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Sammanfattning 
Anledningen till att konstruera en lyftanordning är att använda den vid påmontering och 

avmontering av bagagepoden på flygplanstypen BAE Jetstream J32. I dagsläget sker inget 

underhåll på hydrauliksystemet som är under bagagepoden på Edströmska gymnasiet, men 

med hjälp av lyftanordningen ska detta vara möjligt framöver. Med ritningarnas hjälp kan 

elever på Edströmska gymnasiet eller arbetare på en mekanisk verkstad tillverka 

lyftanordningen. Lyftanordningen räknas som ett redskap till att underhålla flygplanet. Som ett 

resultat av lyftanordningens design kommer underhållsskador samt arbetsskador minska. 

Det finns en befintlig lyftanordning på Edströmska gymnasiet men den är inte anpassad för att 

av- och påmontera bagagepoden. 

En studie har genomförts över hur alla lyftar på marknaden fungerar, och hur de ser ut i detalj 

för att vidare kunna konstruera en lyft. En grundlig litteraturstudie om mekanik samt 

materiallära har gjorts för att definiera de egenskaper som krävs för att konstruera lyften 

Konstruktionen på lyften är specifikt gjort för flygplanstypen Jetstream J32. Det unika med 

konstruktionen är att lyftanordningen är hopfällbar, vilket resulterar i att lyftanordningen 

kräver lite utrymme samtidigt som risken för krock med andra föremål i verkstaden minskar. 

I dagsläget finns det ingen dokumentation som beskriver att ett arbete med att skapa en 

lyftanordning för flygplanstypen BAE Jetstream J32. 

Liknade projektarbete på högskolenivå har gjorts tidigare för framtagning av en portabel 

patientlyft. Arbetet gick ut på att framställa en lämplig patient-lyftanordning för 

ambulansflygplan. Där användes också saxlyftprincipen.
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Abstract 
The reason for constructing a lifting device is to use it while mantling and dismantling the 

luggage pod of the model of aircraft Jetstream J32. In the current situation, there exists no 

maintenance on the hydraulic system that is under the luggage pod in Edströmska Gymnasiet, 

however with the help of the lifting device this will be possible. By using the schematics, 

students at Edströmska Gymnasiet or workers at a mechanical workshop will be able to 

produce the lifting device themselves. The device will also decrease the current number of 

maintenance and work-related injuries.  

There is already an existing lifting device at Edströmska Gymnasiet, however it is not fitted 

for handling a mounting or demounting of the luggage pod. 

A study has been conducted over the exact function and construction of the current generation 

of lifting devices found on the commercial market, with the main goal of gaining knowledge 

on how to produce a standard lifting device. A thorough literary study about engineering 

mechanics and the study of the mechanics of materials has been made to more accurately 

describe the properties and characteristics that are necessary to construct a lifting device 

The lifting device, which has the unique feature of being foldable, will be made specifically to 

accommodate the airplane model Jetstream J32.  

Because of the lifting device's portability, the amount of space required to station it is 

minimal, thus saving room and minimizing the risk of it colliding with another object in the 

workshop. There currently exists no available documentation that describes the construction 

of a lifting device for the airplane model BAE Jetstream J32.  

A similar project of producing portable lifting devices for patients has been made before, 

where the main goal was to build a suitable patient lifting device for ambulance airplanes. The 

project also applied the scissor lift principle.  
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1. Problemformulering 
Vid användning av en lyft som inte är tillämpad för bagagepoden till flygplanstypen Jetstream 

J32 krävs det fysisk ansträngning för att lyfta bagagepoden medan på- och av montering sker. 

Därför bör ergonomi beaktas vid konstruktion och användande av den tilltänkta lyften, se 

även bilaga B. Det finns även risk att skada flygplanet och bagagepoden vid användning av en 

vanlig lyft. För att underlätta förflyttningen av bagagepoden krävs en lyft som kan komma 

under bagagepoden för att hissa bagagepoden vertikalt i rätt höjd vid på- och av montering av 

bagagepoden. Lyften ska vara så välanpassad så att både bagagepoden och flygplanet inte 

skadas vid på- och av montering. Lyften ska vara lätthanterlig vid förflyttning under 

flygplanet, den ska även vara kompakt för att sedan lätt kunna lägga den undan för att undvika 

krock med annat föremål. 

2. Bakgrund 
Detta kapitel handlar om flygplanets modelltyp, syfte och eventuella avgränsningar angående 

prototyp. 

2.1 Jetstream med dess bagagepod 

 

Figur 1. Jeststream J32. [1] 

Jetstream J32 är ett två motorigt turbopropflygplan, det är tillverkad med förbättrad effekt 

jämfört med den tidigare flygplanstypen J31. Flygmaskinen kan ta upp till 19 passagerare 

samt två piloter. Jetstream J32 kom i drift redan år 1988. I Sverige används denna 

flygplanstyp av flygbolaget Direktflyg, och på Edströmska gymnasiet används den i 

studiesyfte. [2] 

Det finns hydraliksystem i flygplanskroppen där bagagepoden är monterad. Detta gör att 

bagagepoden måste avmonteras vid underhåll av hydraliksystemet. Därför behövs en 

lyftanordning vid på- och avmontering, för att undvika underhållsskador och arbetsskador. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_kbvJjKLMAhVFkSwKHRM7AaMQjRwIBw&url=http://www.flypelican.com.au/our-fleet/jetstream32.html&psig=AFQjCNER8E8Djc4xHIeteQjK9Z5xaL3S3Q&ust=1461409404471828
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2.2 Syfte 
Eftersom det inte finns någon anpassad lyft som underlättar på- och avmontering av 

bagagepoden, ska en modell tas fram. Den nya modellen ska tillfredsställa alla uppsatta 

specifikationer.  

De uppsatta specifikationerna gäller hopfällbarhet, lastvikt, lyfthöjd, anläggningsyta, 

anpassade storlek som uppfyller alla begränsande mått, höjning och sänkning med hjälp av ett 

inbyggt batteri. 

2.3 Avgränsningar 
Projektet kommer att avslutas med en CAD modell, dvs. ingen prototyp kommer att tillverkas. 

Framtagning av prototypen kommer att hanteras av Edströmska gymnasiet. Lyften ska kunna 

fällas ihop utan några komplikationer. Det ska gå att köra under bagagepoden samt höja och 

sänka den med bibehållen säkerhet. Ingen certifiering av lyften kommer att göras. 

3. Metod 
Mätning av bagagepoden och andra mått så som flygplanets höjd från marken etc. har varit en 

viktig del i arbetet att designa lyftanordningen. Anläggningsarean har bestämts genom att 

mäta den ytan som går att få bra kontakt med bagagepoden (figur 10, 11). Bagagepoden är 

osymmetrisk, ytan som är jämn på bagagepoden kommer att placeras på anläggningsytan.  

Området som bagagepoden kommer att placeras på måste ha en form som motsvarar 

bagagepoden så att den står stabilt på lyften. Formen har ritats med SolidWorks. En studie har 

genomförts över hur alla lyftar på marknaden fungerar, och hur de ser ut i detalj för att vidare 

kunna konstruera en lyft. En grundlig litteraturstudie om mekanik samt materiallära har gjorts 

för att definiera de egenskaper som krävs för att konstruera lyften. Detta har gett en fördjupad 

kunskap om olika system som används till lyftanordningen.  Mer fakta och information om 

lyftanordningen har inhämtats från nätet och artiklar.   

Vidare i processen har diskussioner med handledaren om viktiga egenskaper och idéer har 

föreslagits för möjliga lösningar. När en idé har verkat lämplig, så har den diskuterats med 

handledaren sedan undersökts iden teoretisk.  

Designen på produkten har gjorts på SolidWorks. Hållfasthetsberäkningar och andra 

beräkningar så som krafter har gjorts förhand.  

4. Teknisk beskrivning 
Detta kapitel kommer gå igenom de olika tillgängliga tekniker som existerar och som 

resulterar i olika lyfter och deras konstruktioner. 

4.1 Lyftprinciper 
En saxlyft är en arbetsplattform och används för transport av last eller personer (figur 2). 

Fördelen med en saxlyft är att den kan sträcka sig väldigt högt och är väldigt kompakt i sitt 

nedersta läge. Den kan ha flera steg vilket ger möjligheten att nå en högre höjd med en kortare 

slaglängd på ställdon. [3] 

Saxlyftar kan använda mekanisk, pneumatisk och hydraulisk kraft för sin lyftfunktion. 

Nackdelen med saxlyft är att tyngdpunkten på lasten är ojämn på lyften vid lyft. [3] [4] [5] [6] 
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Figur. 2 – Saxlyft. [7] 

Teleskoplyft är en annan sorts lyft (figur 3). Den raka lyften lyfter rakt upp, och den består av 

stål-eller aluminium rör med gradvis minskande diametrar kapslade i varandra. 

Teleskoplyften kan vara antingen pneumatisk eller hydraulisk. Problemet med teleskoplyften 

är att lyftens lägsta höjd begränsas av sig själv för att lyften ska kunna klara av nå översta 

läget måste drivenheten vara hög. [3] 

 

Figur. 3 – Teleskoplyft. [8]  

Palldragare är en låglyft och finns i olika längder samt för olika totalvikter se figur 4. Lyften 

är försedd med två parallella gafflar som lyfts upp av hjul i dess bakre respektive främre 

svängbara del. Palldragaren kan vara både elektrisk samt hydrauliskt höj- och sänkbar vid lyft 

av gods. En palldragare är konstruerad för att drivas på fasta underlag såsom betong, asfalt 

med flera.  

 

 

 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjd6aXryevOAhWDNJoKHePkC54QjRwIBQ&url=http://www.opusequipment.se/images/pdf/varerbjudande_2012.pdf&psig=AFQjCNG5EupiY3LX_VEVWcq2FmP1IkO2kA&ust=1472729985174932&cad=rjt
javascript:;
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En palldragare mättes från marken upp till gafflarna och i sitt högsta höjdläge var den 195 

mm och i sitt lägsta läge 85 mm. Endast Palldragarens främre hjul är svängbara vilket är en 

nackdel för att använda den till att på- och avmontera bagagepoden. Därför blir det inte lätt att 

manövrera palldragaren i trånga utrymmen. 

 

Figur. 4 – Palldragare. 

Tiltlyft är en annan sorts lyft (figur 5). Det går att lyfta ett föremål till en önskad höjd och 

sedan luta den. Lutningen är till att underlätta åtkomsten till lasten. Lyften kan sänkas till 

marknivå. Nackdelen med tiltlyften är att tyngdpunkten inte ligger centrerad under lyftfasen 

därför kan lyften förflytta sig och det kan medföra problem [3]. Att förflytta lyften på marken 

medför också problem för att föremålet som ska stå på lyften kommer inte att stå stabilt. 

 

Figur. 5 – Tiltlyft. [9] 

Den befintliga lyftanordningen består av ett lyftbord (figur 6) med en träpall ovanpå. Av fyra 

hjul är två är svängbara. På grund av detta blir det svårt att manövrera lyftanordningen. Lyften 

går att driva manuellt. Med hjälp av en spak går det att hissa lyften både upp och ner. Lyften 

har en lyfthöjd på ungefär 300 mm. Den maximala lasten på lyften är uppskattad till 300 kg, 

Anläggningsytan på lyften är platt och den går inte att fälla ihop den. 

 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdn5Giy-vOAhWJd5oKHVm0Dp8QjRwIBw&url=http://www.gigant.se/products/wc718581/armlyft-med-tilt-edmo-lift&bvm=bv.131286987,d.bGs&psig=AFQjCNGc-QuviBOVoZpgB-ROGpzSXu3mSw&ust=1472730555121341
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Figur. 6 – Befintligt lyftanordning. 

4.2 En utvärdering av lyftprinciper 
För att bestämma vilken lyftprincip som är mest lämpad för denna uppgift så har en 

utvärdering gjorts utifrån vilka kravspecifikationer som ställs för detta lyft se kapitel 5. 

Lyftprinciperna har rangordnats mot varandra i olika kategorier.  

Kategorierna har valts utifrån de krav som anses vara viktigast. Dessa gällde stabilitet, 

hoppfällbarhet, storlek, fördelning av last och enkel manövrering. Utvärderingen som 

redovisas i tabellen har gjorts utifrån en checklista (bilaga A). 

Tabell – Utvärderingstabell. 

Lyftprinciper Stabilitet Hopfällbarhet Storlek Fördelade tryck Manövrering Total summa 

Palldragare ok x x ok x x 

Tiltlyft x ok ok x x x 

Saxlyft ok ok ok ok ok ok 

Teleskoplyft x x ok x x x 

Befintligt lyft ok x x ok x x 

X-ej godkänd       

Ok-godkänd       

 

5. Kravspecifikationer 
Detta kapitel kommer gå igenom lyftens storlek och konstruktion och hur specifikationerna är 

runt dem samt lyftens energiförsörjning.  

5.1 Storlek 
Storleken på lyften ska vara sådan att den får plats både under flygplanet samt under 

bagagepoden. Mätningar som utfördes på bagagepoden visar att det är 170 mm mellan 

bagagepoden och marken, och om bagagepoden hissas hela vägen ner till marken så kommer 

50 mm av bagagepodens ändar träffa flygplanets lägsta höjd, se figur 11. Därför krävs en lyft 

som har vridbara hjul så att man kan, vid av montering, lyfta och förflytta bagagepoden i 

sidled längs vingen så att den därifrån går att dra ut under flygplanet utan risk för kollision. 

Lyftanordningens anläggningsarea måste vara tillräckligt stor så att bagagepoden ståt stabilt 

när den läggs på lyftanordningen samt att trycket på bagagepoden inte blir för stor och förstör 

bagagepoden.  
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En uppskattad storleksbegränsning på anläggningsarean på lyften är maximum 1350 mm x 

1200 mm. Uppskattningen har gjorts genom att mäta sidorna på bagagepoden i raka sträck 

med ett måttband, bagagepoden har en böjning som gör det svårt att mäta den exakta 

storleken på sidorna. Anläggningsytan på lyften måste vara utformad som bagagepodens 

kontaktyta för att få bättre kontakt med bagagepoden annars finns det risk för vältning av 

bagagepoden. Den måste även vara hopfällbar. Lyften ska vara så kompakt som möjligt, och 

det uppnås genom att anläggningsytan på lyften är gjord av nät för då går det att fälla ihop 

lyften. Storleken på lyftanordningen kommer vara stor, detta för att kompensera Stålets tyngd. 

Om lyftanordningen inte är tillräckligt stor kommer den kollapsa under sin egen tyngd.

   

5.2 Drivning 
På grund av att lyftanordningen används i en hangar kommer det finnas svårigheter att få 

åtkomst till ström via ett vägguttag, en hangar är för stor och att ha en sladd kopplad till ett 

vägguttag kan komma i vägen för både andra fordon och personal. För att lösa detta kommer 

lyftanordningen att implementeras med en likströmsmotor tillsammans med ett batteri. 

Bagagepoden väger 60 kg vilket är en tyngdkraft på ungefär 0,6 kN, som vid på- och av 

montering måste höjas med max 170 mm. För att tillgodose dem energikraven som detta för 

med sig krävs en likströmsmotor samt ett batteri som klarar av att vara tillräckligt länge i drift 

utan att behöva laddas. 

6. Analys av befintlig lyft 
Det fanns en lyft som användes på Edströmska gymnasiet till Flygplanstypen Jetstrem J32, 

men det finns ingen lyft som är specifikt tillverkad till denna flygplanstyp. Lyftanordningen 

bestod av ett lyftbord (figur 6) med en träpall ovanpå. Flygplanet får lyftas med hjälp av tre 

stycken domkrafter för att lättare kunna komma åt bagagepoden, lyftanordningen hade fyra 

hjul för att möjliggöra manövrering. Utav dessa fyra hjul var två svängbara.  

Lyften går att driva manuellt. Med hjälp av en spak går det att hissa upp och ner lyften. Lyften 

har en lyfthöjd på ungefär 300 mm, om lyften hissas upp mer än den begränsade höjden så 

kommer trycket på bagagepoden att vara för stor och därmed skada både flygplanet och 

bagagepoden. Lyftens maximala last är uppskattad till 300 kg, vilket passar bra för att 

använda den till att lyfta bagagepoden som är på 60 kg. Anläggningsytan på lyften är platt och 

det kan medföra problem när bagagepoden ska placeras i den eftersom bagagepoden är 

otymplig och osymmetrisk därför kan bagagepoden lätt falla av lyften.   

7. Prototyp 
Efter att principen med kravspecifikationerna bestämts så gjordes en modell (figur 7). För att 

ta reda på vilken lyft som är den praktiskt mest lämpade, så var det väldigt viktigt att göra en 

utvärdering av olika lyftprinciper. Saxlyften valdes att gå vidare med för att det var den enda 

lyften som uppfyllde alla krav i specifikationen.  

Så kallade ”bron” är metallen som håller ihop båda saxlyften. Bron består av två delar: en 

yttre del och en inre del. Den inre delen har mindre volym. Anledningen till att bron har två 

olika dimensioner är för att kunna dra in delarna in i varandra så att lyften blir mindre, se 

bilaga B.   
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Hållfasthetsberäkningar gjordes endast på den inre delen av bron, där den agerar som en hel 

bro mellan saxlyften. Den inre delen av bron är den svagare delen. Beräkningarna gjordes 

endast på den svagare delen för att säkerställa att saxlyften inte kollapsar under sin egen vikt.  

Längden på bron kan som minst bli 720 mm och som längst 1240 mm. 100 mm av vardera 

delen av bron kommer att sitta i varandra när den är som mest utdragen, vilket är för att 

undvika att delarna går isär. Det ska finnas ett nät mellan lyften då bagagepoden kommer att 

sitta mellan lyften vid på- och av montering. Därför har fyra krokar blivit tillsatta på övre 

ramen på respektive lyft, se figur 8. 

 

 

Figur. 7 – Prototyp.  

 

 

Figur. 8 - Krokar på övreramen. 

 

Figur. 9 - Framtagna lyften-hopfälld. 
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8. Praktiskt arbete 
I detta kapitel tas det upp ett befintligt sätt att demontera bagagepoden, samt hur mätningen 

och vägningen av bagagepoden gjordes. 

8.1 Det befintliga sättet att demontera bagagepoden 
Två elever som studerar vid Edströmska gymnasiet fick till uppgift att demontera 

bagagepoden, som sitter monterad på ett flygplan av typen Jetstream J32. Flygplanet fick 

lyftas med hjälp av tre stycken domkrafter för att lättare kunna komma åt bagagepoden. För 

att kunna lossa fyra skruvar, som var monterade invändigt på bagagepoden, så fick en elev 

krypa in och demontera dessa. 

En befintlig lyftanordning placerades under bagagepoden. Lyftanordningen bestod av ett 

lyftbord (figur 6) med en träpall ovanpå. På träpallen byggdes sedan en yta upp av frigolit. 

Ytan hade samma form som bagagepoden för att avlasta anläggningsytan på bagagepoden 

samt ge bättre stabilitet. Ovanpå frigoliten placerades till sist en gummimatta som hade till 

uppgift att öka friktionen mot bagagepoden. Lyftanordningen höjdes uppåt tills den fick 

kontakt med bagagepoden. Sedan lossades de kvarvarande fyra skruvarna som var monterade 

på utsidan av bagagepoden. Lyftanordningen sänktes ned till sitt nedre läge för att 

bagagepoden skulle friläggas från flygplanet. Lyftanordningen hade fyra hjul för att 

möjliggöra manövrering. Utav dessa fyra hjul var två svängbara. Eleverna kunde inte 

manövrera lyften framåt längs flygplanskroppen eftersom noshjulstället, som är placerat i 

främre delen av flygplanskroppen, blockerade vägen. Att förflytta lyften i sidled längs 

vingens spännvidd fungerar inte heller då vingen inhyser huvudhjulställ på höger och vänster 

sida av flygplanskroppen. Den enda vägen ut för lyften var bakåt längs flygplanskroppen.  

8.2 Mätning och vägning av bagagepoden 
Med ett måttband och en rak träregel (istället för stålskala) genomfördes mätningen av 

bagagepoden. Vägningen av bagagepoden utfördes med hjälp utav en våg. 

Det var komplicerat att mäta bredden p.g.a. den skiftande formen på bagagepoden. Därför 

placerades en träregel på bagagepoden för att förenkla mätningen. Bredden på mitten av 

bagagepoden valdes som referenspunkt/nollpunkt. 10 vertikala mätningar (figur 12) gjordes 

från mitten och utåt, 30 mm valdes för det horisontella avståndet mellan varje punkt, och 

eftersom bagagepoden är symmetrisk så blir det samma mått på bagagepoden andra sida av 

bredden.  Mätningen började cirka 330 mm från mitten och utåt eftersom där började 

bagagepodens tvärsnitt skilja sig markant från träregeln i vertikalled. Sedan ritades en linje så 

nära som möjligt genom punkterna för att få en form som motsvarar så mycket som möjligt 

bagagepodens breda form. Observera att alla mått på bagagepoden är ungefärliga. Bredden på 

den tjockaste delen av bagagepoden är 1200 mm, högsta höjden på bagagepoden är 730 mm 

och den är ungefär 1350 mm lång, se figur 11. I längdled skiljer höjden på gavlarna 220 mm i 

horisontalplanet p.g.a. kurvaturen. 

Längden varierar från mitten på bagagepoden till båda änden, se figur 11. Det är ungefär 2000 

mm lång från den ena änden av bagagepoden till mitten, och den andra änden till mitten är 

ungefär 2500 mm. Varje mätning av längden gjordes åt gången, alltså två mätningar gjordes. 

Den totala längden på bagagepoden är ungefär 4500 mm. 
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Två stycken vågar placerades på golvet, en våg på vardera sida om bagagepoden. 

bagagepoden lyftes sedan upp på vågarna för mätning av den aktuella vikten. Vikten på 

bagagepoden är ungefär 60 kg vilket motsvarar en kraft på ungefär 0,6 kN.  

Höjden mellan flygplanskroppen och marken är ungefär 900 mm. Mätningen stämmer inte 

helt eftersom stötdämparen på ena huvudhjulsstället hade kollapsat helt och stötdämparen på 

det andra huvudhjulsstället var utskjuten.  

Enligt manualen (AMM) skall utskjutet för huvudhjulsstället vara 127 mm och för 

noshjulsstället 101,6 mm. Enligt manualen (AMM) skall noshjulet ha ett däckstryck på 28 Psi 

och huvudhjulet ha ett däckstryck på 80 Psi. 

 

 

Figur. 10 – (BP). 

 

 

 

Figur. 11 – Bagagepod (sidvy). 

  

 

 

1350 

2000 2500 

A 

A 

mm 

510 

220 
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Figur. 12 – Snittvy A-A.  

9. Resultat 
Figur 13 redovisar den slutgiltiga modellen. Den totala vikten på lyften är ungefär 68 kg. För 

att reducera på vikten minskades tjockleken på bron. Storleken på lyftanordningen är 

tillräckligt stor nog för att kompensera stålets tyngd och för att lyfta bagagepoden. 

När bagagepoden belastas så påverkas bron av ett tryck på ungefär 12,3 MPa. Materialet 

klarar av upp till 240 MPa, se bilaga C [12]. Flygplanet måste stå på en domkraft för att kunna 

dra in lyften längst med bagagepoden, detta då området på lyften som hamnar under 

bagagepoden är ungefär 200 mm i höjd. Lyften är hopfällbar. Det går att ändra längden på 

bron samt vika anläggningsytan, vilket gör lyften mer kompakt, se figur 14. I och med att 

bron är uppdelad i två olika dimensioner går det att ändra på längden med 520 mm. Längden 

på bron kan som minst bli 720 mm och som längst bli 1240 mm. Lyften ska drivas med 

batteri och en likströmsmotor, dessutom ska ett nät hängas mellan saxlyftens lyftarmar. 

mm 
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Figur. 13 – Prototyp – symmetrisk. 

 

 

Figur. 14 – prototyp – hopfälld. 

 

10. Diskussion 
Man kan jämföra den framtagna lyften med de andra tillgängliga lyftar på marknaden. Det 

som finns på marknaden är inte riktigt anpassade för att lyfta bagagepoden. Anläggningsytan 

på andra lyftar passar inte bagagepoden. I och med att bagagepoden är så låg gör att det krävs 

en låglyft. på den kommersiella marknaden finns det låglyftar. Dessa måste dock modifieras 

då hjulen inte är vridbara och därför riskerar att skada bagagepoden och flygplanet under 

manövrering. Den framtagna lyftens hjul är däremot rörliga. Anläggningsytan på lyften är 

gjord av ett nät, anpassad för bagagepoden. Problemet med den framtagna lyften är att den är 

för hög i sitt nedersta läge, vilket leder till att flygplanet måste lyftas av tre stycken 

domkrafter för att lättare komma åt bagagepoden. På saxlyften som tagits fram finns det en 

risk att den s.k. bron går isär. På grund av detta måste den modifieras med en säkring som inte 

tillåter bron att gå isär.  

Inre balken av bron måste också smörjas in för att undvika friktion mellan delarna som bron 

består av. Inre balken måste smörjas ofta, vilket kan leda till att stora mängder smörjmedel går 

åt. I detta projekt har lyftens drivmedel, batteri och motor, inte tagits upp. 

hy = 900 

mm 
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Liknade projektarbete på högskolenivå har gjorts tidigare för framtagning av en portabel 

patientlyft. Arbetet gick ut på att framställa en lämplig patient-lyftanordning för 

ambulansflygplan. Där användes också av saxlyftprincipen. 

11. Slutsats 
Det var svårt att tillmötesgå alla uppsatta krav. Det huvudsakliga problemet var att konstruera 

lyften tillräckligt lågt så att den kommer under bagagepoden utan att behöva lyfta flygplanet 

med hjälp av domkrafter. För att det framtagna lyftet ska klara av att komma under flygplanet 

måste den konstrueras på så sätt att längden på lyften blir större vilket i sin tur ger längre 

armar så att den når högre upp i höjd i utfällt läge. Även hjulen måste konstrueras mindre, se 

figur 13. Detta kan vara ett problem när de andra kraven ska uppfyllas. En större längd på 

lyften samt mindre hjul kan göra det svårare att manövrera lyften, vilket även är ett problem 

när den ska läggas undan, i och med att storleken blir större så tar den mer plats. 

Bortsett från problemet med att lyften är för hög för bagagepoden, så uppfylls de andra satta 

kraven. I och med att anläggningsytan är av nät så kan den vikas och läggas undan, den tar 

mindre plats och väger inte lika mycket som stål och bagagepoden skadas inte när den sitter i 

nätet. Bron består av två delar vilket är för att dem ska kunna dras in i varandra så att lyften 

blir mindre och kompakt. 

 

Bilaga A 
 

Checklista: 

Lyftprinciper Arbetsområde i 

höjd 

hopfällbarhet Storlek Fördelning av 

last 

manövrering Stabilitet 

Saxlyft Arbetsområdet är 

bredd. 

Hopfällbar. Kompakt. Jämn 

lastfördelning. 

Flexibel. Stabil. 

Tiltlyft Arbetsområdet är 

bredd. 

Hopfällbar. Kompakt. Lasten fördelas 

inte jämnt. 

Ej flexibel. Ostabil. 

Palldragare Arbetsområdet är 

begränsad. 

Ej hopfällbar. Ej 

kompakt. 

Jämn 

lastfördelning. 

Ej flexibel. Ostabil. 

Telescop lyft Arbetsområdet är 

ganska bredd, 

beroende på 

armens längd. 

Hopfällbar. Kompakt. Lasten fördelas 

inte jämnt. 

Ej flexibel. Ostabil. 

Befintliga lyften Arbetsområdet är 

begränsad. 

Ej hopfällbar. Ej 

Kompakt. 

Jämn 

lastfördelning. 

Ej flexibel. Ostabil. 
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Bilaga B 

 

Ergonomi 
För att den mänskliga kroppen ska må bra är det viktigt att man är aktiv och rör på sig, samt 

att man belastar skelettet, någonting man kan åstadkomma genom att använda sig av 

dynamiskt samt statiskt muskelarbete. [10] 

Bästa resultat under ett arbete fås genom att det görs en blandning på belastning och vila. Att 

sträcka sig eller arbeta i obekväma och ansträngande arbetsställningar utan någon skaderisk är 

mycket möjlig, så länge man begränsar arbetstiden till korta perioder.  

När det gäller arbetsteknik är det viktigt att den varierar vilka led och muskler som belastas, 

alltså bör man utveckla och träna in en arbetsteknik som gör så. Som ett sista led i att 

förbereda musklerna på fysiskt arbete bör man ha en kort uppvärmning samt 

stretchningsperiod. [10] 

Ett sätt att undvika arbetsskador är att man arbetar i omväxlande ställningar, men hur vet man 

när man väl fått en belastningsskada? Muskeln eller leden som skadats brukar ofta, vid 

belastningsskador, bli stel, värka, bli trött eller få svullnader, vilket leder till en nedsatt 

arbetsförmåga i kroppsdelen där skadan åsamkats. [11] 

Om man har kunskap om både människans men också sina egna fysiska och psykiska 

förutsättningar går det att förebygga risken för belastningsskador [11]. Just inom 

flygbranschen är det på grund av tidsbrist väldigt vanligt med stress och en hög 

arbetsbelastning.  

För att förebygga detta bör man förändra rutiner för att få kortare ledtider och bättre logistik i 

arbetsplaneringar, någonting som lär minska både den mentala belastningen men också risken 

för skador. [11] 

Arbete under flygplan leder ofta till en mycket trång arbetsmiljö, där all rörelse är kraftigt 

förhindrad. Mycket av arbetet sker dessutom över axelhöjd, någonting som påfrestar axlarna, 

skuldrorna, nacken, ryggen och armarna. Om bagagepoden ska monteras måste mekanikern 

hålla händerna lyfta utan något stöd, vilket återigen kan göra arbetet statiskt belastande för 

skuldermuskulaturen.  

På grund av detta är det av yttersta vikt att man så gott som det går undviker att arbeta med 

upprepade och ensidiga arbetsmoment när man väl arbetar över axelhöjd.  

Saker som man kan tänka på när man arbetar över axelhöjd är att ta regelbundna pauser, 

variera arbetet samt minska avståndet till arbetsområdet. [11] 

Om man arbetar på detta vis ger man kroppen en chans att återhämta sig, vilket som sagt 

minskar risken för skador. På samma sätt som att arbeta över axelhöjd är mycket påfrestande, 

är även arbete i en liggande ställning med utsträckta armar i trånga utrymmen mycket 

påfrestande för muskler, med en ytterligare nackdel av att försämra hjärtats pumpförmåga och 

lungornas syreupptagningsförmåga, någonting som kan vara väldigt farligt för människor med 

hjärtproblem.  
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Arbete som sker i trånga utrymmen bör därför organiseras så att man som arbetare har tillgång 

till pauser, arbetsväxlingar eller andra åtgärder som kan minska den fysiska belastning som 

sker. [11] 

Vad gäller arbetets längd bör det vara som längst fyra timmar, uppdelad i fyra arbetspass i 60 

minuter, där det finns regelbundna 15-minuterspauser för återhämtning eller om nödvändigt 

arbetsutvidgning till en annan arbetsuppgift i 60 minuter. [11]       
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Bilaga C 
Inre delen av bron: 

 

 

Figur. 15 – Inrebro – framvy. 

 

 

Figur. 16 – Inrebro-sidovy. 

 

Vikten av den inre delen av bron 

Vikten av inre delen av bron bestämmes av densitetsekvationen. 

𝜌 = 𝑚/𝑣     (1) 

ρstål = 8 ∙103 kg/m3 

Ainre = 2 ∙ t ∙ H + 2 ∙ t ∙ b1 = 2 ∙ 5 ∙ 38 + 2 ∙ 5 ∙ 178 = 10 (38 + 178) = 2160 mm2 

Vinre = Ainre ∙ L = 2160 ∙ 720 = 1555200 mm3 ≈ 1,555 ∙ 10-3 m3  

minre = ρstål ∙ Vinre =  8 ∙ 1,555 = 12,44 kg 

Svar: Massan på inre delen av bron är 12,44 kg 

 

 

 

 

 

 

 

5 

b1 = 178 

H =38 

mm 

t = 5 

t 

L= 720 mm 
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Yttre delen av bron: 

 

 

 

Figur. 17 – yttrebro – framvy. 

 

 

Figur. 18 – yttrebro-sidovy. 

Vikten av den yttre delen av bron. 

Densitetsekvation (1) ger: 

ρstål = 8 ∙103 kg/m3 

Ayttre = 2 ∙ t ∙ H1 + 2 ∙ t ∙ b2 = 2 ∙ 5 ∙ 50 + 2 ∙ 5 ∙ 190 = 10 (50 + 190) = 2400 mm2 

Vyttre = Aytre ∙ L = 2400 ∙ 720 = 1728000 mm3 ≈ 1,728 ∙ 10-3 m3  

myttre = ρstål ∙ Vyttre = 8 ∙ 1,728 ≈ 13,824 

Svar: Massan på yttre delen av bron är 13,824 kg 

Bestäm den totala massan på bron: 

mtot = myttre + minre = 13,824 + 12,44 ≈ 26 kg 

 

 

 

 

 

H1 =50 

b2 = 190 

mm 

t = 5 

t 

t =5 

L = 720 mm 
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Kommentar: Här går det att se vilka krafter som bildas när bagagepoden ligger i nätet (figur 

19). Vinkeln θ måste erhållas för att kunna räkna ut kraften i y- samt x-led, för att sedan 

kunna beräkna hållfastheten. [12] [13] 

  

 

Figur. 19 – nätet på prototypen. 

 

Summan av alla krafter måste vara lika med noll för att det ska bli jämvikt [12] [13]. Jämnvikt 

bestäms av ekvationen nedan. 

∑Fx = 0  (2) 

∑Fy = 0  (3) 

 

Beräkning av F 

Ekvation (2) är uppfylld p.g.a. symmetri. Ekvation (3) ger följande: 

2𝐹 ∙ sin 𝜃 − 𝑚 ∙ 𝑔 = 0 

 𝐹 =
60 ∙ 9,8

2 ∙ sin 𝜃
 

sin 𝜃 =  
510

√6202 + 5102
= 0,635 

 

 

F F 

m ∙ 𝑔 = 60 ∙ 9,8 

θ 

Nätet 

620 mm 

510 mm 

θ 

ඥ6202 +  5102  

51

0 

620 

(mm

) 

Figur. 20 - Pythagorassats 
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Kommentar: Längden på djupet av bagagepoden som hamnar i nätet är 510 mm och hälften 

av bredden på bron är 620 mm, se figur 20. Pythagorassats användes för att räkna ut vinkeln 

θ, för att sedan beräkna F. Figur 21 visar uppdelningen av komposanterna samt vinkel som 

bildas när bagagepoden sitter i nätet. 

Med sin 𝜃 ≈ 0,635 fås, och 𝜃 = 40,8⁰. 

 

Figur. 21 – Uppdelning av krafter i komposanter. 

 

Nu när vinkeln erhållits går det att räkna ut kraften. Med m = 60 kg och 𝑔 = 9,8 fås 

𝐹 = (60 ∙ 9,8)/(2 ∙ 0,635) ≈ 450 N  

Cartesiska Koordinater 

För att beskriva kraftvektorer, deras komponenter och komposanter i planet är det lämpligt att 

införa (x, y) – koordinater. 

F:s komponenter och komponenter blir 

Fy =  F ∙ sin θ   (4,0) 

Fx =  F ∙ cos θ   (4,1) 

𝐹 = |𝐅| = √Fx
2 + Fy

2  (4,2) 

Mellan F och x – axeln är θ och det är vinkeln. 

Krafter i x-led: 

Fx =  450 ∙  cos 40,79 ≈ 341 N  

Krafter i y-led: 

Fy =  450 ∙  sin 40,79 ≈ 294 N 

40,8⁰ 

Fx 

Fy 

F 
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Friläggning av högra saxlyften. 

Med två krokar fås halva kraften från nätet på varje krok (figur 22). 

 

Figur. 22 – Krafterna från nätet på saxlyften. 

  

147 

170,5 

170,5 

147 

[N] 
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Friläggning av hela lyften: 

För att studera påverkan av krafter och moment på en kropp måste en friläggning göras. Alla 

yttre krafter och moment som påverkar kroppen måste ritas in, se figur 23. 

Varje saxlyft väger ungefär 21 kg och både yttre- och inrebron tillsammans väger 26 kg. 

Höjden är som högst ungefär 900 mm. FN är normalkraften som påverkar lyften när 

bagagepoden sitter i nätet. 

Beräkning av normalkraften [13]. 

Integration av ekvation (3) 

∑Fy = 0 

2FN - 2 ∙ Fy - 2 ∙ m1 ∙ 𝑔 -  m2 ∙ 𝑔 = 0    

FN = Fy + m1 ∙ 𝑔 + (m2 ∙ 𝑔) /2 = 294 + 21 ∙ 9,8 + (26 ∙ 9,8) /2 ≈ 627 N 

Svar: FN ≈ 627 N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur. 23 – prototypen. 

 

294 N 294 N 

341 N 341 N 

270 mm 

m2 =26 ∙ 𝑔 

m1 

130 mm 

m1 = 21 ∙ 𝑔 

 

FN FN 

Bron 
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Friläggning: högra delen saxlyften på prototypen, se figur 24. 

 

 

Figur. 24 – friläggning 1 

Bestäm krafterna i A: 

I punkten A angriper krafter/moment från bron på lyften: FAx, FAy och M. Momentet medurs 

positiv och kraftriktningar enligt figur 24 [13]. 

Jämvikt:  ∑Fy = 0 ger  (3) 

 FAy = 627 – 206 – 294 = 127 N 

Jämvikt:  ∑Fx = 0   (2) 

 FAx = 341 N

294 N 

341 N 

L2 = 900 mm 

627 N 

FAy 

M 206 N 

FAx = 341 N A 
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Bestäm M medurs momentet eller kraftparet som överförs från bron i punkten A (figur 25). 

 

Figur. 25 – friläggning 2 

Totala momentet runt punkten A ska vara noll. 

moment jämvikt: 

∑MA = 0   (5) 

M + 294 ∙ 0,135 – 341 ∙ 0,75 – 627 ∙ 0,135 = 0  

 M ≈ (627 – 294) ∙ 0,135 + 341 ∙ 0,75 ≈ 301 Nm 

Svar: M = 301 Nm medurs. 

 

 

 

294 N 

341 N 

L2 = 750 mm 

627 N 

FAy 

M 

206 N 

135 mm 

A 
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Motkraft och motmoment på bron 

Hela bron är ungefär 26 kg vilket ger en tyngdkraft på 254 N. Broarna sitter i varandra med 

100 mm. Bron blir, i sin helhet, som längst 1240 mm när den är helt utdragen se figur 26. 

 

Figur. 26 – Moment och vertikala krafter mot bron. 

 

 

Figur. 27 – krafter längs bron. 

 

Kommentar: 341 N som trycker på bron från båda ändarna, är krafter som vill skjuta ihop 

bron. Ger väldigt litet normalspänning bidrag (figur 27). 

 

Moment vid snitt vid x 

Den inre bron räknas som hela bron i hållfasthetsberäkningen se figur 28. Anledningen till 

detta är för att undvika skjuvning av bron när den belastas av bagagepoden. Den inre delen av 

bron är den svagare delen.  

 

Figur. 28 – inrebron som hela bron 

1240 mm 

254 N 

M = 301 Nm M = 301 Nm 

FA =127 N FA =127 N 

Fx = 341 N Fx =341 N 

L = 1240 mm 

x 

M

 

MA 

F 
F

A 
snitt 

Q 
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Tyngdkraften på bron bestäms med ekvationen nedan [12]. 

𝑄 =  𝑚 ∙ 𝑔   (6) 

𝑄 = 9,8 ∙ 26 = 254 𝑁 (tyngdkraften fördelad jämnt) 

 

Se på vänstra delen, frilagd (figur 29): 

 

 

Figur. 29 –  Vänstra delen av bron. 

L = 1,24 m 

F = 127 N 

M = 301 N 

Tyngdkraften på vänstra delen: 

Integration av ekvation (6): 

Q ∙ x/L = 254x/1,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M(x) M 

T(x) F 

x 

A 

𝑄(𝑥) = 𝑄 ∙  
𝑥

𝐿
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Moment Runt A (moturs) skall vara noll (figur 30). 

 

 

Figur. 30 – Momentkraft på vänstra delen av bron. 

 

Kraft jämvikt: 

∑Fy = 0  (3) 

T(x) = 127 – (254 ∙ x)/1,24 

Moment jämnvikt: 

∑MA = 0   moturs positivt (5) 

M(x) =  (254 ∙ 𝑥 1,24)  ∙ 𝑥/2⁄ − 127 ∙ 𝑥 − 301 = 0 

M(x) = 301 + 127 ∙ 𝑥 − 102 ∙ 𝑥2  

x/2 

M(x) 301 N 

T(x) 
127 N 

254 ∙ x/1,24 N 

A 

x/2 
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Max moment 

Ekvation 5 ger: 

M(x) = 301 + 127∙x – 102,4 ∙ x2  

M´(x) = 127 – 204,8x = 0    x = 127/204,8 ≈ 0,62 

M(0,62) = 301 + 127 ∙ 0,62 – 102,4 ∙ 0,622 = 301 + 78,7 – 39,4 = 340 Nm 

Svar: maxmomentet är 340 Nm, fås i mitten av bron x ≈ 0,62. På figur 31 går det att se 

momentkraften på varje del av bron. 

 

Figur. 31 – Momentkraften M(x). 
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Approximation 

Obs: hela bron ser ut som den inre bron. 

 

  

Figur. 32 – inrebron-framdel. 

Ekvationen nedan är för att beräkna Yttröghetsmomentet, den måste erhållas för att bestämma 

böjmotståndet för att sedan bestämma normalspänningen [12]. 

 I1 = B ∙ H3/12  (7)  

När balken är fylld:  

I1 = B ∙ H3/12 = 188 ∙ 383/12 = 859661 mm4 

Hålet i balken:  

I0 = B ∙ H3/12 = 178 ∙ 283/12 = 325621 mm4 

I = I1 – I0 = 859661 – 325621 = 534040 mm4 = 534040 ∙ 10 -12 m4 

Böjmotståndet bestäms av ekvationen nedan [11]. 

Wb = I/|z|max  (8) 

Böjmotstånd: 

I = 534040 ∙ 10 -12  

|z|max = 38/2 = 19 mm 

Wb = 534040 ∙ 10 -12/0,019 m3 = 28107368 ∙ 10-12 = 2,81 ∙ 10-5 m3 

 

 

 

 

mm 

38 

188 

5 

Z 

y 
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Ekvationen till normalspänning: 

σmax =  Mmax/Wb   (9) 

Normalspännings max: 

Mmax ≈ 340 Nm 

Wb = 2,81 ∙ 10-5 m3 

σmax (kropp) = (340 ∙ 105)/2,81 = 12,1 MPa 

σmax (material) = 240 MPa 

 

Kommentar: Bron klarar belastningen av bagagepoden, eftersom: 

 Qmax (kroppen) < Qmax (material) 

 

Normalkraften och momentkraften på bron 

 

Figur. 33 – Hela bron. 

Kommentar: Med bidrag från tryckkraften Fx fås ett totalt maxvärde hos normalspänningen. 

σN = Fx/Ainre = (341/(2160 ∙ 10-6) ) ≈ 0,160 MPa Ainre = 2160 mm2 = 2160 ∙ 10-6 m2 

σmax (kropp) = Fx/Ainre  + σN = 12,1 ∙106 + 0,160 ∙ 106 ≈ 12,3 MPa 

σmax (material) = 240 MPa 

Svar: den maximala spänningen som bron utsätts för är 12,3 MPa. 

Vid x = 0,62 

Från normalkraft:   Från momentkraft: 

    

Figur. 34 – normalkraft   Figur.35 - normalkraft 

 

 

341N 341N 

Bron 
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