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Sammanfattning  
 
Denna rapport är ett examensarbete vid Karlstads Universitet för högskoleingenjör inom           
maskinteknik. Projektet har genomförts på Falcken Forshaga utanför Karlstad. Falcken          
Forshaga är ett nystartat företag som konstruerar och tillverkar lyftverktyg till           
betongindustrin. Falcken vill därför ha hjälp att utveckla ett balanseringsverktyg som ska            
kunna balansera upp en last där man inte vet vart tyngdpunkten befinner sig. Målsättningen              
för detta projekt var att genom produktutvecklingsprocessen ta fram konstruktionsunderlag          
till lyftverktyget. Det skulle även bestämmas vilken lösning utav elektriskt eller mekaniskt            
som var bäst. Verktyget är konstruerat efter maskindirektivet för att kunna CE-märkas.            
Utöver detta ska verktyget ha en optimerad design då den ska bli en standardprodukt för               
Falcken Forshaga.  
 
En för- och litteraturstudie har gjorts inom lyftverktyg. Resultaten från denna studie har             
formulerats på en kravspecifikation tillsammans med önskemål från företaget. Detta          
dokument är utgångspunkten för fortsatt framtagning av konstruktionen.  
 
Alla koncept som under konceptgeneringsfasen har tagits fram har genomgått en           
eliminering med en elimineringsmatris. I denna matris har koncepten ställts mot           
kravspecifikationen. Detta har sedan presenteras för företaget som fick göra det slutliga            
konceptvalet. Efter att konstruktionen färdigställts har beräkningar på verktygets viktiga          
delar gjorts med både handberäkningar och FEM-analys. Ritningar till tillverkningen har           
gjorts på samtliga delar som ska tillverkas på Falckens egna verkstad.  
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Abstract  
 
This report is a for the bachelor thesis in  mechanical engineering at Karlstad University . The               
project was carried out at Falcken Forshaga outside Karlstad. Falcken Forshaga is a fresh              
started company that designs lifting tools for the concrete industry. There for they requested              
help to design an lifting tool for balancing of load. The purpose of this project was to design a                   
tool throughout the product development process which could balance the load. To            
accomplice this the swedish machine directive had to be followed in order to allow              
CE-marking.  
 
To increase the knowledge about lifting tools a literature study was performed. The result of               
the study was compiled with the requests from Falcken Forshaga to shape the requirement              
specification. This document is the backbone for the continued designing of the lifting tool.  
 
All concepts developed during the concept generation phase has gone through an elimination             
matrix. In this matrix has all the concept has been weighed against the requirement              
specification. This was later presented to the company for decision about which concept to              
move forward with. When the design layout was done. Calculations and FEM- analysis were              
made on the critical details. Blueprints have also been made for every part that Falcken               
Forshaga are going to manufacture in their own workshop.  
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1.0 Inledning 
 
Detta projekt är ett examensarbete för högskoleingenjör inom maskinteknik på Karlstads           
universitet i kursen MSGC17. Studenten har fått ett ingenjörsproblem av företaget Falcken            
Forshaga som ska lösas inom en bestämd tidsperiod. Gustav Emanuelsson är projektansvarig            
och ska se till att projektet blir genomfört inom tidsperioden. Projektet har genomförts på              
Falckens kontor i Forshaga samt på Karlstads Universitet.  

1.1 Bakgrund 
Falcken Forshaga är ett nystartat företag som tillverkar lyftverktyg till betongindustrin.           
Företaget startades upp av Forshaga svets och smide som noterade att det fanns ett behov av                
lyftverktyg inom betongindustrin. Efter att företaget sett de problem som finns med dagens             
lyftverktyg bestämde de sig att att börja tillverka egna lyftverktyg. Utifrån det uppkomna             
problemet startades företaget Falcken Forshaga. Falcken har idag kunder som Voestalpine,           
Valmet och S:t Eriks.  

1.2 Problemformulering  
Detta projekt grundar sig i att tidigare lyftverktyg inte är balanserade då man inte alltid vet                
vart tyngdpunkten är. På grund av detta har ett behov uppkommit av att ta fram ett verktyg                 
som kan balansera den vikt som ska bäras. Detta är något som Falcken Forshaga tidigare har                
tagit fram koncept till, men som inte har fullbordats. Det är därför detta projekt ska utföras                
och verktyget ska bli en standardprodukt för Falcken Forshaga.  

1.3 Syfte 
Syftet med detta projekt är att genom produktutvecklingsprocessen bestämma vilken lösning           
som är bäst av elektrisk eller mekanisk. Det ska även tas fram en konstruktion av lösningen                
med noggranna beräkningar samt ritningar. Det är även viktigt att optimera designen då             
produkten ska bli en standardprodukt för Falcken Forshaga.  
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1.4 Målsättning 
Målet med detta projekt är att studenten ska få tillämpa ett ingenjörsmässigt arbetssätt och              
få chansen att använda kunskaper som tidigare kurser tagit upp. Studenten ska använda             
arbetssätt med utskiljning, formulering och lösning av ett tekniskt problem. Studenten ska            
dessutom utföra arbetet på egen hand och presentera det både muntligt och skriftligt. Utöver              
detta ska även studenten utföra en opponering på en annan students arbete. 
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2.0 Metod och verktyg 

2.1 Projektplanering  
Projektet kommer påbörjas med en konkret planering av vad som kommer att utföras under              
projektets gång. Till detta kommer en WBS (Work Breakdown Structure) göras för att bryta              
ned projektet i mindre delar. Efter detta behöver ett grovt gantt-schema skapas för att kunna               
få ett grepp om hur lång tid projektets alla delar kommer behöva ta. Eftersom gantt-scheman               
är levande dokument kommer även ett ytterligare gantt-schema skapas som kan ändras            
under projektets gång.  
 
En projektplan där bakgrund, syfte och målet med projektet kommer skapas. I detta             
dokument ska kontaktuppgifter till alla medlemmar samt dess roller inom projektet framgå.            
Även en tidsplan av projektet ska ingå där viktiga datum dokumenteras, exempelvis            
projektets grindar (gate) och milstolpar (milestone). Dessutom ska en riskbedömning med           
eventuella åtgärder av projektet formuleras. Denna riskanalys ska identifiera vilka risker som            
är farligast för projektet. Dessa är bra att ha koll på för att undvika riskerna i förebyggande                 
syfte (se Bilaga A). 

2.2 Kravspecifikation  
Utifrån företagets krav och den genomförda förstudien kommer en kravspecifikation          
formuleras. Denna kravspecifikation behöver godkännas av uppdragsgivaren på Falcken         
Forshaga. Syftet med kravspecifikationen är att efter arbetets slut kunna gå tillbaka och se              
om den produkt som har tagits fram når de krav som sattes när projektet startades. I                
kravspecifikationen ska även de önskemål som uppdragsgivaren meddelat om framgå. Dessa           
önskemål ska värderas med ett värde mellan 1-5, där 1 inte är ett högt prioriterat önskemål,                
medan 5 är ett önskemål som ska prioriteras före de andra. 
 
Efter kravspecifikationen är gjord ska även en QFD ( Quality function deployment) göras .            
Detta görs för att kunna angripa produktegenskaper som ska nå de krav som är satta på                
lyftverktyget (Se bilaga C). 

2.3 Konceptgenerering och konceptval 
Efter att kravspecifikationen är godkänd av uppdragsgivaren kommer        
konceptgenereringsfasen påbörjas. Under denna fas kommer grova idéer tas fram om hur            
verktyget ska fungera. Detta kommer att utföras med hjälp av bland annat 6-3-5 och              
lotus-metoden. Utöver dessa kända metoder kommer även internet användas som en källa            
för att generera idéer.  
 
Konceptvalet kommer gå till genom att en elimineringsmatris skapas. I denna matris            
kommer alla koncepten som tagits fram ställas mot de krav som är listade i              
kravspecifikationen. Där kan koncept elimineras om de inte når de kraven som är satta. Ett               
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möte med uppdragsgivaren på Falcken Forshaga kommer att bokas in där alla koncept             
redovisas tillsammans med elimineringmatrisen. För- och nackdelar med koncepten         
kommer även att tas fram där uppdragsgivaren slutligen får bestämma det slutgiltiga            
konceptet. 

2.4 Layout och konstruktion 
Efter att konceptvalet är gjort kommer en PBS (Product Breakdown Structure) utföras. Syftet             
med detta är att få en helhetsbild över alla komponenter som kommer behöva ingå i               
lyftverktyget. Med denna PBS kan viktiga funktioner inom verktygen identifieras.  
 
När konceptvalet och PBS är gjord kommer underlag för konstruktionen börja tas fram.             
Detta kommer att göras med hjälp av PTC Creo Parametric 5.0 eller Autodesk Inventor. I               
konstruktionen kommer det tas fram samtliga delar som behövs tillverkas och även de             
komponenter som behöver köpas in. Utöver detta kommer även ritningar att göras för             
tillverkningen. 

2.5 Beräkningar 
Enklare hållfasthetsberäkningar kommer att utföras med papper och penna och utöver detta            
kommer även FEM-analys göras. I detta steg kommer det vara viktigt att verktyget är              
konstruerat efter de krav som är satta i kravspecifikationen. Det kommer även utföras en              
FEM-analys på hela sammansättningen av konstruktionen. Detta görs för att visualisera vart            
de största spänningskoncentrationer kommer befinna sig.  
 
Formelsamlingen som användes till handberäkningarna var Karl Björks och Handbok och           
formelsamling i hållfasthetslära (Bo Alfredsson 2016) (Björk, K. 2017) 

 
  

 
9 



2019-06-11 Lyftverktyg för att balansera vikt - Google Dokument

https://docs.google.com/document/d/1dcuH6K9sGjycKIMsn25mPJNAFk5XhMDQDbfLZUH5anY/edit#heading=h.jwgzgjo7ta7n 11/53

 

3.0 Genomförande 

3.1 Förstudier / Litteraturstudier  
V id konstruktion av lyftverktyg finns det många standarder som måste följas. För detta har              
maskindirektivet, svensk standard SS-EN 13155+A2:2009 och SS-EN ISO 12100:2010         
används som en grund till kravspecifikationen (Swedish Standard Institute (SIS)). Dessa är            
standarder inom lyftkranar och maskinsäkerhet som lyftverktygen måste förhållas till. Om           
verktyget däremot ska vara konstruerat efter svensk standard måste allt uppfyllas. I detta fall              
finns inget liknande lyftverktyg för att balansera vikt i standarden och därför kommer detta              
verktyg förhålla sig till maskindirektivet. 
 
Under förstudien har många andra olika typer av lyftverktyg studerats, även vilka av dessa              
som används i dagsläget för liknande ändamål. Detta har framförallt gjorts med hjälp av              
internet men även genom att kontrollera vilka verktyg som Falcken Forshaga själva använder             
i verkstaden. Detta gjordes dels för att få en större förståelse hur verktygen ser ut men även                 
för att få idéer till konceptgenerering. För att få mer kunskap om hur andra företag arbetar                
gjordes ett studiebesök till S:t Eriks i Skåre utanför Karlstad. S:t Eriks är en kund till Falcken                 
Forshaga. Under studiebesöket gavs det möjlighet att få information om de verktyg som de              
använder i dagsläget.  
 
Som ytterligare förstudie gavs det möjlighet att få vara med under ett testlyft av en lyftsax.                
Detta har egentligen inte mycket med balanseringsverktyg att göra, men möjligheten var            
ändå mycket lärorik för att få se hur verktyg testas i dagsläget vid CE-märkning. Det gavs                
även möjlighet att sköta testlyften självständigt vid ett annat tillfälle.  
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3.2 Kravspecifikation 
Utifrån förstudien har en kravspecifikation kunnats göra med de viktigaste kraven som            
måste uppfyllas hos lyftverktyg enligt maskindirektivet. Utöver detta har krav och önskemål            
tagits utifrån vad uppdragsgivare meddelat om. Alla önskemål har rangordnats med ett            
värde mellan 1-5 där 5 är ett högprioriterat önskemål (se Bilaga C). Denna kravspecifikation              
har legat som grund till den kommande konceptgenereringen.  
 
Det gjordes även en QFD ( Quality function deployment) där kraven listades upp mot             
egenskaper (se bilaga C). Detta gjordes för att se vilken aspekt som är viktigast att ta hänsyn                 
till samt för att genomföra kundbehov till mätbara egenskaper. 

3.3 Konceptgenerering 
Konceptgenereringen påbörjades i stort sett direkt när projektet började men det var inte             
förens senare i projektet som kända metoder som 6-3-5 och lotus kom att användas för att                
generera idéer. Metoden 6-3-5 utfördes tillsammans med de andra studenterna som utförde            
sitt examensarbete på Falcken Forshaga. Alla studenter fick hjälpa varandra att ta fram             
idéer. Detta gjorde att idéer till balanseringsverktyget inte endast utgick från en och samma              
person. Utöver denna metod har även lotus-metoden används för att få fram nya koncept.              
Lotus-metoden innebär att man kommer på slumpmässiga ord som relaterar till verktyget.            
Meningen med detta är att ha möjlighet att inte fastna i samma ideér.  
 
Under konceptgenereringfasen har skissande på papper varit ett mycket användbart verktyg           
då idéer kunde diskuteras med de övriga studenterna på Falcken Forshaga. Detta gjorde att              
idéerna kunde förbättras med nya tankar. Efter att koncept har tagits fram har ytterligare              
studier gjorts. Exempelvis har det studerats mer kring hur kedjeblock fungerar och vilka             
olika typer av kugghjul som finns för att kunna komma fram med fler detaljer kring               
koncepten.  
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3.4 Konceptval 
Konceptvalet gjordes genom att först göra ett dokument med alla koncept samt en             
elimineringsmatris. Denna elimineringsmatris vägde alla koncept mot de krav som var satta i             
kravspecifikationen. Efter detta var gjort bokades ett möte med uppdragsgivare på företaget            
och under detta möte förklarades alla koncept med för- och nackdelar. Efter mötet valde              
uppdragsgivaren vilket koncept som skulle användas (se bilaga D). 

3.5 FMEA - Riskanalys 
Innan konstruktionen påbörjades genomfördes en riskanalys för att identifiera eventuella          
risker med verktyget. Detta gjordes genom att bocka av varje punkt i maskindirektivet. Om              
någon punkt skulle vara en potentiell risk noterades detta. Dessa risker bedöms sedan med              
ett värde mellan 1-5 i frekvens, konsekvens och möjlighet att undvika. Värdena multipliceras             
och detta gav ett riskmått på ett värde mellan 1-125. Om riskmåttet var över 48 behövs                
antingen en konstruktionsändring utföras, alternativt att risken åtgärdades. Efter att en           
åtgärd är gjord görs samma bedömning med ett värde mellan 1-5. Om det nya riskmåttet               
fortfarande är över 48, är det nödvändigt att börja om. Allt detta gjordes med hjälp av ett                 
excel dokument som hänvisar till alla punkter i maskindirektivet (se bilaga F). 

3.6 Layout och konstruktion 
Konstruktionen gjordes med hjälp av Autodesk Inventor istället för PTC Creo Parametric 5.0.             
Detta val gjordes för att få mer kunskaper inom andra konstruktionsprogram. Även            
ritningarna gjordes med hjälp av Autodesk inventor. 
 
Komponenter har hämtas hem från respektive återförsäljare (Solidcomponents 2019)         
(Mekanex 2019) (Svero 2019) (Gunnebolifting 2019). 
 
Innan konstruktionen påbörjades bröts produkten ner i mindre delar med en PBS (Product             
breakdown structure) (se bilaga E). 
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3.7 Beräkningar 
Hållfasthetsberäkningar på konstruktionen gjordes med enklare handberäkningar på de         
viktigaste måtten. Det gjordes även FEM-analys med hjälp av Inventors inbyggda           
spänningsanalys för att få en visuell bild av var de största spänningskoncentrationerna            
befinner sig.  
 
Beräkningarna gjordes på skruvförbandet vid fästet, tjocklek av lastaxel samt utväxlingen på            
kugghjulen. Beräkningar på kättingar gjordes ej då de redan är beräknade av återförsäljare             
med en säkerhetsfaktor på 4:1. Alla mått beräknades att motstå plastisk deformation vid den              
dubbla maxlasten.  

  

 
13 



2019-06-11 Lyftverktyg för att balansera vikt - Google Dokument

https://docs.google.com/document/d/1dcuH6K9sGjycKIMsn25mPJNAFk5XhMDQDbfLZUH5anY/edit#heading=h.jwgzgjo7ta7n 15/53

 

4.0 Resultat  

4.1 Slutlig konstruktion 
Den slutliga konstruktionen blev en mekanisk lösning som bestod av ett kättinghjul som             
drivs av en kätting som användaren själv kommer att dra i (se figur 1). När användaren drar i                  
kättingen kommer ett kättinghjul få en axel att drivas. Axeln driver sedan en vinkelväxel.              
Vinkelväxeln är placerad på verktygets andra sida för att kunna göra verktyget så             
symmetriskt som möjligt (se figur 2). Syftet med denna vinkelväxel är att få snäckhjulet              
centrerat över den drivande axeln från kättinghjulet. Detta görs både för att få verktyget så               
optimerad design som möjligt, men även för att få lasten under det bärande lyftfästet.              
Vinkelväxeln driver i sin tur igång en snäckväxel. Varför en snäckväxel valdes är på grund av                
att snäckväxlar är självhämmande. Detta betyder att växeln kommer att låsa sig automatiskt             
om snäckhjulet skulle börja snurra. Detta är viktigt för det här lyftverktyget för att lasten inte                
ska dra åt något håll när den är obalanserad. 
 

 
Figur 1  - Sida med kättinghjul 

 
Figur 2  - Sida med vinkel- och 
snäckväxel  
 

 
Figur 3  - Snitt av verktyget för 
att se mittendelen. 

Snäckväxeln driver i sin tur ett mindre kättinghjul som är placerat i mittendelen av              
konstruktionen (se figur 3). På detta kättinghjul kommer en lastkedja att fästas. Denna             
lastkedja kommer att ha två krokar i vardera ände som lasten kommer kunna fästas i. När                
det drivande kättinghjulet roteras åt ena hållet kommer även det mindre kättinghjulet att             
drivas med en utväxling på 47:1. Med detta kan man balansera den obalanserade lasten.  
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Figur 4  - Konstruktionen av balanseringsblocket 

Verktyget kommer även att bestå av två       
kåpor som skyddar de inre komponenterna      
från att skadas under användning. Kåporna      
är fästa med skruvförband och kan därför       
tas bort. Detta gör det möjligt att byta delar         
om det skulle behövas. Figur 5 och 6        
demonstrerar verktygets funktion.  

 
Figur 5  - Funktion 1 

 
Figur 6  - Funktion 2 
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4.1.1 Komponenter  
I balanseringsverktyget finns det många delar som kommer att behöva köpas in då det skulle               
bli för dyrt att tillverka själv. Dessa komponenter är listade nedan (se tabell x). 
  
Tabell x - Komponenter  

VAD VART INFO BILD 

Kättinghjul Svero  Vikt: 3,5kg 
D: 205mm 
Nr: 9-1215202 

 

Handkätting Svero  Vikt:  0,51 kg/m 
Mått 5,0x18mm 
Nr: 9020101 

 

Vinkelväxel Mekanex Modul 2.0 
16 kugg 
Utväxling 1:1 
Nr:  A2016S16 
 

 

Snäckväxel Mekanex Modul 2.0  
Utväxling 47:1 
Precisionssnäckhjul  

Lyftfäste Gunnebolifting M12 
Nr: Z101712 

 

lyftkätting Gunnebolifting Max last: 2 ton 
Beteckning: KLB-8-8E 
Nr: Z802176  

Skruv 
Brickor 
Glidlager  
 

Matsson 
Matsson 
Teknikprodukter 

Glidlager, last nr 
3712020000115 
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4.1.2 Tillverkning 
Utöver alla komponenter som listas i tabell x ska övriga delar tillverkas på Facken Forshaga.               
Alla delar som ska tillverkas har konstrueras med enkla geometrier för att underlätta             
tillverkningsprocessen.  
 
Ett problem som uppstod under projektet var att kättinghjul för last inte gick att hitta hos                
någon återförsäljare. Dessa gick endast att hitta hos företag som säljer kedjeblock, men             
endast som reservdelar. På grund av detta blir komponenten mycket dyrare och därför fick              
andra lösningar ses över. 
 
Kättinghjul består av komplexa geometrier och kan därför vara svårt att tillverka. Problemet             
löstes genom att dela upp komponenten i tre delar som skulle göra tillverkning möjlig på               
Falckens egna verkstad. De två yttre delarna var identiska med varandra och kommer gå att               
svarva och mittendelen kan skäras ut för att få rätt form. Dessa tre delar kommer sedan att                 
svetsas ihop tillsammans med lastaxeln.  
 

Figur 5  - Kättinghjul för last 
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Figur 6  - Insidan av verktygets sida 

Sidorna på verktyget kommer att förstärkas      
upp med en platta i storleken 118 x 60 x 5 mm.            
Denna platta kommer att svetsas fast på rätt        
position, efter detta kommer hålen att      
bearbetas. Två av hålen kommer behöva en       
noggrann bearbetning då glidlager ska fästas      
där som kräver en viss tolerans. Syftet med        
denna platta är framförallt att förstärka      
konstruktionens hållfasthet men även att göra      
verktyget mer säkert visuellt. 
 
 
 
 
 

 
Figur 7  - Förbandet till kåporna.  

Kåporna till verktyget kommer att kunna fästas       
med skruvförband. För att förenkla     
tillverkningen kommer det att skäras ut sex       
stycken hål med måtten 10 x 5 mm runt om          
kanterna. I dessa hål kommer en liten       
komponent kunna sättas in i (se figur x). Innan         
detta kommer ett gängat hål göras på denna        
komponent som kåpan kommer fästas i. Denna       
komponent kommer därefter svetsas fast på      
andra sidan.  
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4.2 Beräkningar 

4.2.1 Handberäkningar 

Tabell 1 - Maxlasten 

VAD Resultat 

Böjspänning, lastaxel 146,5 MPa 

Nedböjning, lastaxel 0,00614 mm 

Dragspänning, sida  27,78 MPa 

Förlängning, sida 0,0124 mm 

Skjuvspänning, skruv  44,21 MPa 

Hålkantstryck, lager 83,3 MPa 

Största kraft, kättinghjul 191 N 

 
 

 
Handberäkningar gjordes för maxlasten    
men även för den dubbla och trippla       
maxlasten (se bilaga G). Dessa värden      
presenteras i tre olika tabeller.     
Beräkningarna är gjorda med    
extremvärden för att veta att det inte       
kommer haverera.  
 

Tabell 2 - Dubbla maxlasten 

VAD Resultat 

Böjspänning, lastaxel 293 MPa 

Nedböjning, lastaxel 0,0123 mm 

Dragspänning, sida  55,5 MPa 

Förlängning, sida 0,0249 mm 

Skjuvspänning, skruv  88,42 MPa 

Hålkantstryck, lager 166,67 MPa 

Största kraft, kättinghjul 382 N 

 

Tabell 3 - Tripla maxlasten 

VAD Resultat 

Böjspänning, lastaxel 439,5 MPa 

Nedböjning, lastaxel 0,018 mm 

Dragspänning, sida  83,3 MPa 

Förlängning, sida 0,037 mm 

Skjuvspänning, skruv  132,62 MPa 

Hålkantstryck, lager 250 MPa 
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4.2.2 FEM-analys 
Det gjordes FEM-analyser på böjningen på lastaxeln samt på skjuvspänningen på skruvarna            
till fästet. Analysen gjordes med dubbla maxlasten vilket är 4000 kg.  

 
Figur 8  - Spänning på lastaxel, dubbla maxlast Figur 9  - Spänning på lastaxel, med kättinghjul 

synligt, dubbla maxlast 

Efter spänninganalysen visade det sig att den största spänningen skulle bli vid lastaxeln,             
där det blir en spänningskoncentration på 309,8 MPa. Detta är ett godkänt resultat då det               
är ett mindre värde än sträckgränsen på stål som ligger på 355 MPa.  

 
Figur 10  - Spänning för skruvfästen, dubbla 
maxlast 

Figur 11  - Nedböjning av lastaxel, dubbla maxlast 
 

Resultatet av spänningen på skruvarna till fästet blev 72,37 MPa.  
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4.3 Kravspecifikation 
Efter att konstruktionen färdigställts gjordes en bedömning om verktyget når de krav som             
sattes i början av projektet. Resultat presenteras nedan i tabell x. Bedömningen är gjord med               
färgkoder.  
 

● Grön - Kravet har bedömts som uppfyllt. 
● Orange - Kravet är svårt att bedöma i denna fas.  
● Rött - Kravet anses inte vara uppfyllt. 

 
Tabell 4 - Kravspcifikation 

Krav Bedömnin
g 

Kommentar 

Max last 2 ton  Verktyget är konstruerat att 
klara dubbla maxlasten 

Verktyget ska kunna motstå belastning på 4 
ton utan kvarstående deformation 

 Verktyget har inte tillverkats 
ännu och därmed inte testas 
om deformationen kvarstår 
efter belastning. 

Verktyget ska vara konstruerad att motstå 
en belastning på 6 ton utan att lasten frigörs 
även om kvarstående deformation uppstår. 

  

Lyftverktyget ska vara mekaniskt.   

Lyftverktyget ska ha en maximal 
arbetsvinkel på 45º 

  

Verktyget ska CE-märkas.  Verktyget har inte 
CE-märkts ännu. 

Verktyget ska kunna lyftas med travers.  Verktyget kan lyftas med en 
travers. 

Verktyget ska bli standardprodukt.   

 Verktygets form och design ska vara 
godkänt av Falcken 

 Designen är godkänd av 
Falcken Forshaga 

Verktyget ska vara tillverkningsbar hos 
Falcken. 

 Alla komponenter som 
behövs tillverkas går att 
tillverka på Falcken.  

Tillverkningskostnad < x [kr].   
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5.0 Diskussion 

5.1 Syfte 
Syftet med arbetet var att genom produktutvecklingsprocessen ta fram den bästa elektriska            
eller mekaniska lösningen. Efter förstudiefasen och diskussioner med uppdragsgivare         
bestämdes det att verktyget skulle vara mekaniskt. Anledningen till detta var att verktyget             
kommer bli mycket billigare, både vid tillverkning samt vid CE-märkning. Konceptet som            
tagits fram går att göra både mekanisk och elektrisk. Eftersom verktyget nu är mekaniskt              
måste användaren själv manövrera verktyget vilket betyder att man måste stå nära vid             
användning. Detta skulle kunna vara en potentiell skaderisk. Denna risk skulle kunna            
elimineras med en elektrisk modell då man inte behöver stå nära verktyget när det används.               
En ytterligare fördel med en elektrisk lösning är att den blir betydligt smidigare att använda. 
 
Det var viktigt att designen på verktyget skulle vara optimerat. Detta är en aspekt som               
funnits i åtanke under hela projektets gång. Problemet med detta är att en optimerad design               
kan tolkas på många olika sätt beroende på vem man frågar. Därför valdes det tidigt i                
projektet att uppdragsgivaren på företaget skulle godkänna designen, vilket gjorde detta till            
ett mätbart krav.  

5.2 Genomförande 
Under genomförandet lades mycket tid på förstudier och konceptgenerering. Detta gjordes           
för att få mycket goda kunskaper samt för att få fram så många olika koncept som möjligt till                  
konceptvalet. Det koncept som sedan valdes att gå vidare med genererades fram tidigt i              
processen. Dock gjorde ett val att ändå lägga mer tid på konceptgenerering. Om konceptvalet              
istället hade gjorts tidigare i projektet skulle det funnit ytterligare tid till konstruktion och              
layout. Detta har påverkat resultatet av projektet då mycket tid har lagts ner på onödigt               
arbete istället för att förbättra konstruktionen. Däremot finns det andra fördelar med att ha              
en bred konceptplan, exempelvis om konceptet som valdes att gå vidare med inte skulle              
fungera.  
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5.3 Resultatdiskussion  

5.3.1 Beräkningar 
De resultat som framkommit efter beräkningarna tyder på att verktyget kommer klara av den              
dubbla maxlasten utan att deformeras plastiskt. Däremot visade det sig att böjspänningen            
vid trippla maxlasten är större än sträckgränsen. Det visades sig dock att detta ändå är               
acceptabelt enligt kravspecifikationen.  
 
Beräkningen av kraften som krävs för att driva lasten gjordes med ett extremvärde. Med              
detta menas det att beräkningen är gjord med att hela maxlasten är på en sida av                
kättinghjulet. Detta ger det största möjliga moment som måste motverkas för att driva             
lasten. Det resultat som ges av detta kan verka högt men är inte omöjligt för en människa att                  
driva själv. När lasten däremot är mer balanserad kommer det finnas krafter på båda sidorna               
av kättingen. Detta innebär att momenten kommer bli betydligt mindre än i det extrema              
fallet, vilket leder till att den kraft användaren behöver för att dra i handkättingen reduceras.  
 
De resultat som gavs från handberäkningarna skiljer sig något från resultaten från            
spänningsanalysen. Den absolut största skillnaden var på nedböjningen av lastaxeln där           
skillnaden var 0,01998 mm. En anledning till varför dessa värden skiljer sig kan bero på att                
handberäkningarn gjordes med en punktlast och FEM-analysen gjordes med en utbredd last. 

5.3.2 Kravspecifikation 
I dagsläget finns det krav som inte går att godkänna på lyftverktyget. Detta beror på att                
verktyget inte har färdigställts och därmed inte kan CE-märkas. Verktyget är dock            
konstruerat efter att kunna klara dessa krav (se bilaga C). Utöver CE-märkningen finns det              
även andra krav som inte går att godkänna i nuläget. Falcken måste själva bestämma om               
verktyget ska bli en standardprodukt och hur mycket tillverkningen kan kosta. Detta är något              
som kommer att kunna godkännas inom en snar framtid.  
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6.0 Slutsats 
Den framtagna konstruktionen är en enkel mekanisk lösning. Verktyget är säkert och            
uppfyller i dagsläget nästan alla krav från kravspecifikationen. De krav som inte är uppfyllda              
är något som i framtiden måste testas för att kunna godkännas. De övriga kraven är något                
som företaget själva måste bestämma huruvida de ska godkännas.  
 
Målet och syftet med projektet anses vara uppfyllt då studenten har tagit fram den bästa               
lösning av elektrisk och mekanisk med produktutvecklingsprocessen. Det har även tagits           
fram en konstruktion av lösningen med beräkningar och konstruktionsunderlag. Studenten          
har på egen hand formulerat och tagit fram en lösning till ett tekniskt problem. 
 
I dagsläget finns det arbete som måste göras för att kunna tillverka och sälja verktyget. Vid                
vidareutveckling av verktyget bör störst fokus läggas på att:  

● Utföra en CE-Märkning, vilket gör verktyget försäljningsbart.  
● Förbättra designen på verktyget så mycket som möjligt för att göra försäljning            

enklare.  
● Godkänna resterande punkter på kravspecifikationen.  
● Konstruera verktyget på så vis att den går att göra motordriven för att minimera              

skaderisker vid användning av verktyget.   
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Bilaga A - Projektplanering 
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Bilaga B - Uppdaterad projektplan 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Bilaga C - Kravspecifikation och QFD
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Bilaga D - Konceptval
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Bilaga E - PBS 
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Bilaga F - FMEA 
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Bilaga G - Beräkningar
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Bilaga H - Ritningar 
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