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Sammanfattning 

Företaget Falcken Forshaga tillverkar lyftverktyg till stål, pappers och betongindustrin. Företaget vill 

ha ett lyftverktyg för L-stöd som de sedan kan sälja till företag som tillverkar L-stöd. Detta då dagens 

sätt att lyfta och rotera stöden görs med lyftstropp vilket är tidskrävande då det måste göras i flera 

moment. Anledningen till att stöden ska roteras är att de gjuts liggandes och de transporteras 

stående vilket betyder att stödet måste lyftas upp ur formen och roteras. 

Syftet med projektet är att förenkla processen från gjutning till transport samt att lära sig jobba med 

ett projekt åt ett företag. Målet med arbetet är att konstruera ett lyftverktyg som uppfyller de krav 

och önskemål som Falcken ställer på konstruktionen och att det i framtiden ska kunna CE-märkas. 

För att ta fram ett verktyg så används produktutvecklingsprocessen då den bäst passar detta projekt. 

Arbetet började med en nulägesanalys för att studera de steg som görs i processen idag från gjutning 

till transport. Detta görs i dagsläget i tre steg lyft, rotation och förflyttning för att göra det redo för 

transport. En projektplan togs fram där hela arbetet delades in i olika processdelar och där olika 

delmål sattes upp för att hela tiden ha mål att arbeta mot som för arbetet framåt. 

En riskanalys över projektarbete konstruerades till en början för att analysera risker med projektet 

med mål att minimera dem. Den största risken som uppmättes är att projektet blir försenat och 

åtgärd är att se till att ha en uppdaterad tidplan samt att ta hjälp vid behov. Nästa steg i arbetet är 

att ta fram en kravspecifikation tillsammans med Falcken där deras krav och önskemål tillgodoses 

som sedan används för att generera koncept. En andra riskanalys gjordes för att analysera de risker 

som kan uppstå med eller kring verktyget vid lyft där de största riskerna som togs fram är de som 

involverar personskador och de viktigaste att minimera. För att generera koncept används 6-3-5-

metoden där fem olika koncept valdes ut och analyserades ytterligare där en elimineringsmatris 

används för att välja ut det bästa konceptet. 

Det koncept som valdes och designades i Autodesk Inventor är en bärarmslyft som låser fast i sidan 

av L-stödet och har balkar som går längs med L-stödet och in under stödet i nedre kant med klackar. 

Verktyget är utformat så att det lyfter framför tyngdpunkten på L-stöden vilket gör att vid lyft så 

roteras stödet automatiskt vilket innebär att istället för att processen från gjutning till transport sker i 

tre steg så görs det i ett. För att säkerställa konstruktionens hållfasthet beräknas den mot en 

säkerhetsfaktor på tre samt att FEM-analyser i Cero parametric 5 och Inventor 2019 görs på detaljer 

som är komplicerade att beräkna för hand. 

Verktyget som designades uppfyller de krav som ställdes på konstruktionen men för att uppnå ett 

säljbart verktyg som är CE-märkt behövs ytterligare analys av risker enligt SS-EN ISO 12100:2010 och 

beräkna verktygets livslängd genom utmattningsberäkning samt att det måste tillverkas och 

provbelastas. 

 



 
 

Abstract 

The company Falcken Forshaga are manufacturing lifting tools for the steel, paper and concrete 

industry. The company wants a lifting tool for L-supports which they want to be able to sell to the 

concrete industry. The reason for this is that todays ways of lifting and rotation of the supports are 

done by slings which are time consuming to use because the process is done in multiple steps. The 

reason why the supports are rotated is because they are casted lying down and are transported 

standing up which means that the supports needs to be lifted and then rotated. 

The purpose of this project is to simplify the process between casting and transport as well as learn 

to work on a project at a company. The goal of the work is to design a lifting tool which follows the 

requirements set by Falcken for the lifting tool and so it can gain CE-mark in the future. 

To design a lifting tool the product development process was used as it best fits this project. The 

work started with status analysis to be able to study the steps which occur in the process today from 

casting to transport. This is today made possible in three steps lift, rotation and movement to make it 

ready for transportation. A project plan was developed where the project was divided into different 

parts with goals to always have something to work against which brings the work forward. 

A risk analysis over the project was constructed at the beginning to analyze potential risks with the 

aim to minimize them. The biggest risk that was analyzed was that the project will become delayed, 

to counter this the project plan needs to be up to date as well as to get help if in need. The next step 

in the process is to list all the specifications and requests from Falcken and summarize them to be 

able to generate concepts. A second risk analysis was made to analyze the potential risks with or 

around the lifting tool during lift where the biggest risks is those who involve people getting injured 

and are the most important to minimize. To generate the concepts the 6-3-5-method was used and 

resulted in five different concepts which was analyzed further and filtered through an elimination 

matrix where the best concept was selected. 

The concept that was chosen and was designed in Autodesk Inventor was a support arm lift which 

locks in the sides of the L-support and has beams which run along the sides of the support and in 

underneath the lower edge of the support with plates. The tool is designed to lift in front of the 

center of gravity of the support which means that when the support is lifted the whole thing will 

rotate by itself which means that the steps from casting to transport will be done in one step instead 

of three. To ensure the strength of the construction it is calculated against safety factor of three as 

well as it is controlled with a FEM-analyze in Creo parametric 5 and inventor 2019 on details with are 

too complicated to calculate by hand. 

The tool which was designed meets all the requirement that was set but to achieve a tool which is 

sellable and is CE-marked more risks must be analyzed according to SS-EN ISO 12100:2010 and its life 

span has to be calculated via fatigue calculations as well as it must be manufactured and tested. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Företaget Falcken Forshaga startades sommaren 2018 med målet att förbättra och göra lyft i 

industrier säkrare, företaget tillverkar idag olika typer av lyftverktyg främst mot pappers, stål och 

betongindustri. Detta projekt utförs hos Falcken Forshaga som vill ha ett verktyg som lyfter och 

roterar L-stöd som de sedan kan sälja hos sina kunder då L-stöden gjuts liggandes och transporteras 

stående. Anledningen till att ett nytt verktyg ska konstrueras är för att dagens sätt att lyfta och rotera 

L-stöden är krångligt och tidskrävande eftersom det görs med hjälp av lyftstropp. Falcken Forshaga 

vill ha en lösning som förenklar processen, ett verktyg som lyfter upp stödet och kan rotera det 

kontrollerat samt säkert som de sedan ska kunna sälja till St:Eriks som är ett betonggjuteri i Karlstad. 

L-stöd är betongväggar formade som ett L och används som stödmurar vid nivåskillnader i marken. 

1.2 Syfte 
Syftet med projektet och examensarbetet är att lära sig arbeta med en riktig uppgift som ges av ett 

företag. Syftet med uppgiften är att förenkla processen från gjutning till transport av L-stöden. 

1.3 Mål 
Målet med arbetet är att konstruera ett lyftverktyg för L-stöd som roterar L-stöden och som ska vara 

helt mekaniskt samt säkert att använda vilket i framtiden ska leda till CE-märkning. 

1.4 Problemformulering 
Hur ska ett lyftverktyg designas för att göra lyft av L-stöd både säkert och lätt? Vilka regler gäller för 

lyftverktyg? 

1.5 Organisation 
Detta projekt är en del av ett examensarbete för högskoleingenjörer inom maskinteknik på Karlstad 

universitet inom fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. Arbetet utförs på Karlstads 

universitet och på Falcken Forshaga. Handledare från universitetet är Göran Karlsson som står för 

frågor kring processen och på företaget är Daniel Falck och Patrik Lundberg handledare kring arbetet 

med verktyget, examinator för arbetet är Nils Hallbäck. 
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2 Metod 
 

2.1 Projektplan 
För att ordna upp arbetet och få en överblick på vilka delar som ska göras och när de ska vara klara så 

gjordes en WBS (Work Breakdown Structure) där alla moment listas och vilka uppgifter som måste 

göras i varje moment. Detta sammanställdes sedan i ett Gantt-schema där datum på när momenten 

ska påbörjas och avslutas fördes in. Detta är ett bra verktyg som ger en enkel överblick över hela 

projektet där syns deadlines och i vilken ordning moment måste göras för att säkerställa att arbetet 

går framåt. I planen sattes även ’’gater’’ och ’’milestones’’ på när de olika momenten skulle vara 

färdigt för att hela tiden ha mål att arbeta mot och som för arbetet framåt, schemat finns bifogat i 

bilaga 1. Arbetet utgår från produktutvecklingsprocessen vilket innebär att momenten i 

projektplanen är utformade utifrån dess process[1]. 

En riskanalys över projektet konstruerades för att garantera att eventuella problem som kan uppstå 

under arbetets gång minimeras. I riskanalysen listas risker som kan förekomma med ett sannolikhets- 

och konsekvensvärde i skala 1-5. Genom att multiplicera dessa fås ett riskvärde och kan på så sätt se 

vilken den största risken är och då se till att det finns åtgärder för riskerna. Genom att analysera 

riskerna med hjälp av FMEA-analysen så uppmättes den största risken inom projektet att det blir 

försenat, åtgärd mot detta är att hålla sin tidsplan uppdaterad och ta hjälp vid behov. I tabell 2.1 

visas de risker som analyserats och deras risknivå. 

 

Tabell 2.1 – Riskanalys, Process FMEA (Failure Modes and Effect Analysis). 
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2.2 Litteraturstudie & nulägesanalys  
Efter att en tidsplan satts upp gick arbetet in i fasen förarbete där fokus blev att studera 

maskindirektivet och standard SS-EN 13255+A2:2009 samt att studera hur det fungerar i dagsläget 

hos St:Eriks när de roterar L-stöden och hur formarna ser ut som de gjuter dem i. Detta för att se 

vilka begränsningar som finns och hur verktyget måste anpassas efter formarna, även vilka 

dimensioner av L-stöd som St:Eriks säljer var ett viktigt område att studera då verktyget skall 

anpassas efter L-stöden som de gjuter. Ett område som begränsar lyftverktygets storlek är att när 

stöden staplas på varandra finns ett begränsat utrymme på 90mm mellan de vertikala väggarna, så 

verktyget måste kunna få plats i detta mellanrum eller verka på utsidan av stöden. 

Genom att analysera L-stöden hos St:Eriks så upptäcktes två punkter som kan utnyttjas för att skapa 

ett säkert och enklare sätt att rotera stöden, visas i bild 2.1. Den första punkten är en lyftögla 

placerad på utsidan längst ned på väggen som skulle kunna användas för att lyfta i. Viktigt att tänka 

på då är att tyngdpunkten ligger framför öglan vilket gör att stödet kommer luta vid lyft.  

Den andra punkten är spåren som går längs hela sidorna på L-stödet som kan användas för att få bra 

grepp vid lyft, men det är viktigt att se till att även när väggarna står upp så får inte greppet släppa. 

En annan del som måste tillgodoses är vart tyngdpunkten är, på grund av att stödet inte är 

symmetriskt så är det svårare att anpassa verktyget till tyngdpunkten. 

 

Bild 2.1 – Sketch av L-stöd med punkter som kan användas vid lyft. 

 

En riskanalys av produkten gjordes för att ta fram eventuella risker med verktyget som kan uppstå 

vid användning. Genom att undersöka riskerna med att använda ett lyftverktyg kan risker på så sätt 

minskas genom att hänsyn tas till dem i ett tidigt stadie vilket gör att defekterna minimeras. Denna 

riskanalys använder samma metod som i riskanalysen som syftade på processen. 

Tabell 2.2 – Produkt FMEA (Failure Modes and Effect Analysis) 
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I dagsläget hos St:Eriks görs förflyttningen i tre steg, det första är att stödet ska lyftas upp ur 

gjutformen med lyftstropp, det andra att vändning ska ske efter att fästpunkterna har ändrats på 

lyftstroppen och det sista att det sedan ska placeras på de andra stöden för att vara redo för 

transport. Bild 2.2 illustrerar de steg som görs för att få stödet från gjutformen till dess att det är 

redo för transport. Tanken med lyftverktyget som ska konstrueras är få ner antal steg som måste 

göras för att få stöden redo för transport. Detta genom att verktyget  lyfta, vända och kan göra 

stödet redo för transport.    

 

Bild 2.2 – Funktionsanalys, Nuläge 

 

2.3 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen gjordes tillsammans med Falcken för att se till att deras krav och önskemål 

tillgodoses som sammanställdes med krav från SS-EN ISO 12100:2010 maskinsäkerhet och SS-EN 

13255+A2:2009 [2],[3]. Kravspecifikationen utgår också ifrån Olssons kriteriematris där produktens 

olika faser i livscykeln listas med produktaspekter [1]. Till kravspecifikationen gjordes även QFD-

matris där de krav som togs fram kopplas till olika konstruktionskriterier genom att kraven bedöms 

om de har stark, svag eller ingen koppling till kriterierna. Genom att göra detta samt att sätta 

svårighetsgrad på hur det är att genomföra konstruktionskriterierna fås ett värde som då kan 

jämföras mot alla konstruktionskriterier, det kriterium med högst värde är det som ska läggas störst 

tyngd på under produktframtagningen. Utifrån QFD för detta projekt som finns bifogat i bilaga 2 blev 

kriteriet säkerhet det viktigaste. I Bilaga 2 finns även Olssons kriteriematris och kravspecifikation 

bifogat. 
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2.4 Konceptval 
För att generera ett flertal koncept för att kunna utvärdera och bygga vidare på användes 

idéskiftesmetoden (6-3-5). Metoden går ut på att en grupp på sex personer, i detta fall gjordes det av 

fyra tar fram idéer. Varje person ska komma på tre idéer och sedan skickas de vidare till nästa person 

som får fem minuter på sig att utveckla idéerna eller komma på nya [1]. Denna metod är mycket 

effektiv då det leder till många olika koncept samt att idéerna inte bara genereras av en enskild 

person vilket lätt kan leda till att arbetet låser sig. Koncepten har även genererats i diskussion med 

Falcken. För att utvärdera lösningar så används Pahl och Betiz elimineringsmatris visas i tabell 2.3 [1]. 

I bilaga 3 beskrivs varje koncept mer i detalj. 

Tabell 2.3 - Elimineringsmatris 

 

Utifrån elimineringsmatrisen är koncept 3 det bästa alternativet för de krav som ställs på 

lyftredskapet då det uppfyller dem. De andra koncepten som togs fram elimineras då de inte når upp 

till alla kriterier utan faller på minst ett av dem. Det första konceptet är en bra lösning men 

problemet med det är att kedjeblocket kommer att vara fäst i lyftsaxen vilket gör att operatören 

måste sträcka sig över L-stödet för att nå blocket, vilket inte är användarvänligt.  

Det andra konceptet är inte realiserbart då det ska användas i ett betonggjuteri kan det lätt bli 

problem med damm som fastnar på skruven och gör att den låser sig samt att det inte är ett optimalt 

sätt att få till rotationen. Koncept 4 faller på att verktyget kan medföra personskada om lasten skulle 

lossna vid lyft, detta då operatören står bakom stödet vid rotation så skulle det lossna slungas L-

stödet mot operatören. Femte konceptet med en cylinder som roterar stödet med ett 

specialutformat fäste utför lyft och rotation säkert men det uppfyller inte kravet att det ska vara ett 

mekaniskt verktyg som sattes som en av de krav som sammanställdes i kravspecifikationen. 
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2.5 Materialval 
För att säkerställa att rätt material används till lyftverktyget, sattes restriktion och funktion upp för 

att ta fram en målfunktion som används för att välja ut det optimala materialet och för att filtrera 

bort material som inte är lämpliga [4]. Följande parametrar sattes upp med målet att minimera 

vikten eftersom verktyget ska kunna anpassas till olika höjder av L-stöd och detta kommer göras med 

handkraft.  

Tabell 2.4 – Materialvalsparametrar 

Funktion Balk 

Restriktion Ska klara av att en given böj, drag och tryckkraft 

Mål Minimera vikt 

Fri variabel Material 

  

Målfunktionen för materialvalet blev då: 𝑀 = 𝜎
⍴⁄ , med en lutning av ett på kurvan som används i 

diagrammet där sträckgränsen plottas på y-axeln och densiteten på x-axeln i programmet CES 

EduPack 2018. 

 

Bild 2.3 – diagram över möjliga material  
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Tabell 2.5 – Eventuella material och deras målvärde. 

Material Målvärde 

Kolfiber 12,9 

Kiselkarbid 3,32 

Titanlegering 2,74 

Låglegerat stål 2,61 

Högkolhaltigt stål 2,15 

 

Utifrån diagrammet i bild 2.3 togs fem material fram som visas i tabell 2.5. Kolfiber är det material 

med bäst målvärde och enligt målfunktionen det bästa material att använda med avseende på det, 

men kolfiber kommer inte användas i konstruktionen på grund av att det är dyrt och svårt att 

tillverka eftersom det kräver speciell utrustning vilket inte finns tillgängligt på Falcken Forshaga. 

Kiselkarbiden och titanlegeringarna är heller inte lämpliga material att använda då de är dyra. 

Kiselkarbiden är svårtillverkad, kan inte svetsas och är spröd vilket gör att den väljs bort [5]. Titanet 

kan svetsas och går lätt att tillverka men är dyrt vilket gör att det faller [5]. Det lämpligaste materialet 

att använda i konstruktionen är de två ståltyperna högkolhaltigt stål och låglegerat stål då det är 

billigast, lättast att svetsa, bearbeta och har bra hållfasthet. Vilket material som är bäst att använda 

av dem två är det låglegerade stålet då dess svetsbarhet är bättre eftersom dess kolhalt är lägre än 

vad det högkolhaltigt stålets är [8]. Verktyget kommer använda sig av låglegerat stål med beteckning 

S355J2 eller 690QL om spänningen blir för hög i områden där ett litet tvärsnitt behövs. I bilaga 4 

bifogas beräkning för att ta fram målfunktion samt hjälplinje som används i EduPack. 

2.6 Konstruktion 
För att modellera verktyget användes Autodesk Inventor Professional 2019 där 3D-modell 

konstrueras och tillverkningsunderlaget kommer att ritas upp. För att sedan dimensionera verktyget 

görs beräkningar för hand samt med hjälp av den beräkningsmodul som finns i Creo Parametric 5 för 

att säkerställa att inte brott sker vid lyft och att säkerheten garanteras. Konstruktionen är beräknas 

mot en säkerhetsfaktor på 3 och har en maxlast på två ton vilket betyder att största kraft som 

verktyget utsätts för är 𝐹 = 3𝑥9,82𝑥2000 = 58920𝑁. I bilaga 5 finns beräkningar samt FEM analys 

bifogat som tillhör konstruktionen.  
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3 Resultat 
 

3.1 Helhetskonstruktion 
Lyftverktyget konstruerades utifrån det tredje konceptet men med vissa förändringar för att 

verktyget skall kunna användas i sitt tänkta område hos St:Eriks. Verktyget använder vinkelstång i 

greppdelarna som i bild 3.1 är blåa och som är anpassade för att passa i de spår som finns i sidan av 

L-stöden. Den vänstra sidan, benämnd som teleskopfäste i bild 3.1, är ledad och kan glida på balken 

som sammanbinder sidorna medan den andra sidan är fastsvetsad för att kunna låsa fast verktyget 

mot L-stödet. Hela konstruktionen är utformad på ett sådant sätt att inte några specialdetaljer ska 

behöva konstrueras utan använder VKR-rör samt vinkel- och plattstänger som kapas, borras och 

svetsas samman. Komponenter som tillhör verktyget är standardkomponenter och kan köpas in från 

lämplig leverantör så som snabbspännare, lyftögla med kullager och fästelement. 

 

Bild 3.1 - Lyftverktyget 

 

Verktyget greppar fast i sidorna på L-stödet som nämnts tidigare med hjälp av vinkelstång som sitter 

på greppdelarna, i bild 3.2 visas hur verktyget kommer fästas när stödet ligger i gjutformen och ska 

lyftas ur formen. För att se till att verktyget placeras rätt på L-stödet så har bärarmarna som går längs 

med stödets sida en fläns som sammanbinder klacken som verktyget kommer stå på vid lyft. När då 

verktyget sänks ner på L-stödet så kommer flänsen att lägga sig mot betongen och då se till att 

verktyget är i horisontalläge tillsammans med vinkelstången som greppar i sidorna av stödet och 

eliminerar då risken att verktyget placeras fel. Genom att de olika huvuddelarna är sammanbundna 

genom skruvar eller sprint så kan de bytas ut om de skulle slitas ut vid användning istället för att ett 

helt nytt verktyg behöver konstrueras. 

  

Bild 3.2 – totalmått och verktygets placering på L-stödet. H=210mm, B=2620mm, L= 1790mm 
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Bild 3.3 – Sketch över lyft 

För att se till att verktyget alltid har tryck mot stödet och på så vis håller lasten på plats så ska lyftet 

ske med 2-part kätting som lyfter med 45 graders vinkel vilket leder till att verktyget kommer trycka 

fast lasten med samma kraft som den bär upp lasten enligt bild 3.3. Detta bidrar till ökad säkerhet 

eftersom verktyget alltid kommer ha tryck på lasten då den lyft upp och tar bort risken att 

teleskopfästet glider isär vilket skulle kunna ske om kättingen lyfter vertikalt på båda sidor. Bild på 

kättingen samt andra komponenter och formvara finns bifogat i bilaga 6.  

I bild 3.4 visas hur verktyget kommer röra sig vid lyft ur gjutform. Verktyget kommer att roteras då L-

stödet lyfts tills verktyget hamnar i nästintill vertikalt läge. När L-stödets tyngdpunkt och verktygets 

lyftögla ligger i en vertikal linje kommer rotationen av stödet att upphöra och allt hänger i ett stabilt 

läge med några graders lutning från vertikalaxeln. Detta syns i bild 3.4 längst till höger av de tre 

bilderna. Genom att bärarmana på verktyget går att ändra längd på kommer också vinkeln mellan 

verktyget och stödet att öka eller minska. Desto längre upp på L-stödet verktyget låses fast desto mer 

vertikalt kommer verktyget att hänga. Genom att verktyget endast behöver låsas fast en gång så ökar 

detta säkerheten genom att operatören inte behöver stå intill stödet för att justera verktyget vid lyft 

utan kan stå på säkert avstånd. 

   

Bild 3.4 – Lyftverktyg med L-stöd, sett från sidan hur det rör sig vid lyft. 
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När L-stöden ska staplas för att sedan transporteras så är utrymmet mellan stöden begränsat till 

endast 90mm. Verktyget är då anpassat för att få plats i detta utrymme och kunna arbeta utan att 

hinder uppstår. I bild 3.5 visas hur klackarna på verktyget ligger placerade under L-stödet. Genom att 

L-stödets vertikala vägg när det är stående är bredare än vad botten på L-stödet ser detta till att 

verktyget inte hamnar i vägen då L-stöden staplas. För att sedan lossa verktyget dras verktyget isär så 

att klackarna hamnar utanför stödet och kan då lyftas upp och bort. 

       

Bild 3.5 – Lyftverktyg med L-stöd när de är staplade, första bilden sett från sidan och den andra 

underifrån   

3.2 Detaljkonstruktion 
Verktyget är anpassat för bredderna en och två meter, för att låsa fast verktyget mot lasten används 

en snabbspännare som låses fast i ett spår då verktyget har lagts mot sidan. Anledningen till att det 

är ett spår som låser fast verktyget är för att spännaren ska kunna glida med verktyget lite när det 

lyfts för att minska skjuvspänningen på den komponenten, spännaren kan på så sätt tryckas ihop 

med verktyget men kommer hindra verktyget från att dras isär. Innan verktyget har låst fast i balken 

är spännaren placerad i ett hål som är placerat 210mm längre ut än det spår som låser fast verktyget. 

Sedan lossas spännaren och med hjälp av handtaget trycks konstruktionen ihop så att vinkelstången 

hamnar i det spår som finns på stödet och verktyget kan sedan låsas fast genom att trycka i 

spännaren. Mellan teleskopfästet och balken som sammanbinder båda sidor ligger plåtar som enkelt 

kan bytas ut genom att plåtarna är fästa med skruv. Dessa plåtar är till för att inte skapa för mycket 

spel mellan balken och teleskopfästet vilket kan leda till att kanterna på teleskopdelen trycker i 

balken och skapar höga spänningar. 

För att sedan kunna ändra längden på verktyget för att kunna applicera det till varierande höjder av 

L-stöd så lossas två skruv som sitter gängade genom fyrkantsrören och i en gängad plåt som sitter 

fast på insidan av vinkeljärnet. Då armarna har hål i sig kan de anpassas till de höjder som gjuts hos 

St:Eriks. 

  

Bild 3.6 – Detaljbilder med beskrivning av funktionsdelar. 
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3.3 Tillverkning 
Konstruktionen är utformad för att slippa använda sig av komplicerade tillverkningsmetoder. VKR-

rören behöver endast kapas i rätt längder och borras för att få önskade delar, ett undantag är balken 

som håller samman de båda sidorna detta då hålen i den balken måste gängas för att kunna skruva 

fast glidplåtarna som teleskopfästet sitter på. Glidplåtarna är plattstång som kapas till rätt längd och 

borras med fas för att se till att skruvarna inte hindrar att teleskopfästet kan röra sig för att lossa och 

låsa verktyget. Ett spår görs också i plåten för att se till att snabbspännaren inte utsätts för stora 

skjuvspänningar vid lyft. Andra detaljer tillverkas enklast genom kapning eller genom skärning med 

laser alternativt vatten. Handtagen på båda sidor tillverkas genom att kapa och bocka en rundstång 

för att sedan svetsa fast dem. Gängplåten tillverkas genom att kapa plattstång och sedan borra och 

gänga hål för att kunna låsa fast bärarmarna med skruv. 

 

3.4 Funktionsanalys 
Med hjälp av verktyget kan lyft, rotation och förberedelse för transport göras i ett steg istället för tre 

som i dagsläget är de steg som görs vid förflyttningen av L-stöden. Detta genom att när verktyget 

börjar lyfta stödet så sitter lyftöglorna framför tyngdpunkten och på så sätt roterar L-stödet 

automatiskt vid lyft. Nästa steg är att placera L-stöden på pallar eller på varandra kan också göras 

med verktyget då det är anpassat för att få plats i det begränsade utrymmet som finns mellan stöden 

då de staplas på varandra. Genom att operatören inte behöver placera om lyftstropparna för att 

kunna rotera stödet så ökas säkerheten då personen inte behöver stå intill för att kunna styra 

processen. 

 

Bild 3.7 – Funktionsanalys vid användning av verktyget. 
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3.5 FEM-analys 

I bilderna nedan visas FEM-analys över lyftöglorna på verktyget för att teoretiskt uppskatta hur de 

kommer påverkas när de utsätts för kraften som uppstår vid lyft. Lastfallet som testades 

representeras i bild 3.3, då kraften kommer appliceras med 45 graders vinkel in mot centrum på 

verktyget och beräknas med en säkerhetsfaktor på 3. Bilderna har kraftigt skalad deformation vilket 

betyder att de uppfattas värre än vad de egentligen är. I bild 3.8 visas deformationen i millimeter där 

den största deformationen är uppmätt till 0,38mm. 

 

Bild 3.8 – FEM-analys, deformation av lyftögla samt balk. Deformationen är förstorad.  

 

Bild 3.9 visar spänningen som lyftöglorna utsätts för beräknat i Von mises effektivspänning. Den 

största spänning som uppstår i denna del av konstruktionen är uppmätt till 334MPa vilket är ligger 

under sträckgränsen som ligger på 355MPa för materialet, verktyget kommer därför inte utsättas för 

plastisk deformation. 

 

Bild 3.9 – FEM-analys av lyftöglorna, mätning Von mises effektivspänning. Deformationen är 

förstorad.
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4 Diskussion 

4.1 Genomförande 
Projektplanen som sattes i början av arbetet ändrades lite under arbetes gång främst för att få ett 

bättre upplägg som passade processen bättre. Den största förändringen var att utöka 

konceptgenereringsfasen för att ha tid att ta fram fler koncept och kunna granska dem för att välja ut 

det bästa konceptet. Den ursprungliga projektplanen var bra satt och behövde inget mer än några 

mindre uppdateringar. 

Genom att en nulägesanalys genomfördes i början av projektet ges en bild av vilka moment som 

ingår i processen från början och på så sätt ha en utgångspunkt som kan jämföras mot resultatet för 

att säkerställa att det är en förbättring. 

En annan viktig del i att nå det absolut bästa resultatet var att studera L-stöden och gjutformarna 

samt hur de jobbar idag med att lyfta och rotera stöden hos St:Eriks. Detta bidrog till en ökad 

förståelse för hur det fungerar samt att det öppnar upp för att finna lösningar hur problemet ska 

lösas och vilka begräsningar som finns. Utan den informationen är det svårt att utveckla ett verktyg 

som fungerar bättre än dagens metod vilket gör att verktyget då inte är attraktivt att använda istället 

för sin nuvarande metod. 

Eftersom verktyget ska CE-märkas var en viktig del att se till att studera standarderna SS-EN ISO 

12100:2010 och SS-EN 13255+A2:2009 för att se till att verktyget följer dem så att det sedan CE-

märks. I detta fall så var den första standarden som fokuserar mer generellt på maskinsäkerhet den 

som störst tyngd lades på då den andra standarden fokuserar mer på olika lyftredskap. Eftersom 

verktyget som skulle designas var ett specialverktyg, så valdes den första standarden som grunden 

för arbetet. Genom att studera den och se till att utföra riskanalyser så lades grunden för CE-

märkningen i arbetet. 

Genom att 6-3-5-metoden användes vid konceptgenereringen så bidrog det till att en mängd koncept 

togs fram vilket var positivt då det bidrar till att fler koncept kan utvärderas och på så sätt det bästa 

väljas ut. Detta gjordes av fyra personer vilket ledde till många bra koncept men det skulle kunna 

gjorts annorlunda, en förbättring skulle kunna vara att inte enbart ha en grupp människor inom 

samma område i detta fall maskinkonstruktion, utan att utföra konceptgenereringen med personer 

med kunskaper inom olika områden för att få ett bredare perspektiv på hur verktyget ska utformas. 

Materialvalet gjordes med hjälp av CES EduPack främst för att säkerställa att det material som 

Falcken önskade var det bästa för konstruktionen vilket det visade sig vara. Genom att göra detta 

steg så säkerställs att material inte väljs på chans utan att det finns en grund i det material som väljs.  
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4.2 Resultat 
Verktyget som designades följer de krav som sattes i kravspecifikationen och grunderna i SS-EN ISO 

12100:2010 för att på så sätt kunna CE-märkas och sedan säljas. Lösningen som togs fram uppfyller 

syftet med att förenkla processen från gjutning till transport och ökat säkerheten genom att 

eliminera mellanstegen för att nå transportstadiet. Den största aspekten som togs hänsyn till under 

arbetet var att se till att verktyget är säkert och inte medför några risker. Eftersom verktyget gör alla 

momenten i ett steg så kan operatören stå på säkert avstånd och flytta stödet. 

4.3 Framtida arbete 
Förslag på fortsatt arbete för att nå det önskade resultatet med ett verktyg som är säljbart och CE-

märkt så föreslås ytterligare riskanalys utifrån SS-EN ISO 12100:2010. Detta för att garantera att alla 

risker möjliga har tagits hänsyn till. Att beräkna livslängden på verktyget genom att granska 

utmattningen på verktyget rekommenderas då detta är ett krav i maskindirektivet för att kunna CE-

märka verktyget. En sista punkt som behöver göras för att nå CE-märkning är att provlyfta verktyget 

mot dubbla maxlasten i fem minuter för att se till att verktyget håller för de laster som det 

dimensionerats mot och att den deformation som uppstår endast är elastisk. 



20 
 

5 Slutsats 
Arbetet följde produktutvecklingsprocessen och ledde fram till att ett verktyg togs fram med hjälp av 

Inventor 2019. Lyftverktyget som utvecklades är det som passade uppgiften bäst genom att utföra 

lyft och rotation mekaniskt och på så sätt göra det billigare och smidigare än att använda någon form 

av motor. Det som gjorde uppgiften komplicerad var att se till att verktyget fick plats i det 

begränsade utrymmet mellan stöden och se till att få lyftet och rotationen att ske mekaniskt samt att 

det ska vara säkert vilket verktyget uppfyller. 

För att svara på de frågor som ställdes i början på arbetet gällande vilka regler som ska följas och hur 

ett verktyg ska designas så gäller det att lägga stor tyngd på att studera SS-EN ISO 2010:12100 och 

SS-EN 2009:13255+A2, då dessa standarderna är de regler som ska följas för att kunna CE-märka ett 

verktyg. För att konstruera ett verktyg gäller att fokusera på säkerheten vilket visade sig vara den 

aspekt med störst tyngd enligt QFD-matrisen som gjordes, detta för att kunna konstruera ett verktyg 

som ska säljas. 

Det som återstår för att få ett verktyg som är redo att säljas är att se till att alla risker som kan uppstå 

har minimerats och analyserats, beräkna utmattningen på verktyget samt att ett verktyg ska 

tillverkas och provlyftas för att få CE-märkningen.  
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Bilaga 1 – Projektplan 
 

Tabell B1.1 – Gantt-schema 

 

 

 

Bild B1.1 – WBS (Work Breakdown Structure) 
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Bilaga 2 – Kravspecifikation & QFD 
 

Tabell B2.1 – Olssons Kriteriematris 

 

Tabell B2.2 - Kravspecifikation 

 

1. Mekaniskt verktyg – Verktyget skall vara mekaniskt och inte använda sig av någon maskin för 

hjälp. 

2. Säkert att använda, CE – Verktyget skall vara säkert att använda och risker ska identifieras 

och minimeras för att i slutändan kunna CE-märka produkten.  

3. Kontrollerad vändning - Vändningen av L-stöden skall ske på ett kontrollerat sätt som inte är 

farligt för användaren. 

4. Ska klara en last av 2ton med säkerhetsfaktor 3 – Verktyget skall klara att bära L-stöd på en 

vikt av 2ton, verktyget skall vara beräknat med en säkerhetsfaktor 3 

5. Tillverkas hos Falcken – Verktyget skall kunna tillverkas hos Falcken, undan tag för 

komponenter som köps in. 

6. Ska fungera till St:Eriks L-stöd och formar – Verktyget skall vara anpassat så att det kan lyfta 

och rotera de stöd som St:Eriks i skåre tillverkar, verktyget skall även kunna lyfta stöden ur 

deras gjutform. 

7. Ska vara lätt att använda – Verktyget ska lätt kunna greppa fast och rotera på L-stöden. 

8. Ska provlyftas med 2xMaxlast i 5 minuter – Verktyget ska belastas med 4 ton i 5 minuter för 

att säkerställa dess hållfasthet. 

9. Material S355J2H – Falcken vill använda stål S355 men skulle för höga spänningar uppstå i 

tvärsnitt som måste vara små så ska 690QL användas.
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Bild B2.1 – QFD (Quality Function Deployment) 

 

Trianglar - Svagkoppling (1) 

Cirklar - Mellankoppling (3) 

Cirkel med triangel i - Starkkoppling (9) 

+ - positiv korrelation 

++ - Stark positiv korrelation 
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Bilaga 3 – Koncept 
 

 

Bild B3.1 - Koncept 1, Lyftsax med kedjeblock 

 

Konceptet ovan går ut på att använda sig av en lyftsax som låser lasten vid lyft, fästena på saxen är 

vridbara med en sprint som kan låsa fästena så att stödet lyfts upp först sedan lossas sprinten så att 

vändning kan ske. Stödet släpps då ned med hjälp av ett kedjeblock som fästs i lyftsaxen samt i 

lyftöglan i stödet. Detta är en smidig lösning då lyftsaxen kommer tycka hårdare på lasten desto 

tyngre den är samt att kedjeblocket genom att det släpper ner stödet är en enkel lösning. Problemet 

med den här lösningen är att operatören måste sträcka sig över L-stödet då kedjeblocket sitter i 

korset på lyftsaxen. 
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Bild B3.2 – Koncept 2, Skruvlyft 

 

Koncept 2 går ut på att använda sig av en lång skruv som kan förlängas med en skruvdragare som 

använder sig av en växellåda för att få rätt utväxling och sedan en vinkelväxel som gör att skruven 

förlängs och då vänder sig stödet. Stödet hålls fast med en gripanordning som kan dras ihop så att 

den låser fast stödet även den med en skruvdragare. Mellan gripverktyget och växellådan sitter 

vridbara leder för att stödet ska kunna rotera. Problemet med detta är att det lätt kan fastna damm 

på skruven och då ställa till problem i vinkelväxeln, vilket kan göra att verktyget fastnar.
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Bild B3.3 – Koncept 3, Bärarmslyft 

 

Koncept 3 använder samma princip som i koncept 2 gällande grip delen. Då fästena anpassas efter 

spåren och som kan dras ihop och i detta fall låsas med hjälp av en sprint eller snabbspännare. De två 

armarna är till för att bära lasten efter den har vridits till stående läge. I den första fasen vid lyft så 

används gripverktyget för att lyfta lasten, samtidigt som den stödet lyfts så vänder det sig då dess 

tyngdpunkt ligger bakom lyftöglan och när stödet vrider sig så kommer lasten överföras till 

bärarmarna. Det problem som finns med detta verktyg är att bärarmarna kan fastna under stödet om 

de inte är rätt dimensionerade.  
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Bild B3.4 - Koncept 4, Kedjeblockslyft 

 

Kedjeblockslyften använder sig av ett kedjeblock som fäster fram på stödet i grepp som är anpassat 

efter spåren i L-stöden. Blocket fäster sedan i en kätting som fäster i lyftöglan på L-stöden. Genom 

att stå bakom stödet kan kedjeblocket då används för att dra upp den främre delen av stödet vilket 

leder till att stödet roteras. Problemet med detta verktyg är att operatören står bakom stödet när det 

används och skulle då något gå fel slungas stödet mot den person som använder det. 
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Bild B3.5 – Koncept 5, Cylindervändare 

 

Det sista konceptet går ut på att använda sig av en likande gripanordning som de andra koncepten 

använder sig av, detta koncept använder en hydraulcylinder för att rotera stödet. Fästena är formade 

som ett ’’v’’ så att cylindern trycker på ena sidan och verktyget fäster sedan i det andra. Fästena är 

ledade för att vändningen ska kunna ske. Det är en smidig lösning då det är säkert eftersom 

operatören inte behöver stå intill verktyget då det används samt att stödet kan lyftas upp ur formen 

först och roters sen vilket medför mer kontrollerad rotation.  
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Bilaga 4 – Materialval 
 

 

Bild B4.1 – Framtagning av målfunktion  
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Bilaga 5 – Beräkning & FEM 
De beräkningar som gjorts har fokuserat på att mäta böj, drag/tryck- och skjuvspänning på detaljerna 

på verktyget. De formler som använts är de följande:  

𝜎 =
𝑀

𝑤
 : Beräkning av böjspänning. 

𝜏 =
𝑇

𝐴
 : Beräkning av Skjuvspänning. 

𝜎 =
𝐹

𝐴
 : Beräkning av Drag/tryckspänning.  

Allt material har en sträckgräns på 355MPa vilket betyder att 𝜎till<355MPa. Lasten som ska bäras av 

verktyget är max 2ton med säkerhetsfaktor beräknat och omvandling till newton blir kraften: 𝐹𝑡𝑜𝑡 =

3𝑥9,82𝑥2000 = 58920𝑁. Följande delar som är beräknade utsätts för halva belastningen då kraften 

delas upp i båda armarna. 

Bilden nedan visar det lastfallet då stödet trycker ned på klacken vid lyft. Beräkningarna som gjordes 

på denna del fokuserade på att mäta böjspänningen på bärarmen samt dess utböjning. Eftersom 

balken har hål i sig för att kunna ställa dess längd så görs beräkningarna med dimensionerna från en 

något mindre balk, 90x50x5. 

E-modul för stål≈210GPa [5], tröghetsmomentet för balken är: I=500000mm4 [7]. 

Balken som bärarmen består av och som har längden l1 i bilden har ett böjmotstånd på 20cm3[7]. 

Största moment får genom: 𝑀 = −
𝑄𝑙

2
 [7]. Momentet blir då 𝑀 = −

30000⋅0,125

2
= -1875Nm. Kraften F 

beräknas då genom 𝐹 = 𝑀/𝐿1. 𝐹 =
1875

1,720
= 1090𝑁. Utböjningen av balken beräknas enligt följande: 

𝑓 =
𝐹𝐿3

3𝐸𝐼
=

1090𝑥17203

3𝑥210𝑥103𝑥500000
= 16,15𝑚𝑚. Börspänningen i balken blir då: 𝜎 =

1875

20
= 93,75𝑀𝑃𝑎. 

 

 

Bild B5.1 – Skiss över lastfall.    
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Följande två bilder visar deformationen samt Von mises effektivspänning, där ett betongblock som 

ska representera L-stöden lades in och kraften av 60kN applicerades mitt på blocket. Deformationen 

av armarna är låg vilket är bra då det inte medför risk att L-stödet glider av klackarna. Bilden nedan är 

skalad så att deformationen verkar kraftigare än den faktiskt är, detta gäller alla bilder från FEM-

analysen. 

 

Bild B5.2 – FEM analys av deformationen i bärarmarna. Deformationen är förstorad. 

 

Spänningsanalysen som gjordes visar på bra resultat på bärarmarna och att de håller för den kraft de 

utsätts för. Det mesta av konstruktionen utsätts för en spänning på 40-60MPa där de högra 

spänningarna uppkommer i övergången mellan fläns och bärarm. Dessa två FEM-analyser är utsatta 

för samma last fall som visas i bild B5.1. 

 

Bild B5.3 – FEM analys av Von mises spänning i bärarmarna. Deformationen är förstorad. 

Dragspäninngen beräknades också för bärarmen för att säkerställa dess hållfasthet. Samma 

dimension används för att beräkna hållfastheten. 

A=1290mm2 [7]; F=30kN. 

𝜎 =
30000

1290
= 23,25𝑀𝑃𝑎 
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För att se till att inte klacken längst ned på bärarmen deformeras plastiskt så gjordes beräkning med 

fäljande lastfall som visas i bilden nedan. 

Största moment fås genom 𝑀 = −
𝑄𝐿

2
 och största nedböjning från 𝑓 =

𝑄𝐿3

8𝐸𝐼
 [7]. 

𝑀 = −
30000𝑥0,1

2
= −1500𝑁𝑚. 𝑊 =

𝑏ℎ2

6
 [cm3] för en rektangel [7]. 

Böjspänningen blir då: 𝜎 =
𝑀

𝑊
=

1500

11,6𝑥22

6

= 194𝑀𝑃𝑎. 

Skjuvpänningen blir då: 𝑄 = 𝑇   𝜏 =
𝑄

𝐴
=

30000

116𝑥20
= 12,9𝑀𝑃𝑎 

Von mises effektivspänning beräknas:𝜎𝑗 = √𝜎2 + 3𝜏2 = √1942 + 3𝑥12,92 = 195𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙 > 𝜎𝑗 vilket betyder att materialet håller.  

Tröghetsmomentet beräknas enligt följande: 𝐼 =
𝑏ℎ3

12
=

116𝑥203

12
= 3866,7𝑚𝑚4 

Nedböjningen av klacken blir: 𝑓 =
𝑄𝐿3

8𝐸𝐼
=

30000𝑥1003

(8𝑥210𝑥103𝑥3866,7)
= 4,6𝑚𝑚 

 

Bild B5.4 – Lastfall klack. 

 

Beräkning av skjuvspänning i skruvarna som sammanbinder bärarmen och teleskopfästet. Kraften 

som en skruv utsätt för är 15kN då hela kraften först delas på två och vardera sida och sedan delas 

upp på två skruvar.  

M12 hållfasthetsklass 8.8. Sträckgränsen för materialet: 𝜎𝑡𝑖𝑙𝑙 = 800𝑥0,8 = 640𝑀𝑃𝑎.   

 𝑇 = 15000𝑘𝑁;   𝐴 = 𝑟2𝑥𝜋 = 62𝑥𝜋 = 113,1𝑚𝑚2;   𝜏 =
𝑇

𝐴
=

15000

113,1
= 132,6𝑀𝑃𝑎.  

𝑡 = 3,6𝑚𝑚; 𝑑 = 14𝑚𝑚. Trycket beräknas mot den tunnaste väggen i teleskopfästet då väggarna 

med större tjocklek klarar spänningen om de tunnare gör det. Hålkantstrycket vid de hål som 

skruvarna går igenom beräknas enligt följande: 

𝑝 =
𝐹

𝑑𝑥𝑡
=

15000

(14𝑥3,6)
= 297,6𝑀𝑃𝑎 
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I bilderna nedan visas FEM-analysen av när kraften appliceras vertikalt mot vinkelstången för att se 

hur den beter sig då stödet trycker ned på det. Deformationen i bilderna är kraftigt skalade vilket 

innebär att de uppfattas som förödande. Deformationen av vinkelstången ser bra ut då den som max 

förflyttas 0,04mm. 

 

Bild B5.5 – FEM-analys av deformation av vinkelstång samt balk. Deformationen är förstorad. 

 

Spänningen i vinkelstågen ligger under sträckgränsen för materialet vilket innebär att endast 

elastiskdeformation kommer uppstå vilket är det som ska uppnås. 

 

Bild B5.6 – FEM-analys, mätning av Von mises effektivspänning. Deformationen är förstorad.
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För att säkerställa att svetsen håller i mellan bärarm, klack och fläns så gjordes tester på svetsen 

mellan dessa delar, de berörda områdena visas i bild B5.7. 

 

Bild B5.7 – Svets som beräknas. 

För att beräkna svetsen så används Weld calculator i Inventor 2019. I bild B5.8 beräknas svetsen i det 

rödmarkerade området i bild B5.7. Svetsen beräknas mot ett böjmoment på 1125Nm då kraften på 

30kN läggs mitt på klacken och sträckan till den punkten är 37,5mm. 30000𝑥0,0375 = 1125𝑁𝑚. I 

bild B5.8 visas resultatet av beräkningen där nummer 1 visar tillåten spänning och nummer 2 högsta 

spänning vilket visar att svetsen kommer klara den kraft den utsätts för. 

 

Bild B5.8 – Hållfasthetstest av svets med avseende på moment 
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I bild B5.9 beräknas den kraft som klacken utsätts för när L-stödet är placerat mot det. Den svets som 

testas är den i det gröna området som visas i bild B5.7. Klacken har en bredd på 116mm vilket gör att 

kraften appliceras 58mm från den nedre kanten som är parallell med den röda svetsen. Resultatet 

visas i bild B5.9 där nummer i visar tillåten spänning och nummer 2 högsta spänning detta visar att 

svetsen håller för kraften. 

 

Bild B5.9 – Hållfasthetstest av svets med avseende på tvärkraft 
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Bilaga 6 – Formvara och standardkomponenter 
 

Tabell B6.1 – Formvara för bärarm. 

 

Tabell B6.2 – Formvara för teleskopfäste 

 

Tabell B6.3 – Formvara för balk. 

 

Priserna på formvaran är hämtad från Tibnors internetsbutik [6]. Skruvar och muttrar köps in från 

lämplig återförsäljare i rätt dimensioner och standard.
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Tabell B6.4 – Komponenter till verktyget. 

 

 

 

Bild B6.1 – Lyftkätting 2-part som används vid lyft [5].  

Bilderna ovan visar de komponenter som ingår i konstruktionen, lyftkättingens beteckning och pris 

visas i tabell B6.4 och är har nummer fem. Skruvar och muttrar köps in från lämplig återförsäljare 

med rätt dimension och standard. Priserna på komponenterna är hämtade från mailkontakt med 

Destaco svenska AB och Gunnebo Industrier AB. 


