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Sammanfattning  
I den här rapporten är ett utvecklingsprojekt utfört vid Karlstads universitet som 
examensarbete sammanställt. På uppdrag av Invencon har en bromsfunktion till ett 
nivellerande lyftok, Ganterud L20, tagits fram. Lyftoket finns idag på marknaden och 
underlättar montering på byggarbetsplatser. 

Målet har varit att utveckla en funktion som ska slå till vid eventuell felanvändning av 
lyftoket som skulle kunna orsaka överbelastning.  

Projektet har innefattat faser i produktutvecklingsprocessen där fokus har legat på 
specificering av krav samt konceptutveckling. Resultatet är en roterande spärr 
uppbyggd av en axel, en hylsa och två plattjärn. Den är dimensionerad för 20 tons 
snedbelastning, vilket är det krav som ställts. Beräkning i projektets verifieringsfas 
visade att den klarade av belastningen. 
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Abstract 
 This report is about a development project of a safety function for a leveling lifting 
yoke. It was done in cooperation with Invencon as a bachelor thesis at Karlstad 
University. The yoke is available on the market and makes assembling at construction 
sites easier.  

The goal was to develop a function that shall stop the yoke at an eventual overload.  

A product development process has been applied, with focus on specification of 
demands and development of concepts. The result is a rotating lock made of an axis, a 
socket and two flat bars. The requirement with respect to strength is that the lock 
shall be able to hold a 20 ton weight in one chain. According to calculations in the 
verification-phase of the project the lock satisfied the requirement.  
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1	 Inledning	
Projektet utförs av Anton Sylvén i kursen ”Examensarbete för 
högskoleingenjörsexamen i maskinteknik” på Karlstads universitet med Kent 
Evermark som handledare. Uppdragsgivare är Invencon AB och handledare på 
företaget är Henrik Svärd. 

1.1	 Bakgrund	
Det finns vid montering av exempelvis betongväggar på byggarbetsplatser ett 
problem, vilket är att de vid lyft måste vara exakt i nivå med ytan på vilken de ska 
monteras. Annars måste man justera genom att sätta ner objektet igen och ta nytt tag. 
Detta medför säkerhetsrisker och gör att det tar lång tid om det inte blir rätt från 
början. 

Invencon AB i Karlstad är ett konsultföretag som även arbetar med 
produktutveckling åt privatpersoner och företag. De har löst detta problem genom 
utveckling av en ny sorts lyftok för nivellering av lyftelement. Det innebär att man 
kan justera nivån på det man lyfter, se figur 1. Produkten, Ganterud L20, underlättar 
montering och minskar tiden för montage. Den ger även ökad säkerhet. Invencon vill 
addera en funktion till lyftoket med en broms som slår till om den tillåtna 
belastningen överskrids. 

 

Figur 1: Principbild på lyftoket 
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1.2	 Problemformulering	
Med dagens lösning så kan oket belastas på ett otillbörligt sätt vid handhavandefel, 
vilket kan leda till överbelastning. Därför vill man nu ta fram ett nödbromssystem. 

1.3	 Frågeställning	
Hur kan man tillföra en funktion till lyftoket som aktivt bromsar vid eventuell 
felanvändning som kan leda till överlast och funktionsstörningar? 

1.4	 Syfte	och	mål	
Projektet utförs då det behövs en bromsfunktion till lyftoket som ökar säkerheten.	
Målet med projektet är att generera, utveckla och validera olika koncept för en 
bromsfunktion som ska slå till om den tillåtna belastningen överskrids. Det är även 
att detaljkonstruera för att möjliggöra framtagning av en prototyp som kan testas och 
valideras. Som sista fas i projektet ska beräkning och simulering på det slutliga 
konceptet genomföras, alternativt så ska en prototyp framställas. Det som 
överlämnas till Invencon är dokument från varje fas i projektet (se Gantt-schema i 
bilaga A för specificering av varje leverans). Även 3D-underlag, resultat från 
beräkningar, alternativt en prototyp, och en slutrapport ska lämnas till Invencon.	

1.5	 Avgränsningar	
Projektet avsåg att omfatta prototyptillvekning eller beräkning som sista fas. Vid 
eventuellt prototypbygge skulle inte en prototyp av hela produkten tillverkas, utan 
endast de delar som krävdes för att visa principen av lösningen. 
Konstruktionsändringar av den befintliga produkten skulle inte utföras i projektet, 
utan fokus låg på konstruktion av bromsfunktionen. Utfallet blev att en beräkning på 
konstruktionen utfördes, därmed blev det ingen prototyp. 
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2	 Metod	
2.1	 Processen	
Arbetet följde en process i fem steg, se figur 2, som var inspirerad av den Invencon 
använde. Den anpassades för att passa detta projekt, Invencons process innehöll fler 
steg och sträckte sig till introduktion av produkten på marknaden. Det här projektet 
avslutades efter verifieringsfasen. I var och en av faserna i processen ingick ett antal 
aktiviteter som kommer att beskrivas i det här kapitlet. 

 

         Figur 2: Processen för projektet 

2.2	 Planering	
Första fasen i projektet var planering där skapandet av en projektplan utgjorde 
huvuddelen. Själva projektplanen ska tydliggöra vad det är för problem som ska 
lösas, hur fördelningen av den tillgängliga tiden och resurserna ser ut och vilka 
personer som ingår i projektet. I den första delen av projektplanen beskrivs 
bakgrunden till varför projektet utförs och vad som lett fram till projektet. Sedan 
definieras vad som ska uppnås i och med projektet, alltså målen. Därefter presenteras 
de personer som har koppling till projektet, där ingår kontaktuppgifter och vad de 
har för roll. [1] 

Det är vanligt att man i projektplanen inkluderar en projektmodell som syftar till att 
tydliggöra vilka milstolpar och grindhål som finns. Milstolpar är tidpunkter då något 
ska vara klart och som projektgruppen själva har satt upp. Det är viktigt att det går att 
mäta om milstolpen är klar eller ej, är det till exempel ett dokument som ska vara 
klart så är det lämpligt att sätta upp en milstolpe ”Projektplan klar”. Grindhål är 
tillfällen som definierats av uppdragsgivaren och vid dessa ska avstämning med 



2019-06-12 

Bromsfunktion till nivellerande lyftok   
Examensarbete av Anton Sylvén 

10 

denne ske. Detta för att uppdragsgivaren ska kunna kontrollera att projektet går som 
det ska och beslut sker även om projektet får fortsätta eller ej. Även för grindhål är 
det viktigt att det är något som går att mäta, om man ska stämma av en 
kravspecifikation kan man exempelvis definiera ett grindhål ”Kravspecifikation 
godkänd av uppdragsgivare”. [1] 

Projektmodellen följs av kommentarer till resursplan och tidsplan. Här beskriver 
man hur man tänkt när man gjort dessa så att andra som inte är så insatta i projektet 
förstår hur arbetet är upplagt. Vidare så har man även med en riskanalys som 
genomförs på projektet. I riskanalysen ingår huvudsakligen risker som kan göra att 
projektet försenas och hur man ska förebygga dessa, även förslag på åtgärder om 
risken skulle inträffa brukar tas med.  

Nästa del i projektplanen är en beskrivning av hur dokument ska hanteras. Detta 
specificerar var de ska sparas, hur de ska säkerhetskopieras samt av vem, hur man 
ska namnge dokument och hantera versioner. Denna del följs av bilagor, vanligen 
resursplan och tidsplan. Resursplanen ska visa hur den tillgängliga tiden fördelas 
över den period som projektet sträcker sig över. Tidsplanen ska visualisera 
projektmodellen och de olika faserna i projektet, det kan göras till exempel i ett 
Gantt-schema, se figur 3. [1] 

 

Figur 3: Gantt-schema  

Man lägger även in olika aktiviteter i Gantt-schemat, förslagsvis de som identifierats i 
en WBS, Work Breakdown Structure. När man gör en sådan så bryter man ner 
projektet i mindre delar till aktiviteter, se figur 4. Gantt-schemat visar när i tiden 
aktiviteterna, tillsammans med milstolpar och grindhål, ligger. [1] 



2019-06-12 

Bromsfunktion till nivellerande lyftok   
Examensarbete av Anton Sylvén 

11 

 

Figur 4: Work Breakdown Structure 

2.3	 Specifikation	
Produktspecifikation 
Efter att planeringen var gjord så inleddes genomförandet av projektet vars första fas 
var specifikation. I denna fas ingick bland annat en behovsstudie, alltså att förstå vad 
kunden verkligen behöver. Utifrån det identifierades kriterier som produkten skulle 
uppfylla. Kriterierna ska vara mätbara och man ska kunna följa upp om de är 
uppfyllda eller inte. De ska även vara entydiga och ska svara på vad som ska göras, 
inte hur.[2] Vissa krav och önskemål definieras av uppdragsgivaren, andra 
framkommer efter studie av lagar, förordningar och standarder. Andra källor till 
kriterier är analys av konkurrentprodukter och patent. I en produktspecifikation 
sammanställs sedan bakgrund, problemformulering och de kriterier som genererats.  

Syftet med produktspecifikationen är att göra problemet mer konkret, och därigenom 
skapa en tydlig bild av projektets mål för de som är involverade i projektet. Det är 
även att se till att man beaktar alla aspekter, intressenter och de olika faserna i 
produktens livscykel. I det arbetet är en kriteriematris ett bra hjälpmedel, se tabell 1. 
[2] Matrisen används genom att alla celler i den gås igenom och de kriterier man 
kommer på för varje cell skrivs upp. För vissa celler formuleras inga krav, men det är 
inte ett måste utan då går man bara vidare. På det här viset så hjälper matrisen till att 
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täcka in relevanta aspekter och livscykelfaser, vilket är viktigt i arbetet med att 
formulera kriterier.   

  Tabell 1: Kriteriematris [2] 

Livscykelfas	
Aspekter 

Process Miljö Människa Ekonomi 

Alstring 
(Utveckling,	
konstruktion) 

1.1 1.2 1.3 1.4 

Framställning	
(Tillverkning,	
montering) 

2.1 2.2 2.3 2.4 

Avyttring 
(Försäljning, 
distribution) 

3.1 3.2 3.3 3.4 

Brukning	
(Installation,	
användning,	
underhåll) 

4.1 4.2 4.3 4.4 

Eliminering	
(Borttransport,	
återvinning,	
förstöring) 
 

5.1 5.2 5.3 5.4 

 

Produktspecifikationen är ett viktigt dokument i ett produktutvecklingsprojekt som 
ska godkännas av uppdragsgivaren innan konceptutvecklingen börjar. Detta för att 
man ska vara överens om vad produkten ska uppfylla, för att man i slutet av projektet 
inte ska hamna i konflikt om vad för krav som ställts på produkten. Specifikationen 
används bland annat vid sållning, rangordning och val av koncept då man hela tiden 
testar koncepten mot kriterierna i den. I de fall där en prototyp tillverkas är det med 
utgångspunkt i produktspecifikationen som den testas.  

Förstudie 
Förstudien gjordes inom tre olika områden, dessa var analys av problemet, 
studie av produkten och kartläggning av befintlig teknik. Analys av problemet 
genomförs för att säkerställa att man verkligen förstår problemet och behovet av en 
lösning på det. Studien av produkten är nödvändig för att förstå hur produkten är 
konstruerad och hur den fungerar. Kartläggningen av befintlig teknik spelar en viktig 
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roll för att senare kunna generera koncept som eventuellt är baserade på teknik som 
redan finns. 

Analys av belastning och begränsningar 
Det finns olika typer av felanvändning som kan leda till överbelastning av lyftoket. 
Det som är viktigt är att analysera möjliga fall och hitta den mest kritiska 
felanvändningen, som blir dimensionerande för konstruktionen. Det är även 
nödvändigt att studera hur belastningsfallen påverkar produkten i stort, vilket kan 
leda till begränsningar i konstruktionsarbetet. 

2.4	 Konceptutveckling	
Denna fas inleddes med dokumentation av idéer som kommit fram under tidigare 
faser i projektet. Senare anordnades en workshop för att generera koncept. Där 
användes en metod som liknar idéskiftesmetoden [2]. Metoden går ut på att man 
individuellt skissar ner de idéer man kommer på, efter en given tid så skickar man 
idéerna vidare till nästa person som då vidareutvecklar dem. Så fortsätter man tills 
alla förslag till slut har varit hos alla deltagare och därefter sammanställdes alla idéer 
och en process att sålla bland idéerna och rangordna dem påbörjades.  

Elimineringsmatris 
För att som första steg ta bort ”dåliga” lösningar användes en elimineringsmatris, se 
tabell 2 [2]. I den testas alla koncept mot några kriterier som inte är så specifika. 
Varför de inte är det är dels för att man kanske inte har så mycket information om 
koncepten och dels för att det ska vara en grov sållning som inte rangordnar dem. 
Man vill helt enkelt på ett systematiskt sätt kunna stryka de koncept som är 
uppenbart dåliga. Matrisen gav även en överblick över vilka lösningar man behövde 
studera ytterligare för att kunna ta beslut om de ska gå vidare i processen eller ej.  
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Tabell 2: Elimineringsmatris för sållning bland koncept [2]. 

 

 
Kriterieviktsmatris  
Nästa steg i konceptvalsfasen var att testa de koncept som klarat 
elimineringsmatrisen i en kriterieviktsmatris [2], för exempel se tabell 3. I den här 
matrisen utvärderas koncepten ytterligare med mer specifika kriterier än i 
elimineringsmatrisen. Den anses användbar för att rangordna de koncept som 
återstår genom att systematiskt gå igenom hur väl de olika koncepten uppfyller 
relevanta kriterier. Urvalet sker baserat på rangordning men det bör även beaktas hur 
poängfördelningen ser ut för koncepten. [2] 

Tabell 3: Exempel på kriterieviktsmatris [2] 

 

Kriterierna som man använder i denna matris är önskemål från kravspecifikationen 
samt eventuella krav som vore önskvärda att uppfylla mer än vad som krävs. Antalet 
kriterier bör ej överstiga 20 stycken och det är viktigt att kriterierna innefattar alla 
viktiga aspekter. [2] 

Viktbestämningsmatris 
För att vikta de krav och önskemål som valts ut så kan man använda sig av två 
matriser, en viktbestämningsmatris och en matris för att sätta nivån på 
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viktfaktorerna. De är användbara då det kan vara svårt att bestämma dessa 
viktfaktorer. Matriserna bidrar till att göra arbetet mer systematiskt och lite mer 
objektiv än att bara sätta någon nivå rent subjektivt. Viktbestämningsmatrisen [2], se 
exempel i tabell 4, är ett hjälpmedel för att sätta kriterierna i relation till varandra. 
Det man gör är att man jämför kriterierna två och två mot varandra. Om det ena 
kriteriet anses viktigare än det andra ges det värdet 1 och det andra 0. Tycks de vara 
lika viktiga får båda värdet 0,5. [2] 

Tabell 4: Viktbestämningsmatris [2]. 

 

För att sedan bestämma vilken viktfaktor på en skala 1-10 som önskemålen ska 
tilldelas så görs det enligt  

 𝑤! =
!!

!!"#
∗ 𝑤!"#       (1)   

σi står här för den relativa summan för det aktuella konceptet, se tabell 5. σmax 
representerar den största relativa suman, i detta exempel 0,33. Den högsta 
viktfaktorn på skalan som valts representeras av wmax, i det här fallet 10. De 
resulterande viktfaktorerna i exemplet återfinns i tabell 5. [2]  

Tabell 5: Viktfaktorer för de olika önskemålen. [2] 
 

 

 

 

 

Produktkalkyl  
Inom produktkalkylering skiljer man på två olika typer av kalkyler, förkalkyl och 
efterkalkyl. En förkalkyl används i utvecklingsstadiet av en produkt för att 
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uppskatta kostnad. Efterkalkylen skapas när alla kostnader är kända.[2] En 
produktkalkyl är användbar bland annat för att jämföra olika koncept med avseende 
på kostnad, men också för att beräkna om produkten kan bli lönsam. 

FMEA 
I en FMEA, även kallad feleffektanalys, analyserar man vilka fel som kan tänkas 
uppstå hos produkten och vilka konsekvenser de får. Man försöker också komma på 
varför felet uppstår, hur man skulle kunna åtgärda det och vem som är ansvarig för 
att åtgärden utförs. Syftet med en konstruktions-FMEA är att tidigt i 
produktutvecklingsprocessen upptäcka brister i konstruktionen så att de åtgärdas. [2] 
Alla fel går inte att förebygga genom åtgärder i konstruktionen då vissa fel kan bero 
på brister i montering eller testning. Man ska dock sträva efter att konstruera med 
hänsyn tagen till montering så att man minskar risken att fel uppstår där.  

2.5	 Konstruktion	
Skisser och modellering 
Det första steget i konstruktionsfasen var att skissa med papper och penna hur 
bromsfunktionen var tänkt att se ut. Det görs för att man inte ska behöva gå in och 
måttsätta alla detaljer och för att göra det enklare att göra ändringar. Syftet är att få 
en uppfattning av själva funktionen hos bromsen och att enkelt kunna ta fram några 
förslag på hur olika delar skulle kunna placeras. När man sedan beslutat att 
vidareutveckla ett eller några förslag krävs det mer avancerade metoder. Istället för 
skisser på papper skapades då mer detaljerade 3D-modeller i 
modelleringsprogrammet SolidWorks.  

Axelförband 
För att fästa hylsan på axeln i konstruktionen studerades några varianter av 
axelförband. Kilförband är en typ som överför moment med hjälp av en kil som sitter 
mellan spår i axeln och navet, se figur 5. För att se till att axeln och navet axiellt hålls i 
rätt position i förhållande till varandra så krävs ofta någon typ av låsning. Det kan 
vara i form av låsringar på båda sidor av navet, alternativt i kombination med en 
bearbetad kant på axeln. Kilförband är billigt att tillverka och är väl beprövat då det 
har använts under lång tid. [3] 
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Figur 5: Urfräsning ur axel och nav vid tillverkning av kilförband 

En annan typ är krympförband. För att överföra moment, och i vissa fall axiell kraft, 
utnyttjas den friktionskraft som uppkommer på grund av att det finns ett grepp 
mellan axel och nav. Det är skillnaden mellan diametern på navet och axeln som 
definierar greppet. [3] 

Beräkningar 
För att dimensionera de komponenter som ingick i konstruktionen så var 
hållfasthetsberäkningar nödvändiga. Första steget är att frilägga den del som man ska 
räkna på och sätta upp jämviktsekvationer. Det gör man för att få ut storleken på de 
belastningar som verkar på den aktuella delen. 

Det ingick även beräkningar på tryck-, böj- och skjuvspänning för balkar. Vid 
dimensionering för tryckbelastning kan följande ekvation användas 

  𝜎 = !
!
         (2) 

där σ står för normalspänningen, F för tryckkraften som är normal mot 

tvärsnittsarean, A. Spänningen jämförs sedan med lämplig materialparameter, 
vanligen sträckgräns eller brottgräns. Beroende på balkens utformning så kan det 
vara viktigt att räkna på andra lastfall, som till exempel knäckning när det gäller 
balkar utsatta för tryckkraft. [4] 

En annan formel används då en balk utsatt för ren böjning ska dimensioneras och 
normalspänningen ges då av 
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  𝜎 = !
!
∗ 𝑧        (3)  

som baseras på momentet M som verkar i tvärsnittet man studerar. I står för 
yttröghetsmomentet och avståndet från tvärsnittets tyngdpunkt till den del av 
tvärsnittet där man vill räkna ut spänningen representeras av z. I är en geometrisk 
storhet som för ett godtyckligt tvärsnitt kan beräknas enligt 

  𝐼 = 𝑧!𝑑𝐴!         (4) 

där z är avståndet till det oändligt lilla areaelement som integreras från tvärsnittets 
böjningsaxel. [4] 

De fall av balkböjning där inte ren böjning uppstår ger även upphov till 

skjuvspänning (τ). Den kan beräknas allmänt för ett tvärsnitt på följande sätt, 

  𝜏 = !∗!!∗
!∗!(!)

        (5) 

där tvärkraften representeras av T, det statiska momentet av SA* och b(z) för den 
spänningsupptagande bredden. Det man får ut är en medelskjuvspänning över 
bredden b. Det statiska momentet beräknas för en del av tvärsnittets area (A*) enligt 
formeln,  

  𝑆 𝑧 =  𝑧𝑑𝐴!∗        (6) 

där z står för avståndet mellan tyngdpunkten för arean A* och den axel som det 
statiska momentet beräknas kring. A står för arean man integrerar över. [4]  

För cirkulära tvärsnitt finns följande formel som, likt ekvation (5), ger 
skjuvspänningens medelvärde, 

  𝜏 = !!
!!!!

(𝑟! − 𝑧!)       (7) 

där r står för profilens radien. [5] 

Beroende på hur balken är belastad så kan en kombination av drag- eller 
tryckspänning, böjspänning och skjuvspänning uppstå. Det finns en ekvation som 
kan användas för att lägga ihop normalspänning orsakad av olika laster, 
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  𝜎 = !
!
+ !

!
∗ 𝑧       (8) 

där N är normalkraften vid tryck- eller dragbelastning. För att kunna jämföra en 
kombination av skjuv- och normalspänning med exempelvis sträckgräns så måste en 
effektivspänning beräknas. Det finns flera sätt att beräkna det, ett är enligt von Mises 
flytvillkor. Det omvandlar skjuv- och normalspänning till en ekvivalent 
normalspänning enligt 

  𝜎! = 𝜎! + 3𝜏!       (9) 

effektivspänningen (σe) kan sedan jämföras mot sträckgränsen hos materialet, om 

det är det man väljer att dimensionera mot. [4] 

Man måste även studera hur spänningen fördelar sig över tvärsnittet för att kunna 
beräkna effektivspänningen. Ofta har normalspänningen sina maximum i balkens 
övre och undre kant på tvärsnittet medan skjuvspänningen har sina minimum i dessa 
punkter. Tvärtom gäller i centrum där normalspänningen har sitt minimum och 
skjuvspänningen sitt maximum. 

Ett annat lastfall är vridning. För vridning av en stång kan vinkelförskjutningen φ  

över en längd beräknas enligt 

  𝜑 = !!∗!
!∗!!

        (10) 

där Mv är vridmomentet och L stångens längd. G står för skjuvmodulen hos 
materialet och Iv är vridtröghetsmomentet. [6] 

Vid genomförandet av beräkningar så användes programvaran Mathematica. Detta 
för att på ett smidigt sätt kunna ändra parametrar i beräkningarna. 

2.6	 Verifiering	
Som sista steg i processen utfördes verifiering av lösningen. Syftet var att bekräfta att 
det som gjorts i tidigare faser var korrekt. Verifiering kan ske genom bland annat 
beräkning, simulering eller prototyptestning.  
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Beräkning 
Ett alternativ vid verifiering är beräkning. Det kan göras med FEM (Finita 
elementmetoden) i till exempel ANSYS, ett beräkningsprogram. Med FEM löser man 
komplexa problem numeriskt. Det sker genom att geometrin som först skapats i ett 
modelleringsprogram, importeras och delas upp i delar. Dessa kallas finita element 
och noder kallas de punkter där elementen är sammankopplade. Det finns en mängd 
inställningar i ett FEM-program. För uppdelning av modellen i element, så kallad 
meshing, väljs form och storlek. Efter det så definieras randvillkor samt vilka 
belastningar som ska verka på konstruktionen. [2] 

Kontakter mellan kroppar i modellen måste också bestämmas. Det kan göras 
automatiskt av programmet men det är ofta nödvändigt att kontrollera dessa då det 
finns olika typer av kontakter. Vill man till exempel att två ytor ska kunna glida mot 
varandra utan friktion, men inte kunna separeras, så väljs i ANSYS kontakttypen ”No 
separation”. När detta är klart kan beräkningen startas. Programmet börjar då 
definiera ekvationer som ställs upp i matrisform. För linjära problem, då man har ett 
linjärt material och är intresserad av det som inträffar i området under 
sträckgränsen. I det fallet beskriver ekvationerna för varje nod den applicerade 
kraften som styvheten multiplicerat med förskjutningen. Det är samma ekvation som 
används för en linjär fjäder. [2] 

Ur ekvationerna skrivna på matrisform kan en styvhetsmatris definieras. Den 
inverteras sedan och lösningen blir i form av förskjutningen i varje nod. Sedan kan 
spänningen i de lokala elementen beräknas som 

  𝜎 = [𝐸] ∗ 𝜀        (11)  

där [E] är styvhetsmatrisen för materialet och ε står för töjningen lokalt, som är en 

funktion av töjningsmatrisen och nodernas förskjutning. [2] 
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3	 Resultat	
3.1	 Planering	
Planeringsfasen bestod av skapandet av en projektplan, som återfinns i bilaga A. I 
den beskrevs till en början bakgrunden till problemet. Bakgrunden baserades på att 
Invencon ville öka säkerheten vid användning av lyftoket genom att lägga in en 
bromsfunktion som säkerhet om ett fel eller felanvändning inträffar. Målet var att 
utveckla olika koncept för funktionen, sedan vidareutveckla ett koncept och 
detaljkonstruera för att få fram en 3D-modell. Slutligen skulle konstruktionen 
verifieras genom antingen beräkning eller tillverkning och testning av en prototyp. 

Projektet avgränsades till att endast omfatta konstruktion av bromsfunktionen och 
därmed inte omkonstruktion av den nuvarande produkten. Vidare skulle inte både 
beräkning och tillverkning av prototyp utföras, utan endast ett av alternativen.  

En riskanalys på projektet gjordes där risker som skulle kunna inträffa togs upp 
tillsammans med föreslagna åtgärder, se ett utdrag av den i tabell 6. Hela 
riskanalysen finns i bilaga A. 

Tabell 6: Risker i projektet och åtgärder. 

 

Tidsplaneringen visualiserades i ett Gantt-schema, se figur 6 för den senaste 
versionen. Den första versionen av Gantt-schemat, som finns i bilaga A, var tvunget 
att revideras. 
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 Figur 6: Gantt-schema 

I en resursplan, se figur 7, fördelades den tillgängliga tiden på de veckor som 
projektet sträckte sig över. Till en början gick projektet på halvtid, men från och med 
vecka 14 gick det på heltid.  

 

 Figur 7: Resursplan  
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3.2	 Specifikation	
Förstudie 
Analys av problemet gjordes genom att studera användningen av lyftoket och ställa 
frågor till användare. Detta utfördes vid ett studiebesök på en byggarbetsplats där 
företaget FH Montage använder lyftoket vid montering av bland annat trappor och 
balkonger. Vad som blev tydligt under besöket var att vid användning av lyftoket så 
kontrolleras det aldrig att snedbelastningen inte blir för stor. Enligt användarna så 
orkar oket alltid med belastningen, men ibland kan de knaka i det. Detta tydliggör 
behovet av en bromsfunktion. 

Frågor om problemet ställdes även till Jan-Åke Ganterud på Ganterud Solutions som 
säljer lyftoken. Enligt honom har det inträffat fall då lyftoket utsatts för en mycket 
stor snedbelastning som gjort att oket gått sönder. Han anser att en bromsfunktion 
behövs för att öka säkerheten. 

För att ta reda på vilka krav som kan tänkas omfatta bromsfunktionen så gjordes ett 
studiebesök på Abtec Consult som haft hand om CE-märkning av den första modellen 
av lyftoket. Där ställdes frågor till Ronny Tyllander angående krav på 
bromsfunktionen för att kunna CE-märka lyftoket med den nya funktionen. Det är 
framförallt maskindirektivet som tar upp krav på lyftredskap. Det man kan göra 
enligt Ronny är att provbelasta bromsfunktionen en gång och lägga med det i 
dokumentationen för CE-märkningen.  

Studie av produkten gjordes till stor del på Wenmec som tillverkar oket. Där följdes 
montering, provning och testkörning av lyftoket samtidigt som tillgängligt utrymme 
för bromsfunktionen undersöktes. Kartläggning av befintlig teknik innebar att 
studera vad som finns idag inom området. Många olika typer av bromsar och 
nödbromsar granskades. Allt som kom fram under förstudien sammanställdes och 
återfinns i bilaga B.  

Analys av belastning 
För att definiera hur mycket kraft (eller moment) som bromsfunktionen skulle klara 
av så analyserades några olika belastningsfall. Det som visas i figur 8 är det lastfallet 
som blir dimensionerande för bromsfunktionen. Lyftokets maximala tillåtna 
bärförmåga är 20 ton, vilket ger en belastning på 196,4 kN vid ena sidan av kothjulet. 
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Den kraften på 100 millimeters hävarm, alltså avståndet mellan punkten som 
kättingen drar i och centrum, ger ett moment på 19,64 kNm på axeln. 

 

 Figur 8: Lastfall där hela mg belastar ena sidan 

Produktspecifikation 
Baserat på det som framkommit under förstudien och vid granskning av 
maskindirektivet så sattes krav och önskemål upp som funktionen ska uppfylla. Dessa 
sammanställdes tillsammans med en beskrivning av problemet i en 
produktspecifikation, ett utdrag ur denna kan ses i figur 9. Hela 
produktspecifikationen finns i bilaga C.  
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Figur 9: Utdrag ur kravspecifikationen 

Under specifikationsarbetet analyserades även målkonflikter och principlösningar. 
Målkonflikter kan uppkomma när man har mål som strider mot varandra, till 
exempel om något ska vara billigt att tillverka men samtidigt vara av högsta kvalitet. I 
detta fall identifierades en målkonflikt, att tillverkningskostnaden ska vara så låg som 
möjligt samtidigt som säkerheten på lyftoket ska ökas. 

Några principlösningar hittades och innebar tre olika sätt som en bromsfunktion kan 
arbeta på, de är proaktivt, reaktivt och passivt. Proaktivt innebär att bromsen går in 
innan något gått sönder i oket, reaktivt innebär att något triggas av till exempel att 
hastigheten på kothjulet ökar. En passiv funktion skulle kunna förhindra att oket tar 
skada när kroken i änden på kättingen slår i ena sidan av lyftoket.  

3.3	 Konceptutveckling	
Konceptgenerering 
Till att börja med dokumenterades alla idéer som redan uppkommit under projektets 
tidigare faser. Senare så anordnades en workshop där ingenjörer från Invencon 
deltog för att generera fler koncept. Där användes en metod som liknar 
idéskiftesmetoden, men som var anpassad för workshopen. Den innebar att alla fick 
en halvtimme på sig att individuellt skissa och beskriva en idé. Sedan skickade man 
idén vidare och under ytterligare en halvtimme så vidareutvecklades den hos nästa 
person. Efter det diskuterades idéerna i smågrupper och en idé per grupp 
presenterades för resten av grupperna. Totalt fanns efter workshopen 19 olika 
koncept, se tabell 7, alla dessa kan ses i bilaga D.  
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Tabell 7: De första 19 koncepten 

	

Konceptval 
För att sålla bland koncepten och rangordna dem så användes två matriser. Den 
första, elimineringsmatrisen, sållade bort 15 koncept, se tabell 8.  

Tabell 8: Den första elimineringsmatrisen 

De flesta som sållades bort uppfyllde inte alla krav och speciellt kravet att funktionen 
skulle klara 20 tons snedbelastning. Det var mycket på grund av att de koncepten 
byggde på en broms som inte sitter direkt på kothjulet. Det visade sig att axeln som 
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kothjulet sitter på inte klarar av 20 tons snedbelastning, därför måste bromsen verka 
direkt på kothjulet för att uppfylla det kravet.  

Det var även några som inte löste huvudproblemet och sållades därför också bort. De 
fyra som återstod vidareutvecklades och under den processen genererades ytterligare 
två koncept. Principen för de nya koncepten kom fram efter diskussion kring 
problemet med Jon Högblad på Invencon och Ronny Tyllander på Abtec Consult. 
Dessa sex lösningar, se tabell 9, testades en gång till i elimineringsmatrisen, se tabell 
10.  

Tabell 9: De sex koncepten 

 
 
Tabell 10: Den andra elimineringsmatrisen 

 

Studie av koncepten visade att två av dem inte skulle rymmas i den nuvarande 
konstruktionen och det tredje, nummer 19, var inte en möjlig lösning då formen på 
kothjulet inte var som tänkt i det konceptet. Tre stycken koncept kvarstod efter den 
andra elimineringsmatrisen. Det var koncept nummer 10, 20 och 21. Koncept 10 
kallas ”vippbroms kothjul” och bygger på två rörliga spärrar som sitter på en axel, se 
figur 10. Dessa är fjäderbelastade och sitter fast med elektromagneter som släpper 
när funktionen ska aktiveras. 
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Figur 10: Koncept 10, vippbroms kothjul 

Nästa koncept, nummer 20, heter ”genomgående stång”. Det består av en axel som 
går genom plåtarna på lyftoket och som är tänkt att gå upp mellan två tänder på 
kothjulet och bromsa, se figur 11.  

 

 Figur 11: Koncept 20, genomgående stång 
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Sista konceptet som var kvar, roterande genomgående stång (nummer 21), baserades 
på två plattjärn fastsatta på en axel. Genom att axeln roterar så spärrar ett av 
plattjärnen kothjulet, se figur 12.   

 

Figur 12: Koncept 21, roterande genomgående stång 

Senare rangordnades de tre lösningarna i en kriterieviktsmatris, se tabell 11. 
Kriterierna till matrisen genererades bland annat vid workshopen för 
konceptgenerering, samt vid diskussion med Henrik Svärd och Jan Sjöberg på 
Invencon. Sedan gjordes ett urval där de kriterier som ansågs vara mest relevanta 
sattes in i matrisen. Viktningen av kriterierna gjorde med hjälp av en 
viktbestämningsmatris och ekvation (1), som finns beskrivna i metodkapitlet.   
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Tabell 11: Kriterieviktsmatris 

 

Det slutliga valet blev koncept 21, som hade högst poäng i kriterieviktsmatrisen. Det 
hade även genomgående höga poäng för de olika kriterierna, vilket också är viktigt. 

3.4	 Konstruktion	
Modellering 
Principen för bromsfunktionen var definierad i konceptutvecklingen. Under 
konstruktionsfasen skapades 3D-modeller i SolidWorks. Några alternativ för styrning 
av funktionen utvärderades, en lösning fungerade som ett gångjärn där två plattjärn 
var tänkta att svetsas på rörbitar, se figur 13.  

 

 

Figur 13: Plattjärn med rörbitar 
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Dessa skulle sedan sättas ihop med en axel, se figur 12. Elektromagneter och fjädrar 
skulle sedan styra plattjärnen genom att trycka på armen som sticker ut från rörbiten 
i änden, se figur 14.  

 

Figur 14: Gångjärn och kothjul 

Fördelarna med den lösningen var att båda plattjärnen skulle kunna slå till samtidigt 
och systemet skulle inte behöva hålla reda på åt vilket håll kothjulet ska spärras. 
Styrningen med elektromagneter och fjädrar var också en fördel, eftersom kostnaden 
för komponenterna var lägre än för de andra alternativen. Det som inte var bra med 
den här varianten var svårigheten att lagra gångjärnet mot axeln och komplicerad 
montering. Förmodligen skulle det även behövt smörjas på något sätt och kanske 
också rengöras med jämna mellanrum. Detta på grund av att oket ofta används i 
smutsiga miljöer. 

En annan lösning var att svetsa plattjärnen direkt på axeln och låta den rotera. 
Problemet med det var att axeln behövde vara i ett stål som hade hög hållfasthet. Det 
fanns ett förslag på material, som används i de andra axlarna i lyftoket, SS 2541. Det 
är ett seghärdat stål med relativt hög sträckgräns (700 MPa) [7]. Det innebar att 
axeln inte behövde vara så grov som om den hade varit i ett vanligt konstruktionsstål, 
till exempel S355J2, med 355 MPa i stäckgräns. Nackdelen med SS 2541 var att 
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materialet inte var bra att svetsa i. Därför söktes en alternativ lösning på problemet 
med styrning av funktionen.  

Ett nytt förslag modellerades och i det var spärren uppbyggd av en axel med en hylsa, 
på vilken två plattjärn var fastsvetsade, se figur 15.  

  Figur 15: Hylsa med plattjärn monterad på en axel 

Hylsan och plattjärnen kunde då vara i ett material som hade hög svetsbarhet och 
axeln skulle kunna vara i SS 2541 enligt förslag. Hylsan var tvungen att fästas på 
axeln för att kunna rotera plattjärnen vid rotation av axeln. Några olika förband 
utvärderades. Ett alternativ var kilförband för överföring av moment samt spårringar 
på båda sidor av hylsan för att hålla den i rätt position. Problemet som uppstod var 
att hylsan inte skulle kunna vara i tillräckligt tjockt gods för att göra ett kilspår. Det 
på grund av att det optimala var att ha en så liten ytterdiameter som möjligt på 
hylsan, för att minimera avståndet mellan centrum på den och kothjulets ytterkant, 
se figur 16. Det ger nämligen att plattjärnen kan vara smalare, så att de inte tar i 
kättingen. Samtidigt är en så stor diameter på axeln som möjligt önskvärd för att öka 
hållfastheten. För det är axeln som tar upp den största delen av böjbelastningen.  
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 Figur 16: Spärr och kothjul 

Mellan axel och hylsa studerades krympförband som alternativ till kilförband. 
Fördelen med att använda krympförband var att det inte behövdes någon 
bearbetning av hylsan och axeln för att åstadkomma förbandet. Monteringsprocessen 
skulle dock bli mer komplicerad än för ett kilförband, men det ansågs viktigt att 
minimera bredden på spärren.  

Kothjulet var tänkt att spärras genom att en motor roterar axeln som hylsan sitter på 
och vinklar då plattjärnen. En stödhylsa placerades under spärren för att den skulle 
hamna i rätt läge, se figur 17. För att veta när bromsfunktionen skulle slå till så var 
två pulsgivare tänkta att sitta i varsin ände av kothjulsaxeln. Dessa skulle vara 
sammankopplade och ge signal till bromsfunktionen när rotationen av axeln skiljde 
sig åt mellan dem. Att en skillnad i rotation uppkommer mellan dessa beror på 
vridning av axeln, vilket uppstår när det finns en snedbelastning som ger ett 
vridmoment på axeln.  

Plattjärn 

Hylsa 

Axel 
Stödhylsa 
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 Figur 17: Spärr i ingrepp mot kothjul 

Beräkningar 
Friläggning för att definiera lasten som verkar på spärren, enligt figur 18. Antagande 
gjordes att kättingen verkar på samma avstånd från centrum som spärren, se 
friläggning av de påverkade delarna i figur 19. Kraften från kättingen sattes till 20 
ton, vilket var den snedbelastning som spärren skulle klara av enligt 
produktspecifikationen.  

 

          
Figur 18: Princip för lastfall  Figur 19: Friläggning av kothjul 
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En momentjämvikt ställdes sedan upp för belastningarna på kothjulet. I och med att 
systemet var i statisk jämvikt så skulle det resulterande momentet vara noll. Kraften 
som spärren tryckte på kothjulet blev 196,2 kN enligt 

↶ ΣM = 0: 

𝐹 ∗ 0,1− 20 ∗ 10! ∗ 9,81 ∗ 0,1 = 0 

⇒ 𝐹 = 20 ∗ 10! ∗ 9,81 = 196,2 𝑘𝑁 

Det blir till storleken densamma, fast i motsatt riktning, som reaktionskraften (R) 
kothjulet trycker med på spärren. Detta illustreras i figur 20 nedan.  

   Figur 20: Krafter mellan kothjul och spärr  

För spärren blev två lastfall aktuella, böjning av axel och kompression av plattjärn, se 
figur 21.  
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Figur 21: Lastfall för spärr 

Fördelningen av krafterna som verkar på spärren kommer av kothjulets form, se figur 
22.  

Figur 22: Kothjul 
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För plattjärnen beräknades med hjälp av ekvation (2)  tjockleken utifrån den tillåtna 
spänningen, den givna längden och kraften. Statisk jämvikt i systemet ledde till att 
kraften på plattjärnet från axeln blev lika stor som den från kothjulet, se figur 23, 
alltså 196,2 kN. 

 

 
 
 
 
 
 

 

  Figur 23: Friläggning av plattjärn 

Resultatet från beräkningen blev att plattjärnet skulle vara minst 6 mm tjockt för att 
hålla, beräkningen återfinns i bilaga E. Tjockleken valdes till 30 mm, baserat på 
fördelen att kraften fördelas över större yta på hylsan vid ökad tjocklek, vilket bidrar 
till en minskad spänning. Materialet till spärren var inte så stor del av den totala 
kalkylerade tillverkningskostnaden. Det gjorde att det inte fanns anledning att 
minimera materialåtgången endast med avseende på hållfasthet.  

Som hjälpmedel för att räkna ut den maximala spänningen i axeln användes ett 
elementarfall för balkböjning [8], se figur 24, samt ekvation (11) och (12). 
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  Figur 24: Elementarfall för böjning av axel 

𝑀!!! = 𝑞 ∗ !!!

!
− 𝑎! +

!∗!!
!!!!!

∗ 𝑥 + !!

!
       (11) 

 

𝑇!!! =
!∗!∗!!
!!!!!

− 𝑞 ∗ (𝑥 − 𝑎!)       (12) 

I ekvationerna ovan står x för avståndet mellan vänstra stödet och den punkt längs 
balken för vilken man vill beräkna momentet M eller tvärkraften T. De är definierade 
för värden på x mellan punkt 1 och 3, se längst ner i figur 24. Med hjälp av ekvation 
(3) beräknades normalspänningen orsakad av böjningen och med ekvation (7) 
skjuvspänningen. Effektivspänningen erhölls enligt ekvation (9) och blev som störst 
på mitten av axeln, 442 MPa, se diagram i figur 25. Hela beräkningen gjordes i 
Mathematica och finns tillsammans med moment- och tvärkraftsdiagram att se i 
bilaga E. 
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Figur 25: Effektivspänningen i axel mellan  

En beräkning av vridning på kothjulsaxeln genomfördes enligt ekvation (10). 
Vridmomentet Mv sattes in som 2 tons snedbelastning på 0,1 meters hävarm, alltså 
avståndet mellan kättingens kontakt på kothjulet till centrum på kothjulet. Längden 
L mellan kothjulet och kugghjulet som håller emot momentet var 179 millimeter, 
skjuvmodulen G hos stål är 80 GPa. Vridtröghetsmomentet Iv beräknades utifrån en 
diameter på 60 millimeter på axeln.  

𝜑 = !!∗!
!∗!!

 ⇒  𝜑 = !∗!"!∗!,!"∗!,!"#

!"∗!"!∗!∗ !"∗!"
!! !

!"

= 0,0035 𝑟𝑎𝑑 = 0,2 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟  

Det här gjordes för att kontrollera om den valda konstruktionen, som bestod av en 
pulsgivare i var ände på axeln, skulle fungera. Resultatet från beräkningen visade att 
vid 2 tons snedbelastning skulle axeln vrida sig ungefär 0,2 grader. De pulsgivare som 
fanns på marknaden hade en upplösning på upp till 10000 pulser per varv, alltså en 
puls var 0,036 grad. Det visar att principen skulle vara ett bra alternativ till en 
vridmomentssensor.   
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Produktkalkyl 
Två förkalkyler för den valda konstruktionen sattes upp. Arbetskostnaderna har 
uppskattats till 3000 kronor för montering och bearbetning. Offert på bearbetning 
har begärts men inte erhållits. Den första kalkylen, se figur 26, var baserad på en 
vridmomentssensor som skulle känna av när snedbelastningen blev för stor. 

Figur 26: Produktkalkyl med vridmomentssensor 

En annan förkalkyl skapades med pulsgivare istället för en vridmomentssensor, se 
figur 27.  

Figur 27: Produktkalkyl med pulsgivare 
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FMEA 
En konstruktions-FMEA upprättades där risker, potentiella fel och åtgärder för att 
förebygga dessa togs upp, se figur 28. De största riskerna var att plattjärnet skulle 
kunna lossna från hylsan, att axeln går av på grund av materialfel och att spärren 
träffar en tand på kothjulet. Hela FMEA:n återfinns i bilaga F. 

Figur 28: Konstruktions-FMEA 

Funktionsbeskrivning 
När pulsgivarna känner av en för stor vridning av axeln så ska bromsfunktionen 
aktiveras. Det innebär att varningssignaler skickas ut, både ljud och ljus, så att 
användaren förstår att oket är överbelastat. Spärren roteras in mellan två tänder på 
kothjulet, efter att en sensor känt av kothjulets position. Sedan roteras kothjulet mot 
spärren så att de får kontakt och lasten börjar då tas upp av spärren.  

3.5	 Verifiering	
För att verifiera att spärren höll för den i kravspecifikationen angivna belastningen så 
gjordes en FEM-analys i ANSYS. Innan det hade en beräkningsmodell gjorts 
iordning, se delar av den i figur 29. Den utgick ifrån en befintlig modell som använts 
av Invencon vid tidigare FEM-analyser. Spärren som konstruerats i detta projekt 
sattes in i den och beräkningen genomfördes.  
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Figur 29: Delar av beräkningsmodell 

Den resultatparameter som studerades var von Mises effektivspänning. Till en början 
analyserades spänningen i hylsan och det plattjärn som låg an mot kothjulet, se figur 
30 och 31.  

Figur 30: FEM-analys på spärr  
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Ett snitt gjordes så att spänningen i spärren kunde ses i genomskärning, se figur 31. 
Det fanns spänningskoncentrationer, i figuren de röda områdena, vid kanterna på 
hylsan där plattjärnet sitter fast. Dessa punkter ansågs inte vara anledning till att 
konstruera om hylsan. 

 

Figur 31: FEM-analys på spärr i genomskärning 

Skalan var inställd så att områden med en spänning över 284 MPa blev röda, se figur 
32. Det var i det här fallet den tillåtna spänningen för materialet i hylsan, som 
beräknades genom att dela sträckgränsen med säkerhetsfaktorn. Sträckgränsen var 
för det tänkta materialet (S355J2) 355 MPa och säkerhetsfaktorn var enligt 
kravspecifikationen 1,25.  

 

Figur 32: Skala 
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Axeln som går genom hylsan klarade belastningen mycket bra med avseende på von 
Mises effektivspänning. Största spänningen i den blev mellan 246 och 287 MPa, ett 
litet gult område (syns knappt i figuren) på högra sidan vid kontakten mot plåten i 
lyftoket, se figur 33. Sträckgränsen för materialet enligt förslag (SS 2541) var 700 
MPa, med säkerhetsfaktorn 1,25 blir det 560 MPa.  

 

Figur 33: FEM-analys av axeln i spärren, i genomskärning 

Skalan i figur 33 är dock för spänningen i hela spärren, som förutom axeln är dold. Se 
förstoring av skala i figur 34. 

 

Figur 34: Skala för FEM-analys av axel enligt figur 33 
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4	 Diskussion	
Tiden i projektet spenderades till största del på specifikation och konceptutveckling. 
Anledningen var att det ger en lägre total utvecklingskostnad än att så fort som 
möjligt komma igenom dem. Det skulle kunna innebära att välja första bästa koncept 
och sedan ägna resten av tiden åt utveckling och konstruktion av det valda konceptet. 
I en sådan situation blir det betydligt mycket dyrare om man efter en tids 
konstruktion upptäcker att konceptet av någon anledning inte funkar och måste byta 
koncept. I det här projektet prioriterades att väl studera problemet och de krav som 
ställs på lösningen, samt att i konceptutvecklingen generera och utvärdera så många 
olika lösningar som möjligt. Det är viktigt att täcka in rymden av alla möjliga 
lösningar till så stor del som det går för att inte missa någon bra lösning. För att 
åstadkomma det så användes några metoder för konceptgenerering, som finns 
beskrivna i metodkapitlet.  

Workshopen som anordnades på Invencon bidrog med ett antal olika koncept. I ett av 
dessa fanns principen för det slutliga konceptvalet. Det kombinerades sedan med ett 
koncept som skapades efter diskussionen på Abtec Consult och blev det koncept som 
vann i det sista urvalet. Det motiverar valet att iterera konceptvalsprocessen och söka 
nya, förbättrade varianter och kombinationer av befintliga koncept.  

Att så många koncept tidigt sållades bort berodde i de flesta fall på att de inte skulle 
klara den belastning som var krävdes. Det framkom efter analys av problemet och 
studie av produkten att det blir för stor påfrestning på axeln som går genom kothjulet 
vid 20 tons snedbelastning. Det innebär att det inte gick att använda sig av någon 
konstruktion som utnyttjar kothjulsaxeln. 

Det kan ifrågasättas varför vissa koncept som genererades vid workshopen på 
Invencon byggde på ett kothjul med annan form än det som användes. Alla som 
deltog hade förmodligen inte detaljkunskap om lyftoket, vilket kan ha varit både en 
fördel och en nackdel. Fördelen kan vid konceptgenerering vara att andra typer av 
lösningar kommer från personer som inte är helt insatta i den aktuella 
konstruktionen. Det kan vara så att de tänker mer fritt och med färre begränsningar 
än de som vet exakt hur produkten är konstruerad. Då finns möjlighet att nya och 
innovativa lösningar genereras.  
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Nackdelen i den här konceptutvecklingen var att det genererades många koncept som 
krävde omkonstruktion av produkten i stort, vilket var avgränsat från detta projekt. 
Dessa för- och nackdelar beror till stor del på vilka möjligheter och resurser som 
finns att tillgå i projektet. Ofta vill man ta fram så många olika lösningar som möjligt 
vid en konceptgenerering, för att sedan utvärdera dessa och göra ett konceptval.  
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5	 Slutsats	
För att bromsfunktionen ska hålla för 20 tons snedbelastning måste den verka direkt 
på kothjulet, om ingen omkonstruktion av övriga komponenter i oket ska ske. 

Den konstruerade spärren håller för 20 tons snedbelastning statiskt. 

Dynamiska laster på spärren vid överbelastning måste undersökas vidare, går inte att 
säga något om dessa för tillfället. Antagande görs att det inte blir värre än 20 tons 
snedbelastning statiskt, det beror dock mycket på styvhet för kran och vajer som oket 
hänger i.  
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6	 Framtida	arbete	
• Studera dynamisk last - svängningar i systemet 

• Välja motor och styrning, lager, pulsgivare, varningssystemskomponenter och 
sensor till att känna av om spärren kan gå in 

• Välja ytbehandling för hylsa och plattjärn 

• 3D-scanning på kothjul  
o för att kunna göra beräkningar 
o för att kunna montera kättingen och studera tillgängligt utrymme 

mellan den och spärren när kättingen hänger rakt ner 

• Konstruera om styrkort 

• Flytta styrkort för att få in en pulsgivare bakom 

• Göra hål i plåtar för spärren samt konstruera om hylsa som sitter under 
kothjulet 

• Bestämma hur kothjulet ska bearbetas för att fungera bra ihop med spärren  

• Utveckla och tillverka en prototyp för testning och validering 
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Tackord	
Jag vill rikta ett stort tack till Invencon och min handledare Henrik Svärd för all hjälp 
och möjligheten att genomföra detta examensarbete.  

Jag vill även tacka Jon Högblad på Invencon för att han alltid tagit sig tid att svara på 
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Bilagor		

Bilaga	A	

Projektplan 

Projektet utförs i kursen ”Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i 
maskinteknik” på Karlstads universitet. Uppdragsgivare är Invencon AB där Henrik 
Svärd är handledare för projektet. På universitetet är Kent Evermark handledare. 

Bakgrund 
Ett problem vid montering på byggen, av till exempel väggar, är att de vid lyft måste 
vara i exakt nivå med ytan på vilken de ska monteras. Är de inte det så måste man 
justera genom att sätta ner objektet igen och ta nytt tag. Detta medför 
säkerhetsrisker och gör att det tar lång tid om det inte blir rätt från början. 

Invencon AB i Karlstad har löst detta problem genom utveckling av en ny sorts lyftok 
för nivellering av lyftelement. Produkten, Ganterud L20, underlättar montering och 
minskar tiden för montage. Den ger även ökad säkerhet. Nu vill Invencon addera en 
funktion till lyftoket med en broms som slår till om den tillåtna belastningen 
överskrids. 

Frågeställning 

Hur kan man tillföra en funktion som aktivt bromsar vid eventuell felanvändning 
som kan leda till överlast och funktionsstörningar? 

Referensdokument 

Uppdragsbeskrivning 
Kurs-PM 2019 för kursen MSGC17 
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Mål  
Målet med projektet är att generera, utveckla och validera olika koncept för en 
bromsfunktion som ska slå till om den tillåtna belastningen överskrids. Det är även 
att detaljkonstruera för att möjliggöra framtagning av en prototyp som kan testas och 
valideras. Som sista fas i projektet ska beräkning och simulering på det slutliga 
konceptet genomföras, alternativt så ska en prototyp framställas. Det som ska 
överlämnas till Invencon vid projektets slut är dokument från varje fas i projektet, se 
Gantt-schema för specificering av varje leverans, samt 3D-underlag, resultat från 
beräkningar, alternativt en prototyp, och en slutrapport. Projektet ska vara avslutat i 
och med inlämning av slutrapport den 12 juni 2019.  

Avgränsningar 
Projektet omfattar inte både prototyptillvekning och beräkningar, utan ett av dessa 
alternativ kommer att utföras. Vid eventuellt prototypbygge kommer inte en prototyp 
av hela produkten att tillverkas, utan endast de delar som krävs för att visa principen 
av lösningen. Konstruktionsändringar av den befintliga produkten kommer inte att 
utföras i projektet, utan fokus ligger på konstruktion av bromsfunktionen.  

  



2019-06-12 

Bromsfunktion till nivellerande lyftok   
Examensarbete av Anton Sylvén 

53 

Organisation  

Namn Roll Kontaktuppgifter 

Anton Sylvén Projektansvarig Telefon: 076-8004554 

sylvenanton@gmail.com  

Henrik Svärd Handledare Invencon AB Telefon: 070-6195493 

henrik.svard@invencon.se 

 

Kent Evermark Handledare Karlstads 
universitet 

Telefon: 054-7002550 

kent.evermark@kau.se 

 

 

Kommentarer till Gantt-schema och resursplan 
Då projektet till en början går på halvfart har 20 timmar per vecka planerats in fram 
till dess att det börjar på heltid, efter det gäller 40 timmar per vecka. Första veckan 
på projektet var endast en dag tillgänglig för arbete efter kursstart, så för denna 
vecka planerades 10 timmar in. Den tillgängliga tiden för hela projektet är 600 
timmar. Gantt-schemat är skapat utifrån en WBS och täcker in alla faser i projektet. 
Det som inte ligger med är att tillgång till en dator med ett CAD-program måste 
finnas senast i början av vecka 15 då konstruktionsfasen börjar.  

De grindhål som finns är satta av universitetet samt uppdragsgivaren och för dessa 
så har milstolpar skapats där målet har varit att ha de uppgifter, som utgör 
grindhålen, slutförda en vecka före utsatt deadline. Dock så har inte detta varit 
möjligt att följa i alla fall, se Gantt-schema för mer detaljer. För de milstolpar som 
ligger i samma vecka som grindhålen är det tänkt att milstolparna ska vara klara på 
onsdagen aktuell vecka och grindhålen på fredagen. De faser i Gantt-schemat som är 
gröna är aktiviteter, orangea är milstolpar och röda är grindhål.  

Där det förekommer parallella processer i Gantt-schemat, vilket gäller i princip 
under hela projektet då rapporten är tänkt att skrivas kontinuerligt, så kommer tiden 
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att delas upp mellan dessa. Fördelningen kommer att vara ungefär 20 % på 
rapporten och 80 % på den andra fasen. Vad gäller slutet av genomförandefasen i 
projektet så kommer Gantt-schemat att ändras beroende på vilket av 
prototyptillverkning och beräkning som väljs som sista del. Tre veckor innan 
inlämning av slutrapport har lämnats för rapportskrivning på heltid, detta för att 
säkerställa att det finns tid att göra en bra rapport.  

Riskbedömning 
[Skala 1-5] 
[S: Sannolikhet, K: Konsekvens] 

Risk S K Riskfaktor[S
*K] Förebyggande åtgärd 

Åtgärd vid 
händelse 

Tidsbrist 3 5 15 

Genomtänkt och 
realistisk tidsplanering. 

Kontinuerlig uppföljning 
av tidplan 

Revidera tidsplan 

Ej godkänd GATE 2 5 10 

Se till att uppgifter och 
rapporter är 

genomarbetade och följer 
de krav som finns på 

dessa. Samt att 
korrekturläsa det som ska 

lämnas in 

Fixa till det som inte 

är godkänt och dra 

lärdom av vad som 

kunde gjorts bättre 

Kommer inte fram till 
någon lösning på 

problemet 
2 5 10 

Jobba systematiskt och ta 
hjälp av andra att 

generera idéer 

Prata med 

handledare, både på 

Kau och på företaget 

för att sedan planera 

hur fortsatt arbete 

ska se ut 

Bristande kunskap 
från projektansvarig 3 3 9 

Läsa på och sätta sig in 
ordentligt i aktuellt 

ämne.  

Ta hjälp av externa 

resurser för att få 

tillgång till 

nödvändig 

kompetens 

Missförstånd mellan 
projektansvarig och 

uppdragsgivare 
2 4 8 

Var tydlig i 
kommunikation och gör 

avstämningar 

Prata med 

uppdragsgivare för 

att planera hur 
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eventuellt problem 

ska lösas 

Handledare (på Kau 
eller Invencon) har 
inte tillräckligt med 
tid för handledning 

2 3 6 Boka in i förväg när 
handledning behövs  

Planera om, beroende 

på hur bristande 

handledning 

påverkar projektet så 

kanske vissa delar 

måste tas bort 

Sjukdom 1 5 5 Sova och äta bra samt 
träna 

Gör om tidsplan, 

försök jobba 

hemifrån om möjligt 

Missade deadlines 1 5 5 

Ha saker klara i god tid 
och lägg ner mer tid på 
aktuell uppgift om det 

behövs 

Kontakta handledare 

Dokument kommer 
bort/försvinner 1 5 5 

Spara ofta och 
säkerhetskopiera efter 

varje arbetspass 

Ladda ner senaste 

säkerhetskopian från 

Google drive 

 

Dokument- och versionshantering 

Dokument skapas och hanteras i programvaror som ingår i Microsoft Office-paketet. 
Dessa sparas till privat dator och säkerhetskopieras till Google drive efter varje 
arbetspass. Versioner hanteras enligt: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 osv. 
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Resursplan 

 

 

Gantt-schema 
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WBS 
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Bilaga	B	

Förstudie	

Behov	

Det fanns från projektets start ett givet behov hos uppdragsgivaren att öka 
säkerheten genom att minska riskerna vid felanvändning av lyftoket.  

Intervjuer	

Ganterud	

En kort intervju med Jan-Åke Ganterud på Ganterud Solutions genomfördes. Nedan 
presenteras det viktigaste som kom fram under denna intervju. 

Felanvändning av lyftoket har inträffat, vid ett tillfälle var det en krok som släppte 
och oket överbelastades. Det finns förhöjd risk för överbelastning vid montering av 
vändväggar. Kunderna är mycket nöjda med oket och det finns inte från deras sida 
något behov av en bromsfunktion. Jan-Åke ansåg att en bromsfunktion skulle vara 
bra för att förhindra att felanvändning av lyftoket leder till personskador.  

	

Abtec	Consult	

Ronny Tyllander på Abtec Consult intervjuades angående krav på bromsfunktionen 
med avseende på CE-märkning av lyftoket. Han ansåg att man skulle kunna 
provbelasta bromsfunktionen en gång och dokumentera i CE-märkningen att det 
gjorts. Vid diskussion av problemet kom Ronny med en idé till ett koncept som togs 
med i urvalsprocessen.  
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Studiebesök		

FH	montage	

På FH montage arbetar man mycket med montering av betongelement. Vid ett 
studiebesök studerades monteringsprocessen och frågor ställdes till användare av 
lyftoket. Det kom fram att man oftast inte kollar hur stor snedbelastning det blir vid 
ett lyft. I betongelement finns det ingjutna fästen, det kritiska är att man väljer rätt 
fästen att lyfta i. Det har inte hänt att lyftoket inte orkat med belastningen, men 
ibland har det knakat i oket. 

 

Wenmec	

Vid ett besök på Wenmec i Kil där de monterar lyftoket så nämndes att en 
bromsfunktion varit uppe för diskussion och att en sådan vore nödvändig. 
Möjligheten gavs även att studera produkten närmare för att se var det fanns 
utrymme för en bromsmekanism. Det blev uppenbart att det är på den sidan som 
kugghjulen sitter som det finns mest plats, på den andra sidan sitter bland annat 
batterier och styrkort så där finns inte lika mycket plats. 	
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Befintlig	teknik	

Bromsar	

Skivbroms	

En skivbroms består ofta av ett bromsok, två belägg och en bromsskiva. I oket sitter 
en eller flera kolvar som vid bromsning trycker beläggen mot skivan och på grund av 
friktionen där så bromsas skivan. [3] 

Bandbroms	

Bandbromsar är vanligen uppbyggda med ett stålband, som kan vara klätt med 
något, samt en bromsskiva och en mekanism som drar ihop bandet runt skivan. 
Bandet löper på ytterkanten på skivan som sitter fast på den axel som ska bromsas. 
[3] 

Trumbroms	

Dessa var vanliga på bilar förr istället för skivbromsar. Hela mekanismen sitter 
innanför en trumma och det som den innehåller är bromsbackar, som sitter på en 
bromssköld, och fjädrar. Bromsningen går till så att bromsbackarna trycks ut mot 
trumman och då uppstår friktion som gör att det bromsar. Fjädrarna är till för att 
hålla in backarna så att de inte ligger emot trumman. [3] 

Elektromagnetisk	broms	

Det finns bromsar som använder sig av magnetism och som fungerar så att när 
strömmen till dem bryts så slår de till. De skulle kunna användas i lyftoket, kanske i 
kombination med en snäckväxel, som beskrivs här nedanför. Man skulle då ha den 
elektromagnetiska bromsen som extra säkerhet så att inte växeln på något vis kan gå 
baklänges.  

Alternativ	drivning/växel	
Istället för att addera en broms till lyftoket skulle man kunna byta ut växeln som 
sitter där idag. Det finns en typ av växel som kallas snäckväxel, se figur A, som kan 
konstrueras så att den inte går att köra baklänges. Den skulle alltså inte kunna drivas 
av kedjan i lyftoket, utan endast av motorn. Förutsättningen för att den inte ska gå 
att köra baklänges är att friktionsvinkeln mellan komponenterna ska vara större än 
vinkeln på gängan på den delen som driver kugghjulet. Om man skulle använda sig 
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av en snäckväxel så skulle någon form av koppling behövas för att kunna frikoppla 
oket. Det finns elektromagnetiska kopplingar som kanske skulle passa att ha mellan 
kugghjulet och axeln som hjulet som driver kättingen sitter på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur A: Snäckväxel 
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Bilaga	C	

Produktspecifikation 

Bakgrund	och	problemformulering	
Invencon AB i Karlstad har utvecklat en ny typ av lyftok för nivellering av 
lyftelement. Det gör monteringsprocessen snabbare och ökar även säkerheten. 
Lyftoket, Ganterud L20, klarar stora laster och snedbelastningar med 
säkerhetsmarginaler, men om felanvändning inträffar kan det hända att lyftoket 
utsätts för överlast och funktionsstörningar. Det kan leda till haveri och det vill de nu 
förhindra genom utveckling av en ny funktion. Denna är tänkt att bromsa om 
överlast sker och genom det öka säkerheten ytterligare. 

Felanvändning kan ske på olika sätt och på grund av det så kan överlasten skilja sig 
åt mellan de olika fallen. Ett av fallen är om användaren skulle lyfta ett objekt, som 
är för tungt, i endast en krok. Detta är det värsta fallet då produkten är avsedd för att 
lyfta 20 ton i två krokar med en maximal snedbelastning på 1,5 eller 3 ton beroende 
på variant. Skulle man då försöka lyfta ett objekt med en vikt på 20 ton i en krok, i 
tron om att oket klarar 20 ton oavsett hur man lyfter, så skulle det medföra att det 
blir en snedbelastning på 20 ton. Fall nummer två skulle kunna vara om ett 
lyftelement har en så pass ojämnt fördelad massa, i kombination med att krokarna 
inte sitter rätt placerade, att det blir en så sned fördelning av lasten att det 
överbelastar motor och växel. Tredje fallet handlar om att lyftelementets krokar sitter 
felaktigt placerade och att detta medför en snedbelastning som är för stor.  

Principlösningar	
En bromsfunktion skulle kunna fungera på några principiella sätt. En typ av lösning 
är en broms som arbetar proaktivt, vilket innebär att den förhindrar att motor och 
växel går sönder på grund av överbelastning. Den skulle i så fall bromsa innan motor 
och växel går sönder. Man skulle även kunna lösa problemet med en reaktiv funktion 
som till exempel utnyttjar centrifugalkraften som uppstår. En passiv funktion är ett 
alternativ som exempelvis bromsar in kättingen då kroken slår i oket.  
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Själva inbromsningen kan ske på två sätt, antingen tvärt eller dynamiskt. Med tvärt 
menas att oket låses på något sätt och all kraft tas upp i en stöt. Sker det dynamiskt 
så blir det en inbromsning där kraften tas upp under en tid.  

Intressenter	
Ganterud 
Invencon 
Användare 
Arbetsmiljöverket 

Målkonflikter	
Det primära målet är att öka säkerheten vid användning av lyftoket genom att addera 
en bromsfunktion. Samtidigt vill man hålla tillverkningskostnaden så låg som 
möjligt. Det kan vara ett problem då tillförandet av denna funktion innebär en ökad 
kostnad för tillverkning och det är inte säkert att det går att ta ut ett högre pris för 
produkten. Det kan bero på att kunden inte vill betala för något som de i vissa fall 
inte anser sig behöva. 

Kriteriematris 

För att se till att hänsyn tas till olika aspekter och livscykelfaser så används en 
kriteriematris, se tabell 1 [2], för generering av kriterier till kravspecifikationen. 

Tabell 1: Livscykel för en produkt och olika aspekter (från Olsson) [2] 

Livscykelfas	
Aspekter 

Process Miljö Människa Ekonomi 

Alstring 
(Utveckling,	

konstruktion) 
1.1 1.2 1.3 1.4 

Framställning	
(Tillverkning,	
montering) 

2.1 2.2 2.3 2.4 

Avyttring 
(Försäljning, 

distribution) 

3.1 3.2 3.3 3.4 
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Brukning	
(Installation,	
användning,	underhåll) 

4.1 4.2 4.3 4.4 

Eliminering	
(Borttransport,	
återvinning,	förstöring) 
 

5.1 5.2 5.3 5.4 

 

	

	

	

Kravspecifikation	

Många krav har genererats med hjälp av kriteriematrisen ovan, andra kommer från 
Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Maskiner” [9], som är EU:s krav i ”Maskindirektivet” 
implementerat i svensk lagstiftning. Övriga krav är från standarden SS-EN 13155 
[10]. 

Tabell 2: Krav och önskemål som lösningen ska uppfylla. [1] 

Kriteri
um nr. 

Cel
l 

Kriterium 
Krav = K 

Önskemål = 
Ö 

Funktion = F 

Begränsning 
= B 

1 1.1 
Ska rymmas inom tillgängligt 
utrymme på nuvarande produkt 

K B 

2 1.1 
Bromsfunktionen ska vara 
överordnad startanordningen 

K F 

3 1.1 
Materialval ska göras med hänsyn 
till förhållanden där produkten 
används 

K B 
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4 1.1 
Hållfasthetsberäkningar ska göras 
med en säkerhetsfaktor på 1,25 
mot sträckgräns 

K B 

5 1.1 

Ska konstrueras så att slitage och 
åldring inte leder till fel under 
förväntad livslängd på 30 
inbromsningar 

K B 

6 1.1 Får väga max 50 kg K B 

7 1.1 
Ska kunna bromsa oberoende av 
strömförsörjning 

K F 

8 2.4 Tillverkningskostnad < 15000 kr K B 

9 4.1 
Ska förhindra risk för 
personskador vid felanvändning 

K F 

10 4.1 
Ska förhindra att motor och växel 
går sönder 

Ö F 

11 4.1 
Ska kunna återställas för att 
möjliggöra fortsatt användning av 
lyftoket 

K F 

12 4.1 
Ska ej kräva byte av komponenter 
för återställning av funktionen 

Ö B 

13 4.1 
Ska kunna bromsa oket vid 20 
tons snedbelastning 

K F 

14 4.1 

Ska stanna lyftoket vid 
överbelastning av motor och 
växel, 1,5 resp. 3 ton beroende på 
modell 

K F 
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15 4.1 
Ska varna användaren vid 
överbelastning 

K F 

16 4.1 
När ett stopp har skett ska 
strömmen till drivningen vara 
bruten 

K F 

17 4.1 

Återställning av funktionen får ej 
starta nivelleringsfunktionen, 
bara göra det möjligt att starta 
den på nytt 

K F 

18 4.1 
Ska hålla fast lasten till dess att 
funktionen återställts  

K F 

19 4.2 
Ska tåla användning i -20 till +40 
°C 

K B 

20 4.2 
Ska kunna förvaras i -30 till +70 
°C 

K B 

22 4.2 Elektronik ska vara IP65-klassad K B 

23 4.2 
Funktionen skall ha minst samma 
korrosionsbeständighet som de 
övriga delarna på lyftoket 

K B 
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Bilaga	D	

Koncept	bromsfunktion	 	
1. Magnetbroms på motoraxel 

 
Detta koncept bygger på en elektromagnetisk broms som sitter på en 
förlängning av motoraxeln. När oket överbelastas är det tänkt att strömmen 
bryts till magnetbromsen, som då slår till.  
 

 
 

2. Spärr som trycks in i kugghjul 
 
Man skulle kunna ha en kolv som sitter intill det stora kugghjulet och trycks in 
i det när oket överbelastas.  
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3. Snäckväxel + vinkelväxel + koppling 
 
En snäckväxel kan vara självhämmande om man konstruerar den rätt, och då 
skulle man kunna använda den som växel i oket. Men, det skiljer 90 grader 
mellan ingående axel och utgående. Därför skulle en vinkelväxel också 
behövas. Sen så vill man också kunna frikoppla så då skulle en koppling 
behövas. Den skulle kunna va elektromagnetisk så att det går att att frikoppla 
oket med en knapp. 
 

 
 

4. Broms liknande nödbroms till hiss 
 
Detta koncept utnyttjar centrifugalkraften som uppstår när oket blivit 
överbelastat och något gått sönder så att kättingen accelererar.  
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5. Alternativ konstruktion, snäckväxel 
 
I detta koncept så sitter motorn direkt på snäckväxeln. 
 

 
 

6. Broms mellan kothjul och kugghjul 
 

 
 
 

7. Uppväxlad bromsskiva med elmanövrerat bromsok (idé från 
Thorbjörn) 
 

8. Kraftig signal vid snedbelastning  
Detta koncept bygger enbart på att en siren eller liknande ljuder när oket 
utsätts för överbelastning. 
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9. Längdskillnad på kätting 
Om skillnad mellan längd på kätting överstiger inställda värden så slår broms 
till. Fungerar genom gränslägesbrytare. 
 

10.  Vippbroms 
 

 
 
 

11.  Bromsok med momentmätare 
Man mäter momentet på motoraxeln och ju närmare 1,5 (eller 3) ton man 
kommer desto mer bromsar det. Inbromsningen sker med ett bromsok (och 
en skiva?). 
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12. Broms på kothjul 
Sidorna på kothjulet bearbetas och fungerar som bromsskiva på vilken ett 
bromsok trycker för att bromsa.  
 

 
 
 

13.  Skivbroms 
En bromsskiva som sitter på den stora axeln med ett bromsok som är 
fjäderbelastat och bromsar när strömmen bryts. 
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14. Byta ordning på broms och växel i motorn 
Det här konceptet innebär att man byter plats på växel och broms i motorn, 
och på så vis skyddar växeln. Någon sorts givare behövs också för att ge signal 
till bromsen vid överlast.  
 

 
 
 

15. Momentgivare plus saftblandare 
Användaren varnas med saftblandaren och signal till den kommer från 
momentgivaren. Ev så kan en broms adderas för extra säkerhet.  
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16.  Klokopplingsliknande låsning, idé från växellåda.  
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17.  Spärrar som trycks in i kuggarna  
 

 
 
 
 

18.  Spärrar som trycks in i kothjulet  
 

 
 
I detta koncept så är kothjulet bearbetat och det är gjort håligheter i det. 
Spärrar går sedan in mot kothjulet och låser i håligheterna när oket 
överbelastas. Styrkortet får göras om och man får sätta in en amperemeter 
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som mäter strömmen som motorn förbrukar, när den är för hög så går 
spärrarna in och låser. 
 
19. Bandbroms på kothjulet 
 

 
 
Kothjulet bearbetas runt om och en bandbroms på varje sida sätts på. 
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Bilaga	E	

Beräkningar	

 

Beräkning av tjocklek på plattjärn 
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Beräkning av spänning i axel 
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Bilaga F 

FMEA 

Bromsfunktion L20  Konstruktions-FMEA 
Detalj 

 
Underlag 

Ganterud L20 
Anmärkning 

      
Framtagen av 
Anton Sylvén 

Datum 

 
Utgåva 

1.0 
Uppföljningsdatum 
 

Godkänd av 

O
rd

n.
 n

r

 
Komponent 
Operation 

Huvudfunktion 
Funktion 

Felkarakteristik Nuvarande tillstånd 

Rekommenderade 
åtgärder 

Ansvarig 

U
tfö
rt

 

Efter åtgärd 

Fel- 
möjlighet 

Fel- 
effekt 

Fel- 
orsak Kontroll 

Fe
ls
.

 A
llv
.

 

U
pp
t.

 

R
is
kt
al

  

Fe
ls
.

 A
llv
.

 

U
pp
t.

 

R
is
kt
al

 

1  
 
 
 
2  
 
 
3  
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 

Spärr (axel, 
plattjärn och 
hylsa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styrsystem 
 

Hålla fast kothjulet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styra motorn som 
roterar axeln 

Spärren hoppar 
ur 
 
 
Axeln går av 
 
 
 
Axeln går av 
 
 
Plattjärn lossnar 
från hylsa 
 
 
 
Spärr går in i tand 
på kothjulet 
 
 
 
Axeln hamnar 
inte i rätt läge 

Kothjulet börjar 
snurra 
 
 
Kothjulet börjar 
snurra 
 
 
Kothjulet börjar 
snurra 
 
Kothjulet börjar 
snurra 
 
 
 
Det tar stopp för 
motorn som roterar 
axeln 
 
 
Spärren hoppar ur 
och kothjulet börjar 
snurra 
 

Kraften går ej 
genom axelns 
centrum 
 
För låg hållfasthet 
på axeln 
 
 
Materialfel 
 
 
Defekt i fäste/fog 
mellan plattjärn 
och hylsa 
 
 
Systemet känner 
ej av när spärren 
kan gå in 
 
 
Fel i programvara 

n/a 
 
 
 
n/a 
 
 
 
n/a 
 
 
n/a 
 
 
 
 
n/a 
 
 
 
 
n/a 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
3 
 
 

10 
 
 
 
10 
 
 
 
10 
 
 
10 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
7 

6 
 
 
 
6 
 
 
 
8 
 
 
8 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
5 

60 
 
 
 
120 
 
 
 
160 
 
 
320 
 
 
 
 
120 
 
 
 
 
105 

Genomför simulering på 
färdig konstruktion för kontroll 
 
 
Gör beräkningar på 
hållfasthet med 
säkerhetsfaktor 
 
Välj tillverkare av material 
som garanterar hög kvalitet 
 
Kontroll av fäste/fog för varje 
tillverkat exemplar 
 
 
 
Sätta in sensorer som känner 
av när det går att rotera in 
spärren 
 
 
Testa funktionen på det första 
tillverkade oket med 
bromsfunktion för att se till att 
programvaran fungerar 

A.S 
 
 
 
A.S 
 
 
 
Invencon 
 
 
Invencon 
 
 
 
 
A.S 
 
 
 
 
Invencon 

 
 
 
 
15/4 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
10 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 
60 

 
  


