Sverige är det arbetsmiljöverket och deras föreskrifter som 

implementerar maskindirektivets krav i den svenska lagstiftningen. För att kontrollera om produkten 

uppfyller kraven finns hjälpmedel så som harmoniserade standarder, denna innehåller en checklista 

som tagits fram utefter maskindirektivet. Dock kostar dessa pengar och är anpassade till specifika 

maskinlösningar. (Swedish standards institute, 2014) 

Aktuell föreskrift för CE-märkning i Sverige är AFS 2008:3, med tillhörande ändringsföreskrifter 

(Arbetsmiljöverket, 2014b). 

2.4 Ergonomi och arbetsmiljö 
Stora delar av sjukfrånvaron i arbetslivet är relaterade till någon form av ryggbesvär. Dessa besvär 

beror ofta på felaktiga förhållanden i lyftmomentet, exempelvis låg lyfthöjd. Vid lyft av tyngder större 

än 25 kg rekommenderas någon typ av lyfthjälpmedel att användas. Ett korrekt lyft utförs med hjälp 

av benen och med bördan nära kroppen. (Hellsten & Hansson, 1994) 

 

Undersökningar inom murarbranschen, där manuella lyft och manuell materialhantering är en stor 

del av vardagen, visar tydliga indikationer på att ryggproblem i samband med lyft. Detta beror bland 

annat på massan som lyfts, från vilken höjd den lyfts och med vilken frekvens lyften utförs. Genom 

att höja nivån lyften utförs ifrån med 30-50 cm ifrån marken har visat tydliga minskningar i 

påfrestningar av bland annat ryggraden. (Entzel, et al., 2007) 
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Enligt Lavender & Andersson et.al. (2003) är det belastande momentet på ländkotan högre vid 

snabba lyft från låg nivå. Genom att höja den initiala lyfthöjden från marknivå till knähöjd minskas 

det belastande momentet med cirka 30 % vid ett snabbt lyft av 300 N. Vid lyft av denna vikt från 

knänivå är belastningsskillnaden mellan snabba och långsamma lyft försumbar medan ett snabbt lyft 

från marknivå är 25 % mer belastande än ett långsamt lyft.  

Enligt Pnider & Boocock (2014) medför en högre lyftfrekvens en bättre effektivitet i vikt (kg) per 

tidsenehet (min). En fyrdubbling av frekvensen, från 1 lyft/minut till 4 lyft/minut, medför en tre 

gånger högre effektivitet om  operatören lyfter maximal acceptabel vikt i varje lyft. Även om en  

högre frekvens resulterar i en lägre acceptabel lyftvikt per lyft kompenseras det av antalet lyft inom 

tidsintervallet. 

I figur 12 visas en schematisk bild över hur människans lyftstyrka varierar med lyfthöjden och 

distansen ifrån kroppen. Ju längre ifrån kroppen lyftet sker, desto längre blir tyngdens hävarm och 

därigenom belastningen på bland annat ryggraden. Det bästa lyftområdet återfinns en 

underarmslängd ifrån kroppen och med lyfthöjden mellan knogar och armbåge, med armar i 

avslappnat läge som i figur 12. (Pheasant, 1996) 

 
Figur 12. Schematisk bild över människans lyftstyrka ifrån olika höjder och lägen (Sundberg, 2010) 

 

I arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2012:02), 5§ går följande att läsa; ”Arbetsgivaren ska så 

långt det är praktiskt möjligt ordna och utforma arbetsuppgifter och arbetsplatser så att 

arbetstagarna kan använda arbetsställningar och arbetsrörelser som är gynnsamma för kroppen. 

Man ska undvika långvarigt och ofta förekommande arbete med böjd eller vriden bål, liksom arbete 

med händerna över axelhöjd. Detsamma gäller arbete som innebär kraftutövning i ogynnsamma 

arbetsställningar.” (Arbetsmiljöverket, 2014c) 

 

Vidare avråder arbetsmiljöverket; ”Att arbeta kraftigt böjd, vriden eller sträckt kan medföra 

belastningar som är direkt olämpliga, eftersom lederna då belastas nära eller i sina ytterlägen. 

Arbetsställningar och arbetsrörelser som innebär att handlederna är påtagligt böjda eller att 

händerna befinner sig ovanför axlarna, nedanför knäna eller långt ut från kroppen är inte ovanliga. Är 

sådana moment långvariga eller återkommande behöver man förändra arbetsförhållandena.” 

(Arbetsmiljöverket, 2014c) 

[mm] 
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3 Metoder och verktyg 
Enligt Ulrich och Eppinger (2012) består produktutvecklingsprocessen av sex på varandra följande 

faser: 

1. Planering (Planning) 

Projektets startpunkt. Denna fas innebär bland annat identifiering av projektets 

tillgångar och begränsningar. 

 

2. Konceptutveckling (Concept development)  

Identifiering av kundbehov. Framtagning av alternativa produktlösningar som sedan 

utvärderas och jämförs, därefter väljs en eller flera produktlösningar för 

vidareutveckling.  

 

3. Systemkonstruktion (system-level design) 

Bestämning av produktens uppbyggnad, indelad i komponenter och delsystem.  

 

4. Detaljkonstruktion (Detail design) 

Komplett definition av produktens komponenter och delsystem såsom geometrier, 

material, toleranser och dimensioner bestäms. Framtagning av ritningar och andra 

nödvändiga produktionsmaterial.  

 

5. Provning och justering (Testing and refinment) 

Flera prototyper tas fram och testas för säkerhetställande av funktion. Eventuella 

justeringar eller förfiningar av produkten görs.  

 

6. Produktionsberedning (Production ram-up) 

Mindre produktion av produkten enligt tidigare bestämmelser. Eventuella svårigheter 

och brister i den framtagna produktionsmetoden identifieras och åtgärdas innan 

slutgiltig produktionsstart.  

Detta arbete fokuserar enbart på faserna 1 till 3, bland annat då framtagning av prototyp, toleranser 

och konstruktionsritningar inte ligger inom ramarna för arbetet. Vidare kommer inte alla metoder 

och verktyg, som Ulrich och Eppinger (2012) förespråkar, att användas.  

3.1 Konceptutveckling 
En vanlig start på konceptutvecklingen är brainstorming. Denna utförs antingen enskilt eller i grupp, 

dock är ofta det sistnämnda att föredra. Med metoden följer fyra enkla regler; (1)att alla idéer ska 

dokumenteras, (2)att så många idéer som möjligt ska genereras, (3) att även omöjliga idéer ska 

inkluderas då dessa kan ge nya synvinklar, (4) att utvärdering och bedömning av idéer är förbjuden 

under genomförandet. (Ullman, 1997) 

Brainstorming ska, exempelvis vid produktutveckling, inte behandla mer än en funktionslösning åt 

gången. Således behöver problemet vara specificerat och ibland även uppdelat, beroende på dess 

omfattning och komplexitet. (Ullman, 1997)  
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En metod för uppdelning av ett komplext problem till enklare delproblem är black-box metoden. 

Figur 13 visar steg 1 i black-box metoden där den svarta lådan representerar produktens, ännu 

okända, funktion. Typisk indata är material, energi och aktivering. Utdata är vad produkten önskas 

utföra, samt eventuellt spill. Syftet är att dela upp produkten i viktiga delfunktioner för att sedan 

koncentrera sin konceptgenerering på varje delfunktion. (Ulrich & Eppinger, 2012) 

 

 

Figur 13. Black-box metoden, steg 1 

Ulrich och Eppinger (2012) exemplifierar metoden med utveckling av en handhållen spikpistol. Indata 

till produkten är energi, spikar samt en startsignal medan utdata identifieras som en spikad spik. Steg 

2 är att börja fokusera på de olika delfunktionerna produkten kan tänkas ha, det vill säga hur 

produkten ska konvertera indata till utdata. Ofta redovisas detta i ett så kallat funktionsschema, där 

delfunktionerna visas i kronologisk ordning med pilar som binder samman delfunktionerna till en 

sammansatt lösning. I Ulrich och Eppingers (2012) exempel nämns bland annat delfunktioner som att 

ingående energin ska lagras för trådlös användning och spikarna ska förvaras, se figur 14. 

 

Figur 14. Black-box metoden, funktionsschema 

I steg 2 har alla tänkta delfunktionerna specificerats (små rutor i figur 14), dessa används sedan för 

vidare konceptgenerering av varje delfunktion. (Ulrich & Eppinger, 2012) 

Ett konceptklassificeringsträd används för att uppdela, strukturera och kategorisera alla tänkbara 

lösningar till ett delproblem/en delfunktion. Likt brainstormingen är detta ett konceptgenererings-

verktyg, dock är denna metod mer strukturerad. Varje tänkbar delfunktion, som identifierats med 

black-box metoden (se figur 14), tilldelas var sitt klassificeringsträd där delfunktionen utgör trädets 

stam. Därefter delas lösningarna upp, exempelvis utefter vilka principer lösningarna bygger på (se 

figur 15). (Ulrich & Eppinger, 2012) 
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Ulrich och Eppinger (2012) illustrerar ett exempel på utformning av konceptklassificeringsträd med 

fokus på tidigare bestämda delfunktionen ”store or accept energy” (från figur 14) i figur 15.  

 

Figur 15. Konceptklassificeringsträd 

Med den morfologiska tabellen sammanställs alla dellösningar i en tabell, för att sedan kombineras 

ihop till ett sammansatt koncept. Den morfologiska tabellen (eller konceptkombineringstabell) 

används för att systematiskt kombinera dellösningarna till olika koncept. Överst i tabellens kolumner 

skrivs de delproblem som identifierades i black-box metoden, under varje kolumn samlas sedan de 

tänkbara dellösningar som framtagits i konceptklassificeringsträdet. (Ulrich & Eppinger, 2012) 

När koncepten tagits fram, och eventuella orealistiska koncept sållats bort, ska ett koncept väljas för 

vidareutveckling. Ulrich och Eppinger (2012) använder en så kallad viktad konceptvalsmatris för val 

av koncept. Syftet är att på ett objektivt och informativt sätt välja det/de koncept som bäst uppfyller 

viktiga funktioner hos produkten. (Ulrich & Eppinger, 2012)  

 

Figur 16. Exempel på viktad konceptvalsmatris 
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Figur 16 visar ett exempel på hur en viktad konceptvalsmatris ser ut. I första kolumnen visas 

kriterierna, i andra kolumnen viktas kriteriernas betydelse mot varandra. Det kriteriet som anses 

viktigast att uppfylla ska viktas högst (i procent). I återstående kolumner redovisas de koncept som 

ska viktas mot varandra, under rubriken ”rating” bestäms hur väl (på en skala mellan 1 till 5) 

konceptet uppfyller kriterierna. Nederst i tabellen summeras konceptens viktade poäng och de 

koncepten med högst summa väljs för vidareutveckling. 

3.2 Konstruktionsarbete 
Eftersom användning av standardkomponenter är ekonomiskt och miljövänligt, behövs metoder att 

välja dessa. Leverantörerna lämnar ofta uppgifter på vad komponentera klarar för belastande kraft 

eller moment. Det som kvarstår att göra är att undersöka lastfallet genom mekanikberäkningar. 

Dessa innefattar förenkling av lastfallet, friläggning och jämviktsberäkningar. Denna metod är snabb, 

enkel och den mest vedertagna. 

I de fall standardkomponenter inte kan användas behövs unika komponenter konstrueras. Vilken 

belastning dessa klarar är okänt och avancerad geometri försvårar användnigen av analytiska 

beräkningar. Finita element metoden ger en detaljrik bild av deformationer och spänningar i den 

unika komponenten även vid komplicerad geometri. Den är ofta snabbare och billigare än 

experimentell provning dock sällan lika pålitlig. Finita element metoden är en numerisk metod som 

utförs av en dator. Den kräver som minst inmatning av geometri, lastfall och materialegenskaper för 

att skapa en matematisk modell för beräkning av deformationer och spänningar. Lastfallet kan vara 

svårt att definiera realistiskt och andra användarfel kan förekomma vid skapandet av den 

matematiska modellen. Dessa kan vara svåra att hitta och katastrofala om de inte hittas, därför är 

säkerhetsmarginaler och att testa resultatet viktigt. Modellen testas genom att flera analyser med 

olika antal element genomförs och jämförs med varandra, detta kallas en konvergensanalys. 

(Kurowski, 2004) 

Konstruktion och analys med finita element metoden utförs i CAD-programmet Creo Parametric 2.0. 

Detta program kan enbart beräkna deformationer och spänningar inom det linjärelastiska området 

(innan komponenten börjat plasticera) och saknar även automatisk geometrioptimering som vissa 

konkurerande program har. Företaget använder ett annat CAD-program vilket gör att filerna måste 

sparas i en standard-filtyp och sedan konverteras till den filtyp som kan analyseras i Creo Parametric 

2.0. Detta kan medföra problem om även befintliga unika komponenter konstruerade av företaget 

måste analyseras på grund av en ny belastning, då data kan förloras i konverteringen. 
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4 Genomförande 

4.1 Konceptutveckling 
I figur 17 visas resultatet av det första momentet i black-box metoden. Under utvecklingen upptäcks 

att andra metoder för att samla upp plåtarna kan vara möjliga, t.ex. med hjälp av ett nät eller skenor 

med friktionsyta. Då dessa visar sig oberoende av de andra delfunktionerna väljs att använda 

befintlig fallplåt för att minska lösningens prisökning genom att utnyttja befintlig konstruktion. 

Således undersöks inte om en annan metod för uppsamling förbättrar resultatet, då denna kan väljas 

oberoende av lösning. Därför används ”fallplåt med uppsamlade ark” som indata i figur 17. 

 

Figur 17. Ny black-box 

I figur 18 ses en öppnad black-box som identifierar tre delmoment. Med ”placera fallplåt” menas att 

fallplåten ska skjutas ut ur maskinen för att lyftas ännu högre eller för att underlätta för operatören 

då klippbordet är i vägen för ett acceptabelt lyftsätt. Vid den senare anledningen kan placeringen 

göras efter lyftet, i motsatts till vad som visas i figur 18. 

 

Figur 18. Öppnad black-box 

Det noterades att för att erhålla den bäst tänkbara lyfthöjden bör fallplåten roteras så att fallplåten 

placeras i ett horisontellt läge. De idéer som direkt ansågs som praktiskt eller säkerhetsmässigt 

olämpliga för ändamålet sållades bort. Lösningar till delfunktionerna samlades i tabell 2 och 3. 
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Tabell 2. Framtagna dellösningar till att lyfta fallplåten 

Namn Principskiss av dellösning Beskrivning av dellösning 

A 

 

 
 

Principlösning A bygger på att ett moment läggs på den inre 

axeln, således kommer fallplåtens yttre ände (den bockade 

änden) att lyftas uppåt. Detta kan göras med hjälp av en 

motor som tillför momentet.  

 

B 

 

Principlösning B liknar princip A, dock roterar fallplåten i detta 

fall kring en axel i mitten av fallplåten. Därigenom erhålls 

enbart halv lyfthöjd i jämförelse med princip A. Denna drivs 

likt A, med hjälp av en motor. 

C 

 

Med princip C skall den yttre änden av fallplåten lyftas eller 

dras uppåt för att få rotationen kring den inre axeln. Detta 

kan utföras med exempelvis en fjäder, pneumatik eller 

skruvdomkraft som lyfter upp änden. Alternativt monteras en 

vajer eller ett stag i yttre änden som drar upp fallplåten. 

D 

 

Lösning D bygger på en sax princip som får fallplåten att 

rotera kring en axel i mitten av fallplåten. Detta kan 

exempelvis utföras med hjälp av en skruv med två motriktade 

muttrar, en vajer som drar ihop ändarna på ”saxen” eller med 

hjälp av en fjäder. Likt lösning B erhålls bara halv lyfthöjd. 

E 

 

Fallplåten lyfts i mitten och skapar därför en rotation kring 

den inre axeln. Lyftet kan utföras med hjälp av en dragande 

vajer, pneumatik, fjäder eller en skruvdomkraft. 

F 

 
 

Dellösning F bygger på en klättrande funktion där den yttre 

änden ”klättrar” uppför med hjälp av ett kuggsystem. Detta 

kan antingen utföras genom rotation av kuggen, eller genom 

förflyttning av kuggstången. 

 

G 

 

 
 

Dellösning G löser problemet genom att lyfta fallplåten likt en 
säckkärra, denna metod kan enbart drivas av handkraft från 
operatören. 
 

M 

Fallplåt 

M 

F 

Inre axel 

F 

F 

F 

Kuggstång+kugghjul 

M 

F 

Hjul Led 

Handtag 
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De två första principerna A och B bygger på att ett rent moment driver rotationen, i övriga fall är det 
en pålagd kraft som driver rotationen. 
 
Brainstorming kring hur fallplåten skall ”dras ut” ur maskinen begränsas till att fallplåten måste vara 
fast i maskinen samt dras ut på framsidan av maskinen där operatören arbetar. Anledningen till att 
en lösning på vagn inte undersöks är på grund av att en sådan lösning redan finns som tillval. 
 

Tabell 3. Framtagna dellösningar till hur fallplåten ska placeras närmare operatören 

Namn Principskiss av dellösning Beskrivning av dellösning 

A 

 
 
 

 

Dellösning A fungerar genom att ett kugghjul monteras på 

den inre axeln, i maskinstativet monteras en kuggstång i 

vilken kugghjulet stegar sig framåt. Potentiella drivningar till 

en sådan lösning identifierades till en roterande motor som 

monteras på axeln alternativt genom att operatören 

antingen drar ut fallplåten eller vevar fram kugghjulet. 

B 

 

 

Lösning B bygger på en liknande princip som lösning A, dock 
är ett hjul monterat på axeln istället för ett kugghjul. 
Drivningen ansågs kunna utföras på 6 olika sätt; operatören 
drar ut fallplåten, en fjäder som pressar ut/in fallplåten, 
pneumatik, en skruv som trycker fram/drar in fallplåten, 
magnetism eller en vajer som drar i plåten.  
 

C 
 

Lösning C bygger på en förlängningsprincip, där fallplåten 
kan dras ut till ett visst läge (likt ett teleskop). Denna kan 
drivas av att operatören drar ut fallplåten, en fjäder som 
trycker in/ut fallplåten eller genom pneumatik. 

 
  

Fallplåt 

M 

Kuggstång 
+ kugghjul 

F 

F 
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 Morfologisk tabell 4.1.1

I den morfologiska tabellen (se tabell 4) har samtliga dellösningar med tillhörande drivningar samlats. 

Koderna A1-A15 samt B1-B12 används när dellösningarna kombineras till hela koncept. 

Tabell 4. Morfologisk tabell 

Lyfta fallplåten Placera fallplåten 

Dellösning Drivning Kod Dellösning Drivning Kod 

A Motor A1 

A 

Motor B1 

B Motor A2 Vev (handkraft) B2 

C 

Fjäder A3 Dra (handkraft) B3 

Pneumatik A4 

B 

Dra (handkraft) B4 

Dragande vajer A5 Fjäder B5 

Skruvdomkraft A6 Pneumatik B6 

D 

Skruv med motriktade muttrar A7 Skruv B7 

Vajer A8 Magnetism B8 

Fjäder A9 Vajer B9 

E 

Pneumatik A10 

C 

Dra (handkraft) B10 

Skruv A11 Fjäder B11 

Fjäder A12 Pneumatik B12 

F 
Motor A13 

   Skruv A14 
  G Handkraft A15 

    

För att motverka att egna värderingar ligger till grund för kombinering av dellösningar, slumpas 

kombinationer fram till att börja med. Närmare bestämt slumpas tre koncept fram, därefter 

kombineras ytterligare nio koncept genom eget urval. 
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 Förklaring av maskindelar 4.1.2

I figur 19 utmärks viktiga maskindelar som används för att beskriva konceptens montering och 

resulterande rörelse av fallplåten. Det är främst klippbordets undersida med tillhörande förstärkande 

fjädrar som är i vägen för ett lyft av fallplåten. Drivaxeln kan vara i vägen för montering av 

komponenter som lyfter fallplåten. 

 

Figur 19. Komponenter viktiga för fallplåtens position 
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 Viktad konceptvalsmatris 4.1.3

För att utvärdera framtagna koncept skapas en viktad konceptvalsmatris, som kan ses i tabell 5. I 

matrisen är alla koncept betygsatta i flertalet aspekter uppdelade i fem huvudkategorier; säkerhet, 

lyfthöjd, andvändarvänlighet, utdragningsdistans och kostnadsuppskattning. Anledningen till att en 

ytterligare uppdelning av dessa kategorier görs är att kvaliteterna konceptet bör inneha för att uppnå 

ett visst betyg blir tydligare genom denna metod. Att huvudkategoriernas viktpoäng måste delas upp 

på delaspekterna medför dock att metoden blir svårbedömd på annat sätt. Betygen från den 

viktigaste kategorin, säkerheten, utgör 40 % av det slutgiltiga betyget på konceptet. Kategorierna 

lyfthöjd och användarvänligt utgör 25 % av slutbetyget vardera. De mest obetydliga 

huvudkategorierna är utdragningsdistans och kostnadsuppskattning vilka enbart påverkar med 5 % 

var. För poängsättning av konceptets förväntade lyfthöjd och utdragningsdistans används en 

schematisk bild av fallplåtens slutposition (som kan ses i figur 20), vilket gjorde dessa mer 

lättbedömda. Eftersom inga koncept har detaljkonstruktion vid detta steg är alla betyg 

uppskattningar. 

 

Figur 20. Olika nivåer ger olika poäng på kategorierna utdragningsdistans (gröna linjer) och lyfthöjd (gula linjer)
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 Koncept A (kombination: A9-B10) 4.1.4

Första konceptet (se figur 21) baseras på att en skruvdomkraft, driven av en motor, lyfter upp 

fallplåten till ett horisontellt läge. Därefter kan operatören välja att dra ut fallplåten med hjälp av en 

teleskopisk förlängning. Höjden kan enkelt och steglöst regleras av operatören genom styrning av 

motorn. Motorns bromsfunktion låser även fallplåten i alla lägen vid driftstopp, t.ex. vid 

strömavbrott. Dock är låsning av teleskopfunktionen svår och kan vara riskfylld eftersom operatören 

tvingas stoppa eventuell oönskad rörelse manuellt. 

 

Figur 21. Principskiss över koncept A 

Säkerhetsmässigt är koncept A bra på grund av att skruven låser fallplåten, vilket hindrar vertikal 

rörelse, dock sänks dess betyg i konceptvalsmatrisen av teleskopförlängningen som är svår att låsa 

ifrån radiell rörelse. Konceptet kan lyfta fallplåten upp till ett horisontellt läge och får betyg i lyfthöjd 

därefter. Dock sänks betyget i användarvänlighet på grund av den manuella ut- och indragningen av 

fallplåten som kräver arbete ifrån operatören. Utdragningsdistansen beror på teleskopets 

dimensioner, teoretiskt kan maximal utdragningsdistans uppnås och konceptet får därför högt betyg. 

Kostnadsmässigt innebär motorn och skruven en relativt hög tillverkningskostnad. 

Teleskopförlängningen kan innebära nya belastningsfall som kräver starkare konstruktion.  

 Koncept B (kombination: A4-B12 )  4.1.5

Koncept B bygger på en roterande skruv med två motriktade muttrar, monterade på olika armar till 

fallplåten, dessa gör att övre och undre armen (se figur 22) närmar sig varandra enligt sax principen. 

Således påminner koncept B om koncept A, då liknande drivning används. Dock erhålls bara halva 

lyfthöjden i jämförelse med koncept A. För att möjliggöra utdragning av fallplåten används en 

teleskopisk förlängning.  

 

Figur 22. Principskiss över koncept B 
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Ur säkerhetssynpunkt finns inga anmärkningar utöver att teleskopförlängningen kan vara svår att 

skydda från klämning. Skruven och pneumatiken låser fallplåten i alla lägen och riktningar. Dock gör 

det faktum att koncept B enbart lyfter halva höjden, i jämförelse med koncept A, att dess betyg 

sänks. Dessutom gör de två muttrarna att fallplåten inte kan placeras i ett horisontellt läge utan 

kommer alltid ha en liten lutning. Kostnadsmässigt uppskattas koncept B vara sämre än koncept A, 

bland annat på grund av att det krävs en längre skruv.  

 Koncept C (kombination: A9-B3) 4.1.6

Även koncept C (se figur 22) använder en motor med tillhörande skruv som drivning till lyftet. 

Eftersom skruven enbart rör sig vertikalt, och inte i en cirkulär rörelse som fallplåten, monteras den 

övre änden av skruven i ett justerbart läge. Dock kräver detta en större lyftkraft ifrån skruven, delvis 

på grund av att hävarmen till rotationsaxeln minskas i takt med att fallplåten lyfts. Med hjälp av ett 

kugghjul monterat på den inre axeln och en kuggstång monterad mot maskinens stativ, tillåts 

operatören att dra ut fallplåten manuellt. Detta koncept kräver även någon typ av låsningsmekanism 

som gör att skruven kan ”släppa” fallplåten i sitt horisontella läge. Om detta inte görs måste motorn 

och skruven följa med fallplåten när denna dras ut, exempelvis på en vagn. 

 

Figur 22. Principskiss över koncept C 

Poängen koncept C tilldelas i konceptvalsmatrisen är höga i kategorin säkerhet, främst på grund av 

skruvens kapacitet att låsa fallplåten i alla lägen. Användarvänlighetspoängen påverkas negativt då 

manuellt arbete ifrån relativt låg höjd krävs för utdragningen, dock är utdragningen valbar och 

behövs alltså inte göras för varje lyft. Utdragningsmöjligheterna påverkas negativt av att skruven 

måste monteras i en rörlig infästning som närmar sig rotationsaxeln i takt med lyftet (under 

förutsättning att motorn inte följer med fallplåten vid utdragning). Motor och skruv uppskattas som 

relativt dyra, i jämförelse med exempelvis pneumatik, vilket sänker poängen i 

kostnadsuppskattningen. 
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 Koncept D (kombination: A10-B6) 4.1.7

Koncept D använder pneumatik för att utföra såväl lyft som utdragning. Lyftet utförs med en vertikalt 

riktad cylinder som trycker upp fallplåten. Likt koncept C måste en justerbar infästning användas i 

fallplåten för att en cirkulär rörelse av fallplåten ska vara möjlig. Alternativt kan både övre och undre 

infästningen av cylindern ledas och därmed tillåta att den vinklas under lyftet. Ut/indragning av 

fallplåten görs av en dubbelverkande cylinder, antingen i ett vinklat eller horisontellt spår enligt figur 

23. Om det vinklade spåret används fås möjligheter till ett lyft med högre lyfthöjd än tidigare 

koncept. Spåret måste dock ta hänsyn till de förstärkningar som sitter under klippbordet. 

 

Figur 23. Principskiss över koncept D 

Om en backventil används i alla cylindrar tillåts luften att enbart strömma i en riktning, vilket 

möjliggör låsning i alla lägen. Därför fick koncept D höga säkerhetspoäng. Cylindrarna kan även 

isoleras i maskinens stativ vilket minskar klämrisk. Såväl lyft som utdragning av fallplåten sker 

automatiskt och kräver inget manuellt arbete av operatören. Utdragning av fallplåten är även valbart 

av operatören och koncept D fick därför höga poäng i kategorin användarvänlighet.  

 Koncept E (kombination: A10-B12) 4.1.8

Koncept E (se figur 24) påminner om koncept A, dock används pneumatiska cylindrar för såväl lyft 

som utdragning av den teleskopiska förlängningen. Den vertikalt riktade pneumatiska cylindern lyfter 

fallplåten till ett horisontellt läge. Sedan pressar en annan pneumatisk cylinder fram den teleskopiska 

förlängningen och möjliggör en bekvämare avlastning av fallplåten för operatören. Likt koncept D kan 

den vertikala cylindern antingen monteras i fallplåten med ett justerbart läge eller ledas i båda ändar. 

 

Figur 24 Principskiss över koncept E 
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I kategorin låsning fick koncept E samma betyg som koncept D, då båda använder liknande drivning 

av lyft och utdragning. Dock medför den teleskopiska förlängningen en viss klämrisk då rörliga delar 

inte kan isoleras och skyddas i samma omfattning som i koncept D, därför fick koncept E lägre poäng. 

Konceptet är användarvänligt då allting sker automatiskt, dessutom kan lyft och utdragning göras i 

samma moment vilket sparar tid. Kostnadsmässigt påminner den mycket om koncept D, dock krävs 

färre antal pneumatiska cylindrar.  

 Koncept F (variant på dellösning A1) 4.1.9

Koncept F (se figur 25) är en variant där fallplåten lyfts av ett vridande moment kring den inre axeln. 

Målet är att en trumma med vajer monteras på rotationsaxeln och därefter ska en pneumatisk 

cylinder dra i vajern. Trumman genererar då en utväxling som översätter kraft till moment. Dock ger 

detta koncept ingen utdragning av fallplåten. 

 

Figur 25. Principskiss över koncept F 

Den pneumatiska cylindern tillåter låsning i alla lägen, exempelvis med hjälp av en backventil. Dock 

kan ett vajerbrott leda till ett odämpat fall av fallplåten, vilket sänker dess säkerhetsbetyg. 

Användarvänligheten fick också låga poäng, trots att mycket görs automatiskt, på grund av att 

konceptet inte tillåter någon utdragning av fallplåten samt att den endast kan lyftas till ett 

horisontellt läge. Konceptet är dock relativt billigt och mycket av komponenterna kan isoleras i 

maskinens stativ, vilket både skyddar komponenterna och minskar ljudvolymen. 

 Koncept G (kombination: A5-B6) 4.1.10

Som kan ses i figur 26 använder koncept G en pendelprincip där framkanten av fallplåten låses i en 

vajer medan en pneumatisk cylinder pressar fram fallplåtens inre axel. Vajerns konstanta längd 

tvingar fallplåten till en cirkulär pendelrörelse som i lyftmomentet också dras ut ifrån maskinen. 

Eventuell styrning i fallplåtens framkant kan vara nödvändig för att stabilisera anordningen i upplyft 

läge. 

 

Figur 26. Principskiss över koncept G 
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Koncept G påminner om koncept F och får därför likartade betyg i konceptvalsmatrisen. Dock 

påverkas säkerhetspoängen negativt av att ett vajerbrott kan ske i uppfällt läge, alltså närmare 

operatören och mindre skyddat. Konceptet kan enbart lyfta fallplåten till horisontellt läge, vilket 

resulterar i tre poäng i denna kategori. Konceptet får höga poäng i användarvänlighet då lyftet görs 

automatiskt och såväl lyft som utdragning sker samtidigt. Detta uppskattas även vara ett relativt 

billigt koncept eftersom det enbart krävs ett par pneumatiska cylindrar och vajrar. 

 Koncept H (kombination: C-B) 4.1.11

Koncept H, som kan ses i figur 27, använder två skruvar för att lyfta respektive skjuta ut fallplåten. 

Skruvarnas ändar har fast position, istället ”vandrar” muttrar som sitter i spår på fallplåten på båda 

skruvarna. Muttrarna trycker på så vis fallplåten till rätt läge. Skruvarna drivs med var sin motor eller 

möjligen kan den ena skruven driva den andra. Det senare medför en billigare lösning medan det 

tidigare gör att fallplåten kan lyftas utan att skjutas ut och vice versa beroende på vilket som passar 

för tillfället. 

 

Figur 27. Principskiss över koncept H 

Eftersom skruvarna motverkar alla fallplåtens rörelser i vilket läge den än stoppas och att skruvarna 

kan skyddas i maskinens stativ fick denna lösning höga säkerhetspoäng. Dock tilldelades den inte 

maximala poäng då spår i stativ och fallplåt aldrig kan skyddas helt från klämning. I kategorin 

användarvänlighet fick konceptet också bra poäng eftersom operatören bara behöver aktivera 

rörelsen och för att skruvar är en mycket snabb och tyst lösning. Dock sänker det eventuella behovet 

av två motorer ljud- och kostnadsbetygen. Både lyfthöjden och utdragningslängden anses vara 

medelmåttiga vilket sänker även dessa betyg. 

  Koncept I (kombination: G-B) 4.1.12

Koncept I, som visas i figur 28, lyfter genom att en vagn ledad till fallplåten tippas så att fallplåten 

lyfts. Vagnen kan sedan rullas ut, då fallplåtens inre ände glider på ett spår. Lösningen är helt manuell 

i alla moment och enbart hävarmen som vagnen medför underlättar för operatören. Med denna 

lösning följer på så vis nya arbetsmoment som kan vara tunga eller på annat sätt oergonomiska. 
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Figur 28. Principskiss över koncept I 

Konceptet får dåliga poäng när det gäller säkerhet eftersom den kräver en eller flera 

låsningsmekanismer för att säkra läget. Om operatören tappar vagnen i ett lyft, sänkning eller om 

fallplåten faller för att låsningen inte gjorts riktigt i övre läget förväntas fallplåten falla helt odämpat 

vilket kan vara farligt. Eftersom hela vagnen sticker ut från maskinen, åtminstone i upplyft läge, kan 

den inte skyddas vilket kan medföra att någon klämmer sig. I kategorin användarvänlighet får den 

allmänt låga betyg eftersom den är helt manuell och kan vara ansträngande för operatören och att 

den måste aktivt låsas i varje läge av operatören. Dock anses den relativt tyst och snabb eftersom 

lyfthastigheten enbart begränsas av operatören. Lyfthöjden anses medelmåttig medan utskjutningen 

anses vara svår att genomföra och får därför låga poäng. Konceptets enkelhet ger den full poäng i 

kostnadsuppskattningen. 

  Koncept J 4.1.13

Koncept J, som visas i figur 29, lyfter fallplåten med två stag som är fria att rotera i båda ändar. 

Stagen sitter på var sida om mitten på fallplåten och med andra ändarna strax under klippbordets 

underkant. Det inre staget roteras av en elektrisk motor vilket medför att även det andra staget 

roterar. Placeringen av stagen gör så att fallplåten lyfts längs en cirkulär bana, vilket är positivt då 

den kan undvika förstärkningarna på klippbordets undersida som annars kan vara i vägen. Denna 

lösning kan teoretiskt maximalt lyfta upp fallplåten till samma nivå som bordets underkant. 

 

Figur 29. Principskiss över koncept J 
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Konceptet får bra betyg i kategorin säkerhet. Att motorn belastas mycket i upplyft läge på grund av 

en lång hävarm kan leda till haveri om inte motor med tillräcklig broms används. Betyget sänks dock 

på grund av att stagen inte kan skyddas fullständigt och är placerade ganska långt ut. I kategorin 

användarvänlighet får konceptet bra betyg eftersom alla moment kan aktiveras av en 

knapptryckning. Dock saknas möjlighet att enbart lyfta eller skjuta ut fallplåten vilket sänker betyget. 

Den höga lyfthöjden medför ett högt betyg och utdragningsdistansen förväntas vara lång. En mycket 

stark motor krävs på grund av stagens långa hävarm medan konstruktionen i övrigt bör vara billig. 

Därför får konceptet ett medelmåttigt betyg i kostnadsuppskattningen. 

 Koncept K 4.1.14

I koncept K, som visas i figur 30, lyfts fallplåten vertikalt av två pneumatiska cylindrar och skjuts ut 

teleskopiskt av ännu en pneumatisk cylinder. Genom att fallplåten skjuts ut samtidigt som den lyfts 

kan den undvika förstärkningarna på undersidan av klippbordet. Eftersom den pneumatiska cylindern 

som sköter utskjutningen både måste trycka ut och dra in fallplåten kontrollerat måste denna vara 

dubbelriktad medan de andra bara behöver trycka. Den yttre vertikala pneumatiska cylindern måste 

fästas i ett spår i fallplåten. 

 

Figur 30. Principskiss över koncept K 

De pneumatiska cylindrarna medför att fallplåten låses automatiskt i vilket läge den än stoppas i, 

vilket ger höga poäng i kategorin säkerhet. Att många rörliga delar sitter långt ut och att 

teleskopfunktionen medför viss klämrisk när den trycks in, sänker dock betyget. Användandet är 

mycket likt det i koncept J, vilket medför samma betyg. Dock anses pneumatiken vara långsammare 

och orsak till större oljud än motorn i koncept J eftersom alla pneumatiska cylindrar troligen inte kan 

börja och sluta arbeta samtidigt. Lyfthöjden och utskjutningslängden anses vara lika bra som hos 

koncept J. Kostnaden för koncept K förväntas bli högre än för koncept J då den har en mer 

komplicerad konstruktion och kräver fler komponenter. 
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 Koncept L 4.1.15

Koncept L, som visas i figur 31, använder roterande stag liknande de i koncept J för att lyfta 

fallplåten. Stagen är placerade likt i koncept J och är fria att rotera i båda ändar. Men till skillnad från 

koncept J använder detta koncept en pneumatiskt dragen vajer som drar i det inre stagets ände som 

sitter i fallplåten. Detta förväntas medföra att den pneumatiska cylindern kräver mindre styrka än 

motorn i koncept J. I detta koncept är stagen L-formade för att lyfta ännu högre. 

 

Figur 31. Principskiss över koncept L 

Koncept L får lägre poäng i kategorin säkerhet än koncept J eftersom den sticker ut ur maskinen ännu 

mer (vilket medför klämrisk) och att ett vajerbrott resulterar i ett odämpat fall. I kategorin 

användarvänlighet erhåller den samma poäng som koncept J förutom att den förväntas vara något 

långsammare i nedsänkningen. Både i lyfthöjd och i utskjutningslängd tilldelas den full poäng vilket 

påverkar slutbetyget. Kostnaden uppskattas vara lägre än för koncept J, då pneumatiken förväntas 

belastas mindre än motorn i koncept J. 

 Befintligt alternativ: Vagn 4.1.16

För att jämförelse ska vara möjlig betygsätts de två befintliga alternativen på samma sätt som 

koncepten. Vagnen kan dras ut hur långt som helst och lyftas mycket högt med truck och den fick 

därför full poäng i både lyfthöjd och utskjutningslängd. Dock är lyftet besvärligt eftersom det kräver 

en truck och att vagnen först måste ställas på en plats som trucken kan lyfta den från. Lyftet tar 

därför lång tid. Utdragning och speciellt indragning är besvärligt då utrymmet mellan stativsidorna är 

trångt. Detta sänker dess betyg i kategorin användarvänlighet. Eftersom vagnen inte kan låsas eller 

bromsas i något läge och att den kräver mycket manuellt arbete för att lyftas får den dåliga poäng i 

kategorin säkerhet. Den enkla konstruktionen ger den full poäng i kostnadsuppskattningen. 

 Befintligt alternativ: Fast fallplåt 4.1.17

Till skillnad mot alla koncept och alternativ kan den fasta fallplåten inte lyftas eller skjutas ut på 

något sätt, därför får den noll poäng i alla delkategorier vilka har anknytning till detta. Detta medför 

att i kategorin användarvänlighet får den endast poäng för att den inte låter det minsta. Den får full 

poäng i kategorin säkerhet eftersom den inte har några rörliga delar och är helt låst i sitt läge. 

Eftersom den i stort sett är en enda del, får den också full poäng i kostnadsuppskattningen. 
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4.2 Konstruktionsarbetet 
Eftersom koncept D erhåller bäst totalbetyg i den viktade konceptvalsmatrisen, och resultatet anses 

rimligt, väljs det som konceptet att vidareutveckla. Som tidigare nämnts lyfts fallplåten i konceptet 

genom att två pneumatiska cylindrar lyfter i dess inre ände respektive i ett varierbart läge (för att 

kompensera för rotationen) längre ut. De pneumatiska cylindrarna sitter fast, men kan möjligtvis 

tillåtas att rotera, i motsatt ände. 

De två grundläggande principerna för hur den yttre pneumatiska cylindern kan monteras är, antingen 

likt i figur 32, då den är ledad i båda ändar. Angreppspunkten i fallplåten är då samma men under 

lyftet vinklas cylindern mot ett vertikalt slutläge (i figur 32 moturs). Då fallplåten är placerad nära 

marken i sitt nedre läge, måste cylindern sitta långt in. Detta medför antingen kort hävarm till 

rotationsaxeln eller en stor vinkel mot vertikalplanet i slutläget.  

 

Figur 32. Utvecklad principskiss alt.1  

Det andra sättet att montera cylindern är att enligt figur 33 låta den yttre cylindern hänga vertikalt 

och dra upp fallplåten. På så sätt ryms en cylinder med lång slaglängd, då mer utrymme finns ovanför 

fallplåten i maskinens stativ än under. Monteringen medför dock att dess angreppspunkt på 

fallplåten måste flyttas relativt fallplåten, t.ex. genom en skena. Hävarmen till rotationsaxeln 

förkortas därmed, men när fallplåten är plan är kraften vinkelrät mot hävarmen. Av utrymmesskäl 

väljs det senare alternativet (som visas i figur 33).  

 

Figur 33. Utvecklad principskiss alt. 2 
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Även i den inre änden identifieras två möjliga alternativ, att den pneumatiska cylindern drar eller 

trycker upp fallplåten längs ett spår. 

En lyfthöjd på 70 mm och utdragningslängd på 70 mm av fallplåtens inre ände anses rimlig. Denna 

höjd är begränsad av att plåten ska vara möjlig att lyfta ut ur fallplåten utan att klippbordets 

förstärkningar, som kan ses i figur 19, är i vägen. Utdragningslängden väljs lika eftersom en vinkel på 

45⁰ förväntas ge en bra kraftfördelning på cylindern.  

 Utrymmesproblem 4.2.1

De rörliga delarna, däribland pneumatiken och linjärstyrningarna, bör placeras inuti stativen så att de 

kan isoleras för att minska klämrisken och dämpa ljud. Högra stativet ser ut som i figur 34 och täcks 

idag av en delad skyddsplåt. I mitten av stativet, och mitt emellan fallplåtens båda ändar, på båda 

sidorna sitter drivaxeln och drivarmen. Drivarmen påverkar placeringen av spåret och den 

pneumatiska cylindern som ska dra i det bakre läget. 

 

Figur 34. Högra stativet sett ovanifrån (med klippbordet bortplockat) 

Första alternativet för att lösa detta problem är att bygga ut spåret från stativet genom att använda 

ett u-format stag, likt det som kan ses i figur 35. Detta fästs i stativet på var sida av drivarmen och 

kräver att den pneumatiska cylindern monteras på staget, vilket troligen är omöjligt då denna inte 

kommer rymmas inom skyddsplåten på grund av att mellanrummet mellan skyddsplåten och 

drivarmen enbart är ungefär 50 mm (se figur 34). 
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Figur 35. Stag med spår som fästs i var sida om drivarmen 

Det andra alternativet är att använda ett horisontellt stag som lyfts av två likadana pneumatiska 

cylindrar, en i var sida, som kan ses i figur 36. Staget lyfter först upp den yttre axeln på fallplåten och 

när fallplåten uppnått plant läge, även den inre axeln. Detta medför att hela belastningen delas på de 

två pneumatisk cylindrarna. Eftersom de pneumatiska cylindrarna kan vara placerade innanför 

staget, på var sida om drivarmen, ryms dessa. Detta alternativ blir dock omöjligt eftersom drivaxeln 

är i vägen. Detta alternativ kan vara möjligt om ett stag av annan form används, dock kan detta inte 

undersökas inom examensarbetet på grund av tidsbrist. 

 

Figur 36. Alternativ 2 använder ett stag som trycker upp axlarna (blåmarkerade) 

Eftersom båda dessa alternativ inte är möjliga att genomföra måste rörelsen av fallplåtens inre ände 

begränsas, antingen till enbart vertikal eller horisontell rörelse. Då enbart vertikal rörelse anses 

medföra att plåten blir svårare att lyfta ut för att klippbordets förstärkningar är i vägen, väljs istället 

horisontell förflyttning värt att bevara i konceptet. Första prioritering blir således att få fallplåten i ett 

plant läge, det vill säga fallplåten måste först och främst rotera kring sin inre ände. 

 

Yttre axeln 

Inre axeln 

U-format stag 

kring drivarmen 

Drivarmen 



Filip Davidsson Examensarbete 2014-05-26 
Erik Nordén Hermansson 

   

33 
 

Därefter ska en utdragbar funktion adderas för att möjliggöra att operatören kan plocka plåtarna 

framför maskinen och inte under. 

Denna förändring medför dock att lösningen avviker från koncept D så mycket att betyget i 

konceptvalsmatrisen för lyfthöjden måste sänkas till en trea. Detta resulterar i att om lösningen 

betygsätts i konceptvalsmatrisen erhålls totalbetyget 3,66 vilket resulterar i en femteplats (koncept D 

exkluderat). Egentligen bör därför ett annat koncept väljas för att få en bättre lösning, men eftersom 

inte tid finns till detta fortsätter utvecklingen av lösningen baserad på koncept D. 

För att minska antalet unika komponenter till lösningen väljs bland annat att använda de axlar och 

den fallplåt som redan används av företaget i den fasta lösningen. Dessutom är dessa komponenter 

redan beprövade av företaget och förväntas därför klara belastningen.  

 Beskrivning av lastfallet 4.2.2

För att dimensionera ingående komponenter i konstruktionen analyseras belastningsfallet i tre olika 

lägen; nedre ändläget (figur 37), i rörelse uppåt (figur 38) och övre ändläget (figur 39). 

I figur 37, 38 och 39 är kraften från den pneumatiska cylindern betecknad FB och kraften i fästet av 

den inre axeln betecknas FA. Massan av den pålagda plåten och fallplåten betecknas m och g 

representerar tyngdaccelerationen. Punkt A representerar den inre axeln och punkt B den yttre 

axeln. L1 och L2 är avstånden till krafterna. L1 och L2 ändrar värde mellan de två ändlägena men 

summan är konstant på grund av att axlarna enbart förflyttas i vertikalled, vilket representeras med 

L3. I figur 38 är v den yttre axelns vertikala hastighet.    och    är den inre respektive yttre axelns 

rotationshastighet.    är därmed fallplåtens rotation medan    enbart är den yttre axelns eventuella 

rullning relativt fallplåtens undersida. 

 

Figur 37. Belastningsfall 1, fallplåten i sitt nedersta läge 
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Figur 38. Godtyckligt belastningsfall under lyftet 

 

Figur 39. Belastingsfall 2, Fallplåten i sitt översta läge 

För att finna de två okända krafterna FA och FB används jämviktsekvationerna i ekvation 1 och 2. 

Notera att dessa gäller för fallplåten (stilla eller med konstant hastighet) i godtyckligt läge. 

∑                          

∑                                 

Axlarnas position väljs utefter utrymme och anpassning till standardpneumatik. Det går att beställa 

pneumatiska cylindrar med slaglängder som frångår standard, men då dessa inte är lika ekonomiska 

väljs den närmsta standardlängden 200 mm. Detta medför att placeringen av fallplåtens yttre ände i 

den nya lösningens nedre läge inte är i samma nivå som samma ände i dagens fasta alternativ. I 

dagens fasta alternativ är lutningsvinkeln  =22,8⁰ (se figur 37) till skillnad mot det nya nedre lägets 

 =24⁰. Längderna i de två ändlägena kan ses i tabell 6. 
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Tabell 6. Längder mellan axlar i ny lösning 

 Läge 

Längder [m] 1 2 

L1 0,16 0,38 

L2 0,29 0,07 

L3 0,2 0 

 

Massan m antas vara 550 kg (varav pålagd plåt är 500 kg och lösningen inklusive fallplåt uppskattas 

väga 50 kg) och tyngdaccelerationen g antas ha värdet 9,82 m/s2. Med dessa värden insatta i 

ekvation 1 och 2 fås krafterna som i tabell 7. 

Tabell 7. Beräknade krafter vid axlarna i ny lösning, för nedersta och översta läget på fallplåten 

 Läge 

Krafter [kN] 1 2 

FA 3,4 0,8 

FB 2,0 4,6 

 

Dessa krafter bör dock multipliceras med en säkerhetsfaktor för att få en marginal mot oväntade 

belastningar. I föreskriften AFS 2008:03 finns inga klara direktiv vad gäller användandet av pneumatik 

och pneumatiska cylindrar, istället efterfrågas en generell säkerhetsfaktor på 1,25 för mekanisk 

hållfasthet. Fallplåtens belastningsfall, i synnerhet position och storlek av kraften från massan, är 

delvis okänt och därför görs flertalet uppskattningar. Dessutom varierar krafterna FA och FB under 

lyftet till följd av fallplåtens acceleration. På grund av dessa osäkerheter används en säkerhetsfaktor 

på två för dimensionering av komponenter, om möjligt. 

 Lyftande pneumatik  4.2.3

Som tidigare nämnts placeras pneumatiken, som lyfter fallplåtens yttre axel, över fallplåten. För att 

fallplåten ska hållas plan används två likadana pneumatiska cylindrar (en på var sida om fallplåten) 

innanför skyddsplåtarna på stativen. Detta gör att cylindrarna delar lika på belastningen vilket 

medför att cylindrarna kan ha mindre inre och därmed även yttre diameter, vilket är bra av 

utrymmesskäl.  

Kraften på pneumatiken förväntas vara som störst när fallplåten är i sitt översta läge och då ha 

storleken 4,6 kN (se tabell 7). Denna delas lika på de två cylindrarna och multipliceras med en 

säkerhetsfaktor på 1,25. Detta ger en 2,9 kN stor kraft på varje cylinder om två cylindrar används. 

Anledningen till att en lägre säkerhetsfaktor används är på grund av att pneumatik som ryms och har 

ett rimligt pris inte förväntas klara den belastning en högre säkerhetsfaktor skulle medföra. För att 

stödja pneumatiken i nedersta läget och vid överbelastning konstrueras ett stopp som avlastar 

pneumatiken. 
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För att rymmas i stativet får den pneumatiska cylinderns yttre diameter inte överstiga 140 mm och 

för att rymmas i höjdled får den inte vara längre än 640 mm i expanderat tillstånd. Pneumatiska 

cylindrar är generellt starkare i tryck än drag och kraften är beroende av kompressorn. Maskinen 

använder redan idag pneumatiska cylindrar men har ingen inbyggd kompressor, istället används en 

extern kompressor som inte Cidan tillhandahåller.  

Den befintliga pneumatiken, till plåtupphållaren, har ett rekommenderat tryck på mellan 5 och 6 bar. 

Därför sätts kravet att de nya cylindrarna inte får kräva mer än 6 bar i arbetstryck för att klara av 

lyftet. 

En pneumatisk cylinder med inre diameter 100 mm uppfyller kraven och används därför för fortsatt 

konstruktion, denna klarar en belastning på 4,4 kN med 6 bar tryck. Dock visar det sig att med denna 

erhålls nästan en säkerhetsfaktor på två medan den standarddiametern närmast under (80 mm) inte 

klarar säkerhetsfaktorn 1,25. (Metal Work Pneumatics, 2013) 

 

 

Figur 39. Ändfäste (skruvarna som syns på bilden är för montering i cylindern) 

De pneumatiska cylindrarna kan monteras i klippbordets undersida med ett tillhörande ändfäste som 

kan ses i figur 39. Ändfästet monteras med fyra M14-skruvar, men eftersom det är olämpligt att 

använda muttrar på klippbordets ovansida görs valet att borra och gänga icke genomlöpande hål på 

klippbordets undersida. Genom ekvation 3 kan nödvändigt gängat djup beräknas med den pålagda 

kraften, gängegenskaper och bordets materialegenskaper. I ekvation 3 är F den pålagda kraften, i 

detta fall FB i läge 2 multiplicerat med säkerhetsfaktorn två och dividerat med åtta (antalet skruvar 

för båda ändfästen), vilket ger F=1,15 kN. d betecknar skruvens minsta ytterdiameter (ett tabellvärde 

som tar hänsyn till skjuvning) och P gängans stigning, i detta fall 10,36 mm (0,74 multiplicerat med 

14,00) respektive 2 mm (Colly Components AB, 2014). τs betecknar bordets skjuvsträckgräns, vilken 

är 0,58 multiplicerat med sträckgränsen för stål (Beardmore, 2010). Bordet är gjort av 

konstruktionsstål S355J2 som har en sträckgräns på ReH=355 N/mm2, vilket medför 

skjuvsträckgränsen τs=206 N/mm2 (Tibnor, 2012). 

     
 

     
         

Detta ger ett nödvändigt gängat djup Leff på 0,09 mm vilket är möjligt då bordets tjocklek är 14 mm. 

Detta kan tyckas vara ett lågt värde, men det anses rimligt då maximal klämkraft är 41,5 kN för en 

M14-skruv med hållfasthetsklass 8.8 (Colly Components AB, 2014). I relation till detta är den pålagda 

kraften liten. Det bör noteras att denna beräkning enbart är en tumregel och extra säkerhetsmarginal 

bör användas, därför bestäms det gängade djupet på hålet till 10 mm. 

4 st. skruvar för 
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pneumatiken  

4 st. skruvhål 

för montering i 
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 Val av linjärstyrningar 4.2.4

En viktig del i detaljkonstruktionen är valet av linjärstyrning eftersom pneumatiska cylindrar är 

begränsade i avseendet att motstå andra belastningar än axiella. Därför görs efterforskningar kring 

vilka typer av linjärstyrningar som finns på marknaden. Samtidigt ger linjärstyrningar stabilitet till 

konstruktionen. Målet är att linjärstyrningarna ska styra den yttre axeln (se figur 40) i vertikalled 

samtidigt som axeln tillåts rotera för att fallplåten ska följa sin cirkulära bana. 

 

Figur 40. Principskiss av linjärstyrningens funktion 

På marknaden finns ett antal olika lösningar som kan appliceras på detta problem så som exempelvis 

skenstyrningar, kulbussningar och teleskopstyrning/plattskenssystem. 

Utformingen av skenstyrningar kan variera men de bygger på liknande principer nämligen någonting 

som rullar längs med en skena, det kan exempelvis vara ett/flera hjul eller en kullagrad vagn som 

följer skenan. Figur 41 visar ett exempel på hur en kullagrad vagn med tillhörande skena kan 

utformas. Fördelarna med att använda en sådan skenstyrning är att den är enkel att montera och 

skenan kan skruvas direkt mot stativet på maskinen. (Rollco, 2014a) Dock är lösningen relativt dyr 

och flera vagnar kan krävas för att bära krafterna och det böjande momentet ifrån fallplåten.  

 

 

Figur 41. Skenstyrning med kullagrad vagn (Rollco, 2014b) 
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Kulbussningarna är cylinderformade kullager (se figur 42) som rullar längs en stång. Lösningen är i 

jämförelse med skenstyrning ofta billigare, dock kräver installationen större utrymme än 

skenstyrningar.  

 

Figur 42. Kulbussningar med tillhörande stänger (Rollco, 2014c) 

Till fallplåten kommer en skenstyrning (likt den i figur 41) att väljas, fördelarna med en kompakt och 

belastningstålig lösning motiverar det något högre priset än exempelvis kulbussning. Närmare 

bestämt kommer modellen SBI 30FL att väljas, bland annat då just denna modell sedan tidigare 

använts av företaget vilket påverkar inköpspriset positivt. (Rollco, 2014d) 

 Val av lager 4.2.5

För att möjliggöra rotation av såväl den inre som yttre axeln behövs fyra lager, en för varje ände av 

de båda axlarna. Det finns flera olika lösningar såsom att använda glidlager, kullager eller rullager. 

Dock lämpar sig inte detta lastfall till kul-/rullager då båda axlarna enbart roterar vid lyft. Att använda 

ett glidlager motsvarar en fastinspänning förutom att axeln tillåts rotera, ett ledlager däremot tillåter 

viss utböjning.  

Genom att använda ett ledlager vid den yttre axeln elimineras därför det nedböjande momentet som 

skulle belastat linjärstyrningarna om ett glidlager använts. Dock innebär användandet av ledlager en 

liten kostnadsökning i jämförelse med att använda ett glidlager, då detta minskar belastningen på 

andra komponenter anses den extra kostnaden motiverad. Ledlagren monteras direkt mot axlarna, 

vilket innebär att dessa bör ha ett innermått på 30 mm då detta är axlarnas mått. Till yttre axeln väljs 

därför ledlagret GE30UK, detta lager har en dynamisk lastkapacitet på 65 kN och en statisk 

lastkapacitet på 166 kN och bör därför med marginal klara av fallplåtens belastning på 5,7 kN. Dock 

klarar modellen G30UK endast av en nedböjningsvinkel på 6° (D&E Trading AB, 2014a). Därför behövs 

den yttre axelns nedböjning under belastning bestämmas, detta görs med hjälp av elementarfall. 

Friläggningen av den yttre axeln ses i figur 43 där stöden i verkligheten motsvaras av ledlagren. Enligt 

Sundström (1999) bestäms utböjningsvinkeln   med hjälp av ekvation 4. I detta fall är kraften F=9,2 

kN, vilket motsvarar FB i läge 2 (från tabell 7) multiplicerat med säkerhetsfaktorn två. 

Elasticitetsmodulen för axeln som är tillverkad av stål är E=210 GPa, yttröghetsmomentet I beräknas i 

ekvation 5 (där r representerar axelns radie), längden L≈3m och faktorerna α=β= 0,5. Insättning i 

ekvation 4 ger en nedböjningsvinkel på 0,6° och bör därför inte vara något problem. 
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Figur 43. Friläggning av den yttre axeln med nedböjningsvinkeln ϴ 

Elementarfallet i ekvation 4 är godtagbart då små deformationer av axeln antas och glapp i övriga 

komponenter kan förekomma, exempelvis mellan vagn och skena i linjärstyrningen. Användandet av 

en punktlast istället för en utbreddlast görs som en försiktighetsåtgärd, då en utbreddlast generellt 

medför en mindre utböjningsvinkel. För montering av ledlagret mot skenstyrningarna, konstrueras 

ett unikt ledlagerhus. 

 
Eftersom fästet av den inre axeln i befintlig konstruktion klarar belastningen enligt erfarenhet från 

företaget, används här glidlager av ekonomiska skäl. Likt den gamla konstruktionen tillåter inte 

glidlagret att axeln böjs ned. Den inre axeln har en diameter på 30 mm och monteras i ett 30 mm 

djupt cylindriskt rör, svetsat mot stativet, likt det befintliga som kan ses i figur 44. Av ekonomiska skäl 

modifieras enbart detta cylindriska rör genom uppborrning av innerdiametern till 34 mm för att 

rymma glidlagret.  

 
Figur 44. Befintligt fäste av den inre axeln 

Spänningen på glidlagret beräknas med ekvation 6, där d och D betecknar inre diameter respektive 

djupet på lagret (Collins et.al., 2010). Den inre diametern d är lika med axelns ytterdiameter (d.v.s. 30 

mm) och djupet D väljs till djupet på det cylindriska röret (d.v.s. 30 mm). I ekvation 6 representerar F 

den radiella kraften på lagret och σ den resulterande spänningen i lagret. Kraften på båda glidlagren 

motsvarar kraften FA i figur 37 och 39. Som kan ses i tabell 7 är denna kraft störst när fallplåten är i 

sitt nedersta läge (läge 1) och har då storleken 3,4 kN. Båda glidlagren bör klara en belastning av 

denna kraft multiplicerad med en säkerhetsfaktor på 2 och dividerad på antal lager (2), vilket 

resulterar i att F=3,4 kN bör användas i ekvation 6. 
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Med värden insatta i ekvation 6 blir resulterande spänning i lagren σ=3,8 MPa. För att få en prisbild 

på glidlager som uppfyller dessa krav, kontaktas en leverantör av glidlager. Det konstateras att 

belastningen på lagret är mycket lågt relativt belastningsgränsen 60 MPa på den svagaste lagerserien 

i leverantörens utbud och därmed kan ett mindre djupt lager väljas (D&E Trading AB, 2014b). Men 

eftersom detta är en standarddimension och att priset är försumbart i relation till de andra 

komponenterna behålls djupet på 30 mm. 

 Rullstöd 4.2.6

I dagens fasta alternativ svetsas ett u-format (se figur 45) stöd fast mot fallplåtens undersida, detta 

används för att öka fallplåtens styvhet och framförallt behålla fallplåtens position. 

 

Figur 45. U-format stag under fallplåten 

Samma yttre axel (dock förkortad) används i den nya lösningen. Det nya u-formade stödet, härmed 

kallat rullstöd, är bredare eftersom det fungerar som en kontaktyta mellan fallplåt och den nu 

rullande yttre axeln. En plåt skruvas fast på rullstödets öppna ände för att skapa ett lock, se figur 46, 

som skyddar rullningen och förhindrar axeln ifrån att ”hoppa ur” spåret. 

  

 

Figur 46. Rullstöd för den yttre axeln 
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I syfte att minska friktion och även få en ljuddämpande effekt mellan rullstöd och axeln bör en 

plastfilm eller gummiduk appliceras mot rullstödet. I annat fall rullar en tungt belastad stålplatta mot 

en stålaxel, vilket ger upphov till obehagliga ljud och en relativt hög friktion. På marknaden finns ett 

antal olika alternativ som lämpar sig för höga belastningar, exempelvis kan en naturgummiduk 

(Trelleborg Elastomer Laminat, 2004) eller en PTFE-teflonfolie (Christian Berner AB, 2013) användas. 

Dock har naturgummiduken dålig beständighet gentemot oljor och medför en högre friktion än 

teflonfolien, därför väljs en teflonfolie med tjockleken 0.3 mm. Denna är självsmörjande och 

levereras med silikonbaserat adhesiv baksida, vilket förenklar appliceringen. Folien ska fästas på 

rullstödets hela insida. 

4.3 Unika komponenter 
Inom konstruktionsarbetet används standardkomponenter i första hand, bland annat för att minska 

kravet på lagerföring av reservdelar och för att undvika specialdesignade komponenter. Dock hittas 

inte rimliga standardkomponenter till vissa applikationer. I dessa fall konstrueras unika komponenter 

för användning enbart i denna lösning. 

För beräkningar av hållfasthet och kostnad att tillverka de unika komponenterna används 

konstruktionsstål 141312–00 då företaget använder det mycket och att det är ekonomiskt. Denna 

stålvariant har en elasticitets modul E=210 GPa och en sträckgräns Rp0.2=240MPa (Sundström, 1999). 

 Stödet 4.3.1

För att avlasta den pneumatiska cylindern i sitt mest utsträckta läge och som extra säkerhet om 

pneumatiken skulle haverera, konstrueras ett stöd. Stödet konstrueras i två delar; ett fyrkantsrör 

mellan golv och ledlagerhus och en plåt som gör att stödet kan monteras i stativet (se figur 47). Det 

är fyrkantsröret som i teorin tar all belastning, plåten håller enbart fyrkantsröret still så att detta inte 

flyttas (t.ex. vid fall av snedbelastning) Plåten är bockad som ett u och omsluter fyrkantsröret och 

monteras i stativet med två stycken M5-skruvar.  

 

Figur 47. Stödets konstruktion 
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Stoppet analyseras genom analytiska beräkningar för att avgöra om konstruktionen klarar 

belastningen. Den maximala belastningen på stöden uppkommer om pneumatiken havererar, i 

sådant fall tar stöden upp hela kraften F1
B som kan ses i figur 37. Som kan ses i tabell 7 är F1

B=2,0 kN, 

denna multipliceras med säkerhetsfaktorn 2 och divideras med antal stöd (2), vilket ger en maximal 

belastning på 2,0 kN per stöd. 

Denna kraft används i den friläggning av stödets fyrkantsrör som kan ses i figur 48. I figur 48 är 

fyrkantsrörets längd bara cirka tre gånger längre än tvärsnittets längsta mått, knäckning anses därför 

inte vara en risk. Tryckspänningar beräknas med den grundläggande ekvationen att spänningen σ är 

den tryckande kraften F dividerat på tvärsnittsarean A. I detta fall är kraften F=2,0 kN och 

tvärsnittsarean (beräknad utan rundade hörn) A=444 mm2. Detta ger tryckspänningar i hela 

fyrkantsröret på σ=4,5 MPa. 

 

Figur 48. Friläggning av stödets fyrkantsrör 

Plåten för montering i stativet analyseras inte på grund av att denna inte förväntas vara belastad. 

Plåten och svetsfogarna kan eventuellt skapa spänningskoncentrationer. Dessa förväntas vara 

begränsade till små ytor och värden relativt huvudspänningen i fyrkantsröret (vilken i sin tur är 

väldigt liten), och eftersöks därför inte. Stödet förväntas på så vis inte plasticera och kan eventuellt 

optimeras för lägre tillverkningskostnad. 
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 Ledlagerhuset 4.3.2

För montering av den yttre axeln med ledlager, mot linjärstyrningen konstrueras ett ledlagerhus. 

Konstruktionen ska fungera som en sammankoppling mellan axeln (fäst i ledlagret) och linjärstyrning, 

men också som ett fäste för den pneumatiska cylindern, se figur 49. 

 

Figur 49. Egenkonstruerat ledlagerhus 

Eftersom ledlagerhuset inte är en standardkomponent utan unik för lösningen utförs en analys med 

finita element metoden för att kontrollera dess hållfasthet. Då den yttre axeln, och därmed 

ledlagerhuset, är som mest belastat i fallplåtens översta läge (se tabell 7), görs enbart en analys av 

detta lastfall. I detta läge antas vardera pneumatiska cylinder vara belastade med 2,3 kN (FB i läge 2 

dividerat med antalet cylindrar, 2). Säkerhetsfaktorn 2 medför att en lagerkraft på 4,6 kN (i negativ y-

riktning) ansätts i hålet för ledlagret. Hålet där den pneumatiska cylindern skruvas fast låses från 

rörelse i alla riktningar (se figur 50), då denna yta är fastskruvad i pneumatiken. Ytterligare 

randvillkor ansätts på husets framsida motsvarande skruvhuvuden på de skruvar som monteras i 

linjärstyrningen, dessa låses från rörelse i x-, y- och z-riktning på grund av kontakt samt friktion 

däremellan. Ytan motsvarande kontaktytan mellan huset och linjärstyrningen, på ledlagerhusets 

baksida, låses på samma sätt (se figur 50). 

 

Hål för montering 

mot linjärstyrning 

Hål för ledlagret 

Gängat hål för 

infästning av 

pneumatisk cylinder 

x 

y 

z 



Filip Davidsson Examensarbete 2014-05-26 
Erik Nordén Hermansson 

   

44 
 

 

Figur 50. Krafter och randvillkor på ledlagerhuset. Vänster: framsida, Höger: Baksida  

Position och storlek på den låsta ytan på lagerhusets baksida motiveras genom att först utföra en 

analys av ledlagerhusets förskjutning i x-led (utan randvillkor på baksidan), och studera ytan för 

vilken lagerhuset förskjuts i negativ x-led. Denna förskjutning förhindras av linjärstyrningen och 

därför sätts randvillkor i x-, y- och z-led på grund kontakt och friktion.  

För att analysen ska fånga böjningen av bland annat den bakre plattan förfinas beräkningsnätet med 

maximal elementstorlek 5 mm. På så vis erhålls cirka tre element i x-led i den bakre plattan vilket 

antas vara tillräckligt. Ett finare nät med mindre elementstorlek medför alltför krävande beräkningar. 

 
 

Figur 51. Elementfördelning för analysen av ledlagerhuset 

Resultatet av analysen redovisas i figur 52 och 53. Ur dessa syns tydligt att de spänningar som 

förväntas uppstå i ledlagerhuset generellt är små.  
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Figur 52. Effektivspänningar enligt Von Mises i ledlagerhuset 

 

 

Figur 53. Spänningskoncentrationer i ledlagerhuset 

Den maximala effektivspänningen (enligt Von Mises) uppgår till cirka 50 MPa i små 

koncentrationsområden. Således bedöms ledlagerhuset tillräckligt hållbart för dess applikation och 

används därför i lösningen utan vidare modifikation. 
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Pneumatikens kolvstång har en 37 mm lång M20-gängad ände och en inbyggd mutter 40 mm från 

änden, se figur 55. Denna ände skruvas in i ledlagerhuset endast 20 mm då Swedish Fasteners 

Network (2010) rekommenderar en klämlängd på minst en diameter (i detta fall 20 mm). Därför 

används en 20 mm djup cylindrisk hylsa mellan kolvsångens mutter och ledlagerhusets övre plana 

yta. En längre klämlängd bör dock användas men begränsas i detta fall på grund av kolvstångens 

korta gängade läng. För att kontrollera att gängdjupet i ledlagerhuset klarar belastningen används 

ekvation 3. 

 

Figur 55. Hylsa för ökad klämlängd 

Kraften F är den största kraften på cylindern, dvs. F=4,6kN, som beräknats tidigare. För en M20-skruv 

är P=2,5 mm och d=15,2 mm (0,76 multiplicerat med 20,00 mm) (Colly Components AB, 2014). 

Skjuvsträckgränsen τs för 141312-00 är 121,8 MPa (0,58 multiplicerat med Rp0,2=210 MPa). Detta 

insatt i ekvation 3 ger ett nödvändigt gängdjup på Leff=0,32 mm. Som tidigare nämnt är ekvation 3 en 

tumregel och det korta gängdjupet beror på att den pålagda kraften är låg i jämförelse med maximal 

klämkraft för en M20 skruv. Att använda en hylsa med längden 20 mm anses därför rimlig, då 

kvarstående gängdjup är 20 mm.  

Ledlagret tillverkas förslagsvis genom att fräsa detaljen och borra hålen.  

4.4 Modifierade komponenter 
Vissa av de tidigare använda komponenterna modifieras för att passa den nya lösningen, på så vis 

kräver inte lösningen att unika ersättningar konstrueras. Några komponenter behöver nya hål och i 

dessa fall används de ytor som redan borras, så att dessa kan göras inom samma bearbetning för att 

minska kostnadsökningen. Dessa modifierade komponenter kan även användas vid produktion av 

maskin med befintliga alternativ på fallplåt. Vissa komponenter behöver förändring av ett mått 

antingen vid bearbetning eller vid montering genom svetsning. Dessa kan dock enbart användas till 

den nya lösningen. 
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5 Resultat 
Den slutgiltiga lösningen gör att den klippta plåten kan plockas från en plan yta 37 cm från 

marknivån. Tidigare plockades plåtarna ifrån ett lutat plan med greppunkt 9 cm från marknivån, 

detta innebär en höjdskillnad på 28 cm. Dessutom medför fallplåtens rotation att plåtarna inte 

behöver plockas under klippbordet utan kan greppas utanför maskinen, detta minskar givetvis 

kroppens belastning då lyftet kan göras närmare kroppen. Genom att studera figur 12 ses att lyftet 

fortfarande sker inom ”very poor”- eller ”poor” området och är därför inte rekommenderat av 

Pheasant (1996). För att lyfta eller sänka fallplåten förväntas operatören bara behöva aktivera 

pneumatiken. 

Lösningen kräver 15 nya komponenter (se tabell 8) och modifikation av 10 som redan används i 

dagens fasta alternativ.  

Tabell 8. Nya komponenter till lösningen med ungefärlig andel av tillverkningskostnaden för hela lösningen 

# Komponent Antal Bild Andel av 
kostnaden 

[%] 

1 Pneumatisk 
cylinder 

(med fäste) 

2 

 

21 

2 Linjärstyrning 
(med skena) 

2 

 

21 

3 Glidlager till 
inre axel 

2 

 

0 

4 Ledlager till 
yttre axel 

2 

 

2 
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5 Lagerhus till 
yttre axel 

2 

 

15 

6 Stopp för 
nedre läge 

2 

 

22 

7 Rullstöd för 
yttre axel 

1 

 

9 

8 Lock till 
rullstöd 

1 

 

6 

9 Dämpande 
beläggning 

till rullstödet 

1 

 

4 

 Totalt 15  100 
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5.1 Montering 
I figur 56 kan alla nya komponenter som behöver monteras i de båda stativsidorna ses (se tabell 8 för 

numrering av komponenter). Figuren visar det vänstra stativet (om maskinen ses framifrån), alla nya 

komponenter som används i vänstra stativet används även i det högra stativet (monterat 

spegelvänt).  

 

Figur 56. Vänster stativsida med nya komponenter markerade 

Förslagsvis monteras linjärstyrningen (2 i figur 56) först då bland annat monterad pneumatik kan 

försvåra monteringen. Linjärstyrningen består av två vagnar och en skena. Skenan monteras vertikalt 

på stativsidan med 6 stycken M8 skruvar, vagnarna kan sedan föras ner på skenan ovanifrån. 

Vagnarna monteras ihop med hjälp av ledlagerhuset (5 i figur 56) och 2 stycken M10-skruvar i varje 

vagn (totalt 4 skruvar).  

I ledlagerhuset monteras ett ledlager (4 i figur 56) genom press-passning. Inuti ledlagret monteras 

den yttre axeln, även den genom press-passning. Denna press-passning kan vara svår att utföra när 

ledlagerhuset är monterat i maskinen. Förslagsvis förmonteras därför båda ledlagerhusen (med 

ledlager) på axeln innan montering mot linjärstyrningarnas vagnar. Stödet för ledlagerhuset (6 i figur 

56) monteras med 2 stycken M5-skruvar i stativets framsida och med den plana änden stående på 

marken. Pneumatiken monteras (1 figur 56) med ändfästet fastskruvat i klippbordets undersida med 

4 stycken M14-skruvar. En hylsa för att öka klämlängd träs på pneumatikens kolvstång vilken sedan 

skruvas fast i ledlagerhuset. 

1 

2 

4 5 6 

3 

Klippbordet 

Yttre axeln 

Inre axeln 
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Den inre axeln monteras likt i dagens fasta alternativ, genom att skjutas in genom ett hål i stativet. 

Det som skiljer är att hålet i stativet och den stärkande fastsvetsade cylinderns inre diameter 

uppborras till 34 mm för att rymma ett glidlager (3 i figur 56). Glidlagren monteras först i stativen och 

sedan pressas axeln genom dessa. När alla komponenter monterats i stativsidan monteras de 

modifierade skyddsplåtarna (som kan ses i figur 57), på samma sätt som vid övriga befintliga 

alternativ. Dessa har nya vertikala spår för den yttre axeln. 

 

Figur 57. Den nya fallplåten monterad 

Fallplåten monteras genom att dess bakre stöd hakas på den inre axeln och rullstödet (7 i figur 57) 

läggs mot den yttre axeln. Rullstödet är fastsvetsat i den modifierade fallplåten. Den modifierade 

fallplåten har hål för att skruvas fast i den inre axeln och den nya inre axeln har motsvarande 

genomgående hål. Förslagsvis används skruvar med slätt huvud, så att plåt kan glida över dem, och 

en mutter på motsatt sida. Dessa skruvar förhindrar den inre axeln att rotera relativt fallplåten och 

på så sätt att slita på fallplåten. Innan fallplåten monteras, appliceras den självhäftande teflonfolien 

(9 i figur 57) på rullstödets insida. När fallplåten är på plats skruvas locket (8 i figur 57) för rullstödets 

öppning. 

  

Yttre axel Fallplåt 

7 & 9 

8 Inre axel 

Vänster stativsida 

med skyddsplåt 
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5.2 Modifierade komponenter 
De befintliga komponenter som behöver modifieras för lösningen redovisas i tabell 9. Då de flesta av 

dessa komponenter redan bearbetas på liknande sätt, och på samma yta, vid befintliga alternativ 

förväntas kostnadsökningen vara försumbar. På de komponenter då detta inte är fallet, fallplåten 

och den inre axeln, anses modifikationen så liten att även denna är försumbar. 

Tabell 9. Komponenter som används idag som måste modifieras för den nya lösningen 

 Komponent Antal Bild  Modifikation 

1 Inre axel 1 

 

Nya radiellt borrade hål 
för montering av fallplåt 

2 Yttre axel 1 

 

Kortare än befintlig 

3 Stativsida 2 

 

8 stycken nya hål och 
ökad diameter på hål till 
inre axeln  

4 Fallplåt 1 

 

Fastsvetsat rullstöd och 
borrade hål för 
montering i inre axel 

5 Övre 
skyddsplåt  

2 

 

Spår för yttre axel 

6 Nedre 
skyddsplåt 

2 

 

Spår för yttre axel 

7 Klippbord 1 

 

8 stycken nya M14-hål i 
undersidan för 
montering av pneumatik 

 Totalt 10   
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5.3 Kostnad 
Den nya lösningen beräknas medföra en ökning av tillverkningskostnaden på maskinen (i 

grundutförande) med 6 %. Till denna beräkning används ungefärliga tillverkningskostnader på de 

unika delarna beräknade av företaget och ungefärliga kostnader för företaget att köpa in 

standardkomponenter. Kostnaden är beräknad på låg tillverkningsvolym vilket medför att 

kostnaderna bör minska med ökad försäljningsvolym. 

I tabell 8 redovisas hur stor procentuell andel av tillverkningskostnaden för den nya lösningen varje 

typ av komponent bidrar med. Stoppet var den dyraste komponenttypen och kostar 22 % av den hela 

lösningen. 

6 Diskussion 
Figur 58 visar en uppskattad schematisk bild över hur lyfthöjden hos den nya lösningen skiljer sig från 

befintlig. I figur 58 är greppunkten den punkt operatören greppar plåtarna i. Greppunkternas exakta 

position är svåra att markera i figur 58 då de beror på operatörens kroppsbyggnad samt den låga 

upplösningen på gränserna. Men figuren ger ändå en indikation på lösningens förbättringar. Även om 

den ideala lyfthöjden enligt Pheasant (1996) mellan 80-110 cm inte uppnås, anses resultatet som 

godkänt med tanke på arbetets och maskinens begränsningar. Maskinens befintliga konstruktion och 

i synnerhet klippbordets höjd på 85 cm begränsar vilken lyfthöjd som kan uppnås, såvida 

anordningen inte dras ut ur maskinen. 

 

Figur 58. Ungefärliga punkter från vilka operatören kan lyfta plåtarna  

Förövrigt förväntas lösningen vara tystgående och lättanvänd. Den enda ljudkällan som möjligtvis kan 

ge upphov till höga ljud är kompressorn, men denna innefattas inte i examensarbetet. Resterande 

komponenter har om möjligt isolerats för minskad ljudnivå och framförallt minskad kläm- och 

skaderisk. De två klämrisker som identifierats är mellan den yttre axeln och stativets skyddsplåt samt 

mellan rullstöd och yttre axeln (se figur 57). Dock är dessa områden så avlägsna från operatörens 

position vid ordinära arbetsmoment, att risken anses som väldigt liten.  

  

 

Befintlig greppunkt 

Resultatets greppunkt 

Klippbordets höjd 

[mm] 
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Det faktum att konceptet begränsas till enbart rotation kring den inre axeln utan möjlighet till 

ytterligare utdragning av fallplåten är på grund av tidsbrist. Det är önskvärt att fallplåten placeras 

närmare operatören så att denne kan utföra lyftet närmare kroppen. Då utdragning inte ingick i 

företagets beskrivning av problemet, anses detta som ett mindre misslyckande. Det faktum att 

fallplåten inte rör sig i horisontalled medför även att lösningen blir mer säker, då operatören inte är 

lika exponerad för fallplåten vid ett eventuellt haveri. Att maskinen dessutom inte blir lika 

utrymmeskrävande ses givetvis som positivt. Eftersom en specifik lyfthöjd inte efterfrågades av 

företaget anses ändå resultatet som acceptabelt. 

Valet att göra konceptgenerering, och framförallt brainstorming, med enbart två deltagare kan 

kritiseras då mängden dellösningar och påtänkta delfunktioner är begränsade. Särskilt bör en 

operatör som dagligen använder maskinen involveras, då operatören ofta har förslag på förbättringar 

utifrån erfarenhet. Konceptgenereringen anses ändå acceptabel då den utförs med stor 

målmedvetenhet utifrån företagets och egna produktkrav. Exempelvis önskade företaget att 

hydraulik uteslöts från resultatet. Användning av hydraulik är en möjlighet till att utföra lyftet, men 

behandlas därför aldrig som lyftprincip i konceptgenereringen. Ett beslut som kan ifrågasättas.  

Dessvärre upptäcktes att Ulrich & Eppingers konceptgenereringsmetoder lämpar sig bättre till 

utveckling av andra produkttyper. Med detta menas att metoderna lämpar sig bättre till självständiga 

produkter och inte produkter som utgör en del av en annan produkt, exempelvis en maskin. 

Metoderna har stort fokus på den nyutvecklade produktens funktionalitet men inte dess eventuella 

samspel med andra produkter. Utrymmesproblemet som arbetet stöter på exemplifierar detta 

problem och även om exempelvis krav på en kompakt lösning tas i beaktning vid 

konceptgenereringen och konceptvalsmatrisen är det tveksamt om detta kan avvärjas. Givetvis är 

samspelet mellan produkter ytterst svåra att behandla för konceptgenereringsmetoderna då mycket 

är situationsberoende, men det bör ifrågasättas om metoderna ska användas vid annat än utveckling 

av självständiga produkter. 

Produktens enkelhet och användarvänlighet var av stor vikt vid konstruktionsarbetet. Den nya 

lyftanordningen ska vara attraktiv för operatören att använda, om så inte är fallet finns en stor risk 

för att anordningen inte utnyttjas av operatören som väljer att göra lyftet manuellt. Även om det inte 

utförs några tidsberäkningar på konstruktionen, inom examensarbetet, antas den vara relativt snabb 

på grund av sin enkelhet. Operatören förväntas bara behöva trycka på en knapp för aktivering av 

pneumatiken, därefter beror lyfthastigheten bland annat på lufttillförsel och kompressor. Denna 

hastighet beräknas inte eftersom kompressorn är extern (och inte en del av maskinen) och innefattas 

således inte av examensarbetet. 
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Den uppskattade kostnadsökningen för lösningen beräknas med priser enligt företagets avtal med 

leverantörer och offentliggörs inte av sekretesskäl. Utöver detta finns det komponenter i resultatet 

som inte hämtas från företagets tidigare leverantörer, dessa priser på komponenter är således ett 

allmänt pris och inte på kontraktsbasis. Dessutom är priset endast baserat på kostnaden för 

komponenterna. Kostnader för montering, lagerföring, transport etc. är alltså inte med i 

kostnadskalkylen. 

Den ökade tillverkningskostnaden på 6 % ligger inom projektets målvärde på 8 %. Anmärkningsvärt 

är att stoppet är den dyraste komponenten, detta beror förmodligen på att priset på denna är 

baserade på en grov uppskattning av företaget. Förfining av denna komponent och större 

produktionsvolym reducerar troligen kostnaden avsevärt. Ökningen av tillverkningskostnaden anses 

vara låg då lösningen förväntas vara snabb och enkel att använda, samt ökar lyfthöjden med cirka 

300 %. Förövrigt kan kostnaden reduceras ytterligare genom bland annat att använda en billigare 

folie eller minska ytan som täcks med folie. 

På grund av den skyddande foliens ringa betydelse lades inte mycket tid på urvalet, i förhållande till 

hur många olika typer av plast- och gummimattor/-dukar/-folier etc. som finns på marknaden. 

Således finns förbättringspotential i detta avseende, även om teflon är ett hållbart- 

lågfriktionsmaterial som uppfyller ställda krav. Dock är teflon i vissa avseenden inte miljövänligt då 

detta inte är ett nedbrytbart ämne och avger giftiga gaser vid hög värme (Froster, 

Naturskyddsföreningen, 2013). Men valet motiveras av teflonets hållbarhet och att det vid rätt 

hantering inte behöver innebära några nämnvärda risker för vare sig människa eller miljön. Utöver 

detta förväntas inte fallplåten att användas vid höga temperaturer och risken för giftiga gaser är 

därför minimal. Dessutom är teflonet självsmörjande och kräver inget underhåll. 

Att använda pneumatik ses som ett miljövänligt alternativ då, tillskillnad ifrån exempelvis hydraulik, 

enbart luft används istället för oljor. Dessutom kan eventuellt läckage av hydrauliken medföra 

halkrisker och materialskador medan pneumatiken drivs av luft. 

Standardkomponenterna minskar konstruktionens miljöpåverkan då kravet på unika delar minskar. 

Detta medför bland annat möjligheter till billigare och miljövänligare transporter och lagerföring än 

om en större mängd unika komponenter använts. Dessutom minskar kravet på företaget att 

tillhandahålla reservdelar till maskinen, då komponenterna kan köpas in efterhand utan att behöva 

göra kostsamma specialbeställningar. 

Enligt Pinder & Boocock (2014) ökar operatörens effektivitet (kg/min) med ökad lyftfrekvens, vilket 

innebär att operatören utför lyften oftare. Samtidigt menar Lavender, et.al. (2003) och Entzel, et al. 

(2007) att belastningen på ryggen minskar vid högre initial lyfthöjd. Med detta i åtanke gör lösningen 

att operatören kan öka sin effektivitet utan att nödvändigtvis behöva öka belastningen på kroppen.  
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Dessutom menar Lavender, et al. (2007) att operatören kan utföra varje lyft snabbare utan att öka 

belastningen på kroppen, om den initiala lyfthöjden är i knänivå eller högre. Vilket gör att lösningen 

inte bara ökar operatörens effektivitet i kg/minut utan också i sekunder/lyft, utan att nödvändigtvis 

behöva öka belastningen på operatören. Notera dock att detta enbart tar hänsyn till operatörens 

manuella lyft och inte tiden det tar för fallplåten att lyfta plåtarna. Dessutom baseras nämnda studier 

på särskilda lyftförhållanden och behöver nödvändigtvis inte stämma överrens med operatörens 

förhållanden vid lyft av plåt. Dock ger de indikationer på att operatören kan öka sin effektivitet utan 

att behöva öka den kroppsliga belastningen. 

 

De finita elementanalyser som genomförs på ledlagerhuset tyder på att den med marginal klarar av 

belastningen. Även om en säkerhetsfaktor på två används (storleken på de pålagda krafterna 

dubblerades i analysen) har resultatet ytterligare en fyrfaldig faktor innan begynnande plasticering. 

Således finns optimeringsmöjligheter men all överdimensionering baseras på användandet av 

standardkomponenter och tidigare använda komponenter. Eventuell optimering påverkar troligen 

denna möjlighet negativt. Exempelvis baseras valet av led- och glidlager på axlarnas diametrar och 

dimensionerna på ledlagerhusets bakre platta på vagnarna till linjärstyrningarna. Detta kan 

ifrågasättas ur en miljösynpunkt då överdimensionering leder till onödig resursåtgång. Dock 

motiveras detta av att standardkomponenter, och komponenter som företaget redan använder i 

befintliga lösningar, nyttjas i största mån. Dessutom bör en viss överdimensionering användas på 

grund av otydligheter kring det faktiska lastfallet då det kan variera beroende på var på fallplåten den 

tillåtna tyngden placeras.  

 

På grund av begränsningar i programmet Creo Parametrics 2.0 kan inte ett tillfredställande 

konvergenstest utföras på resultaten från finita elementanalysen. I programmet kan inte 

konvergenstest göras på en utvald punkt, vilket gör resultatet mindre tillförlitligt. Dessutom kan inte 

elementen förfinas genom kontrollerad halvering, något som medför att ett konvergenstest med 

hänsyn till antal element inte kan genomföras. På grund av dessa faktorer användes inte 

programmets inbyggda konvergensanalys. Dock anses resultatet trovärdigt, då många välplacerade 

element med polynomgrad 6, användes. Det mindre omfattande automatiska konvergenstest (kallat 

”single-pass”) användes på grund av den korta tid detta tillför men konvergensen studerades inte av 

nämnda anledningar. 

6.1 Förslag på vidareutveckling åt CIDAN 
För att minska bullernivån vid användandet av fallplåten bör företaget se över möjligheten att 

använda någon typ av dämpande material även på ovansidan av fallplåten. När en plåt är klippt och 

glider nerför fallplåten avger detta ett högt och obehagligt ljud som kan motverkas om någon typ av 

plast/gummifolie används, likt teflonfolien. Dessutom föreslås montering av ett antal gummipuckar 

mot den bockade änden av fallplåten för att motverka ljudet från stöten som uppstår när den 

glidande plåten stoppas. 

För att öka säkerheten kring användandet av de pneumatiska cylindrarna bör backventiler användas, 

på så vis förlorar inte cylindrarna tryck vid exempelvis strömavbrott och fallplåten faller således inte 

odämpat.  
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Vidare bör företaget kontrollera att kraven för CE-märkning uppfylls och jämföra med normaliserade 

standarder. Även om maskindirektivet är granskat, både innan och under konstruktionsarbetet, finns 

det vissa krav som måste uppfyllas innan lyftanordningen kan släppas på marknaden, som inte ryms 

inom ramen för examensarbetet. Exempel på sådana krav kan vara utformning av en tydlig 

instruktionsbok och en tydlig markering av anordningens maxbelastning (500 kg). Även det faktum 

att den nyutvecklade fallplåten är en del av en befintlig maskin och inte ett självständigt lyftredskap 

gör att kontroller för uppfyllnad av CE-kraven försvåras. Därför kan det inte garanteras att alla krav 

uppfyllts, då bland annat energitillförsel, stopp- och styranordning inte utvecklats inom 

examensarbetet. 

Möjligheter finns även för företaget att förenkla konstruktionen ytterligare. Istället för att montera 

linjärstyrningar och ett ledlagerhus kan eventuellt ett länkhuvud med inbyggt ledlager användas som 

en direktlänk mellan den yttre axeln och pneumatiken. Fördelen blir en billigare och mer 

lättmonterad produkt med färre antal komponenter. Dock valdes inte denna lösning med hänsyn till 

de pneumatiska cylindrarna, vid en oönskad kraftstöt vinkelrätt mot pneumatikens längdriktning 

skapas ett böjande moment som kan sabotera cylindrarna. I lösningen förväntas linjärstyrningarna 

behandla en sådan kraftstöt.  

Företaget bör också använda sig av hylsor (likt den mellan pneumatikens kolvstång och 

ledlagerhuset, se figur 55) vid montering av skruvarna under klippbordet. Detta för att öka 

skruvarnas klämlängd och därmed minska styvheten i skruvförbandet. 
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