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Sammanfattning  
                                                                               
                                                                                                                                                  

Detta examensarbetet har utförts på Karlstads universitet på uppdrag av Camatec AB, som är 

ett konsultföretag med inriktning mot process- och verkstadsindustrin. 

 

Målet med examensarbetet var att ta fram tillverkningsunderlag för ett hydrauliskt 

säkerhetssystem som fungerar ner till säkerhetsklass PLr-d. 

 

Arbetet utfördes med hjälp av produktutvecklingsprocessen och började med en förstudie för 

att sedan landa i ett färdigt koncept och en slutkonstruktion på produkten. Under projektets 

gång har ett antal avgränsningar gjorts, dessa innefattade att inte göra en prototyp och inte ta 

fram kostnadskalkyl för totallösningen. 

 

Resultatet blev en CAD-modell med tillhörande hydraulschema och ritningsunderlag för de 

delar som kommer tillverkas. Det tas även upp hur produkten bör utvecklas vidare och vad 

som behöver göras mer för att den ska kunna bli en färdig produkt redo för försäljning. 
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Abstract 
 

 

This project is comprised of a bachelor thesis authored at Karlstads Universitet on behalf of 

Camatec AB, a consulting firm specializing in the process industry. 

 

The goal of the project was to create manufacturing guidelines for a hydraulic security system 

that qualifies for PLr-d. 

 

The development process began with a pilot study followed by a concept and finally 

construction of the product. Throughout the project, certain limitations due to time and scope 

constraints were required: a prototype was not built and no cost estimate was calculated for 

the finished system. 

 

The project resulted in a CAD model, plans for the hydraulic system and manufacturing 

schematics for the different parts. Further development and what needs to be done to make 

the finished product viable for sale is also discussed and covered. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Projektet utfördes i kursen Examensarbete för högskoleingenjörer MSGC17 vid fakulteten 

hälsa-, natur och teknikvetenskap på Karlstad Universitet. Projektets uppdragsgivare var 

företaget Camatec AB. Projektet påbörjades vecka 4 2018 och pågick fram till och med vecka 

23 2018. Kursen omfattning är 22,5 högskolepoäng och handledare på universitetet var Göran 

Karlsson, och på Camatec Patrik Larsson 

 

Camatec AB är en heltäckande ingenjörsbyrå som löser tekniska problem och utmaningar för 

kunder inom verkstads- och processindustrin. De letade i uppstarten av projektet efter en 

hydraulisk säkerhetsanordning som kan fungera på maskiner eller hela produktlinor upp till 

säkerhetsklass PLr-d. 

 

1.2 Syfte 

I dagsläget finns inte direkt någon mall för vad ett hydrauliskt säkerhetssystem i klass PLr-d 

behöver innehålla. Första delen i projektet blev att göra en analys i maskinsäkerhet i 

allmänhet och därefter gå in på produktlinor innehållande hydraulik.  

 

Detta för att senare kunna klassa och lösa säkerhetsproblem för arbetsstationer och hela 

produktlinor. Referensanläggning som användes var en robotcell på företaget Outotec. 

Outotec är ett finländskt bolag som tillhandahåller tjänster för metall- och gruvnäringen. På 

referensanläggningen utvinns koppar genom jonvandring, där kopparen växer på plattor av 

stål som sedan skördas.  

 

1.3 Mål 

Målet med undersökningen var att få fram en prototyp som kunde testas mot 

tillverkningsindustrin.  
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1.4 Metoder 

 

Projektet följer de steg som beskrivs enligt produktutvecklingsprocessen (Johannesson, et al., 

2013).  Ett produktutvecklingsprojekt innebär att underlag för en produkt skall tas fram med 

grund i uppdragsgivarens givna kravspecifikation.  

Faser som projektet kommer gå igenom för att få fram en slutlig produkt är följande:  

 

Produktspecificering – Här specificeras mått och övriga krav som ställs på produkten i en 

kravspecifikation innehållande en Quality function deployment (QFD).   

 

Konceptgenerering – Här tas olika lösningar fram genom beprövade metoder. Lösningar 

analyseras och sållas ut med en elimineringsmatris. Kvarvarande lösningar viktas sedan mot 

varandra i en relativ beslutmatris, utifrån detta fås en slutligt konceptval fram. 

 

Detaljkonstruktion – Här vidareutvecklas den slutliga lösningen till en fungerande produkt 

som uppfyller kriterierna från produktspecifikationen och ritas upp i CAD. 

 

1.5 Användbara förkortningar/begrepp  

 

 

PLr-klass: Plr (Required Performance Level) är maskincellens eller den enskilda maskinens 

säkerhetsklassning. Klassningen går från A till E där E är den högsta säkerhetsklassen. 

Graden av klassning bestäms utifrån tre olika kategorier. Skadans allvarlighet, frekvens och 

exponering för riskkällan samt möjlighet att undvika riskkällan eller begränsa skadan. [4]  

 

 
Riskuppskattning enligt ISO 13849–1. 
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PL-klass: PL (Performance Level) är klassningen för din säkerhetslösning. Där PL-

klassningen måste vara högre eller lika hög som maskinen eller maskincellens PLr-klass. I 

klartext betyder det att din säkerhetslösning måste ha lika eller högre klassning än maskinen 

den ska säkra upp. 

 

MTTFd: Mean Time To Dangerous Failure tid tills farligt fel har uppstått i 63 % av 

komponenterna. 

 

DC: Diagnostic Coverage (feldekteringsförmåga) delas in i låg, medel och hög.  

 

PFHd: Probability of Dangerous Failure per Hour (genomsnittlig sannolikhet för farligt fel 

per timma). 

 

B10d: Anger antal användningar varefter 10 % av komponenterna har gått sönder. Anges för 

komponenter som används bara ibland, som till exempel kontakter. 

 

2. Genomförande 

2.1 Planering 

 

Projektet inleddes med en presentation av företaget och ett möte med handledare från 

Camatec AB. De presenterade en problemformulering, där information och önskemål lades 

fram. 

 

Under projektets gång har det varit fyra olika inlämningar och en slutpresentation. Därför 

startades arbetet upp med att göra en projektplan innehållande bakgrundsinformation, 

projektmål, tidsplan och riskanalys (se Bilaga 2, Figur 1 och Tabell 1). 

  

Projektet bröts sedan ner i en så kallad Work breakdown structure (WBS) där delmomenten 

som skulle genomföras hittades. Detta resulterade i en större överblick över projektet (se 

Bilaga 1, Figur 1). 

 

När det kommer till tidsplanen var den uppdelad i fem milstolpar, denna planering 

återspeglas även i ett mer detaljerat Gantt-schema (se Bilaga 3, Figur 1). Det genomgående 

målet i planeringen var att försöka vara klar med de olika delmomenten en vecka innan 

slutdatum. Detta för att eventuellt ha tid till mindre ändringar om problem skulle uppstå.  
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Då det är önskvärt att vara framtung i en konstruktionsprocess [1] 

valdes att lägga mycket tid i planeringen kring just projektmål, tidsplan och riskanalys, då 

eventuella ändringar senare i projektet kan bli mycket kostsamma i form av tid och pengar. 

 

 

Tabell 1. Tidsplan. 

Inlämningar Milstolpar  Slutdatum  

Projektplan 2018-02-01 2018-02-07 

Preliminär rapport metodval 2018-03-28 2018-04-05 

Rapport för opponering  2018-05-09 2018-05-16 

Slutredovisning  2018-06-01 

Slutlig rapportinlämning  2018-06-03 2018-06-10 

 

2.2 Informationssökning  

 
För att få en bild av vad som kan tänkas ingå i ett hydrauliskt säkerhetssystem och få inblick i 

vad som behöver göras för att säkerhetsklassificera en produkt. Inleddes examensarbetet med 

att genomföra en grundlig analys i maskinsäkerhet i allmänhet och därefter på hydrauliska 

komponenter i synnerhet. Information hämtades huvudsakligen från EN ISO standarder. [4] 

 

Med hjälp av informationen från EN ISO standarderna utfördes sedan en säkerhetsklassning 

på en hel robotcell innehållande en robot och en hydraulisk press på företaget Outotec. Där 

valdes sedan att gå vidare med den hydrauliska pressen. Här lades mycket tid av projektet 

ner, då det är den avgörande delen i hela konstruktionsprocessen. Är inte lösningen 

konstruerad på ett sådant sätt att den uppfyller alla krav för säker avstängning upp till önskad 

säkerhetsklass, är allt annat arbete förkastligt då produkten inte får utföra den tilltänkta 

arbetsuppgiften. [7]  

 

När säkerhetsanalysen var utförd och alla tänkbara krav hade tagits i beaktning, kunde arbetet 

med kravspecifikation innehållande en QFD och Olssons kriteriematris påbörjas (se Bilaga 5, 

Figur 1, Bilaga 6, Tabell 1). Här viktar kunden sina önskemål och listar önskvärda 

produktegenskaper. QFD-mallen skickades ut till en rad konstruktörer på Outotec och 

handledare på Camatec för att få in så mycket information som möjligt. För att få en bättre 

överblick inför konceptgenereringen gjordes även en konstruktions Failure Mode and Effects 

Analysis (FMEA). I den analyseras i detalj, ingående komponenter/delar och deras möjlighet 

till potentiella fel. Samt effekterna av dessa och felorsaker [1] (se Bilaga 4, Tabell 1). 
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2.3 Konceptgenerering ventiler hydraulschema  

 

När QFD´n var viktad och godkänd av uppdragsgivaren kunde en konceptgenerering 

påbörjas. Här bröts problemet upp i olika subfunktioner där första steget blev att hitta en 

lämplig lösning att koppla samman alla ingående komponenter.   

 

Då man vill styra och avleda trycksatt hydraulvätska kommer någon form av ventiler att 

användas. Med den vetskapen kunde en brainstorming process med en bred infallsvinkel 

påbörjas. Genom litteraturstudier [3] och samspråk med handledare, blev det dock snabbt 

uppenbart att ett hydraulblock var den enda tänkbara lösningen. 

 

Steg två blev att konstruera olika hydraulscheman i programmet FluidSIM för att på ett så 

effektivt sätt koppla samman och se vilka komponenter som behövs för att uppnå säker 

avstängning. Här var målet att få fram en lösning som uppfyllde alla säkerhetskrav men ändå 

hade få ingående komponenter, som enkelt kunde appliceras på hydraulblocket.  

 

Något som också måste tas i beaktning var informationen som framkom under 

informationssökning. Det vill säga att man inte kunde följa samma lösningsmetodik som för 

till exempel elektriska komponenter. Då det inte finns några ventiler medberäknade PFHd 

värden. Utan man var tvungen att hitta ett sätt att bygga sig runt problemet. Här uppstod ett 

vägskäl i projektet och lösningar av flera olika slag ritades upp för att sedan viktas mot 

varandra i en elimineringsmatris (se Bilaga 7, Tabell 2). 

 

När det var klart att både koncept 3 och 4 (se resultatdelen) skulle tas vidare i 

utvecklingsprocessen började en informationssökning för att få fram alla tänkbara mått på 

ventilerna. För att därefter kunna applicera dem på hudraulblocket.  

 

Återförsäljaren som valdes i första hand var Bosch Rexroth [6] då det fanns beräknade 

MTTFd på tilltänkta produkter, vilket är en avgörande faktor för att lösningarna som valdes 

skulle fungera. Vid en vidare undersökning kunde också ritningar hämtas ut som 

tillverkningsunderlag (se Bilaga 8, Figur 1 och 2).  

 

2.4 Konceptgenerering block 

  
När det var klart vilka komponenter som skulle ingå i systemet och hur de skulle appliceras, 

kunde en konceptgenerering för blocket ta form. Att det skulle vara någon form av block som 

kopplar samman de ingående komponenterna var klart tidigt i projektet. Dock så kvarstod en 
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hel del frågor kring hur själva blocket skulle tillverkas, vilket material det skulle bestå av, hur 

det skulle utformas samt hur det skulle dimensioneras. 

 

2.5 Materialval 

Syftet med att göra ett materialval var att komma fram till ett effektivt material [8]. Det vill 

säga ett material som är lätt att bearbeta, har lågt pris, hög hållfasthet, samt hög 

korrosionsbeständighet. Undersökningen baserades på olika material där hänsyn till 

sträckgräns, bearbetningsgrad, formfaktorn och korrosionsbeständighet.    

 

Beräkningar och uppskattningar gjordes så att en sållningsprocess kunde utföras i 

programmet CES Edupack. Efter sållningsprocessen utfördes en djupare analys av de olika 

kvarvarande materialen för att senare komma fram till ett slutligt materialval (se Bilaga 8). 

 

2.6 Detaljkonstruktion 

När ett beslut hade tagits angående vilket koncept som skulle tas vidare och materialval var 

utfört, kunde arbetet med detaljkonstruktioner ta form. Uppgiften startades med att ladda hem 

komponenterna som inte skulle tillverkas i 3D-format, något som visade sig var en svårare 

uppgift än väntat, då patronventilen med givare för elektrisk återkoppling inte gick att få hem 

i komplett utförande. Här valdes istället att ta hem ventilen utan den elektriska återkopplingen 

monterad, då infästningen i hydraulblocket är densamma. 

 

När ventiler och mått för infästning hade tagits hem kunde arbetet med att bygga upp blocket 

påbörjas. Programmet som användes var PTC Creo där blockets byggs upp som en solid 

fyrkantsprofil där kanaler för olja och infästning för ventiler borras. Här valdes att applicera 

två ventiler efter varandra för att uppnå önskad säkerhetsklass [7] och ett nödstopp med 

personlig låsfunktion. 

 

 

2.7 Konstruktionsberäkningar  

När konstruktionen var uppritad i Creo behövde hållfasthetsberäkningar utföras på blocket 

för att försäkra sig om att tillräckligt med gods hade lagts till kring de trycksatta kanalerna. 

Här importerades Cad-filerna in i beräkningsprogrammet ANSYS, där en mesh utfördes på 

hela blocket.  
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Därefter trycksattes kanalerna för att få fram spänningar och deformation. Nivån av tryck 

sattes till 350 Bar, vilket är över systemtrycket. För att försäkra sig om att blocket klarade 

eventuella tryckspikar som kan uppstå [3] valdes den höga nivån. När konstruktion och 

beräkningar var klara kunde ritningar tas ut på blocket för att möjliggöra framtida 

tillverkning.     

 

2.8 Ritningar  

Då en framtida tillverkning av det hydrauliska säkerhetssystemet är en ambition för Camatec, 

togs ritningsunderlag fram på blocket som sedan kan skickas till en tillverkare av hydrauliska 

block. Vid eventuell tillverkning kommer förmodligen ventilstorleken att anpassas för den 

aktuella anläggningen. Vilket kommer ha effekter på blockets storlek, vilket också medför en 

prisskillnad gällande tillverkning. För att ändå få en uppfattning om tillverkningskostnader 

valdes att ta fram ritningsunderlag på ett block med medelstora ventiler. 

 

3. Resultat 

3.1 Informationssökning Maskinsäkerhet  

Det som framkom under informationssökningen var att det i dagsläget inte finns några 

ventiler med beräknat PFHd värde. Vilket resulterade i att det inte går att konstruera en 

säkerhetslösning på samma sätt som man gör med elektriska komponenter. Dock så framkom 

också att man kan bygga sig runt problemet på tre sätt. [7][4] 

 

Alternativ 1: Låter ventilen jobba under drift. Detta för att försäkra sig om att INTE ventilen 

går sönder när den ska utföra säkerhetsarbeten, utan att det istället upptäcks under drift. Vad 

det betyder mer konkret när vi pratar om säkerhetslösningar ner till klass PLr-d är att ventilen 

måste jobba hundra gånger mer under drift än i säkerhetssammanhang.  

 

Alternativ 2: Är att man helt enkelt beräknar fram en PL-klass på systemet själv med hjälp 

av DC-nivå och givna MTTFd värden. Här kan man med fördel använda två komponenter 

som utför samma arbete [7]. Till exempel konstruera ett block med två avstängningsventiler 

efter varandra som utför samma uppgift. Här förhindrar man risken att inte nödstoppet ska 

fungera genom att sannolikheten för att båda ventilerna går sönder samtidigt är extremt låg. 

Då ventilerna inte används under drift måste de också ha någon form av återkoppling till det 

elektriska styrsystemet för att uppnå tillräckligt hög DC-nivå.  
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Alternativ 3: Går ut på att man med hjälp av MTTFd värdet beräkna fram ett PFHd värde. 

Alternativ 2 och 3 bygger på samma princip med ett MTTFd-värde som grund där det 

sistnämnda alternativet ger ett mer exakt resultat, men i sin tur behöver fler ingående värden 

från anläggningen som ska säkerhetsklassas.   

 

Vidare under informationssökningen uppkom ett fall där service hade utförts inne i en 

maskincell av en mekaniker. Mekanikern hade slagit av maskinen och gått in i cellen för att 

utföra service. Senare hade en kollega gått förbi maskinen ovetande om att service utfördes 

och startat maskinen. Vilket resulterade i att mekaniken klämdes till döds inne i maskinen.  

 

Med den vetskapen valdes att konstruera alla lösningar i konceptgenereringen med en 

avstängningsfunktion med personlig låsning. Vad det rent konkret betyder är att ventilen kan 

låsas i sitt stängda läge, och oavsett om någon sätter på pumpen eller liknande kommer ingen 

olja fram till maskinen utan att den personliga säkerhetslösningen låses upp.   

 

3.2. Säkerhetsklassning Outotec  

 

Steg 1 – Riskbedömning  

                                                                                            

 
  

 

Bilden visar anläggningen på Outotec 

 

Arbetsstycken som skall bearbetas matas in i cellen genom ett transportband och placeras av 

en robot i den hydrauliska bearbetningsmaskinen station 1. Där avlägsnas kopparen från 
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stålplattorna och lyfts sedan vidare av ytterligare en robot för att placeras i en hydraulisk 

press, där de bearbetas och bultas (station 2) för att senare fraktas bort med hjälp av en truck. 

De arbeten som behöver göras i station 1 och 2 är till exempel att åtgärda driftstörningar hos 

press och robot (några gånger i veckan, F2). [7] 

 

Oväntad start av roboten bedöms kunna ge allvarliga skador (S2). Operatören bedöms inte ha 

möjlighet att undvika skada eftersom roboten rör sig snabbt (P2). Bedömningen för 

skyddsfunktionen som krävs för tillträde till station 1 blir PLr=e (S2, F2, P2). [7] 

 

Bedömningen för den hydrauliska bearbetningsmaskinen och den hydrauliska pressen blir S2, 

F2, P1 vilket ger PLr=d. Skillnaden här är att om den hydrauliska pressen startas när någon 

befinner sig i cellen anses möjlighet att ta sig undan finnas. Här blev det klart att 

säkerhetslösningen för den hydrauliska pressen måste hålla d-klass eller högre. [4] 

 

                         

       
Riskuppskattning enligt ISO 13849–1 

 

 

Steg 2 – Reducera risken  

 

Som skydd runt cellen valdes högt galler med en förreglad dörr med beröringsfri givare. För 

att undvika att någon tar sig in i cellen fel väg, förses in- och uttransport med muting. Detta 

för att skilja på material och människa. Nödstopp är också en skyddsfunktion som krävs. 

Energin till alla farliga maskinfunktioner måste brytas med samtliga skyddsfunktioner. 

Därför kommer alla säkerhetskomponenter kopplas samman med en så kallad 

säkerhetsmodul/säkerhetsrelä. [7] 

 



14 

 
Figuren visar hur en exempellösning kan se ut, där man PL beräknar sin lösning med hjälp av PFHd 

värden. (Säkerhetshandboken Maskinsäkerhet - Jokab Safety) 

 

Här blev problemet med att säkra det hydrauliska system uppenbar, då det inte finns några 

hydrauliska komponenter med beräknat PFHd-värde. Således kan inte samma 

lösningsmetodik följas som för elektriska komponenter.  

 

 

 

 

3.3 Konceptgenerering 

 

Koncept 1 

 

Bygger på lösningen att ventilen jobbar under drift. En elektrisk ventil styr flödet genom att 

tryck byggs upp från båda sidor av den pilotstyrda ventilen när den elektriska är stängd. När 

den elektriska ventilen öppnas blir det tryck från ett håll och den pilotstyrda ventilen öppnas 

och släpper fram flödet till maskinen. Här finns även en manuellt låsbar kulventil för att 

montörer eller liknande ska kunna stänga av systemet manuellt när service eller liknande ska 

utföras.  
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Figuren visar hydraulschemat för koncept 1 

 

 

 

 

Koncept 2 

 

Bygger på samma princip, men här har den manuella kulventilen ersatts mot en elektrisk 

brytare. Som manuellt bryter strömmen till blocket, och på så sätt håller ventilen stängd även 

om någon sätter igång pumpen eller på annat sätt försöker få fram flöde till maskincellen. 

Lösningen fungerar på så sätt att den elektriska ventilen är stängda vid strömlöst läge. 

 

 

Koncept 3 

 

Bygger på att säkerhetsklassa systemet genom att beräkna fram en PL-klass. Här finns en 

kanal genom blocket med två patronventiler anslutna. Anledningen till att två ventiler 

används är för att garanterat få ner systemet till önskvärd säkerhetsklassning. Grunden till den 

högre klassningen när två ventiler används är att man försäkrar sig om att systemet fungerar 

då sannolikheten att båda ventilerna går sönder samtidigt är obefintlig [7]. Ventilerna har en 

beräknad MTTFd-värde på 150 år [6] och genom att ha återkoppling i systemet till ett 

säkerhetsrelä uppnås DC kategori 3 eller 4 beroende på typ av säkerhetsrelä [7], kommer man 

ner på en tillräckligt låg PL-klass [4]. Ventilerna används således inte under drift utan stänger 

bara ner flödet vid strömlöst läge, som uppstår när nödstopp eller liknande aktiveras. 



16 

Även här finns möjlighet att manuellt stänga flödet genom en kulventil som också den är 

ansluten till kanalen genom blocket.  

 

 
  

Figuren visar hur man beräknar fram en PL-klass med hjälp av DC-värde och MTTFd-nivå. 

(Säkerhetshandboken Maskinsäkerhet - Jokab Safety). 

 
 

 

 

 
Figurens visar patronventilens MTTFd värde. 

(https://md.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload-internet.dll/re21015_2014-

11.pdf?db=brmv2&lvid=1185050&mvid=13326&clid=20&sid=42BA8A23F49F3A6465993F36D55

CC103.borex-tc&sch=M&id=13326,20,1185050 Sidan 10). 

 
 

https://md.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload-internet.dll/re21015_2014-11.pdf?db=brmv2&lvid=1185050&mvid=13326&clid=20&sid=42BA8A23F49F3A6465993F36D55CC103.borex-tc&sch=M&id=13326,20,1185050
https://md.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload-internet.dll/re21015_2014-11.pdf?db=brmv2&lvid=1185050&mvid=13326&clid=20&sid=42BA8A23F49F3A6465993F36D55CC103.borex-tc&sch=M&id=13326,20,1185050
https://md.boschrexroth.com/modules/BRMV2PDFDownload-internet.dll/re21015_2014-11.pdf?db=brmv2&lvid=1185050&mvid=13326&clid=20&sid=42BA8A23F49F3A6465993F36D55CC103.borex-tc&sch=M&id=13326,20,1185050
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Figuren visar klassningen av MTTFd värde enligt ISO EN 13849–1. 

 

 

 

 

Koncept 4 

 

Bygger på samma princip som koncept 3, dock så är den manuellt styrda kulventilen ersatt 

med en elektrisk brytare med personlig låsfunktion. Som försätter hela blocket i strömlöst 

läge och på så sätt håller ventilerna stängda. Den manuella låsfunktionen på nödstoppet gör 

även att inte trycksatt vätska kommer fram till maskinen, om någon av misstag skulle starta 

upp anläggningen när service eller liknade utförs inne i maskincellen. 

 

 

Slutligt val  

 

Efter viktning och samtal med handledare valdes att arbeta vidare med en kombination av 

koncept tre och fyra där kunden själv väljer att manuellt stänga flödet med en elektrisk 

brytare eller kulventilen. Vad som dock framkom under sökningen av komponenter till 

lösningarna, var att det inte fanns nödvändiga data på just kulventiler, vilket gör att man inte 

kan klassa lösningen enligt PL-systemet. Därför valdes i ett sent läge i detaljkonstruktioner 

att enbart gå vidare med lösningen med den elektriska brytaren.   
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3.4 Säkerhetsberäkning slutligt konceptval  

Då svårigheter med att uppnå tillräckligt hög DC-nivå kunde uppstå [7] valdes att även 

säkerhetsberäkna den slutliga lösning enligt alternativ 3 som framkom under 

informationssökningen. Där beräknas MTTFd-värdet om med hjälp av formler och givna 

värden (se Bilaga 13) till det mer exakta PFHd-värdet, och på så sätt får fram en PL-klass. 

Lösningen blir dock inte komplett då cykeltester på de tillverkade hydraulblocket måste 

utföras för att få fram ett MTTFd-värde. Något som inte var möjligt på grund av tidsramen 

projektet har. 

 

För att beräkna om det givna MTTFd-värdet på ventilerna till det mer korrekta PFHd-värdet 

används formeln: [4] 

 

                                                      𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑 =
1

365×24×𝑃𝐹𝐻𝑑
   

 

Den valda patronventilen har ett givet MTTFd-värde på 150 år [6]. Två identiska ventiler 

används för att utföra arbetet med att strypa flödet när nödstopp eller liknande aktiveras. 

Beräkningen blir på följande sätt: 

 

                                              𝑃𝐹𝐻𝑑 =
1

((365×24×150)+(365×24×150))
= 3.8𝑥10−7 

 

 

Nödstoppet har redan ett beräknat PFHd-värde på 4.66x10-9. Här blir lösningens totala PFHd 

4.66𝑥10 −9+ 3.8𝑥10−7= 4.7𝑥10−7 vilket motsvarar PLe enligt tabell från EN ISO 13849–1. 

Den slutliga lösningens PL nivån är alltså mer än godkänt då utgångspunkten var att uppnå 

PLd. [4] 
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3.5 Materialval  

Efter att ha utfört en materialvalprocess (se Bilaga 8) stod det till sist klart att Carbon steel, 

AISI 1040 är det slutliga materialvalet.  

 

 

3.6 Detaljkonstruktion Block 

Blockets konstruktion bygger på en solid fyrkantsprofil där det borras och fräses infästning 

för ventiler samt kanaler för oljeflödet. Blocket kommer att konstrueras storleksmässigt 

utifrån vilken storlek ventilerna måste ha för att klara systemets flöde. Blocket på bilden har 

en längd på 400 mm bredd på 140 mm och en höjd på 200 mm och har borrats för kanaler på 

50 mm, vilket kan ses som relativt stort. [3] 

 
Figuren visar blocket med infästning för patronventilerna. 
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3.7 Hållfasthetsberäkningar  

 

 

 

 

Figuren visar spänningarna som uppstår i blocket. 

 

På bilden ovan har spänningarna (Von-Mises) i blocket beräknats fram med hjälp av 

beräkningsprogrammet ANSYS. Den maximala spänningen hamnar med marginal under 

materialets sträckgräns vilket försäkrar om att inte plastisk deformation uppstår i 

konstruktionen.  
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Figuren visar deformationen som uppstår i blocket. 

 

För att få en uppfattning vilka deformationer som uppstår i blocket på grund av det inre 

övertrycket, har även deformationen beräknats fram i ANSYS. Den maximala deformationen 

hamnar på ca 0.02mm vilket ses som mycket acceptabla värden. [9] 
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3.8 Sammanställning block och ventiler  

 

Patronventilerna appliceras på blocket med hjälp av skruvar, ett nödstopp med personlig 

låsfunktion kommer också appliceras för att möjliggöra en säker avstängning om service eller 

liknande ska utföras inne i maskincellen. Det befintliga hydraulsystemet kopplas in på 

undersidan av blocket, således kan bara ledningen brytas och säkerhetslocket kopplas på då 

inget samspel med maskinerna inne i maskincellen behövs. Tanken var från början att även 

göra en modell med en manuell avstängning i form av en kulventil. Då det inte fanns 

nödvändiga data på just den ventiltypen valdes att enbart gå vidare med koncept 4 där den 

elektriska brytaren fungerar som ett låsbart nödstopp.  

 

 

 

 
Figuren visar den färdiga lösningen med block, ventiler och nödstopp.  
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3.9 Ingående komponenter   

 

Manuellt låsbart nödstopp. 

Pris: 730 kr/st. 

Behov: 1st 730 kr. 

 

2-vägs patronventiler. 

Pris: 2000–5000 kr/st. Beroende på storlek.  

Behov: 2 st.  

 

Hydraulblock. 

Uppgifter om tillverkningskostnad är inte fastställt. Kilopris för materialet från 

materialvalsprocessen ligger på cirka 6 kr/kg. 

Behov: 1 st.  

 

 

Infästningskopplingar till det befintliga hydraulsystemet. 

Pris: 200–500 kr/st. Varierar beroende på rörsystem.  

Behov: 2 st.  

 

 

4. Utvärdering 

 

4.1 Maskinsäkerhet  

Examensarbetet började inledningsvis med en analys i maskinsäkerhet, och den processen har 

fortlöpt genom hela projektet. Ändringar och antaganden har behövts verifierats gentemot 

riktlinjer och krav från diverse standarder. Då en felaktigt utförd konstruktion hade resulterat 

i en produkt som inte kan klassas till önskvärd säkerhetsnivå och är i och med det obrukbar.   

4.2 Hydraulschema 

Hydraulschemat som valdes att gå vidare med var lösningen där man beräknar fram PL-

klassen. Den avgörande faktorn till valet var att blocket kan kopplas på det befintliga 

hydraulsystemet utan att kopplas samman med maskinen inne i maskincellen. Lösningen är 

väldigt enkel men ändå fullt godkänd upp till högsta säkerhetsklass.  
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4.3 Ventiler  

Ventilerna som valdes att köpas in är tvåvägs patronventiler från företaget Bosch Rexroth. 

Den största anledning till att valet föll på just Bosch Rexroth är att till skillnad från andra 

konkurrenter har de beräknade MTTFd-värden på sina produkter, vilket gör det möjligt att 

beräkna fram PL-klass.  

 

Genom hemsidan: 

(https://www.boschrexroth.com/sv/se/produkter/produktgrupper/industrihydraulik/index 

2018-04-25) kunde man även få fram kompletta ritningar på hur sätet för ventilen ska 

dimensioneras. Det möjliggör att själv tillverka blocket för att sedan köpa in ventilerna, vilket 

var Camatecs tanke från start. 

 

4.4 Materialval  

Ett materialval utfördes på det hydrauliska blocket för att få fram ett lämpligt material. Om 

tillverkaren sedan väljer att använda materialet som anses mest lämpligt utifrån 

undersökningen är dock oklart. Undersökningen fyller ändå en funktion då prissättningen vid 

tillverkningen kan förhandlas med vetskapen utifrån kilopriset på materialet från 

materialvalsprocessen.  

4.5 Konstruktionsberäkningar  

Beräkningarna resulterade i att vid tillverkning av blocket kan en verifiering utföras. För att 

försäkra sig om att konstruktionen håller med aktuell måttsättning. Det var även ett lärorikt 

moment då kunskap inom ett nytt och effektivt beräkningsprogram (ANSYS) erhölls. Vidare 

angående konstruktionsberäkningar måste någon form av utmattningstest utföras på blocket 

för att få den MTTFd-klassat och CE-märkt. [4] 

 

4.6 Slutsats, metod och svårigheter 

Metoder har hämtats från (Johannesson, et al., 2013) där konstruktionsprocessen har 

genomgått faser som produktspecificering, konceptgenerering, detaljkonstruktion med mera. 

Största problemet från början var att det inte fanns något material att jobba med utan 

projektet började med blankt papper.  

 

Då produkten ska användas i säkerhetssammanhang måste även lösningen vara godkänd 

enligt alla regler och krav. Något som gjorde att konceptgenereringen blev en aning 

begränsad då starka riktlinjer fanns.  

 

Vid den ursprungliga konceptgenereringen valdes att gå vidare med både koncept tre och 

fyra. Dock så upptäcktes sent i detaljkonstruktionen att lösningen med den manuellt låsbara 

https://www.boschrexroth.com/sv/se/produkter/produktgrupper/industrihydraulik/index


25 

kulventil inte gick att PL-klassa då nödvändiga data saknades för den ventiltypen. Problemet 

med avsaknad data var något som skulle ha upptäckts tidigare under konstruktionsprocessen, 

och resulterade i att mycket tid gick förlorad då kompletta lösningar togs fram av både 

koncept tre och fyra. Här blev vikten av att vara framtung i en process uppenbar, då mycket 

tid hade sparats om problemet hade upptäckts tidigare.   

 

5. Slutsatser 

Målen som sattes upp i början av projektet har en efter en betats av. Dock så fick en del 

avgränsningar göras under projektets gång då det från början fanns planer på att ta den 

slutliga produkten vidare till prototyputveckling. Något som inte blev aktuellt på grund av en 

snäv tidsram i projektet. Det mest kritiska momentet var att under informationssökningen få 

uppfattning om vad lagar, regler och standarder säger när det kommer till säker avstängning.  

 

Här blev det klart att det fanns tre vägar att gå för att få fram en godkänd produkt. Med den 

vetskapen kunde givna riktlinjer sättas upp, vilket resulterade i att projektet flöt på bra genom 

både konceptgenerering och detaljkonstruktion.   

 

Projektet inleddes med blankt papper och resulterade i en fullständig lösning med en 

komplett 3D-profil. Vilket är inom ramarna för vad förväntningarna på projektet var 

inledningsvis.  

 

I helhet har det varit ett mycket givande projekt då konstruktionsprocessens alla delar har 

berörts för att få fram den slutliga lösningen. Något som kommer medföra stora fördelar i ett 

framtida arbete som konstruktör.  

 

Det som behövs göras för att gå vidare med projektet är att ta kontakt med en tillverkare för 

hydraulblocket och få en ungefärlig tillverkningskostnad. Efter tillverkning bör även 

cykeltester på en rad block utföras för CE-märkning samt uppskattning av MTTFd-värde.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Projektplan 
 

Figure 1. WBS “Work breakdown structure”. 

 
Figure 1. WBS “Work breakdown structure” 

 

 

 

Tabell 1. Tidsplan 

Inlämningar Milstolpar  Slutdatum  

Projektplan 2018-02-01 2018-02-07 

Preliminär rapport metodval 2018-03-28 2018-04-05 

Rapport för opponering  2018-05-09 2018-05-16 

Slutredovisning  2018-06-01 

Slutlig rapportinlämning  2018-06-03 2018-06-10 
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Bilaga 2: Riskanalys     
Tabell 1: Riskanalys med sannolikhet och konsekvens som bedöms med storleksförhållandet 1-5, som 

ger riskfaktorn 1-25. 
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Bilaga 3: Gantt-schema 

 

 

 
Figur 1: Gantt-schema. 
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Bilaga 4: Konstruktions FMEA 
 

Tabell 1.  Riskanalys av produkten.  

Riskbeskrivning Allvarlighetsgrad Felsannolikhet Upptäcktssannolik

het 

Total  Åtgärd 

Maskinen stannar 

inte när nödstopp 

eller 

säkerhetsfunktion 

för grinden utlöses  

5 2 1 10 Dubbla elektriska 

ledningar som är 

oberoende av 

varandra  

Tryck kvar i 

hydraulsystemet  

5 5 5 125 Ventil som 

öppnas och leder 

tillbaka tryck och 

olja till tank  

Maskinen startar 

när någon befinner 

sig i cellen 

5 4 1 20 manuell 

avstängningsventi

l med personlig 

låsmekanism  

Personen hinner 

fram till maskinen 

innan den stannat 

5 3 3 45 beräknar flöde i 

avstängningsventi

len 

Felaktig hantering 5 3 3  

45 

Lättförståelig 

design samt 

information på 

produkten   

Haveri på 

komponenter 

5 3 3 45 Alla ingående 

komponenter är 

beräknade enligt 

MTTFd  

Påfrestande miljöer 

och smutsig olja 

leder till haveri 

5 4 2 40 Tätningar som 

förhindrar att 

smuts tar sig in. 

Samt ett filter för 

att rena oljan    
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Bilaga 5: QFD 
 

Figur 1: QFD där kunden viktar sina krav och önskemål. 
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Bilaga 6: Kravspecifikation 
Tabell 1. Olssons kriteriematris.  

Livscykelfas Process Miljö Människa Ekonomi 

Alstring 1.1 1.2 1.3 1.4 

Framställning 2.1 2.2 2.3 2.4 

Brukning 3.1 3.2 3.3 3.4 

 

 
 

Kriterium 

nummer 

Cell Kriterium Krav= K 

Önskemål=Ö, 1–5 

1 1.1 Säker avstängning K 

2 1.1 Snabb stängning K 

3 1.1 Hållfasthet hög K 

4 1.1 Låsfunktion i avstängt läge K 

4 1.1 CAD-konstruktion Ö, 5 

5 1.2 Korrosionsbeständig  Ö, 3 

6 1.2 Nötningsbeständig Ö, 4 

5 1.3 Design Ö, 2 

6 2.1 Enkel sammanställning Ö, 3 

7 2.4 Låg tillverkningskostnad Ö, 3 

8 2.4 Låg materialkostnad Ö, 3 

11 3.1 Enkel på- och av montering Ö, 4 

13 3.1 Enkelt underhåll Ö, 3 
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Bilaga 7: Konceptval  

 
Tabell 1. Lösningsmatris innehållande subfunktioner. 

Subfunktion Alternativa 
sublösningar 

    

Koppla samman 
alla 
säkerhetslösningar  

Säkerhetsrelä med 
dubbla övervakade 
kontaktorer  

Säkerhetsmodul 
Vital 

Säkerhets
modul 
Pluto 

  

Bryta strömmen när 
någon tar sig in i 
cellen felaktigt  

Nödstopp Beröringsfri 
givare  

Muting 
ljusbom 

  

Få bort tryck i 
systemet  

Elektrisk ventil  Manuell ventil Pilotventil   

 

 

 

 

 

Tabell 2. Elimineringsmatris, eliminerar de lösningar som är lämpliga att ta vidare i 

konstruktionsprocessen.  

Konce
pt 

Löser 
huvudproblemet 
(säker 
avstängning) 

Uppfyller 
alla krav 
från ISO 
standarder 

Klarar 
säkerhetsnivå 
PLd 

Kan 
installeras 
utanför 
maskincellen 

Behöver inte 
kopplas 
samman med 
maskinen i 
cellen  

Tillräcklig 
info 

Kommentarer Beslut 

1 + + + - - + Svårare att 
applicera 
produkten på 
redan befintligt 
säkerhetssyste
m  

- 

2 + + + - - + Onödigt 
många 
ingående 
komponenter 

- 

3 + + + + + + Vidare + 

4 + + + + + + Vidare + 
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Bilaga 8: Materialval 
 

PROBLEMUPPSTÄLLNING 

 

Funktion:  

Funktionen är att på ett så effektivt och kontrollerat sätt fördela trycksatt olja ut till maskiner 

eller liknande. 

 

Målsättningen: 

Målsättning var att hitta ett material som kombinerar egenskaperna hög bearbetningsgrad, hög 

styvhet, hög brottseghet, hög E-modul, hög korrosionsbeständighet, hög sträckgräns och lågt 

pris.  

 

Restriktioner:  

● Sträckgräns högre än 100Mpa 

● E-modul högre än 100Gpa 

● Brottseghet-20 Mpa Sqrt[m] 

● Temperaturbeständighet funktionell ner till -30C 

● Svetsbart  

● Motståndskraftigt mot hydrauloljor och liknande vätskor  

● Bearbetningsbart  

 

Fria variabler: 

• Material  

 

 

För att minimera kostnaden: 

 

M = A*L*𝜎f*∈* CM *Bs  

 

Bs= Brottseghet  

CM= Pris per massa enhet 

𝜎f= sträckgräns 

∈= E-modul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: Kravprofil. 
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Faktorer Önskemål Krav 

Låg vikt x  

Hög brottseghet  x 

Bearbetningsbart  x 

Lågt pris x  

Materialtillgänglighet  x 

Hög sträckgräns   x 

Korrisionsbeständighet   x 

Svetsbart  x  

 

SÅLLNING: 

För att få bort material som inte håller måtten sattes vissa restriktioner upp. Sträckgräns 100 

MPa, E-modul 100 GPa, 20 KIc (MPa · m1/2), svetsbart, samt motståndskraftigt mot vätskor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris 



36 

M1= (1/E-modul*Sträckgräns*Brottseghet) * ((Pris)kg)  

Figur 1: Sållningsprocess i CES EduPack. 

 

Figur 2: Materialen som Klarar första sållningen. 
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Presentation av första urvalet:  

1. Cast iron, blackheart malleable, EN GJMB 350–10 

2. Cast iron, pearlitic malleable, EN GJMB 650–2 

3. Cast iron, nodular graphite, EN GJS 800 2, as cast & normalized 

4. Cast iron, nodular graphite, EN GJS 800 2, as cast & normalized 

5. Wrought iron 

6. Low alloy steel, SAE 4130, cast, quenched & tempered 

7. Carbon steel, AISI 1040, oil quenched & tempered at 205°C 

 

 

Tabell 2: Information om materialen i det första urvalet. 

Material E-modul 

(GPa) 

Sträckgräns 

(MPa) 

Brottseghet 

(MPa.m0,5) 

Pris 

(SEK/kg) 

Cast iron, 

blackheart 

malleable, EN 

GJMB 350–10 

165–173  200–260 230–314 3,4 - 3,6 

Cast iron, pearlitic 

malleable, EN 

GJMB 650–2 

172–180 430–591 374–441 3,4–3,6 

Cast iron, nodular 

graphite, EN GJS 

800 2, as cast & 

normalized 

69 - 150 470–530 404–505 3,6–3,7 

Wrought iron 185–195 210 208–307 5,5–6,6 

Low alloy steel, 

SAE 4130, cast, 

quenched & 

tempered 

200–210 680–750 580–710 6,9–8 

Carbon steel, AISI 

1040, oil quenched 

& tempered at 

205°C 

208–216 530–650 416–608 5,5–6,6 
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Analys av första urvalet: 

 

Vid en närmare kontroll på materialen i det första urvalet upptäcktes att fyra är gjutjärn samt 

ett smidesjärn. Material som är gjutna innehåller med stor sannolikhet porer vilket inte är 

önskvärt vid tillverkning och användning av ett hydraulblock. Därför gick inte materialen 

vidare till ett andra urval. Smidesjärnet presterar sämre än det återstående materialet på 

samtliga punkter och ligger ungefär i samma prisklass, det motiverade att inte ta med 

materialet till ett andra urval  

 

Detaljerad information om materialet i andra urvalet:  

 

Carbon steel, AISI 1040, oil quenched & tempered at 205°C 

 

● Bearbetbarhet 

Bearbetningsgraden för AISI 1040 kolstål är 60 

 

● Svetsning 

AISI 1040 kolstål kan svetsas med alla svetsmetoder. Den kan förvärmas vid 149 till 

260° C (300 till 500° F) och eftervärmes vid 594 till 649° C (1100 till 1200° F) på grund 

av dess höga kolhalt. 

 

● Kallarbeta 

AISI 1040 kolstål kan kallbearbetas i glödgat tillstånd med alla konventionella metoder. 

 

● Tillämpningar 

AISI 1040 kolstål kan användas i kopplingar, vevaxlar, block 
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Bilaga 9: Bearbetningsunderlag  

 

Figur 1: Måttsättning ventilsäte.  
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Figur 2: Givna mått beroende av ventilstorlek (NG). 

 

 

 

 

Bilaga 10: Maskinsäkerhet 
 

EN ISO 13849–1, säkerhetshandboken Jokab safety [7]  
 

För att kunna konstruera ett i praktiken fungerande och tillförlitligt skyddssystem krävs 

kunskap inom en rad olika områden. Att konstruktionerna i skyddssystemet håller en 

tillräckligt hög nivå för den rådande situationen i ditt system är avgörande. Därför kan man ta 

hjälp av de givna standardvärdena som finns i EN ISO 13849–1.   

 

Gällande maskinsäkerhet finns det två olika klasser:   

• PLr (Perfomance Level) som är ett teknikneutralt begrepp som går att använda för 

elektriska, mekaniska, pneumatiska och hydrauliska säkerhetslösningar.  

• SIL (Safety Integrity Level) som bara används för elektriska, elektroniska eller 

programmerbara säkerhetslösningar. Då arbetet kommer innefatta hydrauliska 

komponenter kommer inriktningen bli på PLr-klassning. [7] 
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Vad är då PLr? PLr är ett mått på tillförlitligheten för en skyddsfunktion. PLr delas in i 5 

nivåer (a-e). Där PLr e är den högsta nivån. För att kunna beräkna ett systems PLr-nivå krävs 

att man har kontroll på vissa aspekter. Där ibland systemets struktur, ingående komponenters 

medeltid till farligt fel (MTTFd) och systemets feldetekteringsförmåga. Dessutom bör vissa 

skydd finnas i systemet, till exempel om ett fel slår ut båda kanalerna till nödstopp eller andra 

avgörande säkerhetsdetaljer. [7] 

 

Systemet bör även skyddas så att inte systematiska fel byggs in, och följa regler så att 

programvaran som används tas fram på ett validerat sätt. De fem PLr-nivåerna (a-e) 

motsvarar vissa intervall av PFHd-värden (probability of dangerous failure per hour). Dessa 

anger hur sannolikt det är att ett farligt fel inträffar under en timme. Vid beräkningen är det 

en fördel att använda sig av PFHd-värden eftersom PLr är en förenkling som inte ger lika 

exakta resultat. [7] 

 

 

 

Figur 1: Vanliga begrepp inom maskinsäkerhet (Bild från ISO EN 13849–1). 

 

 

 

För att få tillräckligt skydd för just din specifika anläggning måste arbetet inledas med att 

själva maskincellen får en PL-nivå. Uppgiften kan med fördel angripas på följande sätt som 

syns på bilden nedan:    
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Figur 2: Arbetsgång säkerhetsklassning enligt ISO EN 13849–1 (bild från säkerhetshandboken [7]).  

 

 

 

 

 

 

 

Vilka är då ansvariga för att en säkerhetsklassning utförts? Enligt maskindirektivet är det 

maskinbyggaren som är ansvarig, vilket innefattar alla som bygger eller förändrar en maskin. 

Denna är skyldig att utföra en riskbedömning av sin maskinkonstruktion och uppskatta alla 

arbetsmoment som kommer utföras.  

 

Riskerna bedöms i tre olika kategorier. Skadans allvarlighet (S, severity), hur ofta man utsätts 

för risken (F, frequency) och om man har någon möjlighet att undvika eller begränsa skadan 

(P, possibility).  

 

Rättningsmall kan formuleras likt:  

S1 blåmärken, skrapsår, sticksår och lättare klämskador.  

S2 skelettskador, amputation och dödsfall. 

F1 mer sällan än varannan vecka.  

F2 oftare än varannan vecka.  

P1 långsam maskinrörelse, gott om plats, låga krafter.  

P2 snabba maskinrörelser, trångt, höga krafter. [7] 
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Figur 3: Riskuppskattning enligt ISO EN 13849–1 (bild från säkerhetshandboken [7]). 

 

Om du i din klassning av systemet kommit fram till att riskreducering är nödvändig skall man 

följa maskindirektivets prioriteringsordning vid val av åtgärd: 

 

1. Bygg bort risken redan på designstadiet (t.ex. reducera kraft, förebygg ingrepp i 

riskområdet). 

 

2. Använd ett skydd och/eller skyddsanordningar (t.ex. staket, ljusbom eller manöverdon). 

 

3. Informera om hur maskinen kan användas på ett säkert sätt (t.ex. i manualer och på 

skyltar). Om riskreduceringen utförs med hjälp av skyddsanordningar behöver styrsystemet 

som övervakar dessa utformas enligt EN ISO 13849–1. 

 

Nästa steg blir att designa och beräkna skyddsfunktionerna på maskinen, exempel på en 

skyddsfunktion är ett nödstopp. Skyddsfunktioner på en maskin betecknas med en så kallad 

PL-klass. När skyddsfunktionen är designad och har implementerats beräknar man vilken 

PLr-klass den uppnår. Kontrollera sedan att beräknad PL är minst lika hög som PLr och 

validera sedan systemet enligt valideringsplan. [7] 
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Figur 4: Valideringsplan enligt ISO EN 13849–1 (bild från säkerhetshandboken [7]). 

 

Tillverkare av brytare, sensorer och logikenheter anger oftast PL-värden för sina 

komponenter, men utgångsenheter (t.ex. kontaktorer och ventiler) går oftast inte att ange ett 

värde på eftersom det beror på hur ofta komponenten kommer användas. För att lösa 

problemet får man antingen beräkna PL själv enligt EN ISO 13849–1 eller använda sig av 

färdigberäknade exempellösningar. Då säkerhetssystemet i hydraulik troligtvis kommer 

innehålla ventiler kan detta ställa till problem senare i konstruktionsprocessen.   

 

Hur gör man då mer konkret när man ska räkna på ett systems säkerhet? En beprövad och 

säker metod är att dela upp de olika säkerhetslösningarna i subsystem för att få den totala 

nivån på systemet. Säkerhetssystem som är beroende av varandra kan liknas vid att en kedja 

som aldrig är starkare än den svagaste länken. Det vill säga att om systemet har blivit klassad 

till PLr-C måste alla säkerhetskomponenter vara upp till PL-c eller högre. [7] 

 

Som tidigare tagits upp i rapporten ska man stegvis jobba sig framåt:  

 

Steg 1 blir att klassa systemets PLr som går från A-E.  

 

Steg 2 reducera risken, kan göras med olika former av skydd till exempel en förreglad dörr 

med nyckelbrytare.  

 

Steg 3 beräkna skyddsfunktioner. Här kollar man på PFHd Probability of Dangerous Failure 

per Hour (Genomsnittlig sannolikhet för farligt fel per timma). [7] 
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Figuren 5 visar hur en exempellösning kan se ut, där man PL beräknar sin lösning med hjälp av 

PFHd värden. (Säkerhetshandboken Maskinsäkerhet - Jokab Safety) 

 

 

 

Bilaga 11: Maskinsäkerhet hydraulik 

 
SS-EN ISO 4413:2010: 

 

ISO 4413 innefattar allmänna regler gällande maskinsäkerhet för hydrauliska system. 

 

Vid konstruktion av hydrauliska system för maskiner ska alla operationer vara bedömda ur en 

risksynpunkt i enlighet med ISO 14121–1. Bedömningen utförs för att bestämma 

förutsägbara risker i samband med att systemet används. Här ska man även ta hänsyn till att 

rimlig nivå av missbruk inte ska orsaka faror.  

 

De identifierade riskerna ska elimineras genom ändringar i designen och om inte det är 

möjligt ska skyddsåtgärder införas. Alla komponenter och rörsystem i anläggningen ska 

specificeras för att garantera säkerheten vid användning. När det kommer till urvalet av 

komponenter och rörledningar ska de väljas eller specificeras så att de kan användas 

tillförlitligt under alla rådande förhållanden.  

 

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt tillförlitligheten hos komponenter och rörledningar som 

kan ge upphov till fara vid felanvändning eller haveri. När det kommer till hydraulik kan 

komponenterna i systemet till exempel utsättas för tryck som överstiger den maximala 

tryckbelastningen för en specifik komponent.  

 

En tänkbar lösning på problemet skulle vara att applicera en eller flera övertrycksventiler till 

systemet. Förlust av tryck ska heller inte det utgöra någon risk för personskador eller 

bestående men på maskinen. Det ska även finnas medel att förhindra oacceptabel 

tryckuppbyggnad i systemet där höga yttre belastningar återspeglas på ställdon. Man bör även 
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ta i beaktning yttre driftförhållanden som kan påverka hydraulsystemet. Påfrestande miljöer 

ställer högre krav på de ingående komponenterna.  

 

När det gäller ingående komponenter i ett hydraulsystem som nycklar, lager, förpackningar, 

tätningar, brickor, plugg, fästelement, delkonfigurationer axel- och splint storlekar, 

portstorlekar, fästen, monteringsytor eller hålrum. Ska de väljas enligt godkända 

internationella standarder.   

 

Inom ett hydrauliskt system bör även portar, dubbar och kontakter vara begränsade till det 

minsta antalet standardserier som är möjliga. Alla portanslutningar ska överensstämma med 

ISO 6149–1, ISO 6149–2 och ISO 6149–3 för gängade portanslutningar, eller ISO 6162-1, 

ISO 6162-2 eller ISO 6164 för anslutningar med fyra skruvflänsportar. 

 

Hydrauliska komponenter som styrs elektriskt eller pneumatiskt ska väljas och appliceras så 

att kontroll och energiförsörjning inte orsakar fara. 

 

Vid en första undersökning framkom att säkerhetsklassade ventiler inom hydraulik var en stor 

bristvara. Vid vidare undersökning och samtal med Klas Hansson (http://jl.se/kontakta-oss) 

på Saftey framkom att man kan bygga sig runt problemet genom att bevisa att ventilen 

fungerar. Gällande säkerhetsklassning PL-d betyder det mer konkret att ventilen som används 

måste arbeta minst hundra gånger med öppning och stängning under drift än med stängning i 

säkerhetssammanhang, till exempel när någon trycker ner nödstopp eller liknande. Alternativ 

kan man välja att beräkna fram en PL-klass på produkten genom att använda värden på DC 

Diagnostic Coverage (feldetekteringsförmåga) och MTTFd Mean Time To Dangerous 

Failure. 

 
 

Figur 1 PL-klassning enligt ISO 13849–1. 
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Figur 2: MTTFd värde för ventilen.  

 

 

 
Figur 3: Klassning av MTTFd-värden.  

 

Med en Nyckelbrytare PL-e klass uppnår du en DC i kategori 4 vilken ger en klassning ner 

mot PL-e för ventillösningen.  

                                                 

 

Bilaga 12: Säkerhetsklassning Outotec 

 
Outotec 

Är ett finländskt bolag som tillhandahåller tjänster för metall- och gruvnäringen. På 

referensanläggningen utvinner man koppar genom jonvandring. kopparen växer på plattor av 

stål som sedan skördas.                                               

 

 

Steg 1 – Riskbedömning  



48 

 

De arbetsstycken som skall bearbetas matas in i cellen genom ett transportband och placeras 

av en robot i den hydrauliska bearbetningsmaskinen station 1. Där avlägsnas kopparen från 

stålplattorna och lyfts sedan vidare av ytterligare en robot för att placeras i en hydraulisk 

press där de bearbetas och bultas (station 2) för att senare fraktas bort med hjälp av en truck. 

De arbeten som behöver göras i station 1 och 2 är t ex att åtgärda driftstörningar hos press 

och robot (några gånger i veckan, F2). Oväntad start av roboten bedöms kunna ge allvarliga 

skador (S2). Operatören bedöms inte ha möjlighet att undvika skada eftersom roboten rör sig 

snabbt (P2). Bedömningen för skyddsfunktionen som krävs för tillträde till station 1 blir 

PLr=e (S2, F2, P2). Bedömningen för den hydrauliska bearbetningsmaskinen och den 

hydrauliska pressen blir S2, F2, P1 vilket ger PLr=d. Skillnaden här är att om maskinen 

startar när du befinner dig i cellen anses möjlighet att ta sig undan finnas. 
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Figur 1: Anläggningen vid Outotec. 

 

 

 

 

Steg 2 – Reducera risken  

 

Som skydd väljs en förreglad dörr med beröringsfri givare. För att undvika att någon tar sig 

in i cellen fel väg under drift förses in- och uttransport med muting (Bilaga) för att skilja på 

material och människa. Nödstopp är också en skyddsfunktion som krävs. Energin till alla 

farliga maskinfunktioner måste brytas med samtliga skyddsfunktioner. Därför kommer alla 

säkerhetskomponenter kopplas samman med en så kallad säkerhetsmodul. När man pratar om 

maskinsäkerhet vill man få en säker avstängning. Men något som är minst lika viktigt är att 

maskinen stannar snabbt. Under säkerhetsanalysen framkom att det är just aspekten med att 

få stopp på maskinen snabbt och säkert som hydrauliska maskiner får problem. Då det 

fortfarande kan finnas tryck i hydraulsystemet efter att man stoppat pumpen elektriskt. Därför 

behöver hydrauloljan snabbt ledas tillbaka till tanken om någon trycker in nödstoppet eller tar 

sig in felaktigt i cellen. För att även omöjliggöra att maskinen av misstag startas när någon 

befinner sig i cellen bör även en hydraulisk säkerhetsanordning utrustas med en manuell 

avstängningsfunktion med personlig låsfunktion.       
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Bilaga 13: Säkerhetberäkningar enligt ISO 13849–1 
 

 

B10d anger antal användningar varefter 10 % av komponenterna har gått sönder. Anges för 

komponenter som används bara ibland, som t.ex. kontakter. 

 

PFHd definierades sedan tidigare, medelsannolikhet för att komponenten går sönder på en 

timme. 

 

Vid omräkning från B10d till MTTFd används följande formel 𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑 =
𝐵10𝑑

0.1×𝑁𝑜𝑝
 

Här anger Nop antal användningar per år. Faktorn 0.1 kommer av att MTTFd angav tiden för 

att 63 % av komponenterna går sönder, medan för B10d så var det bara 10 % som hade gått 

sönder.  

 

Omräkning av PFHd till MTTFd går enligt följande ekvation:   

 

                                                              𝑀𝑇𝑇𝐹𝑑 =
1

365×24×𝑃𝐹𝐻𝑑
  

 

Man kan även räkna ut T10d, som är tiden det tar till 10 % av komponenterna går sönder, 

enligt formeln: 

𝑇10𝑑 =
𝐵10𝑑

𝑁𝑜𝑝
 

 

T10d anger tiden varefter man borde byta ut komponenten, och är enligt ovanstående formler 

en tiondel av MTTFd. Vid härledning av ovanstående formler antar man att 

sönderfallshastigheten λ för en komponent är konstant, vilket alltså betyder att kvarstående 

hela komponenter x ges av följande differentialekvation: 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= −λx 

 

Med initialtillståndet x(0) = 100 %. Lösningen till denna är:  

 

                                                            x(t)  =  (100%) · 𝑒−λtx(t)  

 

Detta ger att vid tidpunkten T10d = 0.1/λ så är x(0.1/λ) = 90,48% av komponenterna är hela 

och andelen trasiga komponenter blir därmed cirka 10%. Vid tidpunkten MTTFd = 1/λ är 

x(1/λ) = 36,79% av komponenterna är hela, och andelen trasiga komponenter är därmed cirka 

63%.  

 

Enheten för λ är (år)-1, vilket alltså betyder att λ = PFHd·24·365, vilket kombinerat med 

ovanstående ger sambandet mellan MTTFd och PFHd. Påståendet att bara 63 % av 

komponenterna har gått sönder vid MTTFd är sannolikt optimistisk. För livslängden på 

komponenter brukar följa en så kallad  ”badkarsfördelning”, sannolikheten för att den skall gå 
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sönder är hög i början (på grund av tillverkningsfel), varefter sannolikheten blir konstant låg 

fram till T10d, varefter sannolikheten igen snabbt stiger på grund av slitage. 

  

Rekommendationen brukar vara att komponenter skall bytas ut efter T10d. Under antagandet 

att sönderfallshastigheten skulle fördubblas efter T10d, så skulle det innebära att 85% av 

komponenterna är sönder vid MTTFd, och om hastigheten tredubblas skulle andelen bli 94%. 

 

DC är andel farliga fel som detekteras av diagnostiken. Möjliga värden på DC: 0%, 60%, 

90% och 99%. För beräkning medel DC för hela systemet, DCavg beräknas det som ett 

medelvärde viktat med 1/MTTFd för respektive komponent, på följande sätt: 

 

                                                          
 

Om DCavg är just under en DC-gräns, blir säkerhetsberäkningen lätt pessimistisk på grund av 

den grova indelningen av DC-klasser.  

 

Vid evaluering av CCF (fel som uppstår av samverkan), besvaras ett antal frågor, med ja-nej 

svarskala: 

       Evaluering av fel som uppstår av samverkan (CCF). 

Faktor som minskar risken for faror pga. samverkan poäng om svaret är 

ja 

Fysisk separering av kanaler 15 

Användning av olika teknologier, t.ex. olika tillverkare 20 

Skydd mot överspänning, övertryck, och dylikt 15 

Kända komponenter 5 

Beaktande av CCF vid planering 5 

Operatorer medvetna om och tränade i CCF 5 

Skydd mot nedsmutsning och/eller elektromagnetiska 

störningar 

25 

Skydd mot andra hot från omgivningen, t.ex. temperatur, 

stora, vibrationer och fukt 

10 

 

Totalt 100 poäng möjliga, och 65 poäng krävs för säkerhetskategorierna 2–4. 

Efter evaluering av säkerhetskategori, samt beräkning av total MTTFd för systemet, 

och så finns det tabeller som anger uppnåelig säkerhetsnivå (PL, som tar värden 

mellan a och e). Tabellen finns även som räknesticka, som ses i figuren nedan: 
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