
 

 

                 

 

         
     Akademin för Innovation, Design och Teknik 

   

 

 

 

 

 

 

Rotationssystem till 
väggfixtur 

 

 
Examensarbete  

 

Grundnivå, 15 hp  

 

 
 Produkt- och processutveckling 

 
 

 

 

  Anton Gille & Jesper Jansson 
 
 

 

 

 

 
 

Rapport nr: 

Handledare, företag: Johan Tjernell 

Handledare, Mälardalens högskola: Lars Bark 

Examinator: Marcus Bjelkemyr 



2 (119) 

ABSTRACT  

 

This bachelor thesis deals with the development process for a design proposal on a rotation 

system. The work was performed on behalf of Husmuttern AB, whom needs a rotation system 

to rotate wall fixtures in the company´s future modular house factories.  

 

The work has been carried out with an iterative product development methodology that both 

addresses internal requirements of the company and external requirements from relevant 

regulations.  

 

The work´s imminent problem formulation is; how to develop a rotation system while ensuring 

that the construction meets the internal requirements from Humuttern AB and external 

regulations from the Swedish work environment authority regarding load ergonomics and 

machines.  

  

The focus in this work has, besides taking into account ergonomics and security, been to 

produce a concrete proposal that is to some extent close to manufacturing. This implies that 

standard components and standard dimensions of materials are used. 

 

As a validation of the developed design, FEM analyzes (Finite element method) were applied 

in SolidWorks where safety factors, stress distributions and deformations could be investigated 

for the stresses that might arise. 

 

The work could be completed within the deadline and delivered what the delimitations 

specified. The result is a rotation system that will allow ergonomic and safe operation. The 

work is delivered in the form of this report, which includes the described work process, 

calculations, drawing documentation, risk analysis and user description of the rotation system's 

workflow. 
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SAMMANFATTNING 

 

Detta examensarbete behandlar utvecklingsprocessen för ett konstruktionsförslag på ett 

rotationssystem. Arbetet utfördes på uppdrag av Husmuttern AB som behöver ett 

rotationssystem till att rotera väggfixturer i företagets framtida modulhusfabriker.  

 

Det genomförda arbetet har utförts med en iterativ produktutvecklingsmetodik där både interna 

krav från företagets sida samt externa krav från relevanta föreskrifter behandlats. 

 

Arbetets överhängande problemformulering är; hur utvecklar man ett rotationssystem och 

samtidigt säkerhetsställer konstruktionens uppfyllelse av interna krav från Husmuttern AB och 

externa bestämmelser från Arbetsmiljöverket gällande belastningsergonomi samt maskiner.  

 

Arbetet är utfört med avseende på framförallt ergonomi samt säkerhet. Till detta har relevanta 

föreskrifter inom området setts över. Föreskrifterna har under utvecklingsarbetet format det 

slutgiltiga resultatet. En riskanalys genomfördes för att behandla eventuella risker med det 

framtagna förslaget och en bedömning genomfördes inom området belastningsergonomi på 

rotationssystemets arbetsmoment. En diskussion gällande säkerhet och rekommendationer har 

även genomförts.  

 

Fokus i detta arbete har förutom att ta hänsyn till ergonomi samt säkerhet varit att ta fram ett 

konkret förslag, d.v.s. något som är nära tillverkningsklart. Detta innebär att 

standardkomponenter använts samt att konstruktionen baseras på tillgängliga 

materialdimensioner från vald producent. 

 

Som validering av den framtagna konstruktionen användes FEM-analyser (Finita 

elementmetoden) i Solidworks där säkerhetsfaktorer, spänningsfördelningar samt 

deformationer kunde undersökas för de belastningar som kan tänkas uppstå. 

 

Arbetet kunde slutföras inom utsatt tid och levererar det som avgränsningarna specificerar. 

Resultatet är ett rotationssystem som ska kunna tillåta ergonomiska samt säkra arbetsmoment. 

Arbetet levereras i form av denna rapport som bl.a innehåller den beskrivna arbetsprocessen, 

beräkningar, ritningsunderlag, riskanalys samt användarbeskrivning av rotationssystemets 

arbetsmoment. 
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FÖRORD 

 

Detta arbete har varit en spännande och utmanande resa att göra tillsammans där många nya 

kunskaper vunnits under vägens gång. Även då vi två som utfört detta arbete har arbetat ihop 

tidigare känns det som vi båda har lärt känna varandra bättre samt har fått en ökad förståelse 

hur vi ska arbeta ihop för att uppnå bästa resultat samt effektivitet. Kommunikationen mellan 

oss två har under arbetet varit väldigt viktigt för att alla tankar ska komma upp till ytan och 

missförstånd ska kunna undvikas. Under arbetets gång har vi även försökt peppa varandra 

kontinuerligt genom att t.ex. berömma texten eller lösningen som den andre producerat, på så 

sätt har motivationen hållits hög genom hela arbetet.  

 

Att ta fram ett förslag på ett rotationssystem till Husmuttern AB har minst sagt varit en 

intressant uppgift som öppnat upp ögonen för många nya områden och aspekter som man 

tidigare inte tänkt på. Särskilt har ergonomi samt säkerhetsaspekten varit otroligt lärorikt att 

sätta sig in i och kommer tas med i portföljen till framtida produktutvecklingsutmaningar.  

 

Vi vill även passa på att tacka Johan Tjernell, VD på Husmuttern AB för förtroendet på oss att 

utveckla denna viktiga produkt till hans företag. Johan har under arbetets gång varit väldigt 

engagerad i det vi gjort och har nästintill 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan varit 

kontaktbar för eventuella frågor som vi haft kring arbetet. 

 

Tack ska även riktas till vår handledare Lars Bark på Mälardalens högskola som bidragit med 

värdefull vägledning under arbetets gång. För den hjälp som erhållits med dimensionering utav 

den använda växeln riktas även tack till Olle Lindquist på SKS Sweden AB. 

 

Eskilstuna, maj 2018 

 

 

 

Anton Gille & Jesper Jansson 
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FMEA  Failure modes and effects analysis 

 

IDT  Akademin för Innovation, Design och Teknik 

 

Mdh  Mälardalens högskola 

 

QFD  Quality function deployment 
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1 INLEDNING 
Detta examensarbete behandlar ett produktutvecklings- samt konstruktionsarbete av ett 

rotationssystem, arbetet utfördes på uppdrag av Husmuttern AB. Rotationssystemet är 

framtaget att fungera i samspel med en väggfixtur tillhörande Husmuttern AB. 

Rotationssystemet kommer användas av företaget i dess modulhusfabriker. Arbetet är utfört av 

undertecknade studenter från Mälardalens högskola under vårterminen 2018. Handledare för 

projektet på företaget Husmuttern AB är Johan Tjernell (VD), handledare från Mälardalens 

Högskolan är Lars Bark.  

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Husmuttern AB 

Företaget Husmuttern AB är ett relativt nystartat företag som är i sin uppstartsfas. Företagets 

affärsidé är att producera bra och billiga modulhus i lokala Microfabriker med hjälp av 

personal som kan läras upp på kort tid. Husen kommer produceras i sektioner som sedan kan 

monteras ihop till b.la. bostäder och skolor. Företaget har i dagsläget inga anställda och 

produktion av modulhus har inte inletts. Det första huset planeras kunna byggas under året 

2018. 

 

Fabrikerna för produktionen av modulhusen ska vara anpassade för att personer utan tidigare 

arbetslivserfarenhet eller förkunskaper av att hantera b.la. verktyg ska kunna utföra 

arbetsuppgifterna. För att personer utan eller med minimala språkkunskaper inom svenska och 

engelska ska kunna förstå arbetsuppgifterna kommer huvudsaken av arbetsinstruktionerna ske 

via visuella hjälpmedel så som illustrationer på bildskärmar. 

 

För att Husmuttern AB ska kunna bygga modulhus på det önskade sättet så ska 

specialhjälpmedel tas fram till samtliga processer kopplade till byggnationen av företagets 

modulhus. Exempel på dessa hjälpmedel är fixturer för byggnation och transport av b.la. 

väggar och tak och mallar för att underlätta b.la. placering av skruvar. Hjälpmedlen har syftet 

att göra processerna enklare och säkrare för arbetstagarna snarare än snabbare.  

 

Större delen av allt utvecklingsarbete utfört hittills i företaget är utfört av studenter. Husmuttern 

AB låter studenter på högskolenivå utföra sina examensarbeten hos dem där projekten blir 

direkt kopplade till uppbyggnaden av företagets olika delar. Studenterna får möjligheten att 

arbeta i skarpa projekt där slutresultatet med största sannolikhet på något sätt kommer att 

användas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1:Illustration av hur en fabrik skulle kunna se ut, 

(Husmuttern AB, 2018) 
Figur 2: Illustration av hur ett modulhus kan se ut, 

(Husmuttern AB, 2018) 
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1.1.2 Direktiv 

Vid den inledande dialogen med företaget förklarades det av Johan Tjernell, VD på Husmuttern 

AB att en metod för att kunna rotera deras fixturer behövdes. Först och främst behövdes ett 

hjälpmedel för att kunna rotera deras väggfixtur då en första version av denna fixtur redan 

fanns framtagen. Anledningen till behovet att rotera fixturen är att montering av en vägg i den 

måste ske från båda hållen. 

 

Arbetsuppgiften definierades som följande: 

 

Ta fram ett konkret förslag på ett rotationssystem som på ett säkert samt enkelt sätt kan 

rotera väggfixturen så att ergonomiskt montagearbete möjliggörs.  

 

1.2 Problemformulering 
Hur utvecklar man ett rotationssystem och samtidigt säkerhetsställer konstruktionens 

uppfyllelse av interna krav från Husmuttern AB och externa bestämmelser från 

Arbetsmiljöverket gällande belastningsergonomi samt maskiner. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att framta ett konkret konstruktionsförslag på ett rotationssystem, 

detta ska uppfylla Husmuttern AB´s behov av att kunna rotera en existerande väggfixtur med 

avseende på säkerhetsaspekten samt följa bestämmelser inom belastningsergonomi. 

 

Frågeställning 1: Hur kan arbetsskador förebyggas eller minimeras redan på konstruktions- 

och tillverkningsstadiet av produkten? 

 

Frågeställning 2: Vad kommer de externa kraven på säkerhet, arbetsmiljö och 

användarvänlighet ha för inverkan på konstruktionens utformning? 

 

1.4 Avgränsningar  
Arbetet ska utföras enligt Husmuttern såväl som Mälardalens högskolas värdegrunder samt 

riktlinjer. Arbetet måste följa de uppsatta tidsramarna samt deadlines för examensarbete på 

Mälardalens högskola. Arbetet måste även ta hänsyn till de deadlines som Husmuttern har 

önskemål om. 

 

Husmuttern AB har tre grundläggande punkter som riktlinje för det arbete som utförs hos dem. 

• Be good. 

• Do good. 

• Fair deals. 

 

Arbetet avser behandla: 

• Utveckling av ett konstruktionsförslag på ett rotationssystem till en väggsfixtur 

tillhörande Husmuttern AB, arbetet utförs med avseende på säkerhet samt arbetsmiljö.  

 

• Hur föreskrifter samt lagkrav påverkar utformningen av konstruktionen. 

 

• Teoretisk bedömning av rotationssystemet ur säkerhet samt belastningsergonomiskt 

perspektiv. 
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• Framtagning av ritningsunderlag för rotationssystemets konstruktion som lämnas över 

till Husmuttern AB. 

 

• Beräkningar som tar upp och analyserar de olika lastfall som uppkommer i samband 

med rotation av ytterväggsfixturen, både datorsimulerade samt handräknade.  

 

• Tillhandahålla riskanalys för det framtagna förslaget. 

 

• Dokumentering utav använda standardkomponenter  

 

• Beskrivning av arbetsmomenten för det framtagna rotationssystemet 

 

 

Arbetet avser inte behandla: 

• Utveckling av styrsystem för den eller de motorer som kommer användas i 

rotationssystemet. Enbart önskade funktioner till styrsystemet kommer presenteras.   

 

• Tillverkning av fysisk produkt. Detta arbete kommer endast ta fram underlag på ett 

konstruktionsförslag som kan användas som utgångspunkt vid tillverkning av fysisk 

produkt, förslaget behöver självklart kontrolleras av extern part innan tillverkning 

inleds. 

 

• Testning samt utvärdering av verklig produkt. Husmuttern AB står som ensam ansvarig 

för säkerhet samt arbetsmiljö gällande användande av rotationssystemet. Det är 

dessutom Husmutterns ansvar att säkerhetsställa så att systemet används korrekt. 

 

• Nödvändigt underlag för att kunna CE-märka produkten, CE-märkning måste finnas 

innan Rotationssystemet tas i bruk. 

 

• Framtagning av kostnadskalkyl för rotationssystemet, hänsyn till kostnadsaspekten 

kommer dock ske. 

 

Ej inkluderat i offentligt publicerad rapport: 

• FEM-analyser av konstruktionen utförda i SolidWorks 

• Ritningsunderlag 

• Riskanalys 
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2 Ansats och metod 
 

2.1 Ansats 
Detta arbete använder fördjupade studier inom ett specifikt område och är till största del en 

fallstudie. Arbetet handlar om att till ett praktiskt problem hitta en lösning som uppfyller de 

ställda kraven från samtliga inblandade parter. Dessa krav kommer b.la. från uppdragsgivaren, 

tidigare examensarbeten och reglementen rådande säkerhet och ergonomi (Saunders, Lewis , & 

Thornhill, 2012).  

 

Arbete utförs med största delen kvantitativa metoder där analyser och slutsatser görs med 

matematiska metoder som grund. Kvalitativa metoder används dock även då användarvänlighet 

och intryck analyseras (Saunders, Lewis , & Thornhill, 2012).  

 

Arbetet utförs till största del med sekundära data som grund, här innefattas tidigare 

examensarbeten samt reglementen kring belastningsergonomi, arbetsmiljö samt säkerhet 

(Saunders, Lewis , & Thornhill, 2012). 

 

Under arbetets gång görs även besök i företagets testfabrik där verktyg och material prövas 

innan den riktiga produktionen inleds. Här görs egna observationer på hur provarbetare 

hanterar verktyg och väggfixturen. 

  

2.2 Metod 
En kontinuerlig återkommande dialog genomfördes med handledare på Husmuttern AB under 

arbetets gång, detta för att säkerställa att projektet gick åt rätt håll mot de uppsatta målen.  

 

Huvuddelen av den indata som styr arbetet kommer från uppdragsgivaren Husmuttern AB. 

Detta kommer i form av krav direkt riktade till detta specifika arbete men också allmänna 

gällande allt arbete som utförs hos företaget. De allmänna kraven återkommer även i de 

tidigare examensarbeten som ligger som grund för detta arbete. De relevanta krav som tagits 

fram i tidigare examensarbeten användes även i detta där det går och styr på så sätt även 

utvecklingen.  

 

Arbetsmetoden för detta arbete baseras på en traditionell produktutvecklingsprocess som 

anpassats för att passa detta projekts avgränsningar samt mål. För att styra in projektet mot 

projektmålet användes även avstämning från Husmuttern vid fasövergångarna, se Figur 3.  

 

Utgångsmetoden är produktutvecklingsprocessen beskriven av Ullrich & Eppinger med sex 

stycken faser (Ulrich & Eppinger, Produktutveckling: konstruktion och design, 2014), se 

nedan. 

 

Utgångsmetod 

• Fas 0: Planering 

• Fas 1: Konceptutveckling 

• Fas 2: Utveckling på systemnivå 

• Fas 3: Detaljutveckling 

• Fas 4: Testning och vidareutveckling 

• Fas 5: Produktionsupptakt 
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Den anpassade produktutvecklingsprocessen använt i detta arbete innehåller fyra faser. Faserna 

4 och 5 från utgångsmetoden exkluderas helt i den anpassade arbetsmetoden då arbetet inte ska 

leda till en färdig fysisk produkt utan enbart ett konkret förslag på hur ett rotationssystem kan 

konstrueras. Som kan ses slutar därför processen med fasen ”utvärdering och validering”, 

resterande arbete efter den sista fasen överlåts till uppdragsgivaren Husmuttern AB. Den 

anpassade arbetsmetoden som kan ses nedan är i övrigt väldigt lik den traditionella som 

beskrivs av Ullrich & Eppinger, skillnaden är att delstgen är mer anpassade till detta specifika 

arbete. 

 

Använd arbetsmetod 

• Fas 0: Planering 

- Avgränsa arbetet 

- Gör upp en tidsplan 

• Fas 1: Analysera problem 

- Identifiera möjligheter 

- Undersök föreskrifter kopplade till området 

- Fastställ kundbehov 

- Upprätta kravspecifikation samt funktionsanalys 

• Fas 2: Konceptutveckling 

- Generera flertalet olika koncept 

- Utvärdera och sålla koncepten 

- Vidareutveckla koncept och gör slutgiltigt val 

• Fas 3: Utveckling på detaljnivå 

- Definiera produktens delar  

- Implementera standarddelar i produkten 

- Ta fram fullständiga specifikationer av geometri, material, toleranser och 

funktioner 

• Fas 4: Analysera och utvärdera 

- Utvärdera den framtagna produkten ur olika aspekter 

- Genomför validerande teoretiska tester på konstruktionen 

 

 

 

Idé- och 

konceptgenere

ring

Idé- och 

konceptgenerering
Utvärdering och val 

av grundkoncept

Vidareutveckling av 

grundkoncept
Slutgiltigt konceptAvstämning Avstämning Avstämning

 
Figur 3. Visar arbetssättet som använts under hela arbetet. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

 
3.1 Planering 

3.1.1 Gantt-schema  

Gantt-scheman är ett grafiskt planeringsverktyg för att synliggöra ett projekts aktiviteter och 

tid. Beroenden mellan aktiviteterna och tiden kan även visas. Schemat består av ett 

stolpdiagram och en horisontell tidslinje. Med streck kan aktiviteternas start och avslut visas i 

diagrammet. Beroende på aktivitetens omfattning varier streckens längd (Projektmallar.se, 

2018). 

 

3.2 Tidigare examensarbete 
Tidigare examensarbeten kopplade till väggfixturens konstruktion har använts som referensram 

till detta arbete. Huvudsakligen har kravspecifikationen beaktats för att säkerställa att 

rotationssystemet uppfyller samma krav och önskemål som fixturen gällande säkerhet, 

hållfasthet och arbetsmiljö. Fixturen vidareutvecklades parallellt med framtagandet av 

rotationssystemet vilket medförde att exakta dimensioner på fixturen exkluderades. 

 

3.3 Föreskrifter och lagkrav 
Föreskrifter och lagkrav finns inom hela arbetsmarknadens område. När t.ex. en ny produkt ska 

lanseras behöver rätt föreskrifter samt lagar följas. I Sverige är Arbetsmiljöverket den 

myndighet som på riksdagens uppdrag ser till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av 

företag samt organisationer. Det är hos Arbetsmiljöverket som föreskrifter och lagkrav som 

ställs på t.ex. en produkt kan hittas (Arbetsmiljöverket, 2017). 

 

I detta avsnitt tas enbart några föreskrifter upp i detalj, dessa anses som mest relevanta och 

direkt kopplade till arbetet, dock finns det fler föreskrifter som kan vara användbara, se nedan. 

 

Föreskrifter som är relevanta och kan vara direkt kopplade till detta arbete: 

• Skydd mot skada genom fall (AFS 1981:14) – behandlar hur fallolyckor kan 

förebyggas på arbetsplatser. 

• Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4) – behandlar användandet utav 

arbetsutrustning i arbetet och byggs på arbetsmiljölagen (1977:1160) 

• Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) - behandlar hur arbetsgivare ska arbeta 

systematiskt för att förebygga olyckor samt ohälsa i verksamheten. 

 

Föreskrifter som är relevanta och kan vara indirekt kopplade till detta arbete: 

• Skyltar och signaler (AFS 2008:13) 

• Buller (AFS 2005:16) 

• Användning av truckar (AFS 2006:5) 

 

3.3.1 CE-märkning 

CE-märkningen på en produkt betyder att tillverkaren eller importören av den intygar att EU:s 

grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav är uppfyllda. CE-märket på en produkt gör det 

även möjligt att sälja den över nationsgränserna inom EU, alltså är det även ett handelsmärke 

(Arbetsmiljöverket, 2015).  
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För de typer av produkter som EU bestämt ska CE-märkas måste detta genomföras för att få 

lansera produkten på marknaden, följs inte certifieringsreglerna är detta direkt straffbart 

(Arbetsmiljöverket, 2015). 

 

Till en produkt med CE-märkning ska det alltid finnas en ”försäkran om överenskommelse”. 

Detta är ett dokument där tillverkaren av produkten försäkrar att denna uppfyller de 

grundläggande hälso- och säkerhetskraven. Försäkran ska även ges på att all nödvändig 

dokumentation finns på produkten. Det ska även finnas nödvändiga skyltar, märkningar samt 

bruks- och underhållsanvisningar för produkten. Med den CE-märkta produkten i Sverige 

måste dessutom alltid en bruksanvisning på svenska medfölja (Arbetsmiljöverket, 2015).  

 

3.3.2 Bärverksdelar av stål och aluminium (SS-EN 1090–1) 

Denna standard omfattar bärverksdelar i stål och aluminium som tillverkas i verkstad. 

Standarden gäller främst för produkter som omfattas av byggförordningens krav men också där 

CE-märkning krävs på en produkt enligt exempelvis maskindirektivet. 

 Produkterna som produceras måste ha en prestandadeklaration samt CE-märkning innan de 

säljs. Tillverkaren ska alltså vara certifierad mot standarden för att kunna märka de sålda 

produkterna. Som beställare av en konstruktion i stål eller aluminium är det viktigt att anlita 

certifierade stålbyggare (Boverket, 2018).  

 

3.3.3 Maskiner (AFS 2008:3) 

Behandlar de regler som finns gällande b.la. maskiner, lyftredskap, säkerhetskomponenter 

o.s.v., detta gäller både produkter som används privat såväl som yrkesmässigt. För att CE-

märka en maskin måste kraven från denna föreskrift följas (Arbetsmiljöverket, 2016). En 

maskin definieras som följande av Arbetsmiljöverket i föreskriften AFS 2008:3, §4 avsnitt a; 

 

”en sammansatt enhet som är utrustad med eller avsedd att utrustas med ett 

drivsystem som inte utgörs av direkt drivkraft från människa eller djur och 

som består av inbördes förbundna delar eller komponenter, varav minst en 

rörlig, som är sammansatta för ett särskilt ändamål” 

 

Denna definition följs av flertalet ytterligare definitioner för vad som räknas som en maskin 

och därmed ska följa maskindirektivet. 

 

3.3.4 Belastningsergonomi (AFS 2012:2)  

Denna föreskrift behandlar hur arbete ska planeras samt genomföras för att förebygga 

belastningsbesvär. Föreskrifterna gäller för alla typer av verksamheter där en arbetstagare kan 

utsättas för belastningar eller andra förhållanden där negativ påverkan kan ske på rörelseorgan 

eller stämband (Arbetsmiljöverket, 2012). 

 

De belastningsergonomiska faktorerna ska beaktas redan vid tillverkningen och leverans av en 

viss produkt eller produkter. Detta ska göras så att det kan installeras användas samt 

underhållas under positiva belastningsergonomiska förhållanden (Arbetsmiljöverket, 2012). 
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Figur 5. Visar tabellen som används vid klassificeringen av arbetsställningar (Arbetsmiljöverket, 2012). 

Arbetshöjd 

Föreskriften AFS 2012:2 rekommenderar b.la. lämpliga arbetshöjder för olika stora personer. 

Höjden som anses vara en lämplig arbetshöjd för både långa samt korta personer ligger på 100-

110cm ovanför mark, se Figur 4 (Arbetsmiljöverket, 2012). 

 
Figur 4: Lämpliga arbetshöjder, (Arbetsmiljöverket, 2012) 

 
Stående arbetsställningar 

Modellen för att bedöma belastningar vid stående arbetsställningar används för att urskilja de 

kritiska arbetsställningar som har inverkan på den ergonomiska belastningen. Modellen kräver 

att arbetsställningarna först identifieras. Därefter undersöks kriterierna i de olika nivåerna 

(grön, gul och röd) för att bestämma arbetsställningarnas klassificering, se Figur 5. Nivåerna 

beskriver risken för belastningsbesvär; grönt innebär låg risk, gult innebär medelhög risk, rött 

innebär hög risk. (Arbetsmiljöverket, 2012) 
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Lyft 

Vid bedömning av lyft i arbetet används två huvudfaktorer, bördans vikt och hur långt ut ifrån 

kroppen som bördans tyngdpunkt är. Bedömningen av lyft bör dock kompletteras med 

bedömningar på hur ofta det lyfts, hur länge arbetet pågår, lyfthöjd samt greppbarhet. Figur 6 

visar hur bedömning av lyft i arbetet enkelt kan göras, Grönt indikerar bra lyft och rött sämre 

lyft (Arbetsmiljöverket, 2012).  

 

 
                     Figur 6: Modell för bedömning av lyft, (Arbetsmiljöverket, 2012) 

Skjut- och dra-arbete 

Modellen för att bedöma skjut- och dra-arbete avser att arbetet sker under bra ergonomiska 

förhållanden, med det menas tvåhandsgrepp med väl utformade handtag placerade i lämplig 

höjd. Utförs arbetet med en hand eller i mindre lämplig höjd får värdena för bedömning som 

visas i Tabell 1 minskas (Arbetsmiljöverket, 2012). 

 

Kraft (N) Rött Gult Grönt 

Igångsättning >300 300-150 <150 

Kontinuerligt >200 200-100 <100 

                            Tabell 1: Modell för att bedöma skjuta- och dra-arbete, (Arbetsmiljöverket, 2012) 

3.3.5 Arbetsmiljö 

Gällande arbetsmiljö generellt talat finns arbetsmiljölagen (AML 2016:961). Syftet med denna 

lag är att förebygga olycksfall samt ohälsa i arbetet. Tanken är att i helhet uppnå en så god 

arbetsmiljö som möjligt. Denna lag användes i alla fall där en arbetstagare i en verksamhet 

utför arbete för en arbetsgivares vinning (Arbetsmiljöverket, 2017).   

 

3.4 Analys av problem 

3.4.1 QFD 

QFD är ett verktyg som framställs i produktutvecklingsprocessens tidigare faser och utnyttjas 

kontinuerligt därefter. Genom att använda QFD:n kan kundernas behov och även önskemål 

bestämmas. Dessa översätts sedan till mätbara egenskaper för att kunna utnyttjas vid framtida 

beslutsunderlag gällande konstruktionen och produktionen. QFD:n tar även hänsyn till andra 

interna och externa parter som ställer krav på produkten. 

 



21 (119) 

Ett vanligt förekommande problem är att produktutvecklaren undermedvetet vinklar 

översättningen av behoven och önskemålen. Detta beror främst på att det är svårt att förbli 

objektiv under hela processen och inte låta sina personliga värderingar ha en inverkan på 

resultatet. Dock utesluts eventuella värderingar i arbetet med översättningen inom QFD (Bark, 

QFD, 2009). 

 

3.4.2 Funktionsanalys 

En funktionsanalys grundas i de krav som ställts i kravspecifikationen. Syftet är att översätta 

kraven till funktioner hos produkten som är i utveckling. Inom analysen urskiljs tre typer av 

funktioner; huvudfunktion, underfunktion och sub-funktion. 

 

Huvudfunktionen är en funktion som en produkt måste kunna utföra. Underfunktionen är direkt 

kopplad till huvudfunktionen och är en funktion som möjliggör att huvudfunktionen kan 

utföras. Sub-funktioner är funktioner som inte har en inverkan på produktens kritiska 

funktioner utan istället kan göra produkten konkurrenskraftig på marknaden (Bark, 

Funktionsanalys, 2009). 

 

3.4.3 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen är ett styrdokument som används under hela utvecklingsarbetet i ett 

projekt. Syftet är att säkerhetsställa att slutresultatet blir framgångsrikt. Det är viktigt att ett 

omfattande förarbete genomförs för att inte utesluta kritiska aspekter. Förarbetet går ut på att 

sammanställa samtliga krav och önskemål som ställs av marknaden och kunderna. För att 

underlätta processen finns det flera metoder tillgängliga som marknadsundersökningar 

(enkäter, intervjuer) och benchmarking. Nästa steg är att översätta kraven och önskemålen till 

lämpliga produktkrav. Kravspecifikationen specificerar tydligt vad produkten måste kunna 

utföra. Därför involverar produktkraven krav gällande exempelvis miljö, ergonomi och 

utseende för att kunna förmedla en helhetsbild. 

 

I och med att kravspecifikationen används regelbundet måste granskningar och eventuella 

uppdateringar även ske regelbundet. Anledningen kan vara att marknaden ändras vilket ställer 

nya krav eller att kunden erhåller ny information. Arbetet med kravspecifikationen utförs av 

projektledaren och utformningen av specifikationen kan variera beroende på graden av 

komplexitet hos produkten (Bark, Kravspecifikation, 2009). 

 

3.5 Modulärt system/design 
Med modulära designer och system menas fristående delar som är kompatibla med varandra för 

att kunna tillåta ändringar. En modulär design tillåter enkelt ändringar, uppgraderingar samt 

reparation av enskilda delar, detta för att kunna tillhandahålla något skräddarsytt efter ett visst 

behov (Carlsson J. , 2018).  

 

3.6 Underhåll  
Underhåll av utrustning kan delas upp i två större ”läger”, dessa är vidmakthållning samt 

återställning. Dessa två sätt att underhålla utrustning används vid olika typer av tillfällen samt 

skick på utrustningen i fråga (Salonen, 2017). 

 

3.6.1 Vidmakthålla 

Med vidmakthållande underhåll på utrustning menas att det underhålls för att bibehålla ett 

kontinuerligt funktionsdugligt tillstånd. Utrustningen underhålls löpande för att se till att dess 

tänkta funktion behålls samt att haverier undviks. 
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Detta typ av underhåll kan delas upp i tillståndsbaserat underhåll samt förutbestämt underhåll. 

Vid det tillståndsbaserade underhållet kontrolleras utrustningen kontinuerligt för att upptäcka 

tecken på slitage, underhåll bokas in när det behövs. Det förutbestämda underhållet har ett fast 

schema där underhåll genomförs även fast t.ex. inga visuella spår av slitage finns. (Salonen, 

2017) 

3.6.2 Återställa 

Med återställande underhåll på utrustning menas att skicket på utrustningen inte längre är 

funktionsdugligt och måste därför återställas till en godkänd nivå. Vid återställning av 

tillståndet har utrustningen i fråga t.ex. havererat och behöver därför återställande underhåll. 

(Salonen, 2017)  

 

3.7 Standardkomponenter 

3.7.1 Växlar 

Kuggväxel 

En kuggväxel använder två eller flera axlar för att överföra vridmoment. Överföringen 

möjliggörs med hjälp av kugghjul monterade på varje axel. Det finns olika typer av kuggväxlar, 

och uppdelningen görs utifrån hur växlarnas axlar positioneras relativt varandra. Det finns axlar 

som är parallella mot varandra. Andra varianter finns där axlarna istället skärs eller korsas. 

Varje kuggväxel har en förbestämd utväxling som är beroende på kugghjulens kuggtal 

(Nationalencyklopedin, u.d.).  

 

Planetväxel 

Planetväxlar är uppbyggda av ett system av transmissionselement. Det mest förekommande 

elementet är kugghjul. Växelns kugghjul utgörs av solhjul, planethjul, planetbärare och i vissa 

fall även en ytterring. Det som är karakteristiskt för växeln är att kugghjulen alltid är i ingrepp. 

Fördelen med planetväxlar är att utväxlingen kan fås väldigt hög (Nationalencyklopedin, u.d.).  

 

3.7.2 Elmotor 

En elmotor blir inmatad med elektrisk energi och omvandlar denna till kinetisk energi. 

Huvudsakligen är elmotorn uppbygg av två delar, en roterande och en statisk del. 

Benämningarna för delarna är rotorn respektive statorn. Delarnas uppbyggnad varierar 

beroende på typen av den elektriska maskinen. Tre typer som ofta förekommer är; asynkron-, 

synkron- och likströmsmaskin. Omvandlingen av energi är möjlig då det uppkommer ett 

magnetiskt kraftfält när statorn blir tillförd ström. Detta kraftfält ger även upphov till ett till 

kraftfält i rotorn, då det har en inverkan på rotorns lindningar. Det sker en samverkan mellan de 

två kraftfälten och det resulterar sig i att både rotorn och den anslutande axeln (motoraxel) till 

rotorn kommer att börja rotera. Därmed har elektrisk energi omvandlats till kinetisk energi 

(Jernkontoret, u.d.). 

 

Asynkronmotor 

Asynkronmotorn är en växelströmsmotor och används i stor utsträckning inom industrier. 

Motorn är uppbyggd av en rotor och stator, där rotorn utgörs av en axel och rotorkropp. Med 

hjälp av induktion alstras strömmar i rotorn. Det finns asynkronmotorer som har förbestämda 

hastigheter eller flera olika hastigheter (Jernkontoret, u.d.)(Nationalencyklopedin, u.d.).  

 

Synkronmotor 

Synkronmotorn är en växelströmsmotor som i dagsläget börjar bli alltmer vanlig att använda 

inom industrier. Liksom asynkronmotorn är synkronmotorn uppbyggd av en stator och rotor. 

Synkronmotorerna kategoriseras efter magnetiseringen av rotorn. Den vanligaste typen är den 

permanentmagnetiserad rotorn, men det förekommer även elektriskt magnetiserade rotorer. 
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(Jernkontoret, u.d.). 

 

Likströmsmotor 

Likströmsmotorn är en enkel typ av elmotor och används främst till vardagligt bruk. Motorn 

tillförs med likström, till skillnad från växelströmsmotorerna, och energin blir omvandlad till 

kinetisk energi (Jernkontoret, u.d.). 

 

3.7.3 Frekvensomriktare 

Syftet med frekvensomriktaren är att justera ett drivsystems utgående effekt genom att ändra 

den ingående effektens frekvens. I dagsläget har det skett en övergång till att använda statiska 

istället för roterande frekvensomriktare (Nationalencyklopedin, u.d.). 

 

3.7.4 Rullningslager och glidlager  

Rullningslager 

Kullager 

Kullager är en del av familjen rullningslager. Det som är karakteristiskt för kullagret är att 

rullkropparna i lagret är kulor. Kullager, speciellt spårkullagret, används frekvent inom 

industrier och har många tillämpningsområden. För att bland annat erhålla en längre livslängd 

sker det en ständig utveckling av kullagret. Det finns flera olika undergrupper till kullagret, 

t.ex. spårkullager, sfäriskt kullager och axialkullager. Dessa lager är lämpliga i olika 

sammanhang beroende på deras beständighet mot olika typer av belastningar, t.ex. axialkrafter 

eller snedställningar (Nationalencyklopedin, u.d.) (Olsson, Rullningslager, u.d.).  

 

Rullager 

Rullager är också en del av familjen rullningslager. Det som är karakteristiskt för rullagret är 

rullkropparna i lagret är rullar. Rullarna kan vara utformade som antingen cylindrar eller koner. 

Det förekommer även varianter med tunnformade rullar. Undergrupperna till rullagret är t.ex. 

koniska rullager, cylindriska rullager och sfäriska rullager. Som kullagrets undergrupper är 

dessa olika typer lämpliga i olika sammanhang (Nationalencyklopedin, u.d.) (Olsson, 

Rullningslager, u.d.). 

 

Glidlager 

Glidlager saknar rullkroppar och överför istället krafter mellan två glidytor. Den ena är rörlig 

och den andra är statisk. Glidlager kategoriseras efter typen av smörjning. Det finns t.ex. lager 

som arbetar med fullfilmsmörjning eller blandsmörjning. Det finns även en variant som arbetar 

med torrfriktion. Glidlager med smörjning utsätts för minst slitage. Olika typer av lager är 

lämpliga i olika sammanhang och valet grundas ofta i kostnaden (Olsson, Glidlager, u.d.).  

 

3.7.5 Lagerspel glidlager 

Med lagerspel hos glidlager gjort att ta upp radiell last menas skillnaden mellan axelns 

diameter och lagrets invändiga diameter. Förlitar sig lagret på tillsatssmörjning är 

mellanrummet viktigt för att en oljefilm ska kunna bildas vilket gör att metall mot metall 

kontakt uppstår. Lagerspelet kan även finnas till för att ta upp geometriförändringar som 

uppstår vid temperaturväxlingar (D&E Bearings, 2018). 
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3.8 Yta och toleranser 

3.8.1 Yta 

Krav på en komponents yta kan bero på flera olika faktorer, t.ex. utseende, god passning och 

friktion.  

 

Ra-värdet vilket står för aritmetisk medelytavvikelsen Ra anger ett genomsnittligt värde för alla 

ytans avvikelser från en rak linje inom ett visst ytvärderingsområde (Sandvik Coromant, 2018), 

se Figur 7.  

 

 
                               Figur 7: Illustartion av den aritmatiska medelytavvikelsen, (Sandvik Coromant, 2018) 

Rz-värdet står för maximal profilhöjd och består av ett medelvärde från alla profilhöjder inom 

ett visst mätområde (Sandvik Coromant, 2018), se Figur 8. 

 
Figur 8: Illustration av maximal profilhöjd, (Sandvik Coromant, 2018) 

3.8.2 ISO toleranser 

ISO-toleranser är ett standardiserat toleranssystem som anger toleransens definition från en 

mängd fördefinierade värden. 

  

ISO-toleranserna består av tre olika delar som anger passningar för axlar och hål. Det första är 

delens basmått, det andra är toleransläget som anger passningstyp samt om det gäller axel eller 

hål, det sista anger noggrannhet i form av toleransgrad (Sandvik Coromant, 2018). 

 

Toleransläget anges med stora bokstäver för hål och små bokstäver för axlar, exempel på hål-

tolerans är H9 och exempel på axel-tolerans är f8 (ISO-toleranser-för-hål-och-axlar, 2012). 

 

3.9 Fästförband 

3.9.1 Skruvförband 

Skruvförband klassas som så kallade löstagbara förband då det är möjligt att ta isär förbandet 

efter montering. Ett skruvförband använder sig utav skruv för att hålla ihop något. Skruvarna 

som används i ett skruvförband ser olika ut beroende på vad applikationen är, till trä används 

träskruv och för att hålla ihop maskindelar används maskinskruv, båda typerna räknas dock 

som skruvförband. Skruven använder sig utav gängor för att antingen greppa tag i material eller 

t.ex. en mutter och på så sätt hålla något på plats (Olsson, 2015). 

 

Hållfasthetsklass  

För metriska gängor finns en standard SS-EN ISO 898–1 samt SS-EN ISO 898–2 som 

definierar hållfasthetsklasser för skruvar och muttrar.  
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Genom att använda hållfasthetsklassade skruvar och muttrar så vet man vad som kan förväntas 

från dem då värden för b.la. vilka krafter de kan överföra är angivna (Svenska nätverket för 

skruvförband).  

 

Exempel på klasser för skruvar är 8.8, 10.9 och 12.9. Den första siffran av dem två anger 1/100 

av den nominella brottgränsen för skruven i MPa.  

Den andra siffran anger förhållandet mellan den undre sträckgränsen samt den nominella 

brottgränsen, detta förhållande tas dessutom gånger tio (Svenska nätverket för skruvförband). 

 

Muttrarnas klasser anges med endast en siffra, t.ex. 8, 10, 12. Dessa siffror talar om vilken den 

högsta hållfasthetsklassen på skruv de kan paras med. En mutter klassad som 10 kan paras med 

en 10.9 skruv eller en 8.8 skruv men inte en 12.9 skruv (Svenska nätverket för skruvförband). 

 

3.9.2 Svetsförband 

Svetsförband klassas som materiella förband som är permanenta, de går inte att montera isär 

efter montering. Vid användande av svetsförband sammanfogas två delar genom att materialen 

värms tills de smälter och kan förenas till en del. Vid sammanfogningen av materialen kan även 

tillsatsmaterial användas, detta material är då likartat med grundmaterialen (Olsson, 2015). 

 

3.10 Idé- och konceptgenerering 
Under idé- och konceptgenereringsfasen tas koncept fram med hänsyn till funktionsanalysen 

som tidigare framställts. Även QFD:n och kravspecifikationen används. Flera metoder kan 

användas under denna fas, t.ex. brainstorming. Syftet med fasen är att generera många olika 

koncept för att öka sannolikheten att kundens önskemål blir mötta (Ulrich & Eppinger, Product 

Design and Development, 2008) (Bark, Idégenerering, 2009) . 

 

3.10.1 Brainstorming 

En metod som används för att generera idéer kopplade till ett identifierat problem. Första steget 

är att samtliga deltagare studerar funktionsanalysen som tidigare tagits fram. Det är viktigt att 

alla förstår analysen och vet vilken del av den som fokus ligger på. Vid själva idégenereringen 

finns det ingen begränsning i antalet idéer för deltagarna. Det kan även vara fördelaktigt att 

utföra enkla skisser till idéerna för att enklare kunna kommunicera dem. När en del idéer tagits 

fram kan man vidare utforska dem genom att kombinera dem till nya idéer. En kategorisering 

av idéerna kan genomföras för att tydligt se likheter och skillnader mellan dem. Slutligen skrivs 

en kort förklarande text till respektive idé (Bark, Idégenerering, 2009). 

 

3.11 Konceptutvärdering och konceptval 
Koncepten som tidigare tagits fram i idé- och konceptgenereringsfasen måste jämföras emot 

varandra och utvärderas. Kundbehoven och kraven från QFD:n och kravspecifikationen ligger 

till grund vid utvärderingen. Även kritiska funktioner i funktionsanalysen tas hänsyn till.  

Genom tester, t.ex. pugh´s matris, kan det koncept som uppfyller kundens önskemål mest 

identifieras under denna fas. Resterande koncept sållas bort under processen (Ulrich & 

Eppinger, Product Design and Development, 2008) (Bark, Konceptutvärdering, 2009). 

 

 

 

 

 

 



26 (119) 

Figur 9. Visar uppbyggnaden av Pugh´s 

utvärderingsmatris (Bark, Konceptutvärdering, 

2009). 

3.11.1 Pugh´s matris 

Pugh´s matris används för att utvärdera koncept som 

genererats i konceptutvecklingsfasen. Metoden tar 

hänsyn till kraven från kravspecifikationen. Inom 

projektgruppen viktas varje krav internt. För att 

utvärdera framtagna koncept väljs ett koncept som 

referens. Därefter sker en jämförelse för varje krav.  
 

Bedömningen (+/0/-) beskriver hur konceptet 

uppfyller kraven i jämförelse med referensen.  

0 innebär att det inte är någon skillnad i uppfyllelse. 

+ och – innebär bättre respektive sämre än 

referensen. I matrisens undre del redogörs antalet + 

och -. Dessutom visas både summan och den viktade summan, se Figur 9 (Bark, 

Konceptutvärdering, 2009). 

 

3.12 DFM (Design For Manufacturing) och DFA (Design For Assembly) 
DFM (Design For Manufacturing) är en designmetod som utnyttjas för att förenkla 

framställningen av en produkts komponenter. Utöver detta har metoden syftet att reducera 

kostnader kopplade till produktionen. Detta gäller för alla komponenter. 

 

DFA (Design For Assembly) är en designmetod som används för att förenkla en produkts totala 

sammanställning. Syftet med metoden är att både reducera kostnader kopplade till produktens 

sammanställning och även antalet krävda arbetsmoment för att utföra sammanställningen. 

 

Det som metoderna har gemensamt är att de skapar förutsättningar att designa produkter med 

hänsyn till kostnadseffektivitet. De har både en betoning på att bland annat reducera 

materialåtgången och arbetskostnader genom att exempelvis utnyttja standarder. Dessutom har 

metoderna en positiv inverkan på produktutvecklingscykeltiden (Sienstra). 

 

3.13 CAD 
CAD (Computer-aided Design) betyder datorstödd konstruktion. Inom datorstödd konstruktion 

används flertalet olika programvaror. Ett vanligt förekommande CAD-program är SolidWorks. 

CAD används huvudsakligen till att framställa ritningar men det kan även användas till flera 

olika sammanhang. Det sker en ständig utveckling av program för att bland annat kunna utföra 

bättre beräkningar inom t.ex. hållfasthet. Inom datorstödd konstruktion används grundelement 

(t.ex. kurvor) och mer komplexa element (t.ex. solida kroppar) för att konstruera i både 2D och 

3D (Nationalencyklopedin, u.d.). 

 

3.14 FMEA  
FMEA (failure modes and effects analysis) är ett verktyg som används innan produktionen 

påbörjats inom ett utvecklingsarbete. Metoden går ut på att systematiskt studera en 

konstruktion för att identifiera risker och även eventuella konstruktionsfel. Felens 

bakomliggande orsaker undersöks och även eventuella effekter diskuteras. Det finns 

huvudsakligen två typer av FMEA, konstruktions- och produktions-FMEA. Skillnaden är att 

konstruktions-FMEA fokuserar på produkter och kan genomföras under olika skeden i 

utvecklingsprocessen. Produktions-FMEA fokuserar istället på processer kopplade till 

tillverkningen och framställs i samband med beredningen av produktionen. 
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Fördelelen med att genomföra en omfattande FMEA är att samtliga brister dokumenteras. 

Utifrån dokumenten kan sedan brister prioriteras och lämpliga åtgärder kan sättas in (Lars, u.d.) 

 

3.15 Analysverktyg konstruktion 

3.15.1 FEM  

FEM (finita elementmetoden) är en metod som kan användas för att simulera och analysera 

datorstödda konstruktioner. FEM finns inbäddad inom flera CAD-program, som exempelvis 

SolidWorks. Metoden kräver att konstruktionen först delas upp i finita element. Typen av 

element beror på i vilken dimension analysen utförs i, trianglar (2D) och tetraedrar (3D). FEM-

analys kan användas för att lösa flera olika problem, t.ex. statiska och dynamiska 

(Nationalencyklopedin, u.d.) 

 

4 Genomförande 
4.1 Planering 
Arbetet inleddes med att förstå problemet och den existerande situationen. Därefter bestämdes 

det hur arbetet skulle gå till väga och vilken metod samt vilka verktyg som verkade lämpliga 

för arbetet. Efter detta upprättades ett Gantt-schema där alla faser med uppskattad tidsåtgång 

radades upp. Gantt-schema vilket är ett planeringsverktyg gav en pedagogisk visuellbild av 

faserna i projektet. Detta verktyg verkade lämpligt till detta arbete då fasernas följd i projektet 

blir tydligt samt vad som måste vara klart innan något annat kan påbörjas. Schemat som togs 

fram sträckte sig över vårterminen 2018, se Bilaga 11.  

 

Som kan ses i Gannt schemat innehåller det vissa justeringar som visar den faktiska 

tidsåtgången av vissa aktiviteter. En del andra aktiviteter är också ogenomförda då de 

bestämdes att inte ingå i arbetet. 

 

4.2 Tidigare examensarbeten 
Uppdragsgivaren till detta examensarbete har använts sig utav examensarbetare innan för att ta 

fram lösningar samt produkter som kan användas i de framtida modulhusfabrikerna. Detta 

betydde att rapporter samt eventuella CAD-filer från dessa arbeten kunde erhållas.  

 

Detta arbete handlar om rotationssystemet som ska rotera en väggfixtur. Väggfixturen har 

behandlats i två tidigare arbeten hos företaget. Det senare av dem två heter ”Realisering av 

väggfixtur” och är utfört av Alexander Lundvall år 2017. Lundvall behandlar i sitt arbete 

realiseringen av själva väggfixturen, arbetet användes sedan av uppdragsgivaren för att 

tillverka en väggfixtur som kunde användas vid provbyggnationer.  

 

Då detta arbete är direkt kopplat till väggfixturen lästes denna rapport för att förstå hur 

väggfixturen används samt vad som kunde tänkas påverka utvecklingen av rotationssystemet. 

 

4.3 Analys av problem 

4.3.1 QFD 

För att klargöra vad som låg av störst vikt vid utvecklingsarbetet gjordes en QFD. Med denna 

metod involveras kunderna till produkten mer och utvecklingen blir mer kundcentrerad. 

Beslutet togs att en fullständig QFD inte skulle genomföras då den tid det skulle ta mer 

behövdes till andra aktiviteter i projektet. Eftersom en kontinuerlig kontakt kunde hållas med 

uppdragsgivaren för arbetet ansågs det räcka då detta är slutkunden för arbetet.  

 



28 (119) 

För att få det mest representativa resultatet i en QFD ska alla potentiella kunder kontaktas 

direkt för att de själva ska kunna vikta kundbehoven, detta för att hålla undersökningen så 

objektiv som möjlig. Denna QFD är dock gjord enbart av projektgruppen och blir därför något 

subjektiv. Vad som är viktigast för de olika kunderna bedömdes efter vad som verkade 

rimligast. 

 

Det som ville erhållas från QFD´n var definiering av kunder och kundbehov samt viktningen av 

dessa för att bättre klargöra vad som är viktigt för vem. De framtagna kundbehoven kopplades 

även till framtagna produktegenskaper. Med denna koppling går det att se vilka egenskaper hos 

produkten som bör ligga i fokus under utvecklingsarbetet. 

 

Produktegenskaperna är tänkta att vara mätbara, även om de framtagna egenskaperna i denna 

QFD är mätbara kan det vara svårt att faktiskt utföra denna mätning eller uppskatta värdet för 

dem. QFD´n valdes att avslutas vid detta steg. Även om metoden inte slutfördes så kunde 

mycket nyttig användbar information erhållas.  

 

Kunderna listades efter vilka som skulle kunna påverkas av produkten och därmed ha åsikter 

om dess funktion och utformning. Den viktigaste kunden blir dock uppdragsgivaren 

Husmuttern AB. 

 

Totalt listades tolv kunder, sjutton kundbehov samt arton produktegenskaper. Kundbehoven 

skapades efter vad som enligt projektgruppen ansågs lämpligt samt från de samtal som förts 

med uppdragsgivaren.  

 

Viktningen av kundbehoven visade på att det viktigaste var att erhålla ett användarvänligt 

system med en robust konstruktion som går att använda på ett ergonomiskt samt säkert vis. 

Detta resultat stämde bra överens med de dialoger som förts med uppdragsgivaren. 

 

4.3.2 Funktionsanalys 

Efter genomförd QFD samt bättre förståelse för vad innebörden av det önskade 

rotationssystemet var så genomfördes en funktionsanalys, detta för att specificera de funktioner 

systemet ska innehålla samt hur viktiga de är. Analysen grundas på de samtal som förts med 

uppdragsgivaren samt den information som kunde erhållas från QFD´n. Funktionsanalysen kan 

ses i sin helhet i Bilaga 5. 

 

De funktioner som listades delades upp i tre kategorier för att underlätta tolkningen av dem, 

detta för att rotationssystemet består av flera delsystem. En kategori användes för 

rotationssystemets drivsystem, en för styrsystemet, en för stöden samt en för låsning av 

väggfixturen i arbetslägena. I varje kategori definierades en huvudfunktion vilket är den 

uppgift som måste kunna genomföras. 

 

De övriga funktionerna som togs fram noterades som antigen nödvändiga eller önskvärda 

funktioner. Denna kategorisering beroende på om funktionen ansågs viktigt för att uppfylla 

uppdragsgivarens behov eller om det inte var lika kritiskt att uppfylla.  

 

4.3.3 Kravspecifikation rotationssystem 

Utifrån den erhållna informationen från QFD´n samt funktionsanalysen togs en 

kravspecifikation fram. Här sågs det till att samtliga väsentliga funktioner för rotationssystemet 

översattes till mer definierade krav.  
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Kravspecifikationen används sedan vid det fortsatta arbetet för att säkerställa projektets 

riktning. Genom att kontinuerligt gå tillbaka och ställa upp arbetet mot kravspecifikationen kan 

det säkerställas att inga viktiga krav bortses ifrån. 

 

Nedan listas den genomförda kravspecifikationen. 

 

Marknadskrav 

• Rotationssystemet skall användas av Husmuttern AB vid byggnation av modulhus i 

microfabrikerna. 

• Ett exemplar av rotationssystemet skall i första hand tillverkas, flertalet system skall 

dock på Husmutterns önskan kunna tas fram.  

Produktkrav 
Funktionella krav 

• Rotationssystemet skall kunna rotera en väggfixtur från Husmuttern AB 

• Rotationssystemet skall kunna positionera väggfixturen i de tre önskade arbetslägena 

• Rotationssystemet skall innehålla stödben som stabiliserar väggfixturen i de 

horisontella arbetslägena. 

• Rotationssystemet skall innehålla låsfunktion för det vertikala arbetsläget 

• Rotationssystemet skall erhålla godtagbara säkerhetsfaktorer mot plasticering på 

samtliga ingående komponenter.  
Icke-funktionella krav 

• En rotation på 180grader av en väggfixtur skall ta cirka 30 sekunder 

• Rotationssystemet skall utstråla tillförlitlighet med sin konstruktion 

• Rotationssystemet skall kunna användas i olika klimat 

• Rotationssystemet skall använda sig utav standardiserade materialdimensioner så gott 

det går. 

• Rotationssystemet skall använda standardkomponenter till så stor grad som möjligt. 

• Rotationssystemet skall kunna delvis demonteras för att möjliggöra transport 

• Rotationssystemet ska kunna anpassas till att fungera med andra typer av fixturer från 

Husmuttern AB 

• Rotationssystemet skall erhålla en så modulär design som möjligt. 

Lagkrav 

• Rotationssystemet skall uppfylla de krav som ställs för att erhålla CE-märkning. 

• Riskanalys skall vara genomförd på Rotationssystemet. 

Användarvänlighet 

Rotationssystemet skall bygga på få samt enkla moment. I kombination med tydliga visuella 

instruktioner samt en snabb genomgång så ska arbetsprocessen vara överkomlig att genomföra 

utan problem för de flesta individer.   

Kapacitet 

Systemet ska utformas så att två och endast två medarbetare kan manövrera det. Detta grundas i 

de krav som finns på själva väggfixturen vilket detta rotationssystem är tänkt att samspela med. 

Arbetet i väggfixturen ska utföras av två personer för att undvika slitage på kroppen vid tunga 

lyft. 

Säkerhet 

Arbetet som genomförs i rotationssystemet närhet ska kunna utföras på ett så riskfritt sätt som 

möjligt. Montörer från Husmuttern AB kommer bära byggmaterial till samt runt omkring 

väggfixturen. Denna rörelse runt omkring rotationssystemet med tunga föremål innebär att inga 

utstickande låga föremål får existera då detta utgör en risk för fall. Skarpa hörn eller liknande 

som går att fastna i eller skada sig på får icke heller existera då det utgör en risk för 

montörerna.  
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Konstruktionslösningar vilket kan medföra klämrisker ska undvikas till så god mån som 

möjligt, detta kan dock ej elimineras helt och hållet. 

 

Rotationssystemet ska kapslas in så gott det går för att skydda montörerna under arbetet, det 

ska inte heller vara möjligt för montörerna att utföra ”lagning” på något vid ett eventuellt 

haveri, då ska platsansvarig kallas in för bedömning.  

 

Under arbetscykeln, d.v.s. rotation ska ingen montör befinna sig i rotationssystemets närhet. 

Rotationssystemet ska inte kunna köras utan att två personer styr det. Styrsystemet ska vara så 

enkelt samt felsäkert utformat så det endast går att positionera fixturen i tre förbestämda lägen. 

Det är även viktigt att omgivningen är väl medveten om att systemet körs, ingen ska kunna 

missa att systemet körs. Nödstopp måste finnas. 

Underhållbarhet 

Majoriteten av systemets rörliga delar ska vara inkapslade men ändå synliga för att minska 

klämrisk samt underlätta kontinuerliga visuella inspektioner. En genomgående service kan ske 

med 1-2 års intervall (tidsbaserat underhåll), detta underhåll genomförs lämpligtvis av extern 

part, alltså behöver inte dessa punkter vara tillgängliga för Husmutterns montörer. Lättare 

underhåll som t.ex. smörjning av lagringar kan ske på veckobasis av Husmutterns montörer, 

alltså bör dessa punkter vara lättåtkomliga. Konstruktionen ska vara anpassad så att vissa 

huvudkomponenter kan bytas ut med viss enkelhet.  

Tillgänglighet 

Den genomgående servicen kan genomföras när systemet inte är i drift, d.v.s. efter arbetstid för 

husmutterns montörer. Det kontinuerliga lättare underhållet kan ske på arbetstid av husmutterns 

montörer. Systemet ska annars alltid vara tillgängligt för drift under arbetstid. Eventuella 

övriga underhåll planeras in när systemet ändå inte är i drift (om detta är möjligt).   

Dokumentation 

Instruktions- samt monteringsmanual skall finnas för systemet innan användning av det inleds. 

Anvisningar för underhåll ska även det finnas. 

Ritningsunderlag  

Ritningsunderlag skall finnas för samtliga ingående komponenter i rotationssystemet som är 

framtagna till denna applikation. 

Leveransvillkor 

Projektrapport med inkluderat ritningsunderlag på det utförda arbetet lämnas innan 

vårterminens slut 2018 till handledare och examinator på Mälardalens högskola samt till 

uppdragsgivaren Husmuttern AB. CAD-filer lämnas över på förfrågan. 

 

(Kravspecifikation.se, 2018) 

 

4.4 Idégenerering  
Med det genomförda förarbetet kunde idégenerering inledas. Idéer togs fram för att dels lösa 

problemet med hur fixturen fysiskt sett skulle roteras samt hur konstruktionens utformning 

skulle kunna vara. Konstruktionens utformning delas upp i arbetsstöd samt huvudstöd, vidare 

förklaring av detta sker i avsnitt 4.4.3. Idegenereringen används för att innan 

konceptgenereringen ha en stabilare grund att stå på när lösningarna görs mer konkreta i form 

av koncept. 
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4.4.1 Lösningar för rotation 

Följande möjliga lösningar för att rotera väggfixturen genererades i en brainstorming stund.  

 

1. Travers i taket - fixturen lyfts med vajrar från en elektrisk travers i fabrikstaket, den 

måste sedan på något sätt roteras runt så att undersidan blir tillgänglig.  

2. Handkraft, mekanisk lösning – fixturen står på stöd och roteras runt en på fixturen fast 

punkt med hjälp av handkraft 

3. Motoriserad rotation – fixturen står på stöd och roteras runt en på fixturen fast punkt 

med hjälp av en motoriserad lösning, växlar, kedjor, axlar o.s.v. 

4. Truck – fixturen ligger på stöd och roteras runt på något sätt genom att lyfta den med 

en truck. 

 

4.4.2 Val av lösning för rotation 

Beslutet om val av möjlighet till rotation grundas dels på tidigare studier inom området men 

även på en egen bedömning av som verkar rimligast. Den egna bedömningen överensstämmer 

dessutom med det förslaget på lösning som togs fram i tidigare arbete kring detta 

rotationssystem (Lundvall, 2017).  

 

Lösning ett går bort eftersom lösningen medför farliga lyft samt kräver att fabrikslokalen där 

rotationssystemet används är utrustad med en travers. Lösning två har undersökts i tidigare 

arbete av (Lundvall, 2017) där det kommits fram till att det inte är möjligt med den tyngd och 

de dimensioner som fixturen har, kraven på säkerhet sätter dessutom stopp för denna lösning. 

Lösning fyra involverar farliga moment med en truck vilket gör så att denna lösning inte heller 

fungerar. Detta lämnar kvar lösning tre vilket innebär en motoriserad lösning.  

 

Vid den inledande dialogen med Husmuttern AB så var en motoriserad lösning det som 

önskades från företagets sida, denna undersökning av andra lösningar gjordes för att helt enkelt 

för att utforska vilka möjligheter som fanns.  

Att detta var den önskade lösningen från företagets sida är dessutom anledningen till varför 

ingen utförlig utvärdering av de möjliga lösningarna genomfördes. Den slutgiltiga lösningen 

för rotation av fixturen är en motoriserad lösning med hjälp utav en elmotor. 

 

4.4.3 lösningar för stöd 

Följande möjliga lösningar nedan för stöd genererades i en brainstorming stund. Lösningarna är 

märkta interna eller externa. Denna markering talar enbart om ifall lösningen ifråga innebär 

något som monteras direkt på fixturen (interna) eller om det är något som inte sitter ihop med 

fixturen (externa). Lösningarna är dessutom uppdelade i huvudstöd och arbetsstöd. 

Huvudstöden har som uppgift att innehålla rotationsfunktionen. Det är alltså på huvudstöden 

som den motoriserade lösningen monteras, det är även dessa stöd som stödjer hela fixturens 

tyngd vid rotation. Arbetsstöden är tänkta att stödja fixturen under monteringsarbetet, dessa 

stöd är alltså inte inblandade i själva rotationen av väggfixturen. 

Arbetsstöd: 

1. Fasta stöd bultade i golvet (externa) 

2. Fällbara stöd som sitter på fixturen (interna) 

3. Stöd på hjul, kan rullas iväg (externa) 

4. Stöd på golvet, ej fastbultade, flyttbara, utan hjul (externa) 

5. Stöd som hakas på efter rotation (externa)  

6. Stöd som roterar fritt, dvs alltid hänger lodrätt förhållande till golvet, håller sig 

vinkelrätt mot underlaget. (internt) 
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Huvudstöd: 

7. Fast rektangulär ram med fackverkskonstruktion bultad i golvet, ramen fungerar 

både som huvudstöd och arbetsstöd. (längd på ram = avstånd från kant till 

rotationspunkt * 2) förflyttar rotationspunkten med hjälp av en platta på fixturen. 

(interna/externa) 

8. Fast fackverksram, behöver kompletteras med arbetsstöd. (externa) 

4.4.4 Val av lösning för stöd  

För att utvärdera de genererade lösningarna så används en För- och nackdelstabell med 

kommentarer om åtgärder gällande de nackdelar som kunde identifieras, se Bilaga 1. 

 

Helhetslösningarna som efter utvärdering verkade mest lovande att ta vidare till 

konceptgenereringen listas i Tabell 2. Helhetslösningarna är kombinationer av både arbetsstöd 

samt huvudstöd. 

 

Valda helhetslösningar att 

vidareutveckla: 
Arbetsstöd: Huvudstöd: 

A 1 8 

B 2 8 

C 4 8 

D 7 
Tabell 2: Valda helhetslösningar att vidareutveckla efter utvärdering. 

4.5 Konceptgenerering 

4.5.1 Framtagning av grundkoncept för mest lovande lösningar 

Från de fyra helhetslösningarna togs fyra grundkoncept fram, dessa illustreras i Bilaga 2. 

Grundkoncepten är enbart ytligt beskrivna, tillräckligt för att kunna välja spår för den fortsatta 

utvecklingen. 

 

Koncept A: Fastbultade arbetsstöd med huvudstöd i fackverkskonstruktion. 

 

Koncept B: Fällbara arbetsstöd monterade på fixturen med huvudstöd i fackverkskonstruktion 

 

Koncept C: Flyttbara arbetsstöd med huvudstöd i fackverkskonstruktion 

 

Koncept D: Fast rektangulär ram i fackverkskonstruktion som innehåller både arbetsstöd och 

huvudstöd. 

 

4.6 Utvärdering och val av grundkoncept 
Utifrån de genererade grundkoncepten kunde en konceptutvärdering utföras för att hitta det 

alternativ som mötte kraven bäst. Först ställdes koncepten A-D gentemot, se Tabell 2, 

kravspecifikationen och funktionsanalysen för att se graden av överstämmelse mellan dem. 

Därefter utvecklades respektive lösning ytterligare genom att identifiera åtgärder för praktiska 

problem på detaljnivå. Regelbunden avstämning skedde med Husmuttern. Idéer och tankar 

kommunicerades med omedelbar respons. Utvecklingsarbetet blev därför iterativt. Under 

arbetet utnyttjades för- och nackdelsanalysen, se bilaga 1, åter igen för att säkerställa att 

tidigare observationer och tankar inte exkluderats.  
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Figur 11. Visar en tidig skiss på koncept 1. 

Figur 10. Visar det nya konceptet i ett tidigt 

stadie. 

Marknadsundersökningar gjordes för att undersöka om standardkomponenter kunde användas i 

lösningarna. I konsultation med handledare kunde konstruktionsvalen även diskuteras och 

utvärderas.  

 

Helhetslösningarna som vidareutvecklats rangordnades 

efter komplexitet; konstruktionsmässigt, 

tillverkningsmässigt, kostnad och hantering. Dessutom 

testades lösningarna mot QFD:n. Resultatet blev att 

lösningarna inte till fullo tillgodosåg kundbehoven. Det 

medförde att beslutet togs att generera ett till koncept.  

Vid den sista konceptgenereringen hämtades inspiration 

från tidiga koncept och lösningarna kombinerades. 

Konceptet för stöden blev tillslut: arbetsstöd integrerade 

med huvudstöd, se Figur 10. Internt bestämdes detta 

koncept som mest lovande, och ett fullständigt beslutsunderlag levererades till Husmuttern. 

Konceptvalet gjordes av VD:n på Husmuttern. 

 

4.7 Vidareutveckling av grundkoncept 
Under vidareutvecklingen av valt grundkoncept erhölls 

ny information från uppdragsgivaren angående 

väggfixturen. Konstruktionen för den existerande 

väggfixturfixtur som baserats på tidigare 

examensarbete av (Lundvall, 2017) skulle inte längre 

användas då en ny konstruktion tagits fram.  

Skillnaden mellan den ursprungliga och den nya 

väggfixturen skulle bli utformningen på ramen och en 

ökning i vikt. Dimensionerna för den nya väggfixturen 

ändrades inte problematiskt mycket dock så kunde inte 

längre moment- samt viktberäkningar användas från 

tidigare examensarbete, de existerande CAD-filerna 

blev dessutom nu förlegade.  Kommunikation med Husmuttern och även ansvarig student för 

utvecklingen av den nya väggfixturen var nödvändig för att föra arbetet vidare. Väggfixturen 

kan ses i Bilaga 7. 

 

Viktökningen skulle medföra större påfrestningar på rotationssystemets ramverk samt växel än 

vad som innan antagits då väggfixturens massa uppskattningsvis skulle öka med en faktor 2.  

Beslutet togs vid detta tillfälle att väggfixturen ska kunna ligga i jämvikt i de horisontella 

lägena, detta för att minska påfrestningen för ramverket. Detta blev utgångspunkten för 

vidareutvecklingen av grundkonceptet som tidigare valts. Vid vidareutvecklingen tog 

projektgruppen även hänsyn till för- och nackdelsanalysen och koncepten B och D, se bilaga 1 

och 4.5.1. För att minska påfrestningarna på rotationssystemet låg fokus på att generera 

koncept som baserades på flyttbara arbetsstöd. 

 

Brainstorming utfördes och slutligen framtogs två koncept som uppfattades genomförbara. 

Koncept 1 var ett stöd som skulle kunna dras ut från huvudstödet (parallell med fixturen), se 

Figur 11. För att stödet ska kunna utnyttjas krävs det att en ytterligare anordning konstrueras 

och fästs på fixturen. 
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Figur 12. Visar tidig modell av koncept 2 i 

Solidworks. 

Principen för koncept 2 var istället att använda ett 

tillräckligt starkt gångjärn och industrihjul för att vrida 

stödet till rätt plats, se Figur 12. När stödet inte 

används hålls den på plats vid huvudstödens 

yttersidor. Vid detta koncept krävs det inga extra 

konstruktioner på fixturen då stödet kan positioneras 

direkt under fixturen.  

 

Både koncepten innebär att det finns två stöd på 

vardera sida av fixturen. Det är alltid en från varje sida 

som är bruk. Koncepten bygger 

även på ett säkert användande då stöden kan 

positioneras innan rotationen av fixturen har påbörjats.  

 

För att bestämma vilket koncept som skulle användas utnyttjades Pugh´s matris, se Tabell 3. 

Som referens användes den första versionen av koncept som genererades under konceptvalet, 

se Figur 10. 

 

 

 

Utifrån Pugh´s matris bestämdes det internt att koncept 2 var mest lovande. Valet grundades på 

att det går att använda standardkomponenter och att produktionen underlättas. Koncept 1 

sållades bort för att det krävdes modifieringar på fixturen. Dock fick delar av koncept 2 avslag 

från Husmuttern. Problemet blev den höga kostnaden för hjulen (totalt 12). Därför 

vidareutvecklades konceptet ytterligare.  

 

 

Krav Kravvikt Koncept 

Referens 1 2 

Vara utfällbar 3 0 0 0 

Kräver ej 

modifiering av fixtur 

3 0 -1 0 

Enkelt användande  2 0 0 0 

Låg arbetsbelastning 2 0 0 0 

Få arbetsmoment 2 0 0 0 

Tåla belastning 3 0 0 0 

Använda 

standardkomponenter 

2 0 -1 +1 

Vara säker 3 0 0 0 

Öka synintrycket 1 0 0 0 

Underlätta 

produktion 

2 0 -1 +1 

Underlätta montering 2 0 -1 0 

Antal + 0 0 2 

Antal - 0 4 0 

Summa 0 -4 2 

Viktad summa 0 -9 4 
Tabell 3. Visar Pugh´s matris för val av koncept. 
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Figur 13. Visar det slutgiltiga konceptet 

för stöden. 

Vid den slutgiltiga utvecklingen av koncept 2 utnyttjades 

principer kring DFM och DFA, se 3.12. För att förbättra 

konceptet var fokus på att bland annat; utveckla huvud- och 

arbetsstöd med så få komponenter som möjligt, undersöka 

om fler standardkomponenter kunde användas, erhålla en 

modulär design och se över typen av fästförband för att 

underlätta underhåll. 

 

Konceptet som framtogs hade enbart ett hjul per stöd, se 

Figur 13. Hjulens syfte var att underlätta positioneringen av 

stödet och inte ta upp några tryckkrafter från fixturen. Vid 

belastning av fixturen blir stödet även stumt. Detta koncept 

kräver att stödet är dubbelledad, vilket utesluter användandet 

av gångjärn. Gångjärnen riskerar att plastiskt deformeras när 

stöden belastas. Istället valdes lagringar att användas. 

 

4.7.1 Definiera delsystem 

Vid denna fas i konceptutvecklandet delades Rotationssystemet upp i de olika delsystem som 

det skulle komma att innehålla. Uppdelningen förenklar det fortsatta arbetet då det blir mer 

tydligt vilka olika deluppgifter som ska genomföras i arbetet.  

Definieringen av delsystemen gör det även tydligt vad Rotationssystemet innehåller för olika 

komponenter som behöver konstrueras eller väljas från ett standardsortiment.  

 

Delsystemen listas med en rubrik samt en kort beskrivande text gällande dess funktion i 

Rotationssystemet. 

 

Växel, motor samt hållbroms 

Detta delsystem har som uppgift att rotera väggfixturen samt hålla den fixerad när drift ej 

önskas. Växeln omvandlar det höga varvtalet med lågt vridmoment från motorn till ett lågt 

varvtal med högt vridmoment som roterar väggfixturen. Hållbromsen fixerar väggfixturen när 

motorn ej är i drift och är den primära lösningen att förhindra oönskad rotation under 

montagearbete.  

 

Lagring i rotationspunkt 

Lagringen har som uppgift att stödja fixturen både vid rotation samt stillastående, lagringen är 

placerad i rotationspunkten på den sidan utan motor och växel.  

 

Låsningsmekanism för vertikalt läge 

Låsningsmekanismen har som uppgift att skapa ytterligare en säkerhet vid arbete med 

väggfixturen i vertikalt läge. Låsningsmekanismen blir en sekundär lösning för att förhindra 

oönskad rotation av väggfixturen vid montagearbete. Hållbromsen är den primära lösningen. 

 

Huvudstöd 

Huvudstöden ska tillsammans kunna stödja hela väggfixturens vikt i de två rotationspunkterna. 

Huvudstöden är placerade på båda sidor om väggfixturen och tillhandahåller fästpunkt för 

växel såväl som lager. 
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Svängarmar med stödben 

Stödbenen som sitter på svängarmar används för att stödja väggfixturen vid montagearbete i 

horisontellt läge. Då de inte används ska de kunna svängas undan för att underlätta arbetet 

kring väggfixturen. 

 

Styrsystem 

Styrsystemets uppgift i rotationssystemet är att göra det möjligt för en montörerna att styra 

rotationen av väggfixturen. Hjärnan till motorn samt växeln blir en frekvensomriktare, det är 

via denna som varvtalet samt rotationsriktning på motorn kan styras.  

Frekvensomriktaren kompletteras med knappar på en kontrollpanel samt eventuella läges-

givare för att skapa ett styrsystem. 

 

4.8 Detaljutveckling av konstruktion med föreskrifter som grund 
Efter det slutgiltiga konceptvalet samt definieringen av rotationssystemets olika ingående 

delsystem var det dags att börja utvecklingen på detaljnivå utav rotationssystemet.  

 

Detta rotationssystem klassas som en maskin och ska därför utformas enligt föreskriften (AFS 

2008:3). Denna föreskrift behandlar maskiner som ska släppas ut på marknaden och är ett 

måste att följa för att erhålla CE-märkning. Rotationssystemet kommer utformas med hänsyn 

till säkerhet, både på själva konstruktionen samt användandet av systemet.  

 

Detta arbete tar dock inte till fullo hänsyn till (AFS 2008:3) och därmed inte heller CE-

märkning då syftet är att ta fram ett konkret förslag på ett rotationssystem och inte följa alla 

regler för en helt färdig produkt. Genom utvecklingsarbetet är dock tankesättet att 

konstruktionsförslaget med lätthet ska kunna CE-märkas då det av uppdragsgivaren väljs att 

realiseras. 

 

Då detta är en maskin som kommer användas av människor följs speciella rekommendationer 

gällande belastningsergonomi, detta för att försäkra om en ergonomisk arbetsprocess för 

uppdragsgivarens montörer.  

 

En av de mest fundamentala rekommendationerna är arbetshöjden. Eftersom väggfixturen i de 

horisontella lägena bör vara på en lämplig arbetshöjd får detta även styra dimensionerna på 

rotationssystemet. Höjden väljs till 1100mm vilket är inom det rekommenderade området enligt 

föreskriften (AFS 2012:2), se avsnitt 3.3.4. Höjden sätts i den övre delen av spannet för att 

kunna hålla rotationspunkten så nära masscentrum som möjligt. För att behålla samma 

arbetshöjd i de båda horisontella arbetslägena behöver även rotationspunkten sitta på mitten av 

väggfixturen (mitten av fixturens tjocklek). 

 

Med arbetshöjd bestämd samt föreskrifternas inverkan på konstruktionens utformning klargjord 

så går arbetet vidare med beräkningar i nästa avsnitt. Arbetshöjden behövde bestämmas i detta 

stadie då rotationspunktens placering måste vara känd till bl.a. momentberäkningarna. 

 

4.9 Lastfall och momentberäkningar 

4.9.1 Lastfall 

För att kunna utföra beräkningar på konstruktionens hållfasthet i rotationssystemet måste först 

lastfallen som den kommer utsätts för definieras. Detta moment utförs i samråd med 

uppdragsgivaren då det är denne som vet hur rotationssystemet kommer att användas i 

framtiden.  
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Figur 14. Visar fixturen och punkter. 

Rotationssystemet ska rotera väggfixturen mellan tre olika lägen, från horisontellt läge till 

vertikalt läge och sedan ner till det andra horisontella läget. Det är endast vid dessa tre lägen 

som väggfixturen planeras stå still och arbete kommer att utföras i den. 

 

Väggfixturen som detta rotationssystem är tänkt att samspela med är i dagsläget inte tillverkad, 

detta medför att uppgifter angående vikter på både väggfixturen samt de väggar som planeras 

byggas i den endast är uppskattningar. Uppskattningarna är gjorda så gott det går med den 

information som finns tillgänglig, dock är de för säkerhetsskull något överskattade. Hur dessa 

uppskattade värden togs fram kan ses i bilaga 3.  

 

Den exakta placeringen av tyngdpunkten i väggfixturen plus vägg är i beräkningsstadiet inte 

känt. Det som dock är känt är att tyngdpunktens placering på den totala roterande massan 

kommer att skifta något under byggnation av en vägg.  

Då väggen byggs ihop halvvägs från ena sidan av väggfixturen och roteras 180grader för att 

färdigställas så vet man att den roterande massan samt tyngdpunktens placering inte är den 

samma under hela arbetsprocessen. Ytterligare en faktor som påverkar tyngdpunktens placering 

på den roterande massan är ifall väggen skulle innehålla fönster alternativ dörr. 

 

För att utföra en användbar beräkning på dessa osäkra parametrarna kommer antagandet göras 

att tyngdpunkten för den roterande massan är centrerad mitt i väggfixturen.  

För att ändå undersöka vad som kan ske vid en skiftande tyngdpunkt kommer även 

kontrollberäkning ske vid utsatta gränsvärden för tyngdpunkten i x samt y-led. Vikten på 

väggfixturen plus vägg kommer dock behållas lika för de olika fallen.  

 

Vid de horisontella lägena antas momentet i rotationspunkten vara som maximalt, detta då det 

är här hävarmen i x-led för massan blir som störst. Vid de horisontella lägena kommer stödben 

användas för att avbelasta väggfixturen, avbelastning är dock inget som tas med i 

beräkningarna. Denna förenkling bidrar till att hålla stödbenen som ytterligare en form av 

säkerhet istället för en kritisk komponent som absolut måste användas. 

 

Vid det vertikala läget kommer momentet vara som minst, detta eftersom tyngdpunkten på 

massan antas ligga direkt ovanför eller nästintill ovanför rotationspunkten.  

 

Skjuvkraften på lageraxeln antas vara densamma i både det horisontella samt vertikala läget, 

detta då denna axel ej skall överföra ett moment. Skjuvkraft i axeln uppstår mellan lagringen 

och infästning på väggfixturen.  Växeln infästning mot väggfixturen kommer utsättas för 

liknande belastning som lageraxeln, dock ska det i denna infästning även överföras ett moment 

för att rotera runt väggfixturen. 

 

4.9.2 Momentberäkning  

Momentberäkningarna förutsätter att fixturen 

enbart utsätts för tryckkrafter vid fixturens 

rotationspunkt P och av tyngdkraften. Fixturen är 

i detta tillstånd inte i jämvikt. Vridmomentet kring 

P är det moment som måste överstigas (i motsatt 

riktning) för att kunna vrida fixturen. 

Beräkningarna används som underlag vid 

dimensionering av växel, motor och broms.  
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Figur 15. Visar friläggning av väggfixtur. 

Figur 16. Visar fixturen i 

vertikalt läge. 

Punkten P antas vara friktionsfri ledad. Innebörden och vad det har för inverkan på resultatet 

kommer redogöras senare. Ur ett säkerhetsperspektiv är det viktigt att ha en hög 

säkerhetsfaktor då beräkningarna enbart är uppskattningar. 

 

Tyngdpunkten uppskattas vara centrerad i fixturens mitt, punkt A (även med vägg). Massan för 

fixturen och väggen är 1600 kg. En analys kring tyngdpunktens inverkan på momentet i de 

olika lastfallen kommer att genomföras för att kunna identifiera extremfall. Punkten A används 

som referens till punkterna B-I som tillförts i ett område, se Figur 14. Området är 150 mm * 

100 mm. Analysen kan bland annat användas av Husmuttern till vidareutvecklingen av 

fixturen. 

 

4.9.2.1 Lastfall 1 (horisontellt läge) 

Innan beräkningarna utförs friläggs fixturen, se Figur 15. 

Kraften Fp kommer från huvudstödet, men har ingen 

inverkan på momentet kring P. Ansätter positiv riktning på 

momentet medsols. Momentet kring punkten P om 

tyngdpunkten är i punkten A (Bark, Maskinelement 

Formelsamling PPU207, 2016): 

 

𝑀𝑝 = 𝑚𝑔 ∗ 659.5 =  1600 ∗ 9.82 ∗ 0.6595
=  10362.064 𝑁𝑚 

 

Momentet räknas på liknande sätt vid punkterna B-I. Det är enbart hävarmen som ändras. 

Beräkningarna visar att ju längre hävarmen blir desto större blir momentet, se Tabell 4. 

 

 
Tabell 4. Visar momentet kring punkten P i lastfall 1. 

4.9.2.2 Lastfall 2 (vertikalt läge) 

Beräkningarna i lastfall 2 utförs på samma sätt som i lastfall 1. Dock blir 

vridmomentet 0 kring punkten P om tyngdpunkten är placerad i punkterna A, 

E eller I, eftersom kraftens verkningslinje går igenom punkterna, se Figur 16. 

Momentet kring punkten P om tyngdpunkten är i punkterna F, G eller H 

beräknas enligt följande (Bark, Maskinelement Formelsamling PPU207, 

2016): 

 

𝑀𝑝 = 𝑚𝑔 ∗ 0.050 = 1600 ∗ 9.82 ∗ 0.050 = 785.6 𝑁𝑚 

 

Momentet har samma storlek om tyngdpunkten är i punkterna B, C och D, 

men har inte samma riktning (negativt moment), se Tabell 5. Resultatet 

blir inverterat om fixturen vrids från andra hållet. 

 

 

 A B C D E  F G H I 

M

p 

10362.0

64 Nm 

11540.4

64 Nm 

10362.0

64 Nm 

9183.6

64 Nm 

9183.6

64 Nm 

9183.6

64 Nm 

10362.0

64 Nm 

11540.4

64 Nm 

11540.4

64 Nm 

 A B C D E  F G H I 

Mp 0 Nm -785.6 

Nm 

-785.6 

Nm 

-785.6 

Nm 

0 Nm 785.6 

Nm 

785.6 

Nm 

785.6 

Nm 

0 Nm 

Tabell 5. Visar momentet kring punkten P i lastfall 2. 
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Figur 17. Visar väggfixturen vid vridning. 

Figur 18. Visar triangeln 

för beräkning av hävarm. 

4.9.2.3 Lastfall 3 (horisontellt läge med 180° vridning) 

Beräkningarna i lastfall 3 utförs på samma sätt som tidigare. Momentet kommer att ha samma 

storlek som i lastfall 1. Dock i motsatt riktning (negativt moment), se Tabell 6. 

 

 A B C D E  F G H I 

M

p 

-

10362.0

64 Nm 

-

11540.4

64 Nm 

-

10362.0

64 Nm 

-

9183.6

64 Nm 

-

9183.6

64 Nm 

-

9183.6

64 Nm 

-

10362.0

64 Nm 

-

11540.4

64 Nm 

-

11540.4

64 Nm 
Tabell 6. Visar momentet kring punkten P i lastfall 3. 

4.9.2.4 Lastfall 4 (vridning) 

Beräkningarna av momentet i lastfall 4 utförs med hjälp av 

trigonometri. Under vridningen antas vinkeln α variera mellan 

0 till π/2 (horisontellt läge till vertikalt läge), se Figur 17. X är 

hävarmen till P som är vinkelrät mot tyngdkraften och Y är 

avståndet mellan P och tyngdpunkten, se Figur 18. Momentet 

beror på vinkeln α och kan uttryckas på följande sätt om 

tyngdpunkten är i punkterna A, E eller I (Bark, 

Maskinelement Formelsamling PPU207, 2016): 

 

𝑀𝑝(α) = 𝑚𝑔 ∗ 𝑋 = 𝑚𝑔 ∗ 𝑌 ∗ cos (α) 
 

Momentets gränsvärden bestäms för att få en förståelse kring 

hur det ändras när vinkeln α går mot 0 respektive π/2 (precis 

innan fixturen når sitt horisontella respektive vertikala läge): 

 
𝑙𝑖𝑚
𝛼→0
 𝑀𝑝(α) = 𝑚𝑔 ∗ 𝑌 

𝑙𝑖𝑚
𝛼→
𝜋
2

 𝑀𝑝(α) = 0 

 

Det noteras att momentet blir som störst när vinkeln α går mot 0. Dessutom när 

tyngdpunkten är i I eftersom hävarmen X blir som störst då (i förhållande till A 

och E). Det maximala momentet har då samma storlek som i lastfall 1, 

11540.464 Nm. I praktiken kan momentet bli större/mindre under vridningen 

när fixturen passerar lastfall 2. Det beror på om väggen innehåller ett fönster 

eller dörr. 

 

Om tyngdpunkten är i punkten B, C, D, F, G eller H ändras uttrycket för 

momentet. Det blir en annan vinkel, β, mellan punkten P och tyngdpunkten. 

Det ökar komplexiteten i beräkningarna. Vinkeln β är beroende av vinkeln α. Momentet kan 

uttryckas på följande sätt: 

 

𝑀𝑝(β(α)) = 𝑚𝑔 ∗ 𝑋 = 𝑚𝑔 ∗ 𝑌 ∗ cos (β(α))  
 

Gränsvärdet blir som innan och momentet är störst när vinkeln β går mot 0. Maximalt moment 

erhålls i punkten H för att hävarmen X blir störst då. Om fixturen vrids åt andra hållet blir 

resultatet inverterat och det maximala momentet fås istället då om tyngdpunkten är i punkten 

B. 
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4.9.2.5 Slutsats 

Om axeln i punkten P antas vara friktionsfri ledad innebär det att den inte tar upp något 

moment. Det medför att extremfallet blir lastfall 1 och 3. Det maximala momentet är då 

10362.064 Nm. Om man tar hänsyn till att den inte är friktionsfri ledad kommer extremfallet 

bli lastfall 4. Det beror på att momentet som måste överstigas är både det som beräknats i 

lastfall 1 och 3, och även det i leden. Dock antas momentet i leden vara marginellt liten.  

För att minska belastningen hos rotationssystemet är det fördelaktigt om fixturens tyngdpunkt 

är nära punkterna D, E eller F. 

 

4.10 Dimensionering 
Detta avsnitt innehåller dimensionering av standardkomponenter samt tar upp kraven som ställs 

i samband med användandet av dem. 

 

4.10.1 Dimensionering av lagring i rotationspunkt 

I detta rotationssystem utsätts lagret i rotationspunken för kraft i radiell led, krafterna i axiell 

led antas vara så små att de blir försumbara. Systemet ska roteras med låga varvtal, ca 0,5 

varv/minut, eller 
1

60
 rad/s. Stillastående under längre perioder kommer även att ske, detta är dels 

tiden då montering i fixturen sker men även den tid som inte är arbetstid för montörerna, t.ex. 

röda dagar. 

 

Till detta system lämpar sig någon typ utav rullager eller glidlager. Anledningen till att ett 

spårkulager inte tas med som ett alternativ är att risken för permanent deformationer i 

lagerbanorna blir högre, detta eftersom kulorna jämfört med en cylinder ger mindre kontaktyta. 

(SKF, 2014)  

 

För att ta upp eventuella snedställningar kan även ett sfäriskt utförande vara ett alternativ. Dock 

ska ett lager i vanligt utförande fungera bra då varvtalen är så pass låga och snedställningar ska 

kunna undvikas redan vid konstruktions- samt monteringsstadiet. 

 

Till beräkning har massan multiplicerats med en faktor 2, detta för att skapa en bra 

säkerhetsfaktor då uppgifterna på den verkliga massan endast är uppskattningar. 

 Den totala uppskattade massan samt kraft återfinns i Tabell 7. Hur dessa uppskattade värden 

togs fram kan ses i bilaga 3.  

 

Uppskattade verkliga värden för massa samt kraft 

Massa (fixtur + vägg) 1600 kg 

Kraft på lager (radiell) 7856 N 
Tabell 7: Uppskattade värden för massa och kraft på fixtur samt vägg. 

Då detta system är det första i sitt slag hos uppdragsgivaren så kan ändringar komma att göras 

allt eftersom användandet av systemet inleds. Detta kan t.ex. innebära ändring av storleken på 

den roterande massan.  

 

Arbetsmiljön för lagret är även det en uppskattning av vad det förväntas att bli. Vid 

dimensionering samt val av lager tas dessa osäkerheter med för att i slutändan ha ett valt lager 

som är robust och klarar av vissa ändringar i systemet. 

 

När fixturen är positionerad i något av de vertikala lägena kommer vikten per lager naturligt 

minska på grund av de stödben som finns till för att avlasta fixturen. Vid beräkningar kommer 

dock inte hänsyn tas till detta, antagandet blir att lagret alltid tar upp all kraft från fixturen. 
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Då både rullager samt glidlager är lämpliga kandidater för detta system så görs beräkningar på 

båda lagertyperna. Beräkningarna gör det möjligt att se vilka lager av respektive typ som kan 

användas. Detta gör det möjligt att sedan välja det alternativ som blir mest fördelaktigt med 

avseende på dimensioner, underhåll och kostnad 

 

Till beräkningarna behövs indata, dessa värden listas i Tabell 8. Massan är som tidigare nämnt 

multiplicerad med en faktor 2.  

 

Indata för lagerberäkningar 

Massa (fixtur + vägg) (faktor 2) 3200 kg 

Kraft på lager (radiell) 15712 N  15,712 kN 

Kraft/lager (axiell) 0N 

Vinkelhastighet  1

60
  rad/s 

Diameter på axel (Ød) 75 mm  0,075 m 

Gravitationskonstanten, g 9,82 

Tabell 8. Indata för dimensioneringsberäkningar. 

4.10.1.1 Rullager 

Uppgifterna om lagrets arbetsförhållanden leder till att detta blir ett fall då det statiska 

bärighetstalet C0 används vid beräkningar av dimension för rullningslager, talet anges i kN. 

Detta används då lager ska rotera med låga varvtal (n < 10 varv/minut), ha långsamma 

pendelrörelser samt är stillastående under längre perioder. (SKF, 2014).  
 

S0 = statisk säkerhetsfaktor 

P0 = ekvivalent statisk belastning (kN)              𝐶0 = 𝑃0 ∗  𝑠0 
Fr = kraft i radiell led 

 

Den ekvivalenta statiska belastningen ska vara satt till den maximala lagerbelastningen som 

kan uppstå. Om belastning i form av stötar uppstår ska hänsyn tas till detta vid val av P0, detta 

kan t.ex. vara slag med tunga vikter i lagrets närhet. Då detta system inte har några kända källor 

för belastning i form av stötar tas ingen speciell hänsyn till detta vid dimensioneringen. 

Eftersom de axiella krafterna kan försummas så består P0 enbart av den radiella 

kraftkomposanten Fr vilket i detta fall är 15,712 kN.  

 

För val av den statiska säkerhetsfaktorn S0 tillhandahåller (SKF, 2014) en tabell med lämpliga 

faktorer inom olika applikationer. För rullager med normal gång samt normala prestandakrav 

gällande vibrationer så rekomenteras en säkerhetsfaktor på 1,5. 

 

Detta resulterar i att C0 blir 23,568 kN.  

 

𝐶0 = 15,712 ∗ 1,5  
 

Ett rullager för denna tillämpning ska alltså ha ett C0 på minst 23,568 kN. 

 

4.10.1.2 Glidlager  

Vid dimensionering av glidlager används pv-talet. Detta tal består av specifikt lagertryck (p) 

som anges i N/mm2 och Glidhastigheten (v) som anges i m/s.  
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Lagertrycket beror direkt på vilken kraft lagret kommer utsättas för, diametern på den 

genomgående axeln samt bredden på lagret.  

Kraften per lager sätts till 15,712 kN, samma värde som används vid tidigare beräkningar.  

För att bestämma lagertrycket behövs lagerbredden. Bredden på lagret är inte känt, bredden kan 

sättas till ett mått som är lämpligt för konstruktionen, en större lagerbredd sprider dock ut 

lagertrycket bättre. Till detta system väljs en lagerbredd på 50mm då det är en bredd som 

produceras samt passar sig till ändamålet i systemet.  

 

Glidhastigheten påverkas av vilket varvtal lagret är tänkt att operera på, men även vilken 

diameter på axel som är tänkt att användas. Större diameter på axel resulterar i en högre 

glidhastighet om samma varvtal används. 

𝐺𝑙𝑖𝑑ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡:      𝒗 =
𝒅

𝟐
∗  𝝎 

𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑡 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘:       𝒑 =
𝑭𝒓
𝒃 ∗ 𝒅

 

𝑝𝑣 = 𝑝 ∗ 𝑣 

 

𝑣 =
0,075𝑚

2
∗
1

60
𝑟𝑎𝑑/𝑠    

𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑𝑠
→       𝑣 = 𝟔, 𝟐𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟒 𝒎/𝒔 

 

𝑝 =
15 712𝑁

50𝑚𝑚 ∗ 75𝑚𝑚
    
𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑𝑠
→        𝑝 = 𝟒, 𝟏𝟗 𝑵/𝒎𝒎𝟐  

𝑝𝑣 = 4,19 ∗ 6,25 ∗ 10−4   
𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑𝑠
→       𝑝𝑣 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟔𝟐

𝑵

𝒎𝒎𝟐 

𝒎

𝒔
   

 

Beräkningarna av p samt v resulterar i ett pv-tal på 0,00262, detta tal blir i detta fall lågt på 

grund av det väldigt låga varvtal som ska användas. Om v sätts till 0,04 m/s blir pv-talet 0,2. I 

verkligheten kommer v inte bli så stort som 0,04 men det är bra att använda som referens när 

lager väljs. Att v är 0,04 innebär att lagret skulle rotera 0,5 varv/sekund, vilket är 60 gånger 

snabbare än vad det i verkligheten planeras att göra. 

 

4.10.1.3 Diskussion kring lagerval 

När valet ifall ett rullager eller glidlager skulle väljas togs aspekter som storlek, underhåll samt 

pris till åtanke. Här används kravspecifikationen samt QFD´n för att välja det alternativ som 

mötte de uppsatta kraven från framförallt uppdragsgivaren bäst.  

 

Vid undersökning av rullager efter genomförda beräkningar upptäcktes det att de lager som var 

lämpliga med avseende på den valda axeldiametern alla var överkvalificerade för uppgiften. 

Denna undersökning gjordes i sortimentet hos SKF, detta sortiment är brett och antas 

representera marknaden för rullningslager väl. (SKF, 2014) 

 

Den valda axeldiametern resulterade i att alla valbara lager blev väldigt stora i dimensionerna 

och skulle även klara upp till 10 gånger den framräknade belastning, detta var dock inte 

nödvändigt. I detta fall blev det alltså axeldiametern snarare än belastningen som avgjorde 

vilket lager som skulle kunna väljas. Med en mindre axeldiameter skulle mindre lager kunna 

väljas, dock behöver diametern förbli av en större dimension för att behålla en böj-styv axel. 

Att välja ett rullager blev då kostnadsmässigt ett sämre alternativ eftersom ingen förhöjd 

funktion vinns av att välja ett såpass överdimensionerat lager, det kostar enbart onödigt 

mycket.  
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Ett rullager behöver någon typ av smörjning, antingen olja eller fett. Denna källa för smörjning 

kommer med mellanrum behöva viss uppmärksamhet då t.ex. olja bör bytas efter x-antal 

timmar, samma sak gäller för fett. Ett rullager behöver alltså underhållas för att behålla dess 

funktionsdugliga tillstånd. (SKF, 2014) 

 

Glidlager finns i flera olika material och passar på så sätt för ett flertal olika ändamål. Fördelen 

med att välja ett glidlager är att underhåll kan minimeras eller helt och hållet exkluderas. 

Glidlager i t.ex. ren brons kan dock behöva smörjning för ge de önskade egenskaperna som 

söks. Genom att använda b.la. glidlager i brons med inlägg i grafit behövs dock ingen 

smörjning alls, lagret blir självsmörjande genom att små grafitpartiklar skavs bort under rörelse 

och smörjer lagerbanan. (D&E Bearings, 2018). 

 

Då ett glidlager består av två ytor som glider mot varandra kan dimensionerna på lagret hållas 

relativt små och antalet beståndsdelar blir ytterst få jämfört med ett rullager.   

 

Valet av lager i rotationspunkten blir för detta system ett glidlager i svarvat brons. Glidlager i 

brons uttalas från den valda leverantören vara lämpliga för applikationer som denna, detta 

konstaterades genom att studera sortimentet hos D&E Bearings (D&E Bearings, 2018). 

 

Glidlager i brons kommer i flertalet olika varianter, b.la. rullade, svarvade och sintrade. De 

sintrade lagerna valdes bort då de inte är lika lämpliga för höga belastningar som svarvade samt 

rullade, de kräver även en högre glidhastighet för att fungera korrekt gällande självsmörjningen 

(D&E Bearings, 2018). 

 

Ett självsmörjande lager skulle bidra till en enklare arbetsprocess då underhåll av just detta 

lager kan uteslutas, priset kan dock bli högre för ett självsmörjande lager. 

 

Val av lager 

Valet blir som tidigare sagt ett svarvat glidlager i brons. Ett självsmörjande alternativ med 

grafit-inlägg kommer väljas för att minimera den totala mängden underhåll som krävs på 

rotationssystemet.  

Ett alternativ som kräver tillsatssmörjning skulle i praktiken fungera minst lika bra, i detta fall 

kan ett rullat bronslager med smörjdepåer användas. Som smörjmedel rekommenderar 

tillverkaren D&E Bearings i sådana fall lithium-baserade fettsorter (D&E Bearings, 2018). 

 

Till Lagret används även ett lagerhus där lagret monteras i. Till denna applikation används ett 

färdigt lagerhus från tillverkaren (D&E Bearings, 2018). Om ett eget lagerhus tillverkas ska 

dock rätt toleranser hållas på innerdiametern samt lämpligt värde på den genomsnittliga 

ytavvikelsen (Rz).  

 

Det valda lagerhuset ska enligt tillverkaren D&E Bearings hålla toleransen H7 på 

innerdiametern. När sedan det valda glidlagret monteras med presspassning så erhålls 

toleransen H9 på lagrets innerdiameter, se Tabell 9 (ISO-toleranser-för-hål-och-axlar, 2012). 
 

Typ av dimension: ISO-tolerans: Definition: 

Innerdiameter lagerhus H7 95𝑚𝑚 −0
+0,035

 

Innerdiameter lager efter 

inpassning 
H9 75𝑚𝑚 −0

+0,074
 

Tabell 9:Toleranser på lager samt lagerhus. 
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Det valda ska enligt specifikationerna inte ha något problem att hantera den uppskattade lasten 

samt glidhastigheten. Som kan ses i Tabell 10 kan lagret klara en last upp till 21,47 gånger 

större än den framräknade. Lagret klarar även av högre glidhastigheter än vad som i 

verkligheten kommer uppstå. Ytterligare ett plus med lagret är att det inte är speciellt 

temperaturkänsligt då intervallen för den tillåtna omgivningstemperaturen går från -40oC till 

+300oC. 

 

Tekniska data, svarvat bronslager med grafit Värde: Erhållna värden från beräkning: 

Max belastning (p): 90 N/mm2 4,19 N/mm2 

Max glidhastighet (v): 0,3 m/s 6,25 * 10-4m/s 

Max pv-tal: 27  

Tillåtet temperaturområde för användning: -40/+300 oC  
Tabell 10: Teknisk data för valt lager till rotationspunkt. 

4.10.1 Dimensionering av lageraxeln toleranser samt yta 

Dimensioneringen av lageraxeln i rotationspunkten styrs till största del av vilket lager som 

väljs till rotationspunkten. Det valda lagret har en viss innerdiameter vilket axeln i sin tur ska 

matcha. Det som dock är kritiskt att tänka på vid konstruktion av axeln blir; materialval, 

ytjämnhet samt toleranser. Då endast korta långsamma rotationer kommer utföras så är 

eventuell värmebildning från friktion något som inte tas till hänsyn. 

 

Axeln ska även kontrolleras att den med god marginal klarar av de krafter den antas utsättas för 

samt att den har de önskade egenskaperna gällande böj-styvhet, detta görs med en FEM-analys. 

 

Axeldiametern sattes innan lagerberäkningarna till 75mm då det ansågs vara lämpligt för denna 

applikation, det kontrollerades även att detta var en axeldiameter som det tillverkas lager till. 

 

Krav på axelns kontaktyta mot lager 

På den ytan av axeln som är i kontakt med glidytan på lagret rekommenderar tillverkaren 

(D&E Bearings, 2018) att värderna för medelytavvikelsen samt den genomsnittliga 

ytavvikelsen hålls inom ett visst intervall, dessa värden kan ses i Tabell 11. 

 

Medelytavvikelse (Ra) 0,2 – 1,6  µm 

Genomsnittlig ytavvikelse (Rz) 1,25 - 8 µm 

Tabell 11: Rekomenderade värden på Ra samt Rz. 

Materialet på den del av axeln som har kontakt med lagret bör även enligt tillverkaren (D&E 

Bearings, 2018) erhålla minst en hårdhet på 50 HRC. Då axeln till denna applikation kommer 

tillverkas i stål så bör valet av stålsort ses över för att få den önskade hårdheten.  

Hela axeln behöver dock inte hålla samma hårdhet, det kan vara acceptabelt att enbart härda 

ytan som är i kontakt med lagret (D&E Bearings, 2018). 

 

Lagerspel 

För att få de önskade glidegenskaperna från lagret ska ett visst lagerspel finnas, detta lagerspel 

beror på glidhastigheten samt axeldiametern (D&E Bearings, 2018).  

 

För detta fall när lagret kommer vara förhållandevis högt belastat samt ha en långsam rotation 

väljs ett litet lagerglapp. Vid högre rotationshastigheter samt lägre belastningar är dock 

rekommendationen från (D&E Bearings, 2018) att ha något större lagerglapp, detta är dock inte 

fallet för denna applikation.  
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Spelet rekommenderas ligga någonstans mellan 0,3-5 promille (‰) av axeldiametern. Till 

denna applikation bör ett lagerglapp på cirka 0,3-2,5‰ av axeldiametern fungera. Uträkningar 

med ett lagerspel på 0,3‰, 1‰, 2,5‰ och 5‰ på en 75mm axel kan ses nedan, promille är 

omvandlat till procent. 

 
(𝐴𝑥𝑒𝑙𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 Ø𝐷) ∗ (𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑠𝑝𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑔𝑖𝑣𝑒𝑡 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 (%)𝑎𝑣 𝑎𝑥𝑒𝑙𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑛) 
= 𝑆𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 𝑝å 𝑙𝑎𝑔𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 Ø𝑑 𝑜𝑐ℎ 𝑎𝑥𝑒𝑙𝑛𝑠 𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 Ø𝐷  

 

𝟎, 𝟑‰ 
 
→  75𝑚𝑚 ∗ 0,0003% =  𝟎, 𝟎𝟐𝟐𝟓𝒎𝒎 

 

𝟏‰ 
 
→  75𝑚𝑚 ∗ 0,001% = 𝟎, 𝟎𝟕𝟓𝒎𝒎 

 

𝟐, 𝟓‰ 
 
→  75𝑚𝑚 ∗ 0,0025% = 𝟎, 𝟏𝟖𝟕𝟓𝒎𝒎 

 

𝟓‰ 
 
→  75𝑚𝑚 ∗ 0,005% = 𝟎, 𝟑𝟕𝟓𝒎𝒎 

 

Detta betyder alltså lagerspelet bör vara mellan 0,0225–0,1875mm. Precis av samma anledning 

att lagret har en tolerans på innerdiametern så behöver även axeln ha det på ytterdiametern. I 

verkligheten blir det komplicerat samt dyrt att tillverka en axel exakt på mikrometern, därför 

väljs en toleransnivå som definierar vilka värden på axelns ytterdiameter som är godkända. Vid 

val av standardiserad ISO-tolerans är det viktigt att se till så att det minsta rekommenderade 

lagerspelet alltid hålls, men även att spelet inte blir för stort för den aktuella applikationen. 

Toleranser kan benämnas på olika vis, här används dock ISO-benämningen för hål samt axlar 

då lagrets tolerans redan var angiven på detta vis.  

 

Den valda ISO-toleransen för axel är f8, denna valdes genom att studera de olika 

toleransnivåerna i ISO-tabellen (ISO-toleranser-för-hål-och-axlar, 2012) och hitta den som höll 

sig inom de önskade värdena.  

 

Med denna standardtolerans hålls lagerspelet mellan 0,4 - 2‰ av axeldiametern. Detta 

lagerspel ligger inom lagertillverkarens rekommenderade värden. Detta lagerspel ligger även i 

den undre halvan av de rekommenderade värdena vilket var att föredra vid denna specifika 

applikation. I Tabell 12 visas betydelsen av toleranserna hos både lager samt axel, det 

resulterande lagerspelet efter vald toleransnivå f8 visas även. 

Innerdiameter lager Ød Ytterdiameter axel ØD 

Basmått: 75mm Basmått: 75mm 

ISO-tolerans: H9 ISO-tolerans: f8 

Definition: 75𝑚𝑚 −0
+0,074

 Definition: 75𝑚𝑚 −0,076
−0,030

 

Största möjliga lagerspel: 0,150mm 

Lagerspel angett i promille (‰) av 

axeldiametern ØD: 
2 ‰ 

Minsta möjliga lagerspel: 0,030mm 

Lagerspel angett i promille (‰) av 

axeldiametern ØD: 
0,4 ‰ 

Tabell 12: Toleranser samt lagerspel 
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4.10.1 Dimensionering av icke högbelastade glidlager och kontaktytor 

Rotationssystem kommer innehålla ett antal lagringar där belastningen antas vara så pass låg att 

fullständiga dimensionsberäkningar ej görs. Den uppskattade maxkraften i dessa punkter 

kommer enbart kontrolleras ligga inom de ramar av vad lagret ska klara.  

Till dessa applikationer kommer glidlager användas istället för någon typ av rullningslager då 

de är att föredra ur kostnads samt underhållssynpunkt. 

 

Dessa typer av lagringar kan lokaliseras i delsystemen låsmekanism samt svängarmar med 

stödben. Trots att lagerna antas vara lågbelastade så behöver rätt toleranser användas på de ytor 

som är i kontakt med lagren. Dock kommer ingen speciell hänsyn tas för att erhålla något 

speciellt lagerspel. Till dessa lagringspunkter bör ett material på glidlagerna användas som 

kräver minimalt eller inget underhåll alls, detta då lagerna kan vara svåra och tidskrävande att 

komma åt för att utföra underhåll. Eftersom ett underhållsfritt lager kunde väljas till 

rotationspunkten bör även underhållsfria lager försöka väljas här. 

 

Val av lager 

Till dessa lagringspunkter valdes det att glidlager i plast skulle användas. Glidlager valdes ur 

sortimentet hos D&E Bearings. Det valda PDE-lagerna är tillverkade av en plastblandning där 

syntetfiber samt brons blandats in. Lagerna lämpar sig bra i smutsiga miljöer samt behöver ej 

tillsatssmörjning (D&E Bearings, 2018). Lagrets egenskaper ansågs passa utmärkt för denna 

applikation. Tabell 13 visar det valda lagrets egenskaper som listas på tillverkarens hemsida 

(D&E Bearings, 2018). 

 

Tekniska data, PDE-lager Värde: Uppskattade extremvärden 

Max belastning (p): 40 N/mm2 1-2 N/mm2 

Max glidhastighet (v): 1 m/s 0,1-0,2 m/s 

Max pv-tal: 40  

Tillåtet temperaturområde för användning: -50/+100 oC  
Tabell 13: Valt lager ör icke högbelastade lagringspunkter 

Extremvärdena räknades ut genom att anta att lagerna skulle utsättas för en radiell last på cirka 

2000N och rotera ungefär ett varv per sekund. Dessa värden är ordentligt överskattade, dock 

som det kan ses i Tabell 13 så ska det valda lagret fungera även då. 

 

Toleranser  

Följande tabeller beskriver vilka toleranser som ska följas på de komponenter som är i kontakt 

med lagerna. Värdena är satta efter tillverkarens D&E Bearings rekommendationer och 

definierade ur tabell (D&E Bearings, 2018) (ISO-toleranser-för-hål-och-axlar, 2012). 

 

Lagring i låsmekanismens golvfäste för stången, 2st lager 

 

Typ av dimension: ISO-tolerans: Definition: 

Innerdiameter lagersäte: H7 25𝑚𝑚 −0
+0,021

 

Innerdiameter lager efter inpassning: H9 20𝑚𝑚 −0
+0,052

 

Diameter axel: f8 20𝑚𝑚 −0,053
−0,020

 

Tabell 14: Toleranser på lagringsytorna i golvfästet för låsmekanismens stång 
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Figur 19. Visar en schematisk bild över 

växel och motor. 

Lagring för låsmekanismens låskolv, 2st lager 

 

Typ av dimension: ISO-tolerans: Definition: 

Innerdiameter lagersäte: H7 39𝑚𝑚 −0
+0,025

 

Innerdiameter lager efter inpassning: H9 35𝑚𝑚 −0
+0,062

 

Diameter kolv: f8 35𝑚𝑚 −0,064
−0,025

 

Tabell 15: Toleranser på lagringsytorna för låsmekanismens låskolv 

Ledpunkter för svängarmarna, 16st lager 

 

Typ av dimension: ISO-tolerans: Definition: 

Innerdiameter lagersäte: H7 55𝑚𝑚 −0
+0,030

 

Innerdiameter lager efter inpassning: H9 50𝑚𝑚 −0
+0,074

 

Diameter axlar: f8 50𝑚𝑚 −0,064
−0,025

 

Tabell 16: Toleranser på langringarna i svängarmarnas ledpunkter 

Kontaktytor  

Kraven som ställs på lagersätenas samt glidytornas ytfinhet listas nedan i Tabell 17. Dessa 

värden är satta efter lagertillverkaren D&E bearings rekomendationer (D&E Bearings, 2018). 

 

Medelytavvikelse lagersäte (Ra) 6,3 µm 

Medelytavvikelse glidyta (Ra) 0,2 – 1,6  µm 

Genomsnittlig ytavvikelse glidyta (Rz) 1,25 - 8 µm 

Tabell 17: Ytfinhetskrav på PDE-glidlagrens lagersäten samt glidytor 

4.10.2 Dimensionering av växel samt motor  

4.10.2.1 Motor 

Dimensionering av motor gjordes i konsultation med experter inom området, bland annat SKS. 

Arbetsprocessen var att först redogöra fixturens olika lastfall för SKS, ta emot en offert och att 

sedan utföra egna validerande uträkningar.  

Momentberäkningarna används som grund för 

dimensioneringen av motor. Utöver vridmomentet måste 

motorns effekt P, den utgående axelns vinkelhastighet ω och 

varvtal n bestämmas, se Figur 19. Ett krav från Husmuttern 

var att fixturen skulle rotera 180° på cirka 30 sekunder. Det 

innebär att varvtalet på den utgående axeln blir enligt 

följande: 

180° på 30 sekunder 
𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑𝑠
→     𝑛𝑃 = 0.5 rpm  

 

Effekt och vinkelhastighet beräknas enligt (Bark, Maskinelement Formelsamling PPU207, 

2016): 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑡𝑘 ∶ 𝑃 = 𝑀 ∗ ω [𝑊] 

𝑉𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡: ω =  
𝜋 ∗ 𝑛

30
 [𝑟𝑎𝑑 · 𝑠−1] 
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Momentet M är det maximala vridmoment som tidigare beräknats. För att bestämma motorns 

effekt måste först den överförda effekten, Pnyttig, beräknas. Därefter utnyttjas formeln för 

verkningsgraden η (Bark, Maskinelement Formelsamling PPU207, 2016): 

 

𝑀 = 𝑀𝑝 = 10362.064 𝑁𝑚 
𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑𝑠
→     𝑃𝑝 = 10362.064 ∗  

𝜋 ∗ 0.5

30
= 542.5564023071 𝑊 

𝜂 = 
𝑃𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔

𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑
 
𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑𝑠
→     𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 = 

𝑃𝑛𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔
𝜂 

= 
𝑃𝑝
𝜂 
= 
542.55664023071

𝜂 
 

 
Verkningsgraden uppskattas till 90–95 % då det är vanligt för motorer och generatorer: 

 

∴  𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 
542.55664023071

0.9
= 602.8404470079 𝑊 

 

Den dimensionerande effekten för motorn har nu uppskattats. I uppskattningarna har inte 

friktionsförlusterna i lagret tagits hänsyn till. Nästa steg är att jämföra resultatet med motorns 

specifikationer i offerten. SKS:s val av motor (fabrikat – Bonfiglioli) har effekten 1.1 kW, 

vilket är större än den dimensionerande effekten Pmotor. Dock måste motorns verkliga 

verkningsgrad, η = 0.7, användas i beräkningarna. Det medför att den dimensionerande 

effekten istället blir: 

 

∴  𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 
542.55664023071

0.7
= 775.0805747245 𝑊~ 0.76 𝑘𝑊 

 

Eftersom Pmotor är mindre än 1.1 kW fungerar motorn med viss säkerhetsmarginal. Säkerhets- 

och driftfaktor har inte tagits hänsyn till i beräkningarna.  Orsaken är att motorns drift kommer 

att vara förhållandevis låg jämfört med vad den testats för. 

 

4.10.2.2 Växel 

Dimensionering av växel utfördes på liknande sätt som för motorn. Typ av växel som SKS 

rekommenderar är en planetväxel från Bonfiglioli. Planetväxlar kan ge stora utväxlingar och är 

lämplig för fixturens drivförhållanden, vilket är låga varvtal och stora vridmoment. Utifrån 

växelns data, se Tabell 18, valideras valet genom egna beräkningar. 

 

 Utväxling Max. radiell 

last utg. Axel 

Utgående 

varvtal 

Utgående 

vridmoment 

Planetväxel 1767:1 109 000 N 0.52 rpm (vid 

50 Hz) 

17 777 Nm (vid 

50 Hz) 
Tabell 18. Visar märkdata för planetväxel från SKS. 

För att avgöra om växeln har tillräcklig utväxling bestäms varvtalsutväxlingen ik. 

Varvtalsutväxlingen beror på både ingående och utgående varvtal, d.v.s. nmotor (920 rpm) 

respektive np (0.5 rpm) (Bark, Maskinelement Formelsamling PPU207, 2016): 

 

𝑖𝑘 = 
𝑛𝑖𝑛
𝑛𝑢𝑡
 
𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑𝑠
→    𝑖𝑘 = 

𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
𝑛𝑝

= 
920

0.5
 = 1840  

 

Varvtalsutväxlingen med np överensstämmer inte med utväxlingen som växeln tillåter. Dock är 

skillnaden relativt låg och np kan justeras till lämpligt värde. Konsekvensen blir enbart då att 

vridningen av fixturen blir lite längre än 30 sekunder. 
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Den maximala radiella lasten på utgående axel bestäms genom att frilägga fixturen. Krafterna 

som har en inverkan på fixturen är tyngdkraften och krafterna (Fp1 och Fp2) från stöden på 

varsin sida. Krafterna Fp1 och Fp2 kommer bli lika stora då tyngdkraften fördelas lika på stöden. 

Kraften Fp1 är i detta fall den radiella lasten på utgående axel (växelsidan): 

 

Fp1 +  Fp2 − mg = 0  

𝐹𝑝2 = 𝐹𝑝1 
𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑𝑠
→     𝐹𝑝1 + 𝐹𝑝1 −𝑚𝑔 = 0 

𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑𝑠
→     𝐹𝑝1 =  

𝑚𝑔

2
= 

1600∗9.82

2
= 7859 𝑁  

7859 𝑁 ≪ 109 000 𝑁 
 
Eftersom den radiella lasten på utgående axeln är lägre än den tillåtna lasten fungerar växeln. 

Då axeln endast belastas med cirka 7.2 % av den maximalt tillåtna belastningen så finns det en 

stor säkerhetsmarginal. 

 
Det utgående varvtalet np har tidigare beräknats till 0.5 rpm. Det är lägre än växelns verkliga 

varvtal, men eftersom det är en marginell skillnad är det ett acceptabelt värde. 

Momentberäkningarna som tidigare utförts påvisade att det största vridmomentet är Mp = 

10362.064 Nm. Det är mindre än det utgående vridmomentet som växeln maximalt tillåter. 

 

4.11 Fästförband 

4.11.1 Skruv- och flänsförband 

Skruvförband används på flertalet platser i rotationssystemet. De mest kritiska platserna att 

erhålla rätt åtdragningsmoment är infästningarna för lageraxeln samt växel mot väggfixturen då 

det är där störst krafter uppstår. Även infästningen för växeln mot huvudstödet bör ha ett 

specificerade åtdragningsmoment.  

 

Rotationssystemets övriga skruvförband anses kunna dras åt med rekommenderade 

åtdragningsmoment för den specifika skruvdiametern. Specifik tillverkare och försäljare av 

skruv kommer inte väljas ut då det finns en standard som kan följas.  

Tillverkaren av rotationssystemet kan därmed välja fabrikat själv så länge rätt hållfasthetsklass 

hålls. Till detta rotationssystem bör samtliga skruvar om ej annat anges hålla minst 

hållfasthetsklassen 8.8. 

 

Brickor bör användas vid samtliga förband eftersom det fördelar ut klämkraften från skruven 

(Svenska nätverket för skruvförband). För de kritiska infästningarna kan så kallade NORD-

Lock brickor användas. Dessa brickor skapar en slags killåsning som förhindrar att skruv samt 

mutter lossnar. Denna lösning lämpar sig bra för applikationer där en lös skruv kan få stora 

konsekvenser (Olsson, 2015). 

 

Växeln fotinfästning 

Infästningen mot stödet för växeln ska ske enligt tillverkarens rekommendationer. Till den 

valda planetväxeln från SKS Sweden ska fyra stycken M24 skruvar med mutter användas med 

en säkerhetsklass på minst 8.8. Åtdragningsmomentet ska vara så att skruvarna uppnår 70% av 

deras brottspänning, d.v.s. ca 700Nm för en 8.8 skruv (SKS Sweden, 2016). 

 

Växelns flänsinfästning mot väggfixturen 

Infästningen för växelns fläns mot väggfixturen behöver specificeras för detta specifika 

ändamål. Detta förband kan klassas som säkerhetsmässigt kritiskt, ett haveri skulle kunna få 

stora konsekvenser. Därför kommer en säkerhetsfaktor på minst tre vilja erhållas. 

Hållfasthetsklassen på skruvarna till detta förband kommer även sättas till 12.9. 



50 (119) 

 

Infästning sker via ett typ av flänsförband som levereras med den valda växeln. Tolv stycken 

M18 skruvar med mutter ska användas för att fixera den momentöverförande flänsen mot 

väggfixturen. 

 

Beräkningarna gör för att uppskatta hur stor klämkraften i flänsförbandet blir när 

rekommenderade åtdragningsmoment används för skruvarna. Klämkraften är sedan den kraft 

som motverkar det pålagda vridmomentet genom att en friktionskraft på kontaktytan mellan 

fläns samt fästplatta skapas. Friktionskoefficientens storlek blir i detta fall det som avgör hur 

stor den motverkande friktionskraften kan bli. 

 

Indata 

Vridmoment i den kraftöverförande flänsen  
10,4 kN 

Hävarm från flänsens centrum till skruvens 
0,0875 m 

Moment omvandlat till kraft i skruvens 

centrum (Fy) 
10,4 / 0,0875 =118,9 kN 

Åtdragningsmoment M18 12.9 (M) 370 Nm 

Förspänningskraft M18 12.9 (Fi) 148 kN 

Antal skruvar 12 

Tabell 19: Indata till kontrollering av den momentöverförande flänsens fästförband. 

𝐹𝑙ä𝑛𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑙ä𝑚𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 (𝐹𝑘) = 𝐹𝑖 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑟𝑢𝑣𝑎𝑟 →  148 ∗ 12 = 𝟏 𝟕𝟕𝟔 𝒌𝑵 

 

Friktionskraften önskas vara minst tre gånger större än den yttre lasten (Fy), därför kontrolleras 

hur stor friktionskoefficienten µ behöver vara för att uppfylla den önskade säkerhetsfaktorn. En 

kontroll görs även för att konstatera friktionskraften och dess säkerhetsfaktor i det fall 

friktionskoefficienten µ är 0,1, d.v.s. det minst fördelaktiga scenariot. 

 

Bestämning av friktionskoefficienten µ då friktionskraften är tre gånger den yttre lasten. 

𝑭𝒇 = 3 ∗ 𝐹𝑦 → 3 ∗ 118,9 = 𝟑𝟓𝟔, 𝟕 𝒌𝑵 

µ =
𝑭𝒇

𝑭𝒌
→
𝟑𝟓𝟔, 𝟕

𝟏𝟕𝟕𝟔
= 𝟎, 𝟐𝟎𝟎𝟖𝟓  

Bestämning av friktionskraften och dess säkerhetsfaktor då friktionskoefficienten µ är 0,1. 

𝑭𝒇 = 𝐹𝑦 ∗ 0,1 → 1776 ∗ 0,1 = 𝟏𝟕𝟕, 𝟔 𝒌𝑵  

𝑺ä𝒌𝒆𝒓𝒉𝒆𝒕𝒔𝒇𝒂𝒌𝒕𝒐𝒓 =
𝐹𝑓

𝐹𝑦
→
177,6

1189
= 𝟏, 𝟒𝟗 

Slutsats 

beräkningarna visar att en friktionskoefficient på 0,21 behöver erhållas mellan materialen för 

att den önskade säkerhetsfaktorn på minst 3 ska kunna fås.  

Friktionskoefficienten mellan två plattor i stål sägs ligga mellan 0,1 till 0,3 (Carlsson P. , 

2006). Detta betyder alltså att en friktionskoefficient på 0,21 bör vara möjlig att erhålla i detta 

fall. Kan friktionskoefficienten ökas upp till 0,3 kan en större säkerhetsfaktor erhållas. Även 

om friktionskoefficienten dock är som lägst på 0,1 så är friktionskraften tillräcklig, dock enbart 

med en säkerhetsfaktor på 1,49. 



51 (119) 

Lageraxel 

Lageraxeln infästs även den med en typ av fläns. Till denna infästning används sex stycken 

M18 skruvar med mutter av säkerhetsklass 8.8. Åtdragningsmomenten är satta efter 

standardvärden för den valda skruvdimensionen, ur tabell kan även skruvarnas 

förspänningskrafter erhållas. Skruvarna spänns med till en kraft på ca 55% av brottkraften då 

standard åtdragningsmomentet används (Bark, Maskinelement Formelsamling PPU207, 2016) 

(Svenska nätverket för skruvförband).  

 

Det som vill uppnås med flänsens skruvförband är att friktionskraften efter inspänning mellan 

fläns och fästplattan på väggfixturen är större än den yttre lasten. Den yttre lasten blir i detta 

fall kraften genererad från väggfixturens massa och verkar oavsett läge på väggfixturen alltid i 

motsatt riktning mot friktionskraften.  

 

Beräkning kommer göras för att uppskatta om klämkraften genererad från skruvarna skapar en 

friktionskraft tillräcklig att stå emot den yttre lasten.  

 

Till denna beräkning används halva fixturens uppskattade massa som den yttre lasten då det 

enbart är hälften av den totala massan som verkar på flänsen. Den uppskattade totala massan är 

dock multiplicerad med en faktor 2 som vid lagerberäkningarna. Friktionskraften önskas vara 

minst tre gånger större än den yttre lasten för att skapa en god säkerhetsfaktor.   

 

Denna infästning ska till skillnad från växelinfästningen endast ta upp en kraft genererad från 

väggfixturen massa, det förs alltså inte över något moment i denna punkt. Eventuellt moment 

från fiktion i lagret anses vara så litet att det inte tas med i beräkningen. 

Vid beräkningen tas inte eventuell förlängning i skruven eller fjädring i flänsen till hänsyn. 

Friktionskoefficienten för stål mot stål sägs ligga mellan 0,1och 0,3 men för säkerhetsskull 

används 0,1 till beräkningen (Carlsson, 2006). I Tabell 20 listas indata till beräkningen. 

 

Indata 

Massa (fixtur + vägg) (faktor 2) 
1600kg * 2= 3200kg 

Yttre last på axeln (Fy)(kN) (3200 * 9,82) / 2 =15,712kN 

Statisk friktionskoefficient (µs) 0,1 

Åtdragningsmoment M18 8.8 (M)(Nm) 278Nm 

Förspänningskraft M18 8.8 (Fi)(kN) 90,9kN 

Brottkraft M18 8.8 (FB)(kN) 159kN 

Antal skruvar 6 

Tabell 20: Indata till beräkning av lageraxeln flänsförband 

𝐹𝑙ä𝑛𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑙ä𝑚𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑒𝑛 (𝐹𝑘) = 𝐹𝑖 ∗ 6 → 90,9 ∗ 6 = 𝟓𝟒𝟓, 𝟒 𝒌𝑵 

 

𝐹𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑒𝑛 (𝐹𝑓) = 𝐹𝑘 ∗  µ𝑠 → 545,4 ∗ 0,1 = 𝟓𝟒, 𝟓𝟒 𝒌𝑵  
 

𝐹𝑓

𝐹𝑦
= 𝟑, 𝟒𝟕𝟏𝟐 → 𝑭𝒇 ä𝒓 𝒄𝒂 𝟑, 𝟒𝟕 𝒈å𝒏𝒈𝒆𝒓 𝒔𝒕ö𝒓𝒓𝒆 ä𝒏 𝑭𝒚  
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Slutsats 

Beräkningarna resulterar i att klämkraften från de sex skruvarna antas vara tillräckligt för att 

skapa en friktionskraft större än den yttre lasten.  

Även med en faktor 2 på den uppskattade massan samt en låg friktionskoefficient blev 

friktionskraften ca 3,47 gånger större än den yttre lasten, i verkligheten blir den rimligtvis ännu 

större om en större friktionskoefficient kan erhållas. 

 

4.11.2 Svetsförband 

Större delen av stålkonstruktionen till rotationssystemet planeras sammanfogas med 

svetsförband. Att ha korrekt dimensionerade svetsar i en konstruktion som denna är av stor 

vikt, dock kommer inte alla svetsar vara utsatta för höga påfrestande laster. De största 

påfrestningarna antas ske vid infästningen av de två fästplattorna mot väggfixturen där växelns 

fläns samt lageraxeln infästs. 

 

Dimensioneringen av svetsarna tas dock inte upp i detta arbete till fullo då det är ett något som 

bör utföras av en konstruktör mer insatt i området. Hänvisningen gällande svetsförbanden blir 

dock att de ska utföras av en certifierad stålbyggare enligt standarden SS-EN1090. Då detta 

rotationssystem behöver CE-märkas innan användning av det inleds är detta en standard som 

måste följas. (Stålbyggnadsinstitutet, 2017) 

 

För att genomföra en analys av hållfastheten gällande den övriga stålkonstruktionen kommer 

förenklingar och antaganden göras gällande svetsförbanden. Denna förenkling blir att svetsen 

antas smälta ihop samtliga skarvar mellan delarna på ett sådant sätt att konstruktionen kan ses 

som helt sammanfogad.  

 

Ett rimligt antagande är att en så kallad käl-svets skulle kunna användas till större delen av 

konstruktionen vid tillverkning. Som kan ses i Figur 21 lämpar sig käl-svetsen (C) bra t.ex. vid 

sammanfogning av två plåtar (A och B) vinkelräta mot varandra ( NE , 2018). 

Det förenklade svetsförbandet som används till analysen av hållfastheten illustreras i Figur 20. 

Med det förenklade svetsförbandet antas godset på plåt B ha fasats av för att ge plats åt svetsen 

D. Antagandet blir att de två plåtarna A samt B efter svetsning är sammanfogade till en och 

samma del där skarven är lika stark som det övriga materialet i plåten. Denna förenkling är inte 

helt korrekt då materialet runt omkring svetsen påverkas av själva svetsarbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats 

Förenklingen kan inte ses som ett helt korrekt antagande, det gör det dock ändå möjligt att 

uppskatta den övriga konstruktionens hållfasthet utan att svetsarna dimensionerats. 

 

 

 

Figur 21: 

Illustration av en 

kälsvets 

Figur 20: Illustration av 

den förenklade svetsen 

som används till 

analysen 
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4.12 Konstruktion  
Detta avsnitt innefattar de delar av rotationssystemet som ska konstrueras för denna 

applikation. Samtliga komponenter till rotationssystemet modelleras upp i CAD-programmet 

Solidworks, för de använda standardkomponenterna laddas CAD-filer hem från respektive 

tillverkare. 3D-modellerna ger en bra uppfattning om proportioner mellan komponenterna och 

förenklar på så sätt konstruktionsarbetet. I programvaran sammanställs sedan samtliga 

ingående komponenter när de är klara tillsammans med en modell på väggfixturen, detta ger en 

helhetsbild av Rotationssystemet. 

 

De standardkomponenter som används i rotationssystemet nämns enbart här i sitt sammanhang 

då det redan är färdiga konstruktioner, dimensionsberäkningar har gjorts där det varit 

nödvändigt och kan hittas dimensioneringsavsnittet 4.10.  

 

En lista på samtliga standardkomponenter använda i Rotationssystemets konstruktion kan hittas 

i Bilaga 4. 

 

Rotationssystemet utformas b.la. med analysverktygen DFM samt DFA som hjälpmedel där 

tillverkningen samt monteringen av systemet får styra redan på konstruktionsnivå.    

Konstruktionen utformas på sådant sätt att onödigt material samt komplicerade 

tillverkningskostnader kan undvikas till så god grad som möjligt, detta för att få ner den totala 

tillverkningskostnaden. Utformningen av de ingående komponenterna sker även efter vad som 

på ett rimligt sätt i verkligheten går att tillverka hos den planerade tillverkaren.  

Geometrier som ej är genomförbara med de tillgängliga tillverkningsmetoderna hos tillverkaren 

undviks till fullo.  

 

Uppdragsgivaren Husmuttern AB angav att ett lokalt företag i Eskilstuna vid namn CH-

Industry ska användas som tillverkare till stålkonstruktionen av detta Rotationssystem. Från 

Tillverkningsföretagets hemsida kunde de tillgängliga tillverkningsmetoderna tillhandahållas 

och listas nedan i Tabell 21 (CH Industry AB, 2018). 

 

Tillverkningsmetoder hos CH Industry 

• Kantpressning 

• Laserskärning 

• Skärande bearbetning 

• Stansning 

• Robotsvets 

• Manuell svetsning 
                         Tabell 21: Tillgängliga tillverkningsmetoder hos CH Industry 

Från uppdragsgivaren fanns önskemålet att de ingående komponenterna till rotationssystemet 

till största möjliga grad skulle konstrueras från samma typ av materialdimensioner. Genom att 

göra detta förenklas arbetet för tillverkaren då mängden olika typer av material som ska köpas 

in minskas, bättre priser kan även erhållas då större mängder av samma material köps in 

samtidigt. Materialdimensionerna valdes efter stålproducenten Tibnor´s standardsortiment ( 

Tibnor, 2018). 

 

De material samt dimensioner som använts till konstruktionen av rotationssystemet kan ses 

nedan i Tabell 22. En del av de listade materialdimensionerna är utgångspunkten för 

tillverkningen av en viss komponent och behöver bearbetas ned till rätt mått, detta gäller 

framförallt där specifika toleranser behöver uppnås. 
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Använda material och dimensioner 

Dimension: Material: 

Fyrkantsrör, 100x100x5mm VKR S355J2H 

Fyrkantsrör, 70x70x5mm VKR S355J2H 

Varmvalsad plåt, 20mm S355J2 + N 

Varmvalsad plåt, 15mm S355J2 + N 

Varmvalsad plåt, 10mm S355J2 + N 

Rundstång, DØ 105mm S355J2/520M 

Rundstång, DØ 55mm S355J2  

Rundstång, DØ 38mm S355J2 

Rundstång, DØ 22mm S355J2 

Rör, YDØ 70mm, IDØ 54mm S355J2H 

Rör, YDØ 30mm, IDØ 17,4mm S355J2H 

Rör, YDØ 20mm, IDØ 13,6mm  S355J2H 
                     Tabell 22: Material använt i Rotationssystemets konstruktion, hämtat ur sortimentet hos ( Tibnor, 2018) 

4.12.1 Huvudstöd 

Huvudstöd med växelfäste 

Huvudstödet som tillhandahåller monteringsmöjlighet för växeln med motor valdes att 

konstrueras utav fyrkantsrör med dimension 100x100mm samt varmvalsad stålplåt, både 15- 

samt 10mm plåt användes. Topplattan som kan ses i Figur 23 samt Figur 22 är utav 15mm plåt 

och innehåller fyra fästhål för växeln. Bottenplattorna som ses i Figur 24 Figur 22 är även de 

utav 15mm plåt och innehåller tio hål för fixering av konstruktionen i golvet samt åtta mindre 

hål för infästning av svängarmarna med stödben. I Figur 25 kan även ett fäste med hål ses för 

mittenbalken som knyter ihop de två huvudstöden, dessa hål är avlånga i y-led för att förenkla 

monteringen utav mittenbalken. 

 

För att öka styrkan samt stabilisera stödet användes snedstöttor från toppen ner till fixeringen i 

golvet, detta skapar ett typ av fackverk vilket är en form som är känd för att vara stark. För att 

göra topplattan där växel infästs styv användes triangulära förstärkningar i 10mm plåt på 

undersidan. Alla utstickande hörn har blivit givna en radie, detta för att det inte ska gå att skada 

sig på skarpa hörn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 25: Fästhål till mittenbalk på 

huvudstöd med växelfäste 

Figur 23: Huvudstöd med 

växelfäste, vy snett ovanifrån. 

Figur 22: Huvudstöd med 

växelfäste, vy rakt ovanifrån. 

Figur 24: Huvudstöd med växelfäste, 

vy, snett underifrån. 
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Tillverkning 

Stödet planeras tillverkas genom laserskärning, kapning samt svetsning. Plåtdelarna, både de i 

15- samt 10mm kan laserskäras ut kompletta med hål samt radier. Fyrkantsrören kapas till rätt 

längd och vinklar. Delarna fixeras sedan med hjälp utav svetsförband enligt standard. Då enbart 

två-dimensionella utskärningar kan ske via laserskärningen bör resterande vassa kanter efter 

utskärningen tas bort förhand så att skaderisken för uppdragsgivarens montörer minskar. 

 

Huvudstöd med lagerfäste 

Till konstruktionen för huvudstödet med monteringsmöjlighet för det valda lagret användes 

samma typ av material som till det andra huvudstödet med monteringsmöjlighet för växeln. 

  

Topplattan som kan ses i Figur 26 samt Figur 28 är utav 15mm plåt och är fästpunkten för 

lagret. Lagret monteras dock på en egen fästplatta innan montering sker på stödet. Detta gör det 

möjligt att endast använda skruv vid montering av lagret, gängning i topplattan kan alltså 

undvikas, se Figur 27 samt Figur 29. De två stora hålen i topplattan finns till för att ge plats åt 

lagrets fästskruvar med muttrar.  

För att göra det möjligt att finjustera lagrets position på stödet efter fixering av stödet i golvet 

har fästhålen för lagretsfästplatta gjorts avlånga, både i fästplattan samt topplattan. 

 

Bottenplattorna som kan ses i Figur 26 till Figur 28 är även de utav 15mm plåt och har sex hål 

för fixering av stödet i golvet. Bottenplattorna har precis som för det andra huvudstödet även 

åtta hål för infästning av fäststolparna till svängarmarna med stödben. Infästningen för 

mittenbalken ser på detta huvudstöd lika ut som på det andra, se Figur 25. 

 

Snedstöttor har använts på stödet för att ge det en stark konstruktion. Förstärkningar i form av 

trianglar av 10mm plåt har även används, dels under topplattan samt vid den mittersta 

bottenplattan, se Figur 27. Tillverkningen av detta huvudstöd planeras ske med samma metoder 

som det andra då de båda består av samma typ av material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 28: Huvudstöd med lagerfäste, vy ovan 

Figur 26: Huvudstöd med lagerfäste, vy snett ovan Figur 27: Huvudstöd med lagerfäste samt fästplatta för lager 

Figur 29: Huvudstöd med lagerfäste, 

fästplatta med valt lager samt lagerhus 

monterat 
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4.12.2 Svängarmar med stödben, samt monteringsstolpar 

Svängarmskonstruktionen består förutom standardkomponenterna utav följande 

materialdimensioner; 10mm plåt, 55mm rundstång, Ø70, Ø30, Ø20mm rör, 70x70 samt 

100x100mm fyrkantsrör. 

 

Svängarmarna monteras på vertikala stolpar som i sin tur fästs med skruvförband på 

huvudstödens bottenplattor. Stolparna består av 100x100 fyrkantsrör med topp- samt 

bottenplatta i 10mm plåt, se Figur 30. Svängarmarna roterar runt en vertikal axel på stolparna, 

se Figur 31. Svängarmarna är även ledade i ytterligare en punkt vilket tillåter dem att röra sig 

upp och ned. För att underlätta rörelse i dessa punkter har PDE-glidlager i plast använts, se 

Figur 31. Lagersätena samt glidytorna är dimensionerade enligt tillverkarens rekommenderade 

toleranser, se avsnitt 4.10.1.  

 

Delen som lagerna monteras i består av en kort bit 100x100 fyrkantsrör, se Figur 31. De 

horisontella ”armarna” som binder ihop stödbenen med fäststolparna består av 70x70 

fyrkantsrör, se Figur 30. 

 

Stödbenen sitter längst ut på svängarmarna och har anslagsdämpare monterade längst upp, det 

är dessa som får kontakt med väggfixturen, se Figur 30. Anslagsdämparna är 

standardkomponenter och gjorda utav gummi, gummidämparna ger en mjuk kontakt när 

väggfixturen sänks ned på stödbenen samt kan anpassa sig till små skillnader i vart 

väggfixturen stannas av hållbromsen. Största fördelen med anslagsdämparna är att stål mot stål 

kontakt kan undvikas. 

 

Under belastning står stödbenen stumt på bottenplattorna, när sedan belastningen lättar höjs 

svängarmarna upp något av de fjädrande hjulen. Det är på grund av detta som svängarmarna är 

ledade i två punkter inne vid fäststolparna. Hjulen gör det lätt att flytta undan svängarmarna om 

dess positioner är i vägen. Eftersom svängarmarna är ledade inne vid fäststolpen förs inte heller 

några större krafter över dit, detta gäller antagandet att svängarmarna är korrekt installerade så 

att stödbenen tar upp kraften från väggfixturen. 

 

För att säkerställa svängarmarnas placering används låsning i form av sprintar. Sprintarna 

används tillsammans med plattor som monteras ovanpå de vertikala axlarna på fäststolparna, se 

Figur 31. Plattorna fästs med skruvförband så att de sitter stumt, sprinten kan då enbart låsa 

svängarmarna i de inställda låspositionerna. När svängarmarna ska flyttas kan sprinten sättas i 

förvaringsröret, detta rör kan inte användas för att låsa svängarmarna, se Figur 32. För att 

säkerställa att sprintarna inte tappas bort kan de fästas på plattorna med wire eller kedja. 

 

Då svängarmarna endast är ca 600mm höga skapas en obekväm arbetsställning när de ska 

flyttas runt, trots att hjulen gör dem lättrullade. För att eliminera denna obekväma ställning har 

handtag använts. Handtagen består av vertikalt monterade rör på de horisontella ”armarna”, se 

Figur 30. Handtagen gör det möjligt att stående i ett upprätt läge kunna justera svängarmarnas 

position. Toppen på rören är försedda med en handtagskula för ett skönt grepp, kulan är en 

standardkomponent. 

 

Svängarmarna som monteras på sidan av väggfixturen med växel är något längre än de på sidan 

med lagret. Detta beror på att huvudstödet med växelfästet har sina bottenplattor längre ut från 

väggfixturen än vad Huvudstödet med lagerfäste har. För att stöden när de är under belastning 

ska stå på samma avstånd från rotationspunkten så behöver därmed Svängarmarna på 

växelsidan vara något längre. 
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Tillverkning 

Tillverkningen av svängarmarna planeras kunna ske genom laserskärning av plåten, svarvning 

utav lagersäten samt axlar och kapning utav rören. Svängarmarna monteras sedan med 

svetsförband samt skruvförband. 

 

4.12.3 Fästpunktsplattor på väggfixturen 

Fästplatta lagersida 

Fästplattan på lagersidan monteras permanent på väggfixturen och tillhandahåller montering av 

lageraxeln i rotationspunkten. 

Fästplattan är konstruerad utav 20 samt 10mm plåt. På den sidan av väggfixturen där denna 

fästplatta ska sitta kan ”sidan” av väggfixturen fällas ned en bit för att kunna ta ut en 

färdigbyggd vägg, detta resulterar i att fästplattan enbart kan fästas i underkant. Figur 36 visar 

hur fästplattan sitter monterad på väggfixturen och Figur 37 visar hur sidan av väggfixturen 

fälls ned, den röda punkten illustrerar vart ledpunkten för nedfällningen är.  

 

För att fästplattan ska vara styv även då infästning i nederkant enbart är möjligt har 

förstärkningar i 10mm plåt används. Fästplattan har blivit given en L-form för att ge gott om 

yta för svetsförbandet som används vid infästningen, se Figur 34 samt Figur 33. Den vinkelräta 

övergången i plattan är förstärkt genom att använda rektangulära ”tänder” på en av plattorna 

samt rektangulära utskärningar på den andra, detta skapar extra yta för svetsförbandet, se Figur 

35. 

 

Bultmönstret är gjort för att matcha det som finns på lageraxeln och den stora utskärningen är 

till för den utstickande baksidan på lageraxeln. 

Figur 31: Svängarmens ledpunkt med låsning 

Figur 32: Förvaringsplats för svängarmens låssprint 

Figur 30: Komplett svängarm  
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Tillverkning 

Tillverkningen av denna fästplatta för lagersidan planeras kunna ske genom laserskärning. 

Delarna kan sedan monteras ihop med svetsförband. 

 

Fästplatta växelsida 

Fästplattan på växelsidan monteras permanent på väggfixturen och tillhandahåller infästning 

för växelns momentöverförande fläns i rotationspunkten. Fästplattan är konstruerad av 20mm 

plåt. Fästplattan har triangelformade förstärkningar som är tänkta att ge mer yta åt svetsarna 

som ska fästa plattan samt stadga upp den, förstärkningarna sitter inåt mot väggfixturen, se 

Figur 38 samt Figur 39. För att underlätta monteringen av förstärkningarna finns utskärningar i 

plattan som indikerar vart de ska sitta. Utskärningarna ger även ytterligare en yta för 

svetsförbandet.  

 

Plattan är utformad för att ge så mycket svetsbar yta som möjligt utan att ta upp allt för mycket 

plats på väggfixturen. Väggfixuren innehåller även längs sidorna borrhål som inte fick täckas, 

se Figur 40.   

 

Plattan har 12 stycken fästhål för växelns fläns. Det stora hålet finns till för att ge utrymme åt 

flänsen då den har en utstickande del. 

 

Figur 36: Fästplattan för lagersidan monterad på väggfixturen. 

Figur 34: Fästplatta lagersida, framsida. Figur 33: Fästplatta lagersida, 

baksida. Figur 35: Fästplatta 

lagersida, undersida. 

Figur 37: Nedfällning 

av väggfixturens sida. 
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Tillverkning 

Tillverkningen av fästplattan med växelfäste kan 

göras med laser-skärning, montering kan sedan 

ske med svetsförband. 

 

4.12.4 Mittenbalk 

Till konstruktionen av mittenbalken användes 

100x100 fyrkantsrör samt 10mm plåt. Mittenbalken har som uppgift att knyta ihop de två 

huvudstöden, hållfastheten på stöden är dock ej beroende på att balken finns på plats. Balken 

underlättar vid den initiala installationen utav rotationssystemet då rätt avstånd mellan stöden 

sätts automatiskt.  

 

I ändarna på balken finns infästningsmöjlighet mot huvudstöden med skruvförband. Mitten av 

balken är anpassad efter den truck som planeras användas vid lossning av den kompletta 

väggen. Trucken i fråga är utav fabrikatet Linde och modell L14. Truckens höjd samt bredd på 

gafflarna fick styra hur stort uttaget i balken skulle bli. Tabell 23 visar hur uttaget 

dimensionerades efter truckens dimensioner på gafflarna (Lindhe Material Handeling, 2016). 

 

Linde L14 Bredd Höjd 

Truckens gafflar 680mm 86mm 

Balkens uttag 800mm 90mm 
Tabell 23: Bredd samt höjd på gafflar, Linde L14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 41: Mittenbalk 

Figur 40: Fästplatta växelsida, monterad på 

väggfixturen 

Figur 38: Fästplatta växelsida, framsida Figur 39: Fästplatta växelsida, baksida 
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Tillverkning 

Tillverkning av mittenbalken planeras kunna ske genom laserskärning av plåten samt kapning 

av fyrkantsrören. Sammanfogning av delarna sker sedan med svetsförband enligt standard. 

 

4.12.5 Låsmekanism  

Låsmekanismen är konstruerad av flertalet olika delar. Förutom de använda 

standardkomponenterna har 10mm plåt, Ø30mm rör, Ø38mm samt Ø22mm rundstång använts.  

 

Låsmekanismen monteras direkt på huvudstödet som tillhandahåller montering för lagret. 

Montering av låsmekanismen på stödet sker med skruvförband samt svetsförband, alternativt 

kan enbart svetsförband användas. Mekanismen består av en stång som används för att skjuta 

en kolv horisontellt fram och tillbaka, se Figur 44 samt Figur 45. När stången står vertikalt är 

kolven intryckt till sitt max och mekanismen är i sitt låsta läge, stången hålls här på plats med 

en magnet, se Figur 42.  

 

Kolven låser väggfixturens rotation med hjälp av ett fäste som sitter monterat på väggfixturen, 

se Figur 46. För att tillåta rotation av väggfixturen dras stången bakåt från fixturen vilket i sin 

tur drar tillbaka låskolven. För att begränsa hur mycket stången kan dras bakåt kan en stålwire 

användas som fästs på stången samt stödet, detta förhindrar att kolven dras ut ur sin hållare.  

 

Länkaget som flyttar kolven består av två gaffellänkar med en gängstång som binder ihop dem, 

gaffellänkarna kan röra sig fritt i fästena på kolven samt stången, se Figur 43.  

Kolven kan röra sig fram och tillbaka i en förstärkt hållare som fästs på stödet, för att underlätta 

den axiella rörelsen i hållaren är PDE-glidlager i plast använda. Hållaren är förstärkt för att 

kunna ta upp krafter från väggfixturen. Kolven samt hållaren är dimensionerade med toleranser 

efter lagertillverkarens rekommendationer. 

 

Stången som kontrollerar kolvens rörelse är ledad nere vid golvfästet, se Figur 47. För att 

underlätta rörelsen i ledpunkten har även här PDE-glidlager i plast använts. Lagren monteras i 

stångens lager-hylsa och glider mot en axel, se Figur 48. Axeln hålls på plats i golvfästet med 

hjälp av två låsringar. Stångens lager-hylsa samt axeln är dimensionerade efter 

lagertillverkarens rekommendationer på toleranser och utgångsmaterialen behöver bearbetas. 

 

Längst upp på stången har en hantagskula monterats, detta för att skapa ett skönt grepp samt 

minska risken för att man kan göra sig illa på vassa kanter. 

 

Tillverkning 

Tillverkning av låsmekanismen planeras kunna ske genom laserskärning av plåtdetaljerna samt 

kapning av rördetaljerna. Kolven, axeln samt de tillhörande lagersätena bör svarvas för att möta 

toleranserna. Delarna kan sedan sammanfogas med svetsförband. 
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4.12.6 Lageraxel 

Till konstruktionen av lageraxeln användes 20mm plåt samt 105mm rundstång. Lageraxeln har 

två diametrar samt en fläns. Rundstången på 105mm är utgångspunkten för axeln innan 

bearbetning, efter bearbetning består axeln utav en del på 100mm samt en del på 75mm i 

diameter. Den del av axeln som har en diameter på 75mm kommer ha kontakt med lagret, 

därför denna yta precisionssvarvas för att uppnå rätt tolerans samt ytjämnhet. 

Figur 45: Låsmekanismens kolv 

Figur 42: Magnetfäste för låsmekanismens stång 

Figur 44: Låsmekanismens stång 

Figur 43: Låsmekanismens länkage för kolven 

Figur 47:Ledpunkt för låsmekanismens stång 

Figur 46: Låsmekanismen i låst läge 

Figur 48: Ledpunktens glidlager för låsmekanismens stång 
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 Kraven på tolerans samt yta togs fram i dimensioneringsavsnittet om lageraxeln, se avsnitt 

4.10.1. Flänsen planeras kunna skäras ut med laser-skärning och sammanfogas med 

svetsförband på axeln, svetsförband kan placeras både på fram- samt baksidan. 

 

Lageraxeln monteras på väggfixturen med skruvförband, beräkningar på detta kan hittas i 

avsnitt 4.11.1Dimensionering av lageraxel 

 

Genom att enbart delvis erhålla den nödvändiga diametern på axeln för lagret så bör axelns 

styvhet öka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillverkning 

Lageraxelns fläns planeras kunna laserskäras och själva axeln får svarvas till korrekt 

dimension. De två delarna sammanfogas sedan med svetsförband. 

 

4.13 Styrsystem 
I detta arbete ingår ej framtagning av ett styrsystem för rotationssystemet. Styrsystemet är dock 

en väsentlig del som måste tas fram innan användning av rotationssystemet kan inledas.  

 

Styrsystemet innefattar både mjukvara och hårdvara, mjukvaran styr driften av motorn genom 

att tryck sker på fysiska knappar. Växeln som ger vridmomentet till rotationen av väggfixturen 

får sin kraft från en motor, denna motor styrs av signaler från en frekvensomriktare. 

Frekvensomriktaren är programmerbar vilket betyder att motorns drift kan anpassas till denna 

specifika applikation. 

 

Hur styrningen av väggfixturens rotationer ska ske har tagits upp i tidigare examensarbete 

”Realisering av väggfixtur” av (Lundvall, 2017). Lundvall går grundläggande igenom det 

tänkta händelseförloppet som bör ske när väggfixturen ska roteras. Med denna grundläggande 

beskrivning samt ny input från uppdragsgivaren kan ett uppdaterat händelseförlopp tas fram för 

rotationen av väggfixturen, detta kan sedan användas som hjälpmedel vid framtagningen av 

styrsystemet. 

 

Då montering av byggmaterial i väggfixturen planeras ske av två personer så bör styrsystemet 

av säkerhetsskäl även vara utformat för att styras av två personer. Genom att använda ett 

dubbelkommando kan det säkerställas att styrningen av rotationen inte kan ske av enbart en 

person. Genom detta kan man bättre säkerställa att montörerna inte befinner sig direkt i 

väggfixturens närhet under rotation, risken med en tredje part finns dock fortfarande kvar. 

Figur 51: Lageraxel, vy fram Figur 50: Lageraxel, vy bak Figur 49: Lageraxel, vy sida 
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För att minska risken med en tredje part som går för nära väggfixturen kan arbetsområdet 

skyddas av laserstrålar eller andra typer av sensorer. Bryts laserstrålarna under pågående 

rotation stannar motorn. 

 

Dubbelkommandot bör innefatta två separata identiska kontrollpaneler på några meters avstånd 

från varandra. De som står vid kontrollpanelerna bör kunna ha god visuell kontakt med 

varandra, därför är det viktigt att avståndet inte blir för stort. Avståndet från rotationssystemet 

bör vara så pass att montörerna inte står i riskzonen i det fall ett haveri skulle inträffa. 

 

Kontrollpanelerna bör endast innefatta de mest väsentliga funktionerna för att underlätta arbetet 

för montörerna, dessa funktioner bör även vara tydligt visuellt illustrerade med bilder på 

kontrollpanelen. 

Rekommendationen av funktioner som kontrollpanelerna kan innefatta är; rotation medsols, 

rotation motsols samt nödstopp.  

 

Genom att använda sig utav inprogrammerade lägen av väggfixturen så behöver montörerna 

enbart hålla in sina knappar tills väggfixturen stannat av sig själv. Väggfixturen ska ha tre lägen 

där den stannar, de båda horisontella lägena samt det vertikala. Skulle en knapp släppas ska 

rotationen stannas. Har rotation inletts i en riktning måste denna rotationscykel avslutas innan 

riktning kan bytas av montörerna. Behöver de vanliga kontrollfunktionerna tillgängliga för 

montörerna kringgås av någon speciell anledning så får detta göras av ansvarig person på plats 

efter bedömning av situationen. För dessa specialfall kan det vara lämpligt att ha en separat 

inlåst kontrollpanel som tillåter fri manuell styrning av rotationen.  

 

Styrsystemet bör innefatta både varningsljus samt ljudsignaler för att förhöja säkerheten för 

montörerna. Under rotation bör ett tydligt varningsljus och en märkbar ljudsignal användas för 

att indikera för omgivningen att rotation sker. Skulle exempelvis en rotationscykel avbrytas på 

grund av nödstopp, släppt knapp eller brytning av laserstrålarna bör ljud samt ljussignalen 

byttas ut mot något mer märkbart. Genom att använda olika signaler kan omgivningen se om 

det är en rotationscykel eller ett oönskat stopp. 
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Sammanfattning 

 

Kontrollpanelernas funktioner: Innebär: 

Rotation medsols 

Vid intryckning av de båda knapparna inleds 

rotationscykel medsols. Släpps en eller båda 

knapparna innan systemet själv stannat 

betraktas detta som nödstopp, rotationen 

återtas när båda knapparna återigen är 

intryckta. Rotationscykeln roterar 

väggfixturen 90grader innan den av sig själv 

stannar.  

Rotationen indikeras av ljud- samt 

ljussignaler. Släpps en knapp under cykeln 

indikeras detta med ljud- samt ljussignal 

specifikt för stopp mitt i cykeln. 

Rotation motsols 

Rotation motsols sker på samma sätt som vid 

rotationen medsols, skillnaden är att 

rotationsriktningen är motsols. 

Nödstopp 

Kan tryckas in när som helst. Trycks knappen 

in under rotation stannas motorn, bromsen 

läggs i och strömmen till motorn stängs av. 

Stoppet indikeras med ljud-samt ljussignal för 

stopp mitt i cykel. Nödstoppet ska kunna 

tryckas in även då rotation inte sker. 

 

 

4.14 FEM-analys, validering av konstruktion 

4.15 FMEA, riskanalys 
En konstruktions-FMEA utfördes på konstruktionen i produktutvecklingsprocessens fas 4 

(analysera och utvärdera), se bilaga 8. Risker kopplade till kraven från kravspecifikationen 

identifierades och analyserades för få en ökad förståelse kring bland annat riskernas effekter. 

Lämpliga åtgärder som har utförts på rotationssystemet redogjordes därefter. Riskernas class 

ansågs inte relevant och uteslöts därför i analysen. Kravet gällande inkapsling av drivsystemet 

har inte behandlats på grund av tidsbrist. Dock utvärderas riskerna ändå och rekommenderade 

åtgärder presenterades istället. Andra krav som är beroende på inkapsling kunde inte analyseras 

till fullo och enbart rekommenderade åtgärder kunde presenteras.  

 

Styrningen behandlades delvis och kan fungera som förslagsgrund vid utveckling av 

kontrollpanelen. Lämpliga säkerhetsåtgärder kopplade till styrning har därför exkluderats. 

Detta beror på att arbetet inte avser att behandla styrning, dock har projektgruppen haft 

styrningen i åtanke under hela arbetet. 

 

4.16 Belastningsergonomi 

4.16.1 Bedömning av stående arbetsställningar 

Föreskriften belastningsergonomi (AFS 2012:2) har tagits hänsyn till i dimensioneringen av 

huvudstöden för att upprätthålla till så stor grad som möjligt god arbetshöjd vid fixturens tre 

förbestämda lägen. Arbetshöjden på fixturen är 110 cm ovanför marken. Handtag har även 

använts i rotationssystemet för att minska arbetsbelastningen och underlätta hantering. 
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Modeller som beskrivs i föreskriften används som ett analysverktyg för att bedöma risken för 

belastningsbesvär vid stående arbetsmoment som är kopplade till systemet, se Tabell 49. 

Bedömningssystemet bygger på tre olika nivåer: grön, gul och röd, se Figur 5. Nivåernas 

innebörd redogörs i 3.3.5. Slutsatser och eventuella åtgärder kommer att redogöras. 

 

Arbetsställning: 

Stående 
Nacke Rygg Axel/arm Ben 

Låsning (sprint) 

 

 

    

Slutsats 

Gult arbete (hög andel kroppsdelar är gula). Beror på att sprinten ska 

hanteras på höjden ca 600-700mm ovan mark. Belastningen 

uppkommer dock sällan och varar inte länge. Dessutom är 

belastningens intensitet även låg. Eventuellt kan åtgärder tas i 

framtiden, t.ex. att använda en annan form av låsmekanism. Anses 

vara för låg risk för belastningsbesvär att prioritera åtgärd i 

dagsläge. Belastningen på axel/arm beror på längden på personalen 

som utför momentet. 

In- och utfällning 

(stödben) 

 

    

Slutsats 
Grönt arbete. Arbetsställningen vid in- och utfällning av stödben 

innebär ingen/minimal risk för belastning på arbetstagarna.  

Låsning (låskolv) 

 

 

    

Slutsats 

Grönt arbete. Arbetsställningen vid låsning av låskolv innebär 

ingen/minimal risk för belastning på arbetstagarna. Dock kan korta 

personer (under medellängd) få gult arbete på axel/arm. En möjlig 

framtida åtgärd är att använda ett justerbart handtag. 

Montagearbete 

(fixtur, 

horisontellt läge) 

    

Slutsats 

Grönt arbete (hög andel kroppsdelar är gröna). Huvudsakligen sker 

montagearbeten när fixturen är i horisontellt läge. Belastningen 

uppkommer därför ofta och varar ett tag. Dessutom är belastningens 

intensitet relativt hög. Risk för belastningsbesvär i axel/arm för korta 

personer (under medellängd). En möjlig framtida åtgärd är att 

använda höj- och sänkbara huvudstöd till fixturen. 

Montagearbete 

(fixtur, vertikalt 

läge) 

    

Slutsats 

Grönt och gult arbete. Få arbetsmoment utförs när fixturen är i 

vertikalt läge. Belastningarna (nacke och axel/arm) uppkommer dock 

sällan och varar inte länge. Dessutom är belastningens intensitet även 

relativt låg. Det är problematisk att dimensionera stumma huvudstöd 

för att erhålla god arbetshöjd då fixturen är i vertikalt läge. En 

möjligt framtida åtgärd är att använda höj- och sänkbara huvudstöd 

till fixturen.  

Styrning     
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Slutsats 

Grönt arbete. Arbetsställningen vid styrning innebär ingen/minimal 

risk för belastning på arbetstagarna. Styrning kommer att ske via en 

kontrollpanel vars arbetshöjd är dimensionerad efter 

rekommendationer (110 cm).  
Tabell 49. Visar bedömningen av arbetsmoment i stående ställning. 

4.16.2 Bedömning av lyft 

Vid bedömningen av lyft används en modell som redogörs i föreskriften belastningsergonomi 

(AFS 2012:2), se Figur 6. Arbetsmomenten kring rotationssystemet som är kopplade till lyft 

identifierades innan modellen kunde utnyttjas. Rotationssystemet kräver enbart ett lyft vid 

låsningen av stödbenen. Låsningen sker via en sprint. Bördans vikt underskrider 1 kg och 

avståndet från ländryggen kommer att variera mellan 30 – 45 cm beroende på personens längd. 

Orsaken till att få lyft krävs är att QFD:n har tagits till hänsyn i konstruktionsstadiet. När 

modellens två huvudfaktorer har bestämts kan modellen användas, se Tabell 50. 

 

Lyft Avstånd från ländryggen Bördans vikt (kg) 

Låsning (sprint) 

 

 

30 – 45 cm 

 

Slutsats 

Grönt lyft enligt modellen, se figur 3. Modellen förutsätter 

att lyftet kommer att ske med två händer och stående på ett 

plant underlag. Dock kommer lyftet troligtvis ske med 

enbart en hand. Lyftet utförs dock sällan och varar inte 

länge. Lyftets intensitet är även låg. Det innebär att inga 

särskilda åtgärder behöver genomföras. Den stående 

arbetsställningen som krävs vid lyftet kommer medföra en 

större risk för belastning på arbetstagarna än själva lyftet, 

se tabell 49. 
Tabell 50. Visar bedömningen av arbetsmoment kopplade till lyft. 

4.16.3 Bedömning av skjut- och dra-arbete 

Vid bedömningen av skjut- och dra-arbete används en modell som redogörs i föreskriften 

belastningsergonomi (AFS 2012:2), se Tabell 1. Först identifierades arbetsmomenten som är 

kopplade till skjut- och dra-arbete; in- och utfällning av stödben, låsning av fixtur i vertikalt 

läge. Därefter utvärderades arbetsmomenten utifrån modellen, se Tabell 51. 
 

Skjut- och dra-arbete Igångsättning (N) Kontinuerlig (N) 

In- och utfällning (stödben) 

 

 

<150 <100 

Slutsats Grönt arbete. Stödbenen förflyttas genom att applicera kraft 

på stödets handtag. Handtaget kan manövreras med ett 

grepp avsedd för två händer och höjden är dimensionerad 

efter rekommendationer (ca 80-110 cm), se Figur 4. 

Lagrade hjul och glidlager används vilket underlättar det 

krävda arbetet. 

Låsning (låskolv) 

 

 

<150 <100 
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Slutsats Grönt arbete. Stången som skjuter låskolven horisontellt 

fram och tillbaka kräver en minimal kraftansträngning för 

att manövreras. När kolven är intryckt hålls stången på 

plats med en magnet. Den igångsättande dragkraften som 

behövs för att dra stången tillbaka behöver överskrida 

magnetkraften. Denna uppskattas vara minimal. 
Tabell 51. Visar bedömningen av arbetsmoment kopplade till skjut- och dra-arbete. 

4.17 Säkerhet och arbetsmiljö 
En av visionerna som Husmuttern AB har är att användandet av deras utrustning ska kunna ske 

på ett så säkert sätt som möjligt, detta betyder även att det ligger stort fokus på säkerhet i 

framtagandet av detta rotationssystem. Detta rotationssystem ska användas för att rotera en 

väggfixtur framtagen av studenter i tidigare examensarbeten. Systemet är dock anpassningsbart 

till andra typer av fixturer. Den framtagna kravspecifikationen för denna fixtur dokumenterar 

att de lagstiftningar gällande arbetsmiljö som finns ska följas till så god grad om möjligt för att 

få en så säker slutprodukt som möjligt. Då rotationssystemet och väggfixturen används 

tillsammans bör samma lagstiftningar även här tas till hänsyn vid framtagandet av systemet.  

 

Rotationssystemet klassas som en maskin, därför finns det även specifika rådande lagkrav 

gällande bruk av maskiner på den svenska marknaden. Detta är även ett system som kommer 

användas utav människor i deras dagliga arbete, vilket medför fler krav på arbetsmiljön 

gällande b.la. personsäkerhet. En säkerhetsåtgärd som har utförts är framställandet av en 

omfattande FMEA (riskanalys) på hela systemet, se Bilaga 8. Riskanalysen är kopplad till 

föreskrifterna kring maskiner (AFS 2008:3). Det utvecklade systemet ska även bedömas av 

extern part och CE-märkas innan systemet sätts i bruk. 

 

4.17.1 Drivsystem 

Rotationssystemets drivsystem utgörs av CE-märkta standardkomponenter av god kvalité från 

SKS. Planetväxeln som används till rotationssystemet är inte självhämmande. För att 

säkerställa att fixturen inte kan falla fritt har en hållbroms använts i systemet. Fördelen med 

hållbromsen är att den fortfarande fungerar om eltillförseln stoppas (t.ex. vid strömavbrott).   

Projektgruppen rekommenderar även att föreskrifter kring skyltar och signaler (AFS 2008:13) 

tas hänsyn till genom att sätta upp varningsskyltar. Även ljus/ljudindikation bör användas vid 

rotation av fixtur. Markeringar på golv måste även finnas för att indikera riskzon. 

 

4.17.2 Huvudstöd 

Huvudstöden är uppbyggda av fackverk vilket gör dem robusta. Stödet tål därför eventuella 

stötar/krockar som kan förekomma i industrier (t.ex. med truck). FEM-analys utfördes för att 

säkerställa att stöden klarar av belastningen från fixturen med vägg med en hög 

säkerhetsfaktor. Till viss grad är stödet med lagerfäste lågt utstickande och kan innebära en risk 

för fall. Varselfärg valdes därför att användas på stöden enligt föreskrifter kring skyltar och 

signaler (AFS 2008:13) för att öka stödens synlighet och minimera skaderisken. För att ta 

hänsyn till färgblindhet, har den vanligaste kombinationen av färgerna röd och grön 

exkluderats.  
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4.17.3 Stödben 

Fixturen är säkrad (i jämvikt) vid positionering av stödbenen. Innan fixturen roteras flyttar 

personalen fram benparet till önskat läge. För att säkerställa att stöden står på rätt plats kan 

färgmarkeringar på golvet användas i kombination med låsmekanismen. Innan rotation kan 

även kontroll ske utav extern part (övervakning via kamera) för att säkerställa att stöden är 

framställda. Kontrollrutiner av varandras stöd är också ett alternativ. Under rotation är 

personalen utanför skaderiskzonen. När fixturen återigen är säkrad flyttas det motsatta benparet 

tillbaka till det infällda läget. 

 

Då stödbenen är ledade i två riktningar och kan flyttas ifrån fixturen minskar klämrisken. Det 

medför även en minimal inverkan på personalens åtkomlighet till fixturen vid montagearbeten. 

Stödbenen bidrar till ökad säkerhet om rotationssystemet havererar då fixturen inte faller fritt. 

Föreskrifter kring buller (AFS 2005:16) har tagits hänsyn till genom att använda gummerade 

anslagsdämpare vid kontakten mellan stödet och fixturen. Varselfärg rekommenderas även att 

användas för bättre synlighet enligt föreskriften skyltar och signaler (AFS 2008:13). 

 

4.17.4 Låsmekanism 

Fixturens låsmekanismer bygger på få och enkla moment. Tydliga visuella instruktioner och en 

genomgång för personalen innan användning förutsätts. Låsmekanismen som används vid 

stödet med motorfäste är en låskolv. Låsningen sker innan fixturen är säkrad i vertikalt läge. 

Dock är låsningen på sidan av fixturen, d.v.s. utanför skaderiskzonen, och sker via ett handtag 

som kan opereras från ett säkert avstånd utan klämrisk. Låsmekanismen som används till 

stödbenen är sprint med minimal klämrisk och är enkel att använda 
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5 Resultat 
Det genomförda arbetet resulterar i en rapport som beskriver den utförda arbetsprocessen från 

start till slut.  

Arbetet har genererat ett konkret konstruktionsförslag på ett rotationssystem till en väggfixtur 

hos uppdragsgivaren Husmuttern AB. Rotationssystemet har tagits fram för att användas av 

Husmuttern AB i företagets framtida modulhusfabriker. 

 

Projektgruppen har i det genomförda arbetet genererat samt utvärderat flertalet olika koncept 

på hur ett rotationssystem till denna tillämpning kan utformas utifrån de ställda kraven. För den 

valda lösningen har sedan utvecklingen skett in på detaljnivå med b.la. användning av 

standardkomponenter samt standarddimensioner på material för att ta förslaget så nära 

tillverkningsklart som möjligt.  

Det framtagna förslaget har modellerats upp i ett CAD-program och ritningsunderlag har från 

det tagits fram. 3D-modellerna i CAD kommer även finnas tillgängliga för uppdragsgivaren i 

företagets fortsatta uppbyggnad. 

 

Styrsystemet som skall användas till styrningen utav det framtagna rotationssystemet har inte 

behandlats in i detalj i detta arbete, dock har rekommendationer och önskemål om dess 

utformning presenterats, se avsnitt 4.13. 

 

Utvecklingsarbetet har skett med hänsyn till säkerhet samt arbetsmiljö och de föreskrifter som 

finns inom dessa områden. Arbetet har dock inte behandlat samtliga externa krav som kan 

finnas från olika föreskrifter för denna produkt, fokus har legat på säkerhet och arbetsmiljö i 

allmänhet men framförallt belastningsergonomi. 

 

En bedömning inom belastningsergonomi genomfördes på arbetsmomenten kopplade till 

rotationssystemet och en riskanalys är genomfört på rotationssystemets helhet. 

 

Beräkningar har genomförts för att dimensionera ingående standardkomponenter till 

rotationssystemet, se avsnitt 4.10. Beräkningar har även utförts för att definiera samt analysera 

de olika lastfallen som rotationssystemet kan utsättas för, se avsnitt 4.9.  

 

Rotationssystemet består av 34 ingående olika komponenter varav 16 är standardkomponenter 

och resterande är konstruerade just för detta ändamål, vissa komponenter används på flertalet 

platser i konstruktionen. Skruvförbanden är inte medräknade i denna summa.  

De konstruerade komponenterna i detta arbete presenteras i form av ritningar som kan ses i 

Bilaga 9.  En sammanställningsritning av hela rotationssystemet kan ses i Bilaga 10, i denna 

ritning ingår även de använda standardkomponenterna. De använda standardkomponenterna 

presenteras i form av en komponentlista som hittas i Bilaga 11. Sammanställningsritningen har 

anvisningar på vart de respektive standardkomponenterna hör hemma i rotationssystemet, 

anvisningarna är i form av nummer som är kopplade till komponentlistan. 

 

Figur 106 visar en översikt över rotationssystemet som tagits fram, fler bilder kan ses i Bilaga 

7. Med i bilden är även väggfixturen, denna är dock inte framtagen i detta arbete. I Bilaga 6 

beskrivs samt illustreras arbetsmomenten som ska genomföras vid en rotation från horisontellt 

läge till vertikalt med det framtagna rotationssystemet. 
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Belastningsergonomi 

Framtagningen av rotationssystemet och dess arbetsmoment skedde med arbetsmiljö i åtanke, 

detta för att skapa ergonomiska arbetsprocesser som inte sliter på användarnas kroppar. Som 

vägledning användes föreskriften (AFS 2012:2) gällande belastningsergonomi. 

 

För att erhålla arbetshöjden på 110cm för väggfixturen i de horisontella lägena anpassades 

ramverket i rotationssystemet därefter. En arbetshöjd på 110cm ska enligt föreskriften (AFS 

2012:2) vara godtagbar för att fortfarande kunna utföra ergonomiskt arbete, 110cm är dock 

maxhöjden om arbetet ska kunna ske ergonomiskt för både korta och långa personer, se Figur 

4. 

 

Rotationssystemet innehåller ett antal arbetsmoment för att genomföra en rotation av 

väggfixturen. För att säkerställa en ergonomisk arbetsprocess genom samtliga arbetsmoment 

genomfördes en bedömning, se avsnitt 4.16. Arbetsmomenten bedömdes efter de 

rekommendationer på belastningsergonomi som ges i föreskriften (AFS 2012:2). Bedömningen 

visade på att alla moment kunde antas som ergonomisk godtagbara då påfrestande belastningar 

för kroppen kan undvikas.   

 

Säkerhet och arbetsmiljö 

Framtagningen av rotationssystemet och dess arbetsmoment skedde med säkerhet och 

arbetsmiljö i åtanke. Detta beror på att systemet måste uppfylla Husmutterns värderingar och 

att personalen besitter bristande kunskaper och erfarenheter. Främst har föreskrifterna maskiner 

(AFS 2008:3), skyltar och signaler (AFS 2008:13) och buller (AFS 2005:16) tagits hänsyn till.  

 

Projektgruppen har utfört säkerhets- och arbetsmiljöåtgärder till systemet. Fokus har främst 

varit på att minimera fall- och klämrisken. Det har åtgärdats genom att bland annat använda 

dubbelledade utfällbara stödben och att använda varselfärg på stöden. En intern redogörelse 

kring rotationssystemet har tidigare presenterats, se 4.17. Rotationssystemet är säkert att 

operera med god arbetsmiljö för personalen enligt föreskrifterna. 

 

På grund av tidsbrist har vissa problem inte kunnat åtgärdas till fullo men rekommendationer 

har presenterats, se 4.17.  

 

 

Figur 106: Översiktsbild av rotationssystemet 
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Riskanalys 

Eftersom arbetet har haft ett stort fokus på belastningsergonomi, säkerhet och arbetsmiljö har 

riskanalyser varit nödvändiga att utföra i produktutvecklingsprocessens olika faser.  

I samband med projektplaneringen utfördes en form av förstudie med fokus på 

rotationssystemets stöd. För- och nackdelar med olika lösningar redovisades och även lämpliga 

åtgärder presenterades, se bilaga 1. Denna tidiga form av riskanalys resulterade i ett 

styrdokument som användes av projektgruppen under hela arbetet. 

 

Innan rotationssystemets slutgiltiga koncept hade fastställts utfördes en FMEA på hela 

systemet, se bilaga 8. Risker kopplade till kravspecifikationen låg till grund för riskanalysen. 

För att undvika eller minimera riskerna togs rekommenderade åtgärder fram. Dessa togs i 

hänsyn till vid det slutgiltiga arbetet. Resultatet från FMEA:n är att allvarlighetsgraden för 

riskerna minskade när lämpliga åtgärder sattes in i systemet.  

 

FEM-analyser  

Analyser på konstruktionens hållfasthet har genomförts i CAD-programmet Solidworks. I 

analyserna simulerades rotationssystemets framtagna komponenter med belastningar för att 

undersöka spänningsfördelningar samt deformationer i materialen. Resultaten för de enskilda 

analyserna kan hittas i sin helhet i 4.14.  

 

Samtliga laster som ansattes i simuleringarna multiplicerades med en faktor 3 för att skapa god 

säkerhet, se Tabell 24: Indata till FEM-analyser. Lastfallen samt vikterna vilket krafterna 

baseras på är uppskattningar gjorda efter bästa förmåga. Konstruktionen valdes att analyseras 

utan svetsförband och enbart med statiska laster.  

 

Konstruktionens komponenter visade inga tecken på plasticering eller deformationer i 

materialen som ansågs för stora. I de enstaka fall där programmet indikera på spänningar över 

sträckgränsen ansågs detta vara icke representativa resultat till följd av olika felfaktorer. 

Simuleringarna visar att vissa av rotationssystemets konstruerade komponenter kan klara av 

betydligt större belastningar än de som testades. 
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6 ANALYS 
Problemformulering: Hur utvecklar man ett rotationssystem och samtidigt säkerhetsställer 

konstruktionens uppfyllelse av interna krav från Husmuttern AB och externa bestämmelser från 

Arbetsmiljöverket gällande belastningsergonomi samt maskiner. 

 

Det genomförda arbetet har med avseende på de ingående interna samt externa kraven 

utvecklat ett förslag på hur ett rotationssystem kan utformas. För att behandla de interna kraven 

har en iterativ arbetsprocess använts som hjälpt till att kontinuerligt försäkra om att 

uppdragsgivarens krav tas till hänsyn, detta skedde till största del genom kontakt via mail samt 

sociala medier. För dem externa kraven sågs relevanta föreskrifter över inom området. 

Uppdraget att se över samtliga föreskrifter som kan vara relevanta för rotationssystemet sågs 

dock inte som möjligt på den utsatta projekttiden. Fokus lades istället på området 

belastningsergonomi samt säkerhet generellt talat. Tanken med detta var att skapa en produkt 

som kan tillåta ergonomiska arbetsprocesser samt anses som säkert. För att sedan uppfylla krav 

från övriga föreskrifter kan rotationssystemet förhoppningsvis kompletteras med komponenter 

istället för att behöva ändra på de redan konstruerade. 

 

Frågeställning 1: Hur kan arbetsskador förebyggas eller minimeras redan på konstruktions- 

och tillverkningsstadiet? 

 

Genom hela utvecklingsprocessen har säkerhet för användarna varit den röda tråden. 

Rotationssystemet som tagits fram innehåller få arbetsmoment som utvecklats till att vara så 

enkla att genomföra för användarna som möjligt. Genom att samtliga arbetsmoment inblandade 

vid roteringsprocessen hålls så enkla som möjligt minskas risken för arbetsskador kopplade till 

felanvändning av produkten.  

Arbetsskador är många gånger kopplade till dåliga arbetsställningar och slitsamma belastningar 

i arbetet. Arbetsmomenten kopplade till rotationssystemet är därför analyserade enligt ett 

belastningsergonomiskt perspektiv. 

 

Frågeställning 2: Hur kommer de externa kraven på säkerhet, arbetsmiljö och 

användarvänlighet ha för inverkan på konstruktionens utformning? 

 

De externa kraven har medfört att projektgruppen har övergått från att använda en traditionell 

produktutvecklingsprocess till en mer iterativ process. Det har resulterat i att konstruktionens 

utformning har påverkats. För att ta hänsyn till de externa kraven i den iterativa processen har 

en kontinuerlig avstämning med Husmuttern varit nödvändig. Projektgruppens arbetssätt 

grundas i att idéer och tankar genereras, utvärderas utifrån kraven, föreskrifter och lagar, och 

sedan levereras som ett konstruktionsförslag till Husmuttern. Från direktiv av Husmuttern har 

arbetet därefter antingen fortlöpt enligt tidsplaneringen eller har projektgruppen varit tvungen 

att återvända till ett tidigare stadie i utvecklingsprocessen. Där har konstruktionsförslag som 

uppfyller kraven mer genererats. Detta arbetssätt har använts i faserna 1-4 och medfört att 

konstruktionens utformning ständigt har utvecklats. I kombination med detta arbetssätt har 

omfattande riskanalyser utförts för att bland annat utvärdera konstruktionen internt och 

säkerställa att inga krav exkluderats.  
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7 DISKUSSION, SLUTSATSER OCH 

REKOMMENDATIONER 
I samband med projektuppstarten fastställdes ett Gantt-schema för att identifiera och 

visualisera aktiviteter och tid. Beroendena mellan dem redogjordes även. Projektgruppen kom 

dock till insikt under arbetets gång hur svårt det är att förstå arbetets omfattning i början av 

projektet. Konsekvensen har blivit att vissa krav som fastställts i kravspecifikationen inte har 

behandlats till fullo och därmed exkluderats i slutresultatet. Den främsta orsaken har varit 

tidsbristen. Framtida studier behöver därför utföras på bland annat hur inkapslingen av 

rotationssystemet ska utföras och hur utskickande delar ska tas hand om. Till det framtagna 

rotationssystemet har varselfärg använts till stöden men den lösningen kan visas vara 

otillräcklig i framtiden. I FMEA:n kan funktionerna och kraven som exkluderades ses, se 

bilaga 8. 

 

Frågeställningen ”Hur kan arbetsskador förebyggas eller minimeras redan på konstruktions- 

och tillverkningsstadiet?” berör Husmutterns personal. Dock har inte personalen direkt 

involverats i produktutvecklingsprocessen. Projektgruppens fokus har legat på att leverera 

ritningsunderlag till ett säkert och robust rotationssystem. Metoder har utnyttjats för att 

reducera antalet arbetsmoment och få systemet så enkelt som möjligt. Bedömningen av 

systemets komplexitet kopplad till arbetsskador är dock ett subjektivt antagande då personalen 

kan ha helt andra upplevelser kring konstruktionsvalen. Hade det funnits mer tid hade mer 

ingående observationer och intervjuer med personalen utförts. Det hade medfört att 

examensarbetet både hade baserats på kvalitativa och kvantitativa undersökningar. En 

alternativ metod att använda i examensarbetet hade därför kunnat vara att kombinera 

traditionell produktutveckling med aspekter från användarinvolvering (tjänsteinnovation). 

Detta hade kunnat resultera i att t.ex. låsmekanismen och stödbenen hade utformats 

annorlunda. 

 

Det har varit problematiskt att utvärdera huruvida de externa kraven har uppfyllts subjektivt 

eller objektivt. Det är lätt för konstruktörerna (projektgruppen) att se sig själva som användare 

av rotationssystemet och därmed underskatta konstruktionens komplexitet. Besöken hos 

Husmutterns demofabrik har dock underlättat processen att försöka sätta sig in i personalens 

perspektiv. För att få en ökad förståelse kring rotationssystemets risker påverkar personalen har 

riskanalyser utförts. Analyserna har resulterat i att lämpliga åtgärder har utförts på 

rotationssystemet.  

 

I arbetet med rotationssystemets drivsystem uppkom frågeställningen ”Hur skiljer sig det 

svenska elsystemet från resten av världen? Hur kommer dessa skillnader påverka 

rotationssystemets funktion och prestanda?”. Den valda växeln från SKS förutsätter en 

normalfrekvens på 50 Hz för att uppnå det efterfrågade varvtalet och vridmomentet. Denna 

frekvens används i det nordiska elsystemet, men framtida studier måste utföras för att 

säkerställa att systemet kan opereras med önskad effekt i andra länder. Lagkrav gällande bruk 

av maskiner kan också vara fördelaktigt att studera i andra länder. Gällande CE-märkning är 

rotationssystemet godkänd i Europa om den är CE-märkt. Det leder dock till frågeställningen 

”Vilka produktkrav motsvarande CE-märkningen existerar utanför Europa?”. 

 

Det har utförts ett omfattande arbete för att säkerställa att rotationssystemet är säkert att 

använda. Ett problem har varit att identifiera lämplig åtgärd för att hindra personalen att 

komma i kontakt med väggfixturen under rotation (klämrisker). Rekommenderade åtgärder har 

presenterats men ett flertal säkerhetsåtgärder har uteslutits i arbetet på grund av höga kostnader. 
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För att uppfylla kundkraven bättre och därmed öka säkerheten ytterligare anses det viktigt att 

undersöka följande alternativa säkerhetsåtgärder: 

- Två stycken frekvensomriktare (bygger på master/slave -principen). 

- Sensorer som hindrar fixturen att rotera om personal befinner sig inom skaderiskzonen. 

- Upprätta arbetsceller anpassade för två personal (kan vara svårt i micro-fabriker). 

 

Utifrån resultatet av FEM-analysen som utfördes på stödbenen kan slutsatsen dras att stöden är 

överdimensionerade med höga säkerhetsfaktorer. Ur ett säkerhetsperspektiv är detta 

fördelaktigt men utifrån ett ekonomiskt perspektiv innebär det höga material- och 

tillverkningskostnader. I avgränsningen avser arbetet att inte leverera ett ekonomiskt underlag. 

Dock finns det en stor potential för att reducera kostnader för rotationssystemet om studier 

kring optimering utförs. Detta skulle kunna utföras i en designstudie i SolidWorks där 

godstjockleken ansätts som variabel. Därefter kan lämpliga godstjocklekar identifieras som 

medför att stödet har en lägre men fortfarande en acceptabel säkerhetsfaktor. Vikten skulle 

även minskas vilket skulle underlätta transportering av rotationssystemet. Projektgruppen anser 

även att en alternativ metod hade kunnat undersökas kring huruvida det är möjligt att enbart 

använda två stödben på en sida av fixturen, detta skulle medföra mindre saker som potentiellt 

kan vara i vägen för montörerna.  

 

FEM-analyserna påvisade att rotationssystemets kritiska komponenter är fästpunktsplattorna på 

väggfixturen. För att validera konstruktionsvalen måste framtida studier utföras med mera 

representativa villkor för konstruktionens svetsförband. I analyserna användes enbart det 

globala kontaktvillkoret bounded mellan delarna för att erhålla ett uppskattat resultat. 

Resultatet från FEM-analysen visade dock att varken fästplatta för växel eller fästplatta för 

lagersidan kommer att plastiskt deformeras. Analysstudierna visade att sidokrafter har en 

inverkan på resultatet, dock skulle vidare analysering behövas rådande sidokrafternas inverkan 

på slutresultatet. För att göra detta skulle de dock behöva definieras vilka eventuella sidokrafter 

på konstruktionen som kan förekomma. Projektgruppen anser även att det kan vara fördelaktigt 

att montera fast en krockbur kring drivsystemet, d.v.s. växeln samt motorn då detta är relativt 

dyra komponenter. Det gör att systemet kan bli mer motståndskraftig mot eventuella 

sidokrafter som kan uppkomma i industrier, t.ex. kollision av en truck. 

 

Rekommendationer för fortsatt arbete med rotationssystemet 

• Utför noggrannare FEM-analyser på konstruktionens svetsförband 

• Utför noggrannare FEM-analyser på sidokrafters inverkan på konstruktionen 

• Ta fram kostnadskalkyl 

• Undersök optimeringsalternativ för att minska tillverkningskostnader 

• Utför CE-märkning av rotationssystemet 

• Ta fram styrsystem 

• Ta fram krockbur för att skydda dyra komponenter 

• Ta fram kåpor för inkapsling av rotationssystemet där klämrisk finns 

• För framtida expandering av företaget utanför EU, titta på rådande krav 

• Involvera företagets personal i utvecklingsarbetet  

 

Eventuella nya examensarbeten  

Ett lämpligt nytt examensarbete kopplat till detta arbete skulle kunna vara CE-

märkningsprocessen. Ett ytterligare skulle även kunna vara optimering samt justering efter de 

krav som ställs på en CE-märkt maskin. 

  



75 (119) 

8 Litteraturförteckning 
Tibnor. (2018). Hämtat från https://www.tibnor.se 

 NE . (den 12 04 2018). kälsvets. Hämtat från Nationalencyklopedin : https://www-ne-

se.ep.bib.mdh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/k%C3%A4lsvets 

Arbetsmiljöverket. (den 22 5 2012). Belastningsergonomi, AFS 2012:2. Hämtat från 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/belastningsergonomi-

foreskrifter-afs2012-2.pdf 

Arbetsmiljöverket. (den 01 07 2015). CE-märkning. Hämtat från 

https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/produktutformning-och-ce-

markning/ 

Arbetsmiljöverket. (den 13 24 2016). Maskiner (AFS 2008:3. Hämtat från 

file:///C:/Users/Anton/OneDrive%20-

%20Mälardalens%20högskola/Examensarbete%202018/inspirerande%20arbeten/maski

ner-som-slappts-ut-pa-marknaden-efter-29-dec-2009-foreskrifter-afs2008-3.pdf 

Arbetsmiljöverket. (den 25 08 2017). Hämtat från https://www.av.se/ 

Bark, L. (den 7 January 2009). Funktionsanalys. Hämtat från zoomin.idt: 

http://zoomin.idt.mdh.se/course/produktutveckling/funktionsanalys.asp 

Bark, L. (den 7 January 2009). Idégenerering. Hämtat från zoomin.idt: 

http://zoomin.idt.mdh.se/course/produktutveckling/idegenerering.asp 

Bark, L. (den 7 January 2009). Konceptutvärdering. Hämtat från zoomin.idt: 

http://zoomin.idt.mdh.se/course/Produktutveckling/konceptutv.asp 

Bark, L. (den 7 January 2009). Kravspecifikation. Hämtat från zoomin.idt: 

http://zoomin.idt.mdh.se/course/produktutveckling/kravspec.asp 

Bark, L. (den 7 January 2009). QFD. Hämtat från zoomin.idt: 

http://zoomin.idt.mdh.se/course/produktutveckling/qfd.asp 

Bark, L. (2016). Maskinelement Formelsamling PPU207. Eskilstuna: Lars Bark. 

Boverket. (den 09 04 2018). SS-EN 1090-1. Hämtat från https://www.boverket.se/1090 

Carlsson, J. (den 5 feb 2018). PPU410 föreläsning 5. Hämtat från Zoomin.idt: 

http://zoomin.idt.mdh.se/course/PPU410/dokument/F%C3%B6rel%C3%A4sning%205

%20PPU410%20VT-18(2).pdf 

Carlsson, P. (den 28 Sep 2006). Friktion. Hämtat från Mittuniversitetet: 

http://apachepersonal.miun.se/~petcar/ 

CH Industry AB. (2018). Hämtat från http://www.chindustry.se 

D&E Bearings. (2018). Hämtat från https://debearings.se/ 

Husmuttern AB. (2018). 

ISO-toleranser-för-hål-och-axlar. (09 2012). Hämtat från Cortecmov.se: 

http://www.cortecmov.se/wp-content/uploads/2012/09/ISO-toleranser-f%C3%B6r-

h%C3%A5l-och-axlar.pdf 

Jernkontoret. (u.d.). Elmotorer, teknik och funktion. Hämtat från energihandbok.se: 

http://www.energihandbok.se/elmotorer-teknik-och-funktion/ 

Kravspecifikation.se. (2018). Guide till att skriva kravspecifikation. Hämtat från 

http://www.kravspecifikation.se/ 

Lars, B. (u.d.). FMEA - Failure Mode of Effect Analysis. Hämtat från zoomin.idt: 

http://zoomin.idt.mdh.se/course/produktutveckling/fmea.asp 

Lindhe Material Handeling. (2016). Electric Pallet Stackers Capacity 1400 and 1600kg L14, 

L16/L14i, L16i. Hämtat från http://www.linde-mh.se 

Lundvall, A. (2017). Realisering av väggfixtur examensarbete 15hp. Mälardalens högskola, 

Husmuttern AB. 

Nationalencyklopedin. (u.d.). Asynkronmotor. Hämtat från ne.se: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/asynkronmotor 



76 (119) 

Nationalencyklopedin. (u.d.). Datorstödd konstruktion. Hämtat från ne.se: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/datorstödd-konstruktion 

Nationalencyklopedin. (u.d.). Finita elementmetoden. Hämtat från ne.se: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/finita-elementmetoden 

Nationalencyklopedin. (u.d.). Frekvensomformare. Hämtat från ne.se: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/frekvensomformare 

Nationalencyklopedin. (u.d.). Kuggväxel. Hämtat från ne.se: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kuggväxel 

Nationalencyklopedin. (u.d.). Kullager. Hämtat från ne.se: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kullager 

Nationalencyklopedin. (u.d.). Planetväxel. Hämtat från ne.se: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/planetväxel 

Nationalencyklopedin. (u.d.). Rullager. Hämtat från ne.se: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/rullager 

Olsson, K.-O. (2015). Maskinelement. Stockholm: Liber AB. 

Olsson, K.-O. (u.d.). Glidlager. Hämtat från ne.se: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/glidlager 

Olsson, K.-O. (u.d.). Rullningslager. Hämtat från ne.se: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/rullningslager 

Projektmallar.se. (2018). GANTT-schema. Hämtat från Projektmallar.se: 

https://www.projektmallar.se/gantt-schema 

Ritteknik 5. (u.d.). Hämtat från MTA101 Mälardalens Högskola: 

http://zoomin.idt.mdh.se/course/mta101/pdf/RIT05.pdf 

Salonen, A. (den 18 April 2017). Kvalitet och Underhåll. föreläsning 6, KPP204 

kvalitetsprocessen. Eskilstuna: Antti Salonen, föreläsare och forskare, Mälardalens 

Högskola. 

Sandvik Coromant. (den 16 04 2018). Håltoleranser. Hämtat från 

https://www.sandvik.coromant.com/sv-

se/knowledge/drilling/getting_started/hole_tolerances/pages/default.aspx 

Sandvik Coromant. (04 2018). Mäta ytor. Hämtat från https://www.sandvik.coromant.com/sv-

se/knowledge/materials/measuring_surfaces 

Saunders, M., Lewis , P., & Thornhill, A. (2012). Reaserch methods for business students. 

Essex, Harlow, England: Pearson Education Limited. Hämtat 2018 

Sienstra, D. (u.d.). Introduction to Design for (Cost Effective) Assembly and Manufacturing. 

Hämtat från http://me.gatech.edu/files/capstone/L071ME4182DFA 

SKF. (Januari 2014). Rullningslager. Hämtat från SKF: www.skf.com 

SKS Sweden. (2016). Bonfiglioli Planetvaxel 300 Manual SV r02_0.pdf. Hämtat från 

skssweden.se 

Stålbyggnadsinstitutet. (den 20 06 2017). SS-EN 1090. Hämtat från SBI: http://sbi.se/om-

stal/ss-en-1090-1 

Svenska nätverket för skruvförband. (u.d.). Handbok för skruvförband. Hämtat från SFN: 

http://www.sfnskruv.se/template.asp?meny=31&lank=139 

Ulrich, K., & Eppinger, S. (2008). Product Design and Development. New York: McGraw-

Hill/Irwin. 

Ulrich, K., & Eppinger, S. (2014). Produktutveckling: konstruktion och design. 

Studentlitteratur AB. 

 

 

 



77 (119) 

9 Bilagor   



78 (119) 

Bilaga 1, sida 1 av 4  
För- och nackdelstabell 

Lösningar arbetsstöd:  

1. Externa: Stumma stöd av fackverkskonstruktion som är fastbultade i golvet på vardera 

sidan om fixturen vid de två horisontella arbetslägena. Fyra stycken totalt. Stöden kan 

placeras så att fixturen är i jämnvikt under montering. 

+ - 

Lätt att göra robusta Finns en klämrisk mellan 

stöd och fixtur 

Finns alltid där, fastbultade Finns en snubbelrisk 

Inga rörliga delar Blir ett hinder för trucken 

Enklare tillverkning/konstruktion Kräver ett hyfsat plant golv 

Färre moment  

Svårare att göra fel  

Skulle klara av att ta emot 

fixturen om växeln havererar och 

fixturen roterar fritt 

 

Åtgärder för nackdelar: 

• Genomföra analys av rörelse runt fixtur för att se vart stöden minst är i vägen 

• Varselfärg för bättre synlighet 

• Fjädring på anläggningsytan mot fixtur för att motverka ojämnheter 

• Golvmarkeringar med vägval, säkerställer att man inte går in i något 

• Kan kompletteras med en arbetscell för att öka säkerheten, anpassad för två personer 

och innehåller allt material som behövs till monteringen, styrning av rotation sker 

utanför buren med stängd dörr. (logistikproblem?)  

 

2. Interna: Stöd som sitter på fixturen. Stöden fälls upp innan rotation sker och fälls ned 

innan montering sker. Fyra stycken stöd totalt som hålls i position med hjälp av låsning, 

tex sprintar. 

+ - 

Minimal snubbelrisk vid 

montering 

Lägger mer vikt på fixturen, på 

fel ställe 

Inget hinder för truck Klämrisk vid 

uppfällning/nedfällning av stöd 

 Klämrisk mellan stöd och golv 

 Svårt att säkerställa att stöden 

alltid är i rätt läge 

 Lösningen innehåller rörliga 

delar 

 Går inte att göra lika robust som 

externa stöd 

 Lättare att göra fel 

 Icke så ergonomiskt användande 
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Bilaga 1, sida 2 av 4 
Åtgärder för nackdelar: 

• Motvikt, föredras dock ej eftersom det ökar totalvikten för mycket 

• Motoriserad/mekanisk uppfällning av stöd, föredras ej då det blir dyrare och skapar fler 

möjliga felkällor 

• Sensorer för att säkerställa stödens positionering, dock dyrt och skapar möjliga felkällor 

• Service för att säkerställa funktionen på rörliga delar, dock tidskrävande och 

expertiskrävande, extern kontrollant 

• Överdimensionerar och gör en mer komplex konstruktion, blir dock svårhanterligt och 

ökar totalvikten mer än önskat 

• Tydligare och mer avancerade instruktioner och övervakning av arbetet, kan göra 

arbetsprocessen svår att förstå för vissa och skapar i slutändan ändå osäkerheter i 

användandet 

• Handtag, tvåmansarbeten, svårt att säkerställa att två man faktiskt gör uppgiften. 

 

3. Externa: Stöd på hjul liknande lösning nr1, dock ej fastbultade. Stöden kan rullas iväg 

(mankraft) för att ej vara i vägen under montering i fixturen. Fyra stycken stöd totalt. 

 

+ - 

Lätt att göra robusta Finns en klämrisk mellan 

stöd och fixtur 

Skulle klara av att ta emot 

fixturen om växeln havererar 

och fixturen roterar fritt 

Kräver ett hyfsat plant golv 

Inga rörliga mekaniska delar Inte säkert att de står på rätt 

plats 

Enklare 

tillverkning/konstruktion 

Inte säkert att de är 

framtagna överhuvudtaget 

Snubbelrisken kan minskas  Kräver flyttning av tunga 

föremål, fysiskt påfrestande 

Behöver inte bli ett hinder för 

trucken 

Möjligtvis en icke 

ergonomisk arbetsuppgift 

Hjulen bidrar till en enkel 

förflyttning av stöden. 

 

Ingen onödig vikt på fixturen  

Åtgärder för nackdelar: 

• För att säkerställa att stöden står på rätt plats kan färgmarkeringar på golv användas 

• För att säkerställa att stöden är framställda innan rotation kan kontroll ske av extern 

part. Kontrollrutiner av varandras stöd är också ett alternativ. 

• Konstruktionen kan efterlikna en pirra för att bli mer ergonomisk, handtag som är 

höjbara, bra hävarm. 

• Gummi kan användas på anläggningsytor mellan fixtur och stöd för att ta bort små 

höjdskillnader i golvet. 
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Bilaga 1, sida 3 av 4 
4. Externa: stöd utan hjul likt de stumma fasta stöden dock ej fastbultade. Stöden lyfts 

iväg med pallyft för att ej vara i vägen under montering. 4st totalt. 

+ - 

Lätt att göra robusta Finns en klämrisk mellan stöd och fixtur 

Skulle klara av att ta emot fixturen om 

växeln havererar och fixturen roterar fritt 

Kräver ett hyfsat plant golv 

Inga rörliga mekaniska delar Inte säkert att de står på rätt plats 

Enklare tillverkning/konstruktion Inte säkert att de är framtagna 

överhuvudtaget 

Snubbelrisken kan minskas  Kräver flyttning av tunga föremål, 

klämrisk 

Behöver inte bli ett hinder för trucken Kräver ett externt hjälpmedel för 

förflyttningen. Kostnad, upplärning osv 

Pallyften säkerställer ett ergonomiskt 

genomförande av arbetsuppgiften 

 

Ingen onödig vikt på fixturen  

Åtgärder: 

• För att säkerställa att stöden står på rätt plats kan färgmarkeringar på golv 

användas 

• För att säkerställa att stöden är framställda innan rotation kan kontroll ske av 

extern part. Kontrollrutiner av varandras stöd är också ett alternativ. 

• Gummi kan användas på anläggningsytor mellan fixtur och stöd för att ta bort 

små höjdskillnader i golvet. 

 

5. Externa: Stöd som hakas på efter rotation, tas av innan rotation. Stöden sitter alltså inte 

på under rotation. Två stycken stöd totalt. 

+ - 

Minimal onödig vikt på fixturen Otympliga att hantera 

Mindre materialåtgång eftersom bara1 

eller 2 stöd behövs, utformningen avgör 

Fixturen står utan stöd efter rotation, tills 

man satt på stöden 

 Man måste röra sig nära fixturen även fast 

den inte är säkrad 

 Kan kräva en komplicerad lösning för av 

och påtagning även låsning 

 Ökar antalet moment 

 Ökar den totala komplexiteten för 

personalen 

 Klämrisk  

 Fysisk ansträngande 

 Tar inte emot fixturen ifall motor och 

växel havererar, alltså om fixturen faller 

fritt 
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6. Interna: Svängande stöd som roterar fritt på en axel, hålls alltid vinkelrät mot golvet. 2st 

totalt. 

+ - 

Utnyttjat gravitationen Ökar fixturen vikt på fel ställe 

Mindre materialåtgång eftersom endast 2 

stöd behövs 

Kräver underhåll, smörjning 

Är inget hinder för truck Svårt att säkerställa lösningens funktion, 

att den alltid står vinkelrät mot golvet 

under rotation och speciellt när kontakt 

med golvet ska ske. 

Minimerar snubbelrisken Tveksamt om stöden kan ta emot 

fixturen vid plötsligt fall 

 Rörliga delar,klämrisk 

 Klämrisk mellan stöd och golv 

 Kräver någon typ utav låsning 

 

Lösningar för huvudstöd: 

7. Interna/externa: fast ram (fackverk) fastbultat i golv använder sig av en 

rotationspunktsförflyttning med hjälp av en platta på fixturen. Rotationspunkten 

förflyttas närmare fixturens uppskattade tyngdpunkt. Lösningen agerar både som 

arbetsstöd samt huvudstöd.  

+ - 

Moment minskar Använder sprintar som lås, klämrisk och 

ett extra moment för personalen 

Konsekvent arbetshöjd Otestad (uppskattad lösning) 

Inga ytterligare stöd behövs (uppskattning, 

måste testas) 

 

Minskad snubbelrisk  

Kan möjligtvis använda en mindre växel  

enkelhet  

• Eventuell förstärkning av konstruktionen kan göras genom att kombinera denna 

lösning med någon typ av internt/externt stöd som tidigare nämnts.  

• I detta fall kan en motvikt faktiskt göra en drastisk skillnad på momentet (till 

skillnad från de andra möjligheterna, då det fortfarande krävs ett stort moment 

pga rotationspunktens läge) som tas upp av växeln vilket kan resultera i att man 

kan gå ner en storlek på växeln. Inverkan: minskar storleken på växeln och 

kostnaden. 

• Beräkningar ska göras för att bekräfta konstruktionens hållfasthet, och 

valideringen av detta ska bekräftas av vår handledare. 

• Denna lösning med rotationspunktsförflyttning kan kombineras med andra 

lösningar 
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Bilaga 2, sida 1 av 2 
Vidareutveckling av valda koncept 
Koncept A samt C 

 
 

Koncept B 
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Koncept D 
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Bilaga 3 
 

Uppskattning av vikt, fixtur samt vägg  

Vikt fixtur:  

Värdena avrundas uppåt 

UPE-balk, h =400mm: 72,2 kg/m  (2 * ((72,2 *2,679) + (72,2 * 2,5495))) = 754,9954  755 kg 

(uppskattat) 100x100 fyrkantsrör, godstjocklek 10mm: ca: 29 kg/m   2*29*(2,479+2,7795) = 304,995 

 305 kg 

(uppskattat) Borrstöd: ca 0,1 kg/st  28*0,1= 2,8kg  3 kg 

(uppskattat) Balkstöd: ca 15 kg/st  3*15= 45  50kg 

(uppskattat) övriga beslag, svetsmaterial osv  30kg 

Totalvikt  1143 kg  1200 kg 

Vikt vägg: 

Balkar: 9 kg/st  9*7= 63 kg 

Plywood: 17 kg/st  17*2= 34 kg 

Uppskattad vikt av resterande delar 150 kg 

Totalvikt 247 kg  250 kg 

+ vikt för eventuell dörr, fönster eller annat tillägg totalvikt = 400 kg 
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Bilaga 4, sida 1 av 2 
Lista på använda standardkomponenter  
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Bilaga 4, sida 2 av 2 
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Bilaga 5, sida 1 av 2 

 

Funktionsanalys 

Beteckningar: HF = huvudfunktion, U = underfunktion, S = sub-funktion. 

 

Funktion Klass Anmärkning 

Drivsystem 

Rotera fixtur HF Att rotera fixturen 180 grader 

ska ta ca 30 sekunder 

Minimera arbetsmoment S  

Medge tillförlitlighet U  

Öka säkerhet U Systemet ska uppfylla de krav 

angående arbetsmiljö och 

säkerhet 

Vara anpassningsbar U Systemet ska kunna användas 

till olika typer av fixturer, 

modulärt 

Förstärka synintryck S Systemet ska uppfattas säkert 

av montörerna och ha en 

tilltalande design 

Undvika arbetsbelastning U  

Upprätthålla driftsäkerhet U Standardkomponenter med god 

kvalitet ska användas 

Förebygga skada U Systemet ska minimera 

snubbel- och klämrisker 

Tillåta underhåll (till viss 

del) 

U Husmutterns montörer får 

enbart utföra enkelt 

rutinmässigt underhåll, annars 

tillkallas en extern part 

Tåla rengöring S Systemet ska motstå korrosion 

Tåla miljöpåverkan U Systemet ska kunna användas i 

olika typer av klimat 

Innesluta komponent U Av säkerhetsskäl måste 

systemet vara inkapslat  

Begränsa åtkomlighet U Inte möjligt för Husmutterns 

montörer att utföra egna 

reparationer på kritiska 

komponenter 

Indikera rörelse U Varning med ljud, ljus etc vid 

rotation 

Möjliggöra inspektion S Systemets komponenter ska 

vara synliga 

Möjliggöra utbytbarhet U Huvudkomponenter ska kunna 

bytas ut med enkelhet 
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Tillåta återvinning  S Miljövänliga komponenter ska 

användas 

Tillåta demontering U Systemet ska kunna 

demonteras utan att skada dess 

komponenter (vara 

transportbar) 

Tåla kraft, stötar U  

Upprätthålla livslängd U Systemet ska hålla minst 10 år 

(som väggfixturen) 

Dämpa rotation U Inbyggda bromsar i systemet 

Styrning 

 

Underlätta hantering U  

Medge användarvänlighet U  

Fördela belastning U Styrningen sker av två 

montörer 

Anpassa inställning U Modulärt styrsystem  

Styra läge HF Fixturen ska kunna 

positioneras i tre förbestämda 

lägen 

Stöd 

 

Stödja fixtur HF Stabilisera väggfixturen i de 

horisontella lägena 

Minska moment S Förflyttning av rotationspunkt 

Låsning 

 

Vara ergonomisk U Hantering vid låsning 

Fixera fixtur HF Stabilisera fixtur i lodrätt läge 
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Beskrivning av arbetsmomenten krävda för en rotation av väggfixtur från horisontellt till 

vertikalt läge  

 

 

 

1. Väggfixturen står i ett av 

de två horisontella 

arbetslägena. Två av 

svängarmarna stödjer 

väggfixturen. De andra 

två kan flyttas runt för att 

inte vara i vägen under 

monteringsarbetet. 

2. De två svängarmarna 

som inte stödjer 

väggfixturen rullas ut och 

placeras ungefärligt på 

rätt plats.   

3. Svängarmarna låses 

genom att flytta 

låssprinten från den 

orangefärgade 

förvaringscylindern till 

den blåa låscylindern. 

Svängarmarnas position 

justeras tills låsläget 

hittas som försäkrar om 

att de står på rätt plats. I 

det låsta läget ska den 

röda delen av sprinten ej 

synas. 
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4. Låsmekanismens stång 

dras utåt från 

väggfixturen för att dra 

in låskolven i hållaren 

och placera 

låsmekanismen i det 

olåsta läget.   

 

Note: Låsmekanismen 

ska alltid placeras i det 

olåsta läget innan 

rotation och låsas igen 

direkt efter genomförd 

rotation. 

5. Rotation av 

väggfixturen till 

vertikalt läge kan nu 

genomföras.  

 

Note: Om väggfixturen 

inte ska arbetas på i 

det vertikala läget 

utan i det andra 

horisontella läget så 

kan väggfixturen bara 

fortsätta roteras ned 

på andra sidan. 
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6. Direkt efter genomförd 

rotation placeras 

låsmekanismen i det låsta 

läget. Detta genom att 

trycka låsmekanismens 

stång mot väggfixturen så 

att låskolven skjuts in i 

mottagaren på 

väggfixturen. 

7. När väggfixturen är låst 

kan svängarmarna flyttas 

till valfri position för att 

underlätta arbetet kring 

väggfixturen. För att flytta 

svängarmarna måste först 

låssprintarna flyttas till 

förvaringscylindrarna 
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Bilder på resultat 
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Bilaga 7, sida 3 av 5 
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Bilaga 7, sida 4 av 5 
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Bilaga 7, sida 5 av 5 
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Bilaga 8, sida 1 av 2 
FMEA på drivsystem 
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FMEA på styrning, stöd och låsning 
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Ritningsunderlag 

 
 



100 (119) 

 

Bilaga 9, sida 2 av 18 
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Bilaga 9, sida 3 av 18 
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Bilaga 9, sida 4 av 18 
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Bilaga 9, sida 5 av 18 
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Bilaga 9, sida 6 av 18 
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Bilaga 9, sida 7 av 18 
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Bilaga 9, sida 8 av 18 
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Bilaga 9, sida 9 av 18 
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Bilaga 9, sida 10 av 18 
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Bilaga 9, sida 11 av 18 
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Bilaga 9, sida 12 av 18 
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Bilaga 9, sida 16 av 18 
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Bilaga 9, sida 17 av 18 
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Bilaga 9, sida 18 av 18 
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Bilaga 10 
Sammanställningsritning kopplad till komponentlistan (Bilaga 4) 
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