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Förord 
Efter tre års studier på maskiningenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle är det tid för 

vårt examensarbete och i denna rapport redovisar vi resultatet. Arbetet är ett uppdrag från 

Cibes Lift AB i Gävle gällande den bärande ramen till deras skruvdrivna plattformshiss 

modell A5. Det har varit ett givande och lärorikt arbete där vi är tacksam över att ha fått 

arbeta med Cibes Lift och deras utvecklingsavdelning som genom hela arbetet varit 

intresserade och ställt upp som bollplank i olika tekniska frågor. Här vill vi rikta ett 

speciellt tack till våra handledare; Johan Strand på Cibes Lift och Per Blomqvist vid 

Högskolan i Gävle för stort intresse och engagemang genom hela arbetet.  
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Gävle, 21 maj 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Mickelsson 

mickelsson.fredrik@gmail.com 

 

Roger Nordin 

ro.nordin@gmail.com 



 

ii 

  



 

iii 

Sammanfattning  

Företaget Cibes lift AB tillverkar skruvdrivna plattformshissar i olika storleksklasser för 

laster upp till tusen kilogram. Plattformhissar är ett mindre utrymmeskrävande alternativ 

till vanliga standardhissar och lyder under EU:s maskindirektiv. Masskonsumtion och 

prissättning tvingar företag att utveckla nya strategier för att hantera större flexibilitet och 

lägre tillverkningskostnader. Då även Cibes jobbar kontinuerligt med att 

kostnadseffektivisera sina produkter hade arbetet till syfte att göra en omkonstruktion av 

den bärande ramen till företagets standardmodell A5. Den nya ramkonstruktionen skulle 

utvecklas med avseende på kostnadsreducering, moderna tillverkningstekniker och hög 

tillverkningseffektivitet. Genom en litteraturstudie i ämnet, kostnadseffektiv produktion, 

identifierades en modell för konstruktionsprocessen som tillämpades i arbetet med 

omkonstruktionen.  

 

Omkonstruktionen utgick från ett belastningstest och en finita elementanalys av den 

befintliga ramen där kritiska punkter identifierades och randvillkor verifierandes. Genom 

produktutvecklingsmetoden kvalitetshuset skapades en teknisk specifikation med 

målvärden för omkonstruktionen. För att identifiera tillgängliga produktionsresurser och 

utveckla en konstruktion anpassad till de resurser som finns att tillgå besöktes i ett tidigt 

skede två tänkbara underleverantörer. Tillsammans genererade nulägesanalysen, den 

tekniska specifikationen och de tillgängliga produktionsresurserna en konceptmodell. 

Konceptmodellen utvärderades genom att med teori för utböjning analysera olika 

tänkbara tvärsnitt för bärande profiler. Profiler och övriga komponenter dimensionerades 

sedan genom finita elementanalyser mot hållfasthetskrav enligt gällande standard och 

kostnadskrav för att skapa en optimal lösning.  

 

Resultatet av arbetet är en standardiserad bärande ram som passar företagets samtliga tre 

varumärken. Ramen är uppbyggd av enbart plåt och kallformade profiler anpassad för en 

mer automatiserad produktion. I jämförelse med den befintligta konstruktionen har vikten 

minskats med drygt tre procent, den förväntade inköpskostnaden sänkts med cirka 15 

procent och nedböjningen av den bärande ramens golv minskades med runt 33 procent. 

Vår slutsats av detta arbete är att den modell som används för konstruktionsprocessen är 

väl lämpad för att generera kostnadseffektiva produkter.  
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Abstract 
The company Cibes Lift AB manufactures screw-driven platform lifts in different sizes 

for loads up to a thousand kilogram. Platform lifts are a less space consuming alternative 

to usual standard elevators and subjected to the EU Machinery Directive. Mass 

consumption and pricing is forcing companies to develop new strategies to handle greater 

flexibility and lower their manufacturing costs. Since also Cibes are continuously 

working with cost efficiency of their products the work had the aim to make a redesign of 

the supporting frame to their standard model A5. The new frame design would be 

developed in terms of cost reduction, modern manufacturing techniques and high 

production efficiency. Through a literature review on the subject of cost-effective 

production a model for the design process were identified and applied in the process of 

the redesign. 

 

The redesign started with a practical load test and a finite element analysis of the existing 

frame in which critical points were identified and boundary conditions was confirmed. 

The product development method the House of Quality where used to create a technology 

specification and target values for the redesign. To identify the available production 

resources and develop a design appropriate to the available resources two possible 

subcontractors were visited in an early state. Together the analysis of current frame, the 

technical specification and the available production resources generated a concept model. 

The concept model was evaluated by the theory of deflection and analyze of various 

possible cross-sections for the bearing profiles. Profiles and other components were 

dimensioned trough finite element analyses against the strength requirements according 

to applicable standards and cost requirements in order to create an optimal solution. 

 

The result of this work is a standardized supporting frame that fits all the company's three 

brands. The frame is constructed entirely of steel and cold-formed sections designed for a 

more automated production. In comparison with the current design the weight has been 

reduced by more than three percent, the expected purchase cost has been reduced by 

approximately 15 percent and the deflection of the supporting frames floor was reduced 

by around 33 percent. We make the conclusion by this work that the model used for the 

redesign is well suited to generate cost-effective products. 
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1 Introduktion 
I detta kapitel introduceras läsaren till arbetet. Först beskrivs produkten som är föremål 

för omkonstruktionen tillsammans med en problemformulering. De följande delarna 

beskriver arbetets syfte och mål, inledande frågeställningar samt krav och avgränsningar. 

De sista delarna är en litteraturstudie i ämnet konstruktion för en kostnadseffektiv 

produktion samt maskindirektivet och harmoniserande standarder. 

1.1 Produktbeskrivning och problemformulering 
Cibes Lift AB1 startade sin verksamhet i mitten på 80-talet och tillverkar skruvdrivna 

plattformshissar i olika storleksklasser för laster upp till tusen kilogram. Huvudkontor, 

försäljning, samt största delen av tillverkningen är belägen i centrala Gävle. Företagets 

huvudprodukter är små plattformshissar som är ett mindre utrymmeskrävande alternativ 

till konventionella hissar för lyfthöjder upp till 13 meter. Hissarna är certifierad enligt 

EU:s Maskindirektiv 2006/42/EC och säljs under tre olika varumärken; Cibes, Kalea och 

NTD. I figur 1 visas till vänster (a) en komplett skruvdriven plattformshiss av Cibes 

standardmodell A5 med tillhörande schakt. Överst till höger (b) i samma figur visas en 

komplett plattform av samma modell med beklädnadsplåtar. Nederst till höger (c) visas 

den bärande ramen till denna hiss som är föremål för omkonstruktion i detta arbete. 

 

 

 
Figur 1. I figuren visas till vänster (a) en komplett skruvdriven plattformshiss av Cibes standardmodell 
A5 med tillhörande schakt. Överst till höger (b) visas en komplett plattform av samma modell med 
beklädnadsplåtar. Nederst till höger (c) visas den bärande ramen till denna hiss som är föremål för 
omkonstruktionen. 

                                                     
1 För mer information se tillverkarens hemsida: www.cibeslift.se 

(a) 

(b) 

(c) 
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Masskonsumtion och prissättning tvingar företag att utveckla nya strategier för att hantera 

större flexibilitet och lägre tillverkningskostnader (Agard & Bassetto 2013). Även Cibes 

Lift jobbar kontinuerligt med att kostnadseffektivisera sina produkter. I och med en 

omkonstruktion av den bärande ramen till hissmodell A5 vill företaget åstadkomma en 

mer ekonomisk konstruktion och sänka inköpskostnaden av den bärande ramen med cirka 

tio procent. Denna ram tillverkas av olika underleverantörer och köps in som en färdig 

produkt av Cibes för montage till en komplett plattform.  

 

LaBoube & Yu, (2010, s. 26) beskriver i ämnet ekonomisk konstruktion att en av de mest 

bidaragande faktorerna till att erhålla en låg slutkostnad för produkten är att vikten hålls 

till ett minimum i förhållande till konstruktionens strukturella styrka och effektivitet. 

Nuvarande konstruktion är relativt tung i förhållande till konkurenterna och vikten bör 

således optimeras i förhållande till de krav som ställs för att ramen ska svara mot 

maskindirektivet och gällande standard EN 81-41:2010.  

 

Den nuvarande bärande ramen är en svetsad konstruktion som till stor del är uppbyggd av 

hålprofiler, vilket är ett relativt dyrt råmaterial i förhållande till plåt av motsvarande 

kvalitet. Av denna anledning bör ett alternativ till dessa hålprofiler utredas. Den 

nuvarande konstruktionen gör det möjligt att använda samma bärande ram till hissar av 

varumärket Cibes och NTD och en annan liknande ram används till hissar av varumärket 

Kalea. För att minska antalet artiklar, standardisera tillverkningen och minska 

produktionskostnaden önskas den nya konstruktionen passa samtliga tre varumärken. I 

figur 2 visas en illustration av hur en ny bärande ram ska ersätta de nuvarande ramarna 

och passa samtliga tre varumärken som produceras vid Cibes Lift AB. 

 
Figur 2. Figuren illustrerar hur en ny bärande ram ska ersätta de nuvarande ramarna och passa 
samtliga tre varumärken som produceras vid Cibes Lift AB. 

Ram-modell 
Cibes och NTD 

Hissmodell 
Cibes 

Ny standardiserad ram 
passande samtliga tre varumärken 

Ram-modell 
Kalea 

Hissmodell 
Kalea 

Hissmodell 
NTD 

 

R- a Krav-
specifikation 
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1.2 Syfte och mål  
Syftet med arbetet är att konstruera en ny bärande ram till hissmodell A5 som svarar mot 

maskindirektivet och gällande standard. Den nya ramkonstruktionen ska utvecklas med 

avseende på kostnadsreducering, moderna tillverkningstekniker och hög 

tillverkningseffektivitet.  

 

Med utgångspunkt från problembeskrivningen och syfte har arbetet som mål att 

kostnadseffektivisera tillverkningen av den bärande ramen och sänka den förväntade 

inköpskostnaden med cirka tio procent, räknat från nuvarande kostnad på 3398 kr per 

ram. Vidare har arbetet som mål att standardisera den bärande ramen för att passa 

koncernens samtliga tre varumärken (Cibes, NTD och Kalea). Slutligen har arbetet även 

som mål optimera ramens böjstyvhet enligt maskindirektivet och gällande standard mot 

minimal vikt. 

1.3 Inledande frågeställning 
För att uppfylla syfte och mål ska arbetet besvara följande frågeställningar:  

• Hur kan den nya konstruktionen utvecklas för att erhålla en kostnadseffektiv 

produktion av produkten? 

• Hur kan moderna tillverkningstekniker utnyttjas för att kostnadseffektivisera 

tillverkningen av den bärande ramen? 

• Vilka material och val av tvärsnitt kan optimera ramens vikt i förhållande till krav 

i maskindirektivet och gällande standard? 

1.4 Krav och avgränsningar 
Det slutgiltiga utseendet på plattformen får inte förändras med undantag för Kaleas 

manöverpanel som idag skiljer sig markant från övriga, denna förändring av 

manöverpanelen avgränsas från detta arbete och utvecklas separat av Cibes. Nuvarande 

konstruktion är delbar mellan golv och rygg, för att uppfylla montagetekniska krav får 

detta inte förändras. Dimensionering av svetsar för den nya konstruktionen kommer inte 

att behandlas i detta arbete. Vidare tillhandahåller Cibes CAD-modeller på den nuvarande 

konstruktionen samt dokument- och ritningsmallar. Det CAD-system som används vid 

företaget är Autodesk Inventor 20122. För att Cibes ska kunna arbeta vidare med de 

tredimensionella modeller som skapas kommer all modellering ske i denna programvara.  

                                                     
2 För mer information se: www.autodesk.se/inventor 
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1.5 Konstruktion för en kostnadseffektiv produktion 
Denna del av arbetet har till syfte att utreda och analysera den första frågan i 

examensarbetets inledande frågeställning: Hur kan den nya konstruktionen utvecklas för 

att erhålla en kostnadseffektiv produktion av produkten? Där målet är att identifiera en 

användbar modell till konstruktionsprocessen av en produkt samt att redogöra vilka 

grunder och nyckelbegrepp som konstruktionsarbetet bör ta hänsyn till. 

 

Enlig Farineau et.al (2001) härstammar cirka 80 procent av kostnaderna för en produkt 

från beslut som fattats under konstruktionsfasen. Detta påstående stöds även av Ullman 

(2010, s. 4) som utöver detta uttrycker att: ”konstruktören kostar lite, men konstruktörens 

inverkan på produkts kostnad är stor”. Både Farineau et.al (2001) och Ullman (2010) är 

enade om att möjligheterna för att minska den totala kostnaden är som störst tidigt i 

konstruktionsfasen. Farineau et al. (2001) beskriver att tidigt i konstruktionsfasen bör 

kostnaden för den tänkta produkten uppskattas för att undvika framtagning av icke 

ekonomiskt lönsamma produkter. Desto längre in i utvecklingsfasen en produkt befinner 

sig, desto mindre blir möjligheten att påverka den slutliga kostnaden för produkten då 

kostnaden för ändringar ökar. En tidig kostnadsuppskattning för produktens 

tillverkningsprocesser ger konstruktören möjligheten att ta viktiga beslut med hänsyn till 

tillverkningskostnaden mellan de olika konstruktionskoncepten, på så vis elimineras 

ekonomiskt ofördelaktiga förslag i ett tidigt skede.  

 

Barton et al. (2001) ifrågasätter det faktum att konstruktionsfasen skulle bestämma 70 

procent eller mer av en produkts kostnader. Här ifrågasätts även de konsekvenser som 

följer av konstruktionsverktygens utvärdering på grund av detta antagande att minst 70 

procent av kostnaden kan härledas till konstruktionsfasen. Barton et al. (2001) hävdar att 

många av de författare som stödjer teorin om konstruktionsfasens stora påverkan av 

produktkostnaden ofta refererar till författare som själva inte har klar bevisning för sina 

slutsatser. Dessa författare citerar istället studier gjorda på någon större koncern som till 

exempel Boeing eller Ford. Barton et al. (2001) belyser betydelsen av en utvärdering som 

reflekterar verksamhetens tillstånd, det vill säga vem ska tillverka och vilka resurser finns 

att tillgå. Denna utvärdering ska ge en verklig bild av verksamheten och anpassa 

konstruktionsverktygen som används under konstruktionsprocessen. Barton et al. (2001) 

hävdar att om en idealiserad bild av verksamheten används kommer dessa verktyg ge 

felaktiga data och med största sannolikhet försämra konstruktionsverktygens utfall för 

den specifika produkten. Den slutsats som Barton et al. (2001) drar av sitt arbete är att det 

finns liten eller ingen grund för att 70 procent av produktens kostnad kan härledas till 

konstruktionen, dock kan författarna heller inte motbevisa detta påstående.  
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För att hantera mångfalden i produktutbudet och sänka tillverkningskostnaden i 

mellanstora och stora produktfamiljer beskriver Agard & Bassetto (2013) två 

huvudsakliga tillvägagångssätt: modulkonstruktion och fördröjd produktdiffrensiering. 

Författarna beskriver i sin artikel att kombinationen av ett begränsat antalet moduler kan 

ge flera olika produker med särkillda diffrensierade egenskaper vilket skapar möjlighet 

till en bred produktflora. Definitonen av en modul varierar men ett exempel är Pahl et al. 

(2007, s. 495) som definierar modulkonstruktion som ”en maskin, sammanställning eller 

komponent som uppfyller en bredd av funktioner genom en kombination av olika 

destinkta funktioner eller byggblock kallde moduler”.  

 

Agard & Bassetto (2013) belyser att modulbegreppet ger fördelar för såväl 

produktionskostnad som kvalitet eftersom att varje modul kan ses som oberoende och 

optimeras separat. Men förafattarna belyser samtidigt att detta också är en fara då en 

moduls kvalitetsbrist kan sänka den totala kvalitén på hela slutprodukten. Vidare 

beskriver dessa författare att ytterliggare en aspekten för modulindelning är att då 

variationen i produktionen minskar så skapas förutsättningar för förbättringar och 

effektiviseringar, detta är därigenom en bra strategi för att uppnå en så kallad LEAN-

produktion. 

 

Fördröjd produktdiffrensiering är enligt Agard & Bassetto (2013) det andra sättet att 

hantera en bred produktflora. Syftet med detta tillvägagångssätt är att försena produktens 

slutgilltiga identitet så mycket som möjligt. Detta kallas även standardisering och handlar 

om att utgå från en standarddetalj för att optimera tillverkningsprocessen vilket ofta 

används i kombination med modulbaserade system.  

 

Agard & Bassetto (2013) belyser att modulisering har utvecklats för att förenkla och 

effektivisera tillverkningsprocessen men att lite vikt lagts vid att bibehålla eller utveckla 

produktens kvalitet. Detta styrks även av Gershenson et al. (2003) och (2004) som i sin 

slutsats ställer sig frågande till vilken påverkan modulisering har på produktens kvalitet 

då detta inte behandlats i tidigare forskning. Gershenson et al. (2003) och (2004) är de två 

första artiklarna i en serie av tre artiklar i ämnet modulbaserade produkter, dessa två 

artiklar är kvallitativa studier med syfte att sammanfatta de senaste 30 årens forskning i 

ämnet. Gershenson et al. (2003) behandlar definition en av modulbaserade produkter och 

de ekonomiska fördelarna. Denna artikel visar att det år 2003 ännu inte finns någon 

entydig definition av en modulbaserad produkt men att den gemensamma nämnaren är en 

produkt uppbyggda av byggblock som är oberoende av varandra.  
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Gershenson et al. (2003) beskriver att en av de största fördelarna med modulisering är 

flexibiliteten i konstruktionsfasen, varje modul kan ändras och optimeras utan att försena 

den slutgilltiga konstruktionen. Detta ger ekonomiska fördelar eftersom att hela 

konstruktionen inte behöver ändras för att en modul förändrats eller optimerats. Men detta 

ställer krav på tydliga specifiktioner för gränslägen och samfunktioner mellan moduler. 

Vidare beskrivs de ekonomiska fördelarna med att ha få varianter av moduler i stora 

volymer som ingår i flera olika produkter. Det leder till kortare ledtider och minskar 

antalet lagerhållna varianter i tillverkningsprocessen.  

 

Gershenson et al. (2004) visar att konstruktionsmetoderna för modulprodukter har 

varierat kraftigt under de senaste 30 åren från 2004 och bakåt i tiden. De flesta metoderna 

baserades på mätningar men få var verifierade och validerade då det saknades 

kvantitativa jämförelser mellan metoderna. De konstruktionsmetoder som användes har i 

denna artikel brutits ner till fyra kategorier: metoder baserade på checklistor, 

konstruktionsregler, matrismanipulatoner och steg för steg mätningar med 

omkonstruktion. Här sammanfattas checklistor som enkla men ineffektiva medans 

konstruktionsegler är proaktiva och enkla att applicera men saknar förmågan att hantera 

specifik och komplett konstruktion. Matrismetoder kombineras ofta med mätningar och 

omkonstruktion, de är ofta informationsintensiva och detaljerade. 

 

Hung et al. (2007) menar att i traditionell produktutveckling läggs fokus på att göra 

kostnadsberäkningar och projektplaner efter att konstruktionsbesluten tagits och tar 

därmed inte hänsyn till alla tillgängliga alternativ. Här menar författarna istället att beslut 

som rör utformningen och konstruktionen av produkten bör tas samtidigt med övriga 

frågor så som kostnad och tidsplan. Detta skulle då ge en komplett och effektiv 

bedömning av alla tänkbara lösningar. För att genomföra en effektiv produktutveckling 

använder Hung et al. (2007) sig av en metod som kombinerar kvalitetshuset med en 

produkt-länkad databas. De använder således kvalitetshuset inte bara för att uppfylla 

kundens krav och önskemål utan även för att ta hänsyn till kostnader och alternativa 

lösningar. Hung et al. (2007) visar med sin studie att kvalitetshuset tillsammans med 

tillgänglig produktinformation är en effektiv teknik för utveckling av modulbaserade 

produkter och för att generera kostnadseffektiva konstruktioner.  

En gemensam nämnare är att de flesta författare verkar vara överens om svårigheten att i 

ett tidigt skede bestämma kostnader för en produkt då valen av design och 

tillverkningsmetod påverkar kostnaden kraftigt. Oavsett hur stor del av kostnaden som 

direkt kan härledas till konstruktionen så ser vi i enlighet med Farineau et.al (2001) och 

Ullman (2010) ändå konstruktionsfasen som en högst påverkande faktor. För en verklig 
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bild av de kostnadsmässiga konsekvenserna som olika konstruktionsalternativ ger anser 

vi enlighet med Barton et al. (2001) att tänkbara underleverantörer bör besökas tidigt i 

konstruktionsfasen. Detta för att skapa en bild av vilka resurser de har att tillgå och vilken 

kostnadsbild olika konstruktionsalternativ ger. 

 

De applicerbara metoderna för att utvärdera och uppnå en kostnadseffektiv konstruktion 

är många, men de flesta metoder är svåra att förstå och mycket informationskrävande. 

Hung et al. (2007), Agard & Bassetto (2013), Gershenson et al. (2003) och (2004) visar 

att modulbaserade produkter är ett alternativ till tradionell konstruktion för att 

effektivisera såväl produktutveckling som kostnadseffektivisering. Modulicering ger en 

flexiblare konstruktion där varje mindre modul kan optimeras separat, detta minskar 

effekterna av felaktiga antaganden tidigt i konstruktionsprocessen. Samtidigt ger 

modulkonstruktion och standardisering en god förutsättning för ständiga förbättringar. 

 

För att utveckla modulbaserade produkter beskriver Hung et al. (2007) att kvalitetshuset 

tillsammans med den ingående produktinformationen är en effektiv modell för 

produktutveckling och att deras modell bör vara generellt anpassningsbar. Vi utgår från 

deras modell för utvärdering och urval i konstruktionsprocessen och anpassar denna till 

vår konstruktionsprocess, modellen visas i kapitel 3 och figur 8 på sida 19.  

 

Modellen utgår från beställarens krav och behov. Här skapas en teknisks specifikation 

med kvalitetshuset som tillsammans med ingående data i form av tillgängliga 

produktionsresurser genererar en konceptmodell. Det som förändrats i modellens första 

steg är att den produktlänkade databasen ersattes med information om tillgängliga 

produktionsresurser. Konceptuella lösningar utvärderas sedan i originalmodellens andra 

steg med praktiskt inriktade matematiska funktioner mot produktstrategier och 

kostnadskrav. I detta arbete ersätts de matematiska funktionerna i modellens andra steg 

med en beräkningsmodell för att via finita elementanalys optimera den konceptuella 

lösningen mot hållfasthets- och kostnadskrav.  Detta innebär att från konceptmodellen 

genereras en beräkningsmodell som utvärderas mot hållfasthetskrav enligt gällande 

standard och kostnadskrav för att skapa en optimal lösning. 
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1.6 Maskindirektivet och standarden EN 81-41:2010 
Produkter som maskiner och i detta fall skruvdrivna hissar som säljs på EU-marknaden 

måste CE-märkas. CE är en förkortning för Conformité Européenne vilket betyder ”i 

överensstämmelse med EG-direktiven” och denna märkning visar att maskinen fritt kan 

säljas på den europeiska marknaden eftersom den uppfyller maskindirektivets och 

eventuella andra krav, då främst hälso-, miljö- och säkerhetskrav (SIS, 2013a). 

 

För att uppfylla maskindirektivets krav använder sig tillverkare ofta av harmoniserade 

standarder som är framtagna av de europeiska standardiseringsorganen CEN, CENELEC, 

ETSI3 och anpassade mot maskindirektiven och dess krav. En harmoniserad standard är 

mer teknisk än EG-direktiven och känns igen på bokstäverna ”EN” som placeras framför 

standardnumret. De är frivilliga att följa men genom att tillämpa en harmoniserad 

standard förutsätts det att direktivets krav uppfylls och produkten kan CE-märkas (SIS, 

2013b). 

 

Den harmoniserade standard som i detta arbete är aktuell att följa är EN 81-41:2010 

utgiven av CEN4. Denna standard uttrycker de nödvändiga kraven i detaljerade tekniska 

termer och svarar mot maskindirektiven för vertikalgående plattformshissar avsedda för 

personer med nedsatt rörelseförmåga (EN 81-41:2010, s. 1). Standarden delas upp i 

normativa och informativa riktlinjer där de normativa måste följas och de informativa är 

endast för information eller hjälp och således inga krav. Detta är ett tillförlitligt sätt för 

tillverkaren att uppnå överensstämmelse med maskindirektivets krav. 

  

                                                     
3 För vidare information se: www.cen.eu, www.cenelec.eu och www.etsi.org 
4 CEN (Europén Committee for Standardization) är en av de tre europeiska 
standardiseringsorganisationerna tillsammans med CENELEC och ETSI. CEN är en självständig 
organisation och dess uppdrag är att främja den europeiska ekonomin i den globala handeln samt 
de europeiska medborgarnas välfärd och miljö. Genom sina tjänster tillhandahåller de en plattform 
för utveckling av europeiska standarder och andra tekniska specifikationer (www.cen.eu, hämtad 
2013-04-11). 



 

 9 

2 Produktutvecklings- och hållfasthetsteori  
I detta kapitel redogörs för den teori som ligger till grund för arbetet. Den teori som 

redovisas är; Kvalitetshuset, grundläggande finita elementteori och hållfasthetsteori och 

materialegenskaper som ligger till grund för beräkningarna. 

2.1 Kvalitetshuset 
För att konstruera en produkt av hög kvalitet måste konstruktören förstå det aktuella 

konstruktionsproblemet, detta innebär att kundernas behov måste översättas och 

transformeras till en teknisk beskrivning av vad som ska konstrueras (Ullman 2010, s. 

143). Ett sätt att strukturera och systematisera konstruktionsprocessen, för att sätta 

kundens förväntningar och behov i centrum, är genom en så kallad QFD-metod (Quality 

Function Deployment) vilket på svenska brukar översättas till kundcentrerad planering. 

Metoden utvecklades i Japan på 1960-talet för att på ett systematiskt sätt erhålla en hög 

konstruktionskvalitet (Bergman & Klefsjö, 2007, s. 133). Fördelarna med kundcentrerad 

planering är att den gör kundernas röst hörd och utvecklar specifikationer och mål för 

produkten från kundens önskemål. Vidare klargör den hur specifikationerna mäter 

kundens behov, hur väl produkten står sig mot konkurens och sätter numreriska mål för 

utvecklingen och framskridandet (Ullman 2010, s. 145). Ett av de mest användbara 

verktygen i kundcentrerad planering är kvalitetshuset, en principiell illustration av 

verktyget och de fällt som ingår visas i figur 3. I kvalitetshuset beskrivs kundönskemålen 

och produktegenskaper, i matrisen i mitten av huset anges med olika symboler hur starkt 

sambandet är mellan dessa kundönskemål och egenskaper. 

Vad Vad mot hur

Hur

Nu mot vad

Hur mot hur

V
em

 m
ot

 v
ad

V
em Nu

Hur mycket

Nu mot hur

1

2 1

3
7

74

5

6

8
 

Figur 3. I figuren visas en översikt av kvalitetshuset och de delar som ingår i verktyget för att 
dokumentera och analysera resultatet i de olika stegen av kundcentrerade planering. 
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Ullman (2010) beskriver de ingående numrerade fälten i kvalitetshuset enligt följande:  

 

1) Vem-kolumnen beskriver vem kunden är och visar en viktning av hur viktig 

denna kund anser att de olika önskemålen i vad-kolumnen är i förhållande till 

varandra. Vanligen viktas varje önskemål på en skala från ett till fem, där ett är 

mindre viktigt och fem är mycket viktigt. En produkt kan ha flera olika kunder 

vilket leder till flera vem-kolumner bredvid varandra där varje kund gör sin egen 

viktning.  

 

2) Vad-kolumnen beskriver kundens önskemål. Dessa är vanligen insamlade genom 

observationer, studier eller fokusgrupper. Detta ska vara kundens egna ord om 

vad de önskar så som nytta och värde samt vad som ska åstadkommas. Här kan 

även olika branschspecifika- och juridiska krav läggas in.  

 

3) Hur-raden genererar produktens tekniska specifikationer för att uppfylla 

kundernas önskemål och krav. Denna rad kan sägas vara transformationen från 

kundens röst till ingenjörens röst. Dessa tekniska specifikationer ska vara mätbara 

och används sedan för att ta beslut i konstruktionsprocessen.  

 

4) Hur mot vad-matrisen visar med olika symboler eller siffror hur starka 

sambanden är mellan kundens önskemål och de olika tekniska specifikationerna. 

Många specifikationer kommer att ha en korrelation med flera olika 

kundönskemål. Dessa samband poängsätts beroende på hur starka de är, från 

starkt samband till inget samband enligt följande steg: nio-, tre-, ett- och noll 

poäng. Här bör varje kundönskemål ha ett starkt samband med minst en teknisk 

specifikation och idealiskt bör varje specifikation ha ett starkt eller svagt 

samband med flera olika kundönskemål. 

 

5) Hur mot hur-matrisen som bildar husets tak visar hur de olika tekniska 

specifikationerna är beroende av varandra. Det är en fördel att upptäcka dessa 

beroenden tidigt i konstruktionsprocessen för att vara medveten om de har en 

positiv eller negativ påverkan på varandra. 

 

6) Hur mycket-raderna nedanför sambandsmatrisen visar hur viktig varje 

specifikation är samt vilka målvärden som konstruktionen ska uppfylla. Måttet på 

hur viktig en specifikation är uttrycks oftast i procent genom att normalisera 

värdet mot den totala poängsumman. Det vill säga att varje specifikations 
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poängsumma är dividerad med den totala poängsumman. Detta ger en indikation 

om vilka tekniska specifikationer som ska prioriteras högst för bästa 

kundtillfredställelse.  

 

7) Nu och Nu mot vad-matrisen är konkurrensjämförelser för att kartlägga hur väl 

konkurrenterna eller vår nuvarande produkt uppfyller kundönskemålen. Dessa 

graderas ofta på en skala från ett till fem, där ett betyder att produkten inte alls 

uppfyller önskemålet och fem indikerar att produkten helt uppfyller önskemålet.  

 

8) Nu mot hur-matrisen längst nere i kvalitetshuset är en teknisk konkurrensanalys 

som visar hur väl konkurrenterna eller vår nuvarande produkt uppfyller de 

tekniska specifikationerna. Även dessa brukar vanligen graderas från ett till fem 

på samma sätt som nu mot vad-matrisen. 

 

Kvalitetshuset och QFD-metoden kan appliceras på så väl hela konstruktionsproblem som 

mindre delproblem. För att genomföra en konstruktion eller förändring måste 

konstruktören först klargöra vad kunden eller beställaren faktiskt önskar. Efter att det är 

klargjort kan denne börja utreda hur problemet ska lösas. Viktigast i denna process är att 

alla kundönskemål måste transformeras till mätbara specifikationer för att det ska vara 

tydligt när målen för konstruktionen är uppfyllda (Ullman, 2010, ss. 145-146). 

2.2 Finita elementmetoden 
Vid många praktiska ingenjörsproblem kan vi inte skapa en exakt lösning till problemet. 

För att lösa sådana problem används numeriska approximationer. I kontrast till analytiska 

problem, som visar det exakta beteendet i en godtycklig punkt var som helst i systemet, 

så approximerar den numeriska lösningen resultatet i en diskret punkt kallad nodpunkt. 

Den vanligaste och mest använda numeriska metoden är finita elementmetoden (FEM)  

(Moaveni, 2003, s. 5). 

 

För att göra en direkt numeriska approximation med FEM beskriver Moaveni (2003, ss. 

7-11) ett antal steg. Först konstateras att för material som fjädrar linjärt i förhållande till 

belastningen gäller Hookes samband och fjäderkraften formuleras allmänt enligt 

där F är fjäderkraften i N, k är fjäderns styvhet i N/mm och u är förlängningen av fjädern 

i mm. 

 

 𝐹 = 𝑘𝑢, 2.1 
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Geometrin som ska beräknas delas sedan upp i ett stort antal element med enkel 

geometrisk form. Ju fler element som geometrin delas upp i fram tills konvergens uppnås, 

desto bättre approximeras lösningen till problemet (Adams & Askenzi, 1999, ss. 96-97). 

Över dessa element antas sedan ansatser för kraft och förskjutningssamband gälla, en så 

kallad formfunktion som representerar den approximativa lösningen för ett element. Varje 

element kan representeras med en fjäder och styvheten för varje element bestäms genom 

att utnyttja att dess styvhet beror av elementets geometriska form och materialets 

elasticitetsmodul enligt 

 𝑘𝑒 = 𝐸𝑒𝐴𝑒
𝐿𝑒

, 2.2 

där 𝑘𝑒  är det specifika elementets styvhet i N/mm, Ee är elasticitetsmodulen i N/mm2, Ae 

är tvärsnittsarenan i mm2 och Le är längden i mm (Moaveni, 2003, s. 10). När varje 

elements styvheten är känta assembleras varje elements styvhet för att representera hela 

beräkningsproblemet, detta kallas för en global styvhetsmatris, k (Moaveni, 2003, ss. 10-

11).  

 

Nodpunkter sammanbinder elementen, dessa påverkas av laster och förskjutningar 

begränsade av randvillkor. Utifrån styvhetsmatrisen och givna randvillkor kan sedan 

deformationen eller de påverkande krafterna beräknas genom att utnyttja ekvation 2.1 och 

2.2 där ett ekvationssystem för statisk jämnvikt ställs upp. Elementens deformation 

beräknas och utifrån deformationen kan sedan till exempel spänning och töjning räknas 

ut. (Moaveni, 2003, s. 7). 

 

FEM är idag mycket utbredd för såväl produktutveckling som hållfasthetsanalyser och 

optimeringar. FEM har visat sig vara en mycket kraftfull och flexibel metod då den 

använder integrerande formuleringar istället för differentialekvationer för att skapa ett 

system av algebraiska funktioner (Moaveni, 2003, s. 5). Detta skapar förutsättningar för 

att använda samma beräkningsverktyg till en rad olika beräkningsproblem inom vitt 

skilda teknikområden. (Sunnersjö, 1999, ss. 16-19). 

 

En grundläggande förståelse för principen hur FEM beräknar modellen hjälper 

användaren att skapa anpassade och effektiva beräkningsmodeller samt göra mer korrekta 

slutsatser av resultatet (Adams & Askenzi, 1999, ss. 93-94). För att tolka resultat från en 

finita elementanalys (FE-analys) krävs kunskaper om vilka följder varje antagande i 

analysen medför. Samtidigt behöver användaren ha en förståelse för hållfasthetstekniska 

fenomen för att idealisera ingenjörsproblem till en relevant beräkningsmodell (Sunnersjö, 

1999, s. 24). Vidare är det oftast nödvändigt, att om möjligt, göra överslagsberäkningar 
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med traditionella metoder för att förvissa sig om att de erhållna resultaten från finita 

elementanalysen är rimliga (Sunnersjö, 1999, s. 25). Programvaran och 

beräkningskapaciteten skapar förutsättningar för noggranna resultat. Oavsett hur bra 

programvara är eller hur kraftfull dator som används kommer resultatet att vara 

meningslöst om fel frågor ställts i analysen eller om felaktiga antaganden görs (Adams & 

Askenzi, 1999, s. 99). 

2.3 Materialegenskaper 
För analyser med FEM krävs insikter i ett materials egenskaper, nedan redogörs kortfattat 

för de två viktigaste materialparametrarna att ta hänsyn till, elasticitetsmodulen och 

Poissons tal. Detta eftersom ett elementets styvhet är beroende av dess geometri och 

dessa två materialparametrar. 

 

Elasticitetsmodulen (E) för ett material bestäms av bindningskrafterna mellan materialets 

atomer, så kallade atombindningar. Mellan atomerna finns både repellerande och 

attraherande krafter eftersom atomerna utför en slumpmässig svängningsrörelse kring den 

egna tyngdpunkten. De resulterande krafterna mellan atomerna kan liknas vid en masslös 

fjäder som håller två punktmassor i ett jämnviktsläge där fjäderkonstanten kan ses som ett 

uttryck för materialets elasticitetsmodul enligt figur 4 (Ullman E. , 2003, s. 13). 

 

 
Figur 4. Illustration för att beskriva materialets elasticitetsmodul där fjädern som binder samman 
atomerna kan liknas med materialets elasticitet (Ullman, 2003, s. 14). 

 

Ett spännings-töjningsdiagram enligt figur 5 för ett metalliskt material har i sin början ett 

approximativt rätlinjigt förlopp fram till materialets sträckgräns, Rel. Materialet befinner 

sig då i det elastiska området och fjädrar tillbaka till sin ursprungliga form efter 

avlastning. Således är spänningen proportionell mot töjningen i detta område och 

elasticitetsmodulen kan beskrivas genom 

 𝐸 = 𝜎
𝜀
, 2.3 

där E är elasticitetsmodulen i MPa, σ är spänningen under proportionalitetsgränsen i MPa 

och ε är töjningen räknad som längdökning per längdenhet (Ullman, 2003, ss. 105-106). I 

detta arbete analyseras material i form av stål där elasticitetsmodulen 200 GPa används.  

Fjäderkonstant, E 
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Figur 5. Figuren visar ett typexempel av ett spännings- och töjningsdiagram där elasticitetsmodulen, E, 
markerar linjens lutning i det elastiska området. På ordinatan är materialets sträckgräns, Rel, 
markerad.  

 

När en stång belastas med en dragande kraft kommer den att bli längre samtidigt som 

dess tvärsnittsarea kommer att minska och om endast det linjärt elastiska området 

studeras kan midjebilning bortses. Deformationen i längdled ger upphov till deformation i 

tvärled, därmed kommer även töjning i längdled ge upphov till töjning i tvärled. Denna 

töjning i tvärled är för ett isotropiskt material proportionell mot töjningen i längdled och 

kallas tvärkontraktion enligt. 

 𝜀𝑡𝑣ä𝑟 = −𝜈𝜀, 2.4 

där εtvär är töjningen i tvärled per längdenhet, ε är töjningen i längdled och ν är det 

dimensionslösa tvärkontraktionstalet även kallat Poissons tal. Minustecknet beror på att 

stången blir smalare i tvärled då den dras i längdled (Dahlberg, 2001, ss. 42-43 och 318). I 

detta arbete är denna faktor för stål satt till 0,3. 

2.4 Spänningar 
Vid traditionella hållfasthetsberäkningar studeras vanligen normal- och skjuvspänningar 

var för sig. Normalspänningen beräknas enligt 

 𝜎 = 𝐹⊥
𝐴

, 2.5 

där σ är normalspänningen i MPa, F⊥ är kraften i N vinkelrät mot den area A i mm2 som 

spänningen fördelas på. Skjuvspänningen beräknas enligt 

 𝜏 = 𝐹∥
𝐴

, 2.6 

där τ är skjuvspänningen i MPa, F∥ är kraften i N parallell med arean A i mm2 som 

skjuvspänningen fördelar sig på. 

 

Vid ett fleraxligt spänningstillstånd uppkommer både normalspänningar, σ, och 

skjuvspänningar, τ, i materialet. Vid tredimensionella fall finns sex stycken 

E 

Spänning, σ [MPa] 

Rel 

Töjning, ε 
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spänningskomponenter σx, σy, σz, τxy, τyz och τzx
 (Dahlberg, 2001, ss 307-308). Dessa 

spänningskomponenter angriper det tredimensionella elementet enligt figur 6. I tre 

ortogonala riktningar i rymden finns inga skjuvspänningar i elementet utan endast drag 

och tryckspänningar, så kallade huvudspänningar. Dessa benämns maximal-, mellan- och 

minimal huvudspänning (σ1, σ2 och σ3) rangordnade i storleksordning (Adams & 

Askenzi, 1999, ss. 36-37).  

 
Figur 6. Illustration av ett tredimensionellt element med spänningskomponenter där röda pilar är 
dragspänningar och blåa pilar är skjuvspänningar. 

 

För att bestämma den totala spänningen i en punkt som utsätts för ett fleraxligt 

spänningstillstånd måste komponenterna slås samman till en spänning, en så kallad 

effektivspänning. I konstruktionssammanhang är detta intressant då materialet kommer 

att plasticeras när denna effektivspänning når materialets sträckgräns. Den vanligaste och 

mest använda teorin för när detta inträffar för ett duktilt material som till exempel stål är 

genom von Mises flythypotes (Adams & Askenzi, 1999, ss 59-60).  Effektivspänningen 

enligt von Mises, σevM, beräknas enligt 

 𝜎𝑒𝑣𝑀 = �(𝜎1−𝜎2)2+(𝜎2−𝜎3)2+(𝜎3−𝜎1)2

2
, 2.7 

där σ1, σ2 och σ3 är de tre huvudspänningarna (Adams & Askenzi, 1999, s 59). I detta 

arbete jämförs effektivspänning enligt von Mises mot materialets sträckgräns för att 

utreda om belastningen medför någon plastisk deformation.  
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2.5 Kallformade profiler och utböjning 
För att konstruera bärande stålkonstruktioner finns vanligen två olika typer 

produktfamiljer att tillgå, varmformade eller kallformade stålprofiler. Varmformade 

profiler har traditionellt varit de vanligaste men moderna tillverkningstekniker gör att 

kallformade profiler av plåt eller band som formas genom en rullbock, kantpress eller 

kantvik blir allt vanligare (LaBoube & Yu, 2010, s. 1).  

 

Dagens tekniker ger en flexibilitet i kallformningsprocessen där en stor variation av 

former och tvärsnitt idealiska för den specifika konstruktionens bärighet produceras på ett 

enkelt och billigt sätt. Vid en ekonomisk konstruktion eftersträvas största möjliga 

strukturella styvhet med lägsta möjliga materialåtgång. Här är kallformade profiler 

överlägsna till lättviktskonstruktioner då en hög bärighet kan uppnås i förhållande till 

profilernas vikt samtidigt som de är enkla och billiga att framställa (LaBoube & Yu, 

2010, s. 26). 

 

En balk eller profils böjstyvhet beror av dess längd, elasticitetsmodul och 

yttröghetsmomentet. Vid små deformationer av material som kan antas vara linjärt 

elastiska beräknas utböjningen genom den elastiska linjens differentialekvation 

 𝐸𝐼 𝑑
4𝑥

𝑑𝑥4
= 𝑞(𝑥), 2.8 

där I är tvärsnittets yttröghetsmoment, 𝑞(𝑥) är yttre pålagd last och x är lastens placering. 

Integreras uttrycket i ekvation 2.8 fyra gånger fås utböjningen 𝛿(𝑥) med fyra okända 

konstanter, dessa konstanter kan sedan bestämmas med hjälp av randvillkor för det 

aktuella fallet. För att förenkla beräkningarna finns för vanliga belastningsfall så kallade 

elementarfall där de okända konstanterna för differentialekvationen är lösta (Dahlberg, 

2001, s. 189). 

 

Vid kallformning av profiler är det flexibiliteten att skapa olika geometrier för tvärsnittet 

och därmed profilens yttröghetsmoment som är en de stora fördelarna. Några exempel på 

olika kallformade tvärsnittsgeometrier tillsammans med hur böjspänningen, här benämnd 

Fy, fördelas i tvärsnittet visas i figur 7. Figuren visar på den översta raden (a) profiler med 

tyngdpunkten och neutrallinjen centrerade och således genereras lika stora drag som 

tryckspänningar. I den mittersta raden (b) är tyngdpunkten förskjuten uppåt och maximal 

spänning uppstår i profilernas nederkant och i den nedersta raden (c) är neutrallinjen 

förskjuten nedåt och maximal spänning uppstår i profilen överkant. Här finns därigenom 

möjligheten att anpassa geometrin så att den maximala böjspänningen blir antingen en 

drag- eller tryckspänning. Om den maximala böjspänning är tryckande måste vid 
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tunnväggiga konstruktioner så som kallformning även bucklingsförfarandet tas i 

beaktning (LaBoube & Yu, 2010, ss. 97-99). 

 
Figur 7. Här visas olika kallformade tvärsnittsgeometrier av enkla eller sammansatta tvärsnitt samt 
hur den böjspänning som uppstår fördelas. Den övre raden (a) har neutrallinjen i centrum. Den mittre 
raden (b) har neutrallinjen förskjuten uppåt och maximal spänning uppstår i profilen nederkantkant. 
Den nedersta raden (c) har neutrallinjen förskjuten nedåt och maximal spänning uppstår i profilen 
ovankant (LaBoube & Yu, 2010, s. 99). 

 

Yttröghetsmomentet som bidrar till profilens förmåga att motstå böjning beror endast av 

profilens tvärsnittsgeometri och beräknas enligt  

 𝐼𝑦 = ∫ 𝑧2𝑑𝐴𝐴 , 2.9 

där Iy är profilens yttröghetsmoment runt y-axeln i mm4 och z är delarean dA:s avstånd 

till neutrallinjen (Dahlberg, 2001, s. 136). 

 

Vid sammansatta balkar eller delareor kan varje enskild profils yttröghetsmoment 

förskjutas till den sammansatta tyngdpunkten enligt parallellförskjutningssatsen vilken 

även kallas Steiners sats  

 𝐼𝜂 = 𝐼𝑦 + 𝑒2𝐴, 2.10 

där Iη är tröghetsmomentet runt den sammansatta areans tyngdpunkt, Iy är delareans 

yttröghetsmoment, e är avståndet från delareans tyngdpunkt till neutrallinjen och A är 

(a) 

(b) 

(c) 

z 

y 

z 

y 

z 

y 
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delareans area. Här summeras sedan alla delareors yttröghetsmoment till ett gemensamt 

sammansatt yttröghetsmoment (Dahlberg, 2001, ss. 136-137). Vid kallformning av 

profiler kommer den bockade radien att deformationshärdas samtidigt som materialet i 

den bockade kanten sträcks ut och således kan materialtjockleken i godset minska. Detta 

påverkar profilens böjstyvhet men i beräkningssammanhang kan ofta antagandet göras att 

mekaniskt tar dessa fenomen ut varandra (SSAB, 2010, s. 4:42). 

 

Med yttröghetsmomentet känt kan den största normalspänningen som uppstår i profilen 

på grund av ett pålagt moment, M, beräknas.  

 𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝑀∙𝑧𝑚𝑎𝑥
𝐼

, 2.11 

där zmax är det största avståndet från tyngdpunkten till profilens kant (Dahlberg, 2001, s. 

160). 

 

Även om kallformade profiler kan formas för att ta upp stora böjmoment i förhållande till 

dess vikt så har de ett par nackdelar jämfört med varmformade grövre profiler. Dessa är 

framförallt att kallformade profiler av tunna plåtar är känsliga för buckling vid maximala 

tryckspänningar. Och eftersom vridstyvheten för öppna profiler är proportionell mot 

plåttjockleken upphöjt i tre är kallformade profiler relativt svaga mot vridning (LaBoube 

& Yu, 2010, ss. 20-22). 

 

Vid beräkningar med FEM måste användare vara medveten om och ta hänsyn till hur 

strukturens styvhet beräknas och att den totala styvheten är beroende av varje elements 

styvhet samt antagna randvillkor. Här kan flera saker påverka resultatet men generellt 

överskattas ofta styvheten hos en struktur i beräkningar med FEM. En av orsakerna till 

överskattningen härrörs till beroenden i styvhetsmatrisen då varje elements styvhet 

beräknas separat och assembleras till den totala styvhetesmatrisen. Varje felaktighet eller 

överskattning då geometrin approximeras till ett element ger således ett litet bidrag till 

den totala överskattningen (Muhanna & Mullen, 2001). Således påverkar även 

elementindelningen strukturens styvhet kraftigt och speciellt element av lägre ordingen 

överskattar böjstyvheten (Lee, 2011, ss. 347-358).  
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3 Metod och genomförande 
I detta kapitel redogörs för hur arbetet genomförts och vilka metoder som använts. 

Konstruktionsarbetet genomfördes enligt den modell som identifierats i det inledande 

kapitlet och den litteraturstudie som behandlar konstruktion för en kostnadseffektiv 

produktion. Modellen visas i figur 8 för att ge en överblick och orientera läsaren.  

 

 
Figur 8. Figuren visar den modell som följs för att göra en omkonstruktion av den bärande ramen. 

 

Det första steget i modellen var att klargöra beställarens krav och behov genom en 

nulägesanalys. Detta gjordes för att skapa en utgångspunkt för omkonstruktionen och 

genomfördes med ett belastningstest och en FE-analys av den befintliga ramen där 

kritiska punkter identifierades och randvillkoren verifierandes. Krav och önskemål för 

omkonstruktionen omvandlades till en teknisk specifikation med målvärden via 

kvalitetshuset. Tillgängliga produktionsresurser utreddes genom att besöka två av 

företagets underleverantörer med tillverkning av svetsade och kallformade produkter, 

vilka sedermera konsulterats under arbetets gång. Nulägesanalysen tillsammans med den 

tekniska specifikationen och tillgängliga produktionsresurser genererade en 

konceptmodell.  

 

Från konceptmodellen skapades en lätthanterlig och effektiv beräkningsmodell för 

utvärdering via FE-analys. Beräkningsmodellen optimerades mot hållfasthetskrav i 

gällande standard och kostnadskrav. Detta för att finna en konstruktion som uppfyller 

gällande standard till lägsta möjliga tillverkningskostnad.  
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3.1 Beställarens krav och behov 
I den modell som används för omkonstruktionen var det första steget att klargöra 

beställarens krav och behov vilket utreddes genom en nulägesanalys av den befintliga 

ramen. Detta skapar således en tydlig utgångspunkt för arbetet. För att ge en överblick av 

den nuvarande bärande ramen samt vilka komponenter som diskuteras under 

konstruktionsprocessen visas i figur 9 en översiktsbild av konstruktionen. I figuren är de 

viktigaste komponenterna markerade och kort beskrivna. 

 
Figur 9. Figuren visar en CAD-modell av den nuvarande bärande ramen där de viktigaste 
komponenterna är markerade och beskrivna. 

 

Nulägesanalysen utfördes genom en FE-analys vilken sedan verifierades med ett 

belastningsprov för att identifiera hur nuvarande konstruktion deformeras vid belastning 

samt vilka områden som är kritiska. Belastningsprovet hade även till syfte att bekräfta att 

randvillkor för modellen är korrekt antagna samt ge en överblick för hur väl FE-analysen 

stämmer överens med kommande belastningsprov för certifiering av produkten. Av 

jämförelsen mellan belastningstestet och FE-analysen framkommer att vi har funnit bra 
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placerade på mitten  
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randvillkor för uppspänning av ramen inför fortsatt arbete och analys. Nedan följer en 

kortare sammanfattning av analysen av den befintliga ramen, en komplett redogörelse för 

belastningstestet och jämförelse mot FE-analys visas i bilaga ett.  

 

Tre olika lastfall testas enligt följande: 

a) Märklasten5 med storleken 500 kg placerad två tredjedelar ut på ramens bredd 

sett från upphängningssidan utbredd på en diameter av 500 mm. 

b) Maxkapacitet för testutrustningen på 775 kg med samma placering och 

utberedning som lastfall a. 

c) Märklasten med storleken 500 kg utbredd på den yttre kvadranten enligt 

nedböjningskriteriet i EN 81-41:2010 vilket utvecklas vidare i kapitel 3.6.  

 

Belastningstestet genomfördes i en av stationerna där sluttest och kalibrering utförs av de 

färdiga hissarna på Cibes. Här applicerades lasten på ramens golv via en pneumatisk kolv 

i lastfall (a) och (b). Den pneumatiska kolven kunde inte placeras ovanför golvets yttre 

kvadrant och av denna anledning applicerades lasten med cementsäckar i lastfall (c). Av 

jämförelsen mellan belastningstestet och FE-analysen av de olika lastfallen kunde vi 

konstatera att FE-analyserna endast visade mellan 70-93 procent av verklig nedböjning 

med ett snitt på 79 procent. Det sista lastfallet (c) med lasten på den yttre kvadranten 

avviker mer än de två första lastfallen i belastningstestet. Detta är även det test där störst 

osäkerheter finns då referensmått mot gejdrar inte kunnat mätas. Vi har därför antagit att 

gejderns utböjning är densamma som för lastfall (b) vilket kan medföra att det 

belastningstestet överskattat nedböjningen i lastfall (c). 

 

Nedböjningen på nuvarande ram är drygt 22,7 mm enligt den FE-analys som utförts och 

drygt 30 mm enligt belastningsprovet då ramen belastas med märklasten 500 kg på den 

yttre kvadranten (c) (se figur 16 i kapitel 3.6). Detta är i båda fallen mer än de 20 mm 

som tillåts i gällande standard (se figur 15 i kapitel 3.6). Samtidigt innebär det att FE–

analysen har överskattat strukturens styvhet och endast visat cirka 70 procent av verklig 

nedböjning. Här ska det dock påminnas om att detta lastfall har störst osäkerheter i 

belastningsprovet då en korrekt mätning på gejderns utböjning inte uppmätts utan istället 

antagits. Således kan den andel av nedböjningen som beror av gejderns lutning vara större 

än vad som beräknats och därför överskattat nedböjningen av golvet i belastningstestet. 

Det andra kriteriet i denna standard gällande maxlast har inte kunnat testas praktiskt men 

FE- analysen visar inga tecken på plastisk deformation.  

                                                     
5 Märklasten är den maximala last som hissen är klassad för och därmed får lastas med. 
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Vidare konstateras att golvet på den nuvarande konstruktionen är den styvaste delen och 

nedböjningen av golvet verkar till största del bero på utböjningen av ryggen. Här är den 

horisontella överliggaren i form av en hålprofil med dimensionen 80x40x5 millimeter en 

av huvudorsakerna till ryggens utböjning, då den inte orkar motstå utböjning vid 

belastning. Den utböjning på överliggaren som mättes under det belastningstestet 

stämmer bra mot FE-analysen där den böjer ut från cirka två millimeter vid lastfall (a) till 

nästan fyra millimeter vid lastfall (b). 

3.2 Teknisk specifikation (kvalitetshuset) 
Denna del behandlar den tekniska specifikationen som tagits fram enligt modell som 

konstruktionsarbetet följer. Här omvandlas kundens krav och önskemål till en teknisk 

specifikation med målvärden, dessa målvärden sätts genom att utföra en analys av 

befintliga- och konkurrerande produkter. 

 

Det verktyg som används för detta ändamål är det kvalitetshus som visas i figur 10. Det 

första steget i arbetet med kvalitetshuset är att identifiera kunden som i detta arbete är 

utvecklingsavdelningen på Cibes Lift. De personer som viktat kraven och önskemålen är 

strategiskt utvalda personer på företaget från utvecklingsavdelningen, tekniskt support 

och personer med erfarenhet från en konkurerande verksamhet. Viktningen är från ett till 

fem, där ett är mindre viktigt och fem är mycket viktigt.  

 

I det kvalitetshus som genererats (figur 10) står i vad-kolumnen ett antal önskemål. På 

den överst raden i denna kolumn står önskemålet reducerad inköpskostnad som fått 

vikten fyra. I hur-kolumnen visas ett antal tekniska specifikationer där den första 

specifikationen är nedböjning i millimeter. Sambandsmatrisen i mitten visar hur starkt 

sambandet är mellan de olika önskemålen och de tekniska specifikationerna. Sambandet 

mellan ett önskemål och en specifikation kan ha fyra olika nivåer enlig följande; starkt 

samband med värde nio, samband med värde tre, svagt samband med värde ett och inget 

samband vilket markeras med en tom ruta och har värdet noll. Önskemålet reducerad 

inköpskostnad och den tekniska specifikationen nedböjning har ett samband, vilket 

markeras med en ring som har värdet tre.  
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Figur 10. I figuren visas kvalitetshuset för utveckling av en ny bärande ram. I vad-kolumnen står ett 
antal önskemål, på den överst raden står reducerad inköpskostnad som fått vikten fyra. I hur-kolumnen 
visas ett antal tekniska specifikationer, den första specifikationen är nedböjning i millimeter. 
Sambandsmatrisen i mitten visar hur starkt sambandet är mellan de olika önskemålen och de tekniska 
specifikationerna. Önskemålet reducerad inköpskostnad och den tekniska specifikationen nedböjning 
har ett samband vilket markeras med en ring med värdet tre. Nedan visas sedan hur viktig varje 
specifikation är tillsammans med ett målvärde för specifikationen. 

 

Totalt värde för varje teknisk specifikation beräknas genom att värdet på varje samband 

med ett önskemål multiplicerat med vikten för samma önskemål och sedan summera 

dessa värden. Specifikationen nedböjning summeras till exempel enligt följande: 

 4 ∙ 3 + 5 ∙ 3 + 2 ∙ 1 + 5 ∙ 9 = 74. 3.1 
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När totalt värde för varje specifikation är beräknat normaliseras detta värdet mot den 

totala summan. Detta ger en procentsats på hur viktig varje specifikation är för att 

uppfylla kundens krav och önskemål. Summerat värdet för alla tekniska specifikationer är 

i detta fall 467 vilket ger en viktighet i procent för specifikationen nedböjning enligt 

 74
467

∙ 100 procent ≈ 16 procent. 3.2 

Således visas i denna rad vilka tekniska specifikationer som är mer och mindre viktiga för 

att uppfylla kundens krav och önskemål. Här visas att de viktigaste specifikationerna är 

modulbaserad, nedböjning och ingen plastisk deformation. 

 

Nedanför varje teknisk specifikation visas sedan ett målvärde som kan vara maximala-, 

minimala- eller målvärden. Dessa målvärden är framtagna genom att analysera befintlig 

ram och den bärande ramen från en större konkurrent. Varje specifikation eller önskemål 

har fått ett värde från ett till fem enligt samma princip som vikten för önskemålen. Den 

tekniska konkurensjämförelsen visas under målvärdena och en konkurensjämförelse mot 

önskemålen visas till höger i figuren. 

 

Kvalitetshuset genererade en teknisk specifikation för konstruktionen enligt följande: 

• Nedböjningen av golvet får vara maximalt 20 mm. 

• Ingen plastisk deformation får förekomma vid maxlasttest, jämförelsespänningen 

under materialets sträckgräns, σe
vM < Rel [MPa]. 

• Minska tillverkningskostnaden med minst tio procent. 

• Vikten på den bärande ramen får vara maximalt 107 kg. 

• Ramen ska passa till samtliga tre stycken varumärken. 

• Minst två stycken moduler. 

• Max två stycken tillverkningsoperationer per detalj. 

• Avståndet mellan ryggbalkar får som minst vara 200 mm.  

 

Här gäller nedböjning på max 20 mm vid belastningsprov och FE-analyser tenderar att 

överskatta strukturens styvhet, detta visades även i det belastningstest som utfördes på 

befintlig ram. FE-analysen visade där ett snitt på 79 procent av verklig nedböjning, av 

denna anledning sattes kravet på nedböjning i kommande optimeringsfas till 75 procent 

av tillåtet värde enligt standard. Således optimeras ramen genom FE-analys mot en 

nedböjning på maximalt 15 mm.   
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3.3 Tillgängliga produktionsresurser 
Nästa steg i den modell som följts är att utreda tillgängliga produktionsresurser som 

konstruktionsarbetet bör ta hänsyn till. För att genomföra detta besöktes två av företagets 

underleverantörer av svetsade och kallformade produkter, Excellent stansteknik AB6 och 

Profilplåt i Järbo AB7. Denna del av arbetet har även till syfte att vidare utreda den andra 

frågan i den inledande frågeställningen: Hur kan moderna tillverkningstekniker utnyttjas 

för att kostnadseffektivisera tillverkningen av den bärande ramen? Detta görs för att 

tidigt skapa sig en bild av tänkbara leverantörer för att klargöra vilka resurser som finns 

att tillgå samt kostnadsbilden för olika konstruktionsalternativ. 

 

Profilplåt är idag en av företagets två leverantörer av den bärande ramen. Här framkom 

bland annat att det mest kostsamma råmaterialet att köpa in var den grova hålprofil som 

är horisontellt placerad på ramens rygg, därefter kommer prismässigt övriga hålprofiler i 

rygg. Plåtar stansas idag ut och begränsningen i plåttjocklek är här fyra millimeter, 

tjockare skurna plåtar köps in. För geometrier som fodrar en kantvik istället för kantpress 

är begränsningen i plåttjocklek två millimeter.  

 

Excellent är specialiserade på stansning och bockning i tunnplåt och tillverkar idag dörrar 

och karmar till Cibes. För att tillverka i deras helautomatiserade stans- och 

bockningsanläggning där större serier av kallformade profiler i tunn plåt med färdiga 

hålbilder kan tas fram till låga styckkostnader är begräsningen två millimeters 

plåttjocklek. Maskinen är dock klassad för tre millimeters plåt men full kapacitet utnyttjas 

inte på grund av faktorer som slitage och driftsäkerhet. Dock hanteras grövre plåt upp till 

sex millimeters tjocklek i deras övriga anläggning med traditionell stans och kantpress. 

 

Leverantörsbesöken pekar på att hålprofiler är ett relativt kostsamt råmaterial och vidare 

tillkommer kostnader för eventuella hålbilder eller andra maskinbearbetningar. Båda 

påvisar via sina stans- och bockningsmaskiner att kallformade profiler med färdiga 

hålbilder ger möjlighet att hålla tillverkningskostnaden nere. En färdig profil anpassad för 

att fästa direkt i angränsande detaljer tillverkas då genom endast två operationer och av 

ett förhållandevis billigt råmaterial i form av plåt.  

  

                                                     
6 Excellent Stansteknik AB, Rödvedsvägen 8, 805 98 Gävle, Tel: +46 (0)26 - 168000 
7 Profilplåt i Järbo AB, Djupdalsvägen 10, 811 71 Järbo, Tel: +46 (0)290 - 70260 
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3.4 Konceptmodell 
Enligt den modell som används genereras en konceptmodell utifrån nulägesanalysen, den 

tekniska specifikationen och tillgängliga produktionsresurser. I utvecklingsprocessen av 

en konceptuell lösning har vi arbetat med de problemområden som framkommit i 

nulägesanalysen vilket bland annat genererat en förändrad infästning mellan golv och 

rygg. Särskild vikt har lagts vid att försöka bygga en modulanpassad konstruktion där 

ingående komponenter differentieras långt fram i processen och tas fram genom få 

tillverkningsoperationer. Samtidigt har vi försökt hålla antalet artiklar så få som möjligt, 

till exempel används samma bärande profiler under hela golvet. Konceptmodellen visas i 

figur 11 där de ingående komponenterna är markerade. 

 
Figur 11. Figuren visar den konceptmodell som genererats utifrån den tekniska specifikationen och 
övriga krav och begränsningar. Här är även ingående komponenter markerade. 

 

Ramen har delats upp i två moduler, golv och rygg, enligt samma princip som tidigare för 

att vara delbar vid montage hos kund. Delningen ger även tillverkningstekniska fördelar, 

eftersom både golvets bredd och ryggens längd kan variera ger det fler varianter av 

slutprodukten med färre ingående komponenter. Infästningen mellan golv och rygg 

utformas genom att konsoler svetsas i golvet som sedan skruvas mot ryggprofilerna. På 

nuvarande ram sammanbinds två plattjärn med ett skruvförband där skruvarna sträcktes 

vid belastning på ett ogynnsamt sätt, detta är även ett område där det är svårt att hålla 

givna toleranser vid tillverkningen. För att ramen ska passa samtliga modeller ersätts den 

idag svetsade övre bygeln för infästning av klämlist och kontrollpanel med skruvade 
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moduler. Dessa är tänkt att monteras på ramen vid slutmontage vilket gör att samma ram 

kan köpas in till samtliga modeller.  

 

För att sänka tillverkningskostnaden eftersträvas en konstruktion helt uppbyggd av plåt. 

Detta skapar förutsättningar för en fördröjd produktdifferentiering och få operationer per 

detalj. Målet är att alla hålbilder och fästpunkter stansas eller skärs ut direkt i den första 

operationen och sedan bockas plåten till en färdig komponent. På så vis kan antalet 

påsvetsade fästplåtar minimeras och alla fästpunkter sitter direkt i den bärande ramen. 

 

Tillgängliga produktionsresurser visar på en begränsning gällande val av plåttjocklek för 

att använda kantvik eller den automatiserade stans och bockanläggning som fanns hos en 

av underleverantörerna. Här skulle den sistnämnda maskinen ge en förutsättning att sänka 

styckepriser och båda alternativen ger en möjlighet att tillämpa geometrier som 

dubbelbockade kanter. Av denna anledning försöker vi sänka plåttjockleken i 

golvmodulen i både bärande profiler och golvplåt från nuvarande tre- till två millimeter.  

 

Sidostyckena omkonstrueras från fyra bockande plåtar och en hålprofil till en kallformad 

profil per sida vilket bör minska nödvändig plåttjocklek i sidostyckena. På grund av 

serviceåtkomst och komponentutbyte får det horisontella avståndet mellan profilerna i 

ryggen inte understiga 200 mm. Detta ger utrymme för tre stycken ryggprofiler mellan 

sidostyckena vilka tillverkas av kallformade profiler med det tvärsnitt vi finner ger minst 

utböjning.  

 

Överliggaren som bestod av en grov hålprofil byts ut mot en kallformad profil. Den nya 

överliggaren ges en ökad bredd för ökad böjstyvhet. Samtidigt ska denna även rymma ett 

kablage som i den nya konstruktionen är tänkt att dras i en öppen profil. På nuvarande 

ram är kablaget placerat bakom överliggaren och begränsar därmed dess bredd.   
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3.5 Beräkningsmodell för FE-analys 
Utifrån den konceptuella lösningen genereras en beräkningsmodell för optimering. Här 

redogörs för beräkningsmodellens utformning och de kontaktvillkor som använts. För att 

genomföra FE-analyser används i detta arbete programvaran ANSYS Workbench 14.5.8 

Samma tillvägagångssätt och randvillkor har används för att analysera både den befintliga 

ramen och den nya konstruktionen för rättvis jämförelse. 

 

När tunna kroppar som utsätts för böjning ska beräknas via FE-analys är det ofta praktiskt 

att modelera dessa som skalmodeller. Detta medför flera fördelar jämfört med att använda 

solida modeller. Beräkningens storlek blir väsentligt mindre eftersom skalelement 

reducerar antalet nodpunkter och beräkningstiden blir därmed kortare. Utöver 

beräkningens storlek blir även lösningen på problemet oftast mer korrekt på grund av 

skalelementens effektivitet (Lee, 2011, s. 224). Skalelement är tvådimensionella element 

med totalt sex stycken frihetsgrader i varje nodpunkt, tre frihetsgrader för translation och 

tre för rotation vilket illustreras i figur 12. 

 
Figur 12. Figuren visar två stycken tvådimensionella skalelement som användes för elementindelning 
av beräkningsmodellen. Till vänster visas ett kvadratiskt element av högre ordningen med åtta 
nodpunkter, så kallat hex8. Till höger visas ett triangulärt tvådimensionellt element med sex 
nodpunkter, så kallat tri6 (Lee, 2011, s. 35). 

 

De tre extra frihetsgraderna i rotationsriktningen beräknas utifrån elementets verkliga 

tjockled och gör att denna elementindelning är lämpligt då krafter verkar i normalens 

riktning mot skalet (Lee, 2011, ss. 35, 254). På de beräkningsmodeller som användes i 

arbetet är samtliga plåtar från fyra millimeter och tunnare modellerade som skalmodeler 

och indelade i ovan nämnda skalelement. Detta för att generera en effektiv modell med 

korta beräkningstider och noggrannare resultat. En mer utförlig beskrivning tillsammans 

med bilder över beräkningsmodellens elementindelning visas i bilaga två. 

 

För att överföra krafter och rörelse mellan olika kroppar i beräkningsmodellen användes 

sammanbundna kontaktvillkor (Bonded). Kontakter kan formuleras på en rad olika sätt 

och i beräkningsmodellerna för både nuvarande ram och den nya konstruktionen 

                                                     
8 För mer information se: www.ansys.com 

Noder 
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användes så kallade multipunktskontakter (MPC) vid alla sammanbundna ytor. MPC 

adderar interna bindningsekvationer som kopplar samman deformationen på två ytor 

genom att koppla ihop nodpunkterna på respektive yta (Lee, 2011, s. 471). Detta gör att 

antalet frihetsgrader i nodpunkterna reduceras samt att ingen styvhet för kontakten 

behövs. För små deformationer blir dessa kontakter helt linjära och lösningen behöver 

inte itereras fram utan är direkt lösbar (ANSYS Inc, 2011, ss. 105-106). 

 

De randvillkor som användes i analyserna för att låsa beräkningsmodellen var fem 

stycken puntkter. På hissens sidostycken sitter två glidklackar på varje sida och som löper 

mot vertikala gejdrar. För att låsa ramen mot rörelse i det horisontala planet används fyra 

punkter, en för varje glidklack. Dessa fyra punkter fästs mot de ytor där vinkeljärnen som 

håller glidklackarna sitter monterade mot på ramens sidostycken enligt figur 13. 

Punkterna är låsta linjärt i horisontalplanet (x- och y-led) och låst mot rotation i samtliga 

riktningar men fri linjärt i den vertikala riktningen (z-led).  

 

 
Figur 13. Figuren visar randvillkor för analysmodellen i form av fyra punkter (A) som är fästa mot en 
ej deformerbar yta på sidostycket där glidklackarna som löper mot gejdern är infäst. Punkterna är 
låsta linjärt i horisontalplanet (x- och y-led) och låst mot rotation i samtliga riktningar men fri linjärt i 
den vertikala riktningen (z-led). 
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A A 

A 
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A 
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Lyftkraften appliceras med en motordriven mutter på en fast-monterad trapetsskruv. 

Trapetsmuttern sitter i ett motorpaket monterat i centrum av de två C-profiler som löper 

mellan sidostyckena på den svetsade ramen, se figur 14. Här fästs en punkt mot en 200 

mm lång och ej deformerbar yta på underkant C-profilen där motorpaketet är monterat. 

Denna punkt är låst vertikalt (z-led) men fri i horisontalplanet (x- och y-led) och fri i 

samtliga tre rotationsriktningar. 

 
Figur 14. Figuren visar randvillkor för beräkningsmodellen i form av den punkt som är låst mot den 
yta under C-profilerna där motorpaketet är fäst. Punkten B är låst i den vertikala riktningen (z-led) 
och fri i övriga riktningar för att motsvara den lyftkraft som appliceras på drivmuttern mot skruv. 

3.6 Kriterier för statiska beräkningar 
Här redogörs för de kriterier som ligger till grund för beräkningarna i form av lastfall 

enligt gällande standard. Delar från standarden EN 81-41:2010 som berör konstruktionen 

av den bärande ramen är i första hand två kriterier, plattformens nedböjning och att ingen 

plastisk deformation får uppkomma vid maxlast.  

 

Det första kriteriet anger att plattformen får ha en nivåskillnad på maximalt plus minus tio 

millimeter från ett givet horisontalplan då den belastas med märklasten enligt figur 15. 

Detta ger vid beräkningarna en största tillåtna nedböjning, δ, av hissens golv på 20 mm. 

Denna hissmodell ska klassas mot en märklast på 500 kg vilket ger en nedåtriktad kraft, 

Qmärklast, på 4905 N. 
 

Vid beräkning av nedböjningen ska märklasten vara utbredd på halva bredden och halva 

längden av hissens golv, det vill säga att märklasten ska placeras på en av de yttre 

kvadranterna sett från hissens upphängningssida enligt figur 16 (EN 81-41:2010, s. 21). 
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z 
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B 
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Figur 15. Figuren visar maximalt tillåten 
nivåskillnad av hissens golv då den belastas med 
märklasten 500 kg på den yttre kvadranten. 

 

 
Figur 16. Det streckade området visar lastens 
placering och utbredning vid beräkning av 
nedböjning på hissens golv. 

 

Det andra kriteriet är att ingen plastisk deformation får uppstå då ramen belastas med den 

maxlast som golvets area är klassad mot multiplicerat med en given säkerhetsfaktor på 

1,25. Att ingen plastisk deformation uppkommer kontrollerades genom att beräkna 

effektivspänningen enligt von Mises flythypotes där effektivspänningen inte får överstiga 

materialets sträckgräns enligt σe
vM < Rel [MPa] (Adams & Askenzi, 1999, ss 59-60). Den 

golvarea som ramen ska klassas mot är upp till max två kvadratmeter vilket ger en 

maxlast enligt gällande standard på 800 kg (EN 81-41:2010, s. 19). Detta multiplicerat 

med 1,25 ger en nedåtriktad maximal kraft, Qmax, på 9810 N. Lasten Qmax placeras mitt på 

ramens golv och är utbredd över hela golvytan. 

 

Lastens placering och dess utbredning i de två beskrivna lastfall är inte entydligt 

beskrivet i gällande standard. Texten kan tolkas på ett flertal vis och det finns inte några 

beskrivande figurer. Av denna anledning är tolkningen av lastfallen konsulterade med 

Sören Julin9 på DNV. Han är en av de personer som är ackrediterad för att utföra en 

typcertifiering för denna typ av hissar och därmed säkerställa att hissen uppfyller 

maskindirektivets krav. 

  

                                                     
9 Sören Julin, Technical Reviewer, DNV (Det Norske Veritas), den 3 april 2013 och 18 april 2013 
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3.7 Optimering mot hållfasthets- och kostnadskrav 
I denna del optimerades konceptmodellen för att uppfylla nedböjnings- och 

hållfasthetskrav enligt standard mot en så låg vikt och kostnad som möjligt. Denna del av 

arbetet har även till syfte att utreda den tredje frågan i den inledande frågeställningen: 

Vilka material och val av tvärsnitt kan optimera ramens vikt i förhållande till krav i 

maskindirektivet och gällande standard. Optimeringen utfördes först genom att med teori 

för utböjning analysera olika tänkbara tvärsnitt för bärande profiler och sedan 

dimensionera profiler och övriga komponenter med FE-analyser.  

 

Eftersom golvet och ryggen utformats som två separata moduler kan de även optimeras 

var och en för sig. Det första steget är att optimera golvets böjstyvhet mot en minimal 

vikt och kostnad. De faktorer som påverkar utböjningen är profilens längd, 

elasticitetsmodul och yttröghetsmoment. För golvkonstruktionen är längden och 

elasticitetsmodulen på bärande profiler givet. Den parameter som kan påverkas är 

profilernas yttröghetsmoment. Yttröghetsmomentet i sin tur är beroende av profilens 

tvärsnittsgeometri och varje delareas avstånd till tyngdpunktslinjen i kvadrat enligt 

ekvation 2.9. Det innebär att profilens styvhet främst påverkas av dess höjd och andelen 

effektiv area på ovan respektive undersida vid böjning nedåt. Samtliga yttröghetmoment 

som anges är hämtade direkt ur CAD-systemets10 applikation för tvärsnittsanalys.  

 

En begränsning för golvet är att den maximalt tillåtna höjden är 33 mm vilket medför att 

det som kunde ändras var plåtarnas tjocklek och geometri för bärande profiler. För att 

erhålla en stor andel effektiv area på övre- och nedre kant utgick optimeringen från U-

profiler svetsade mot golvets undersida enligt figur 17. I figuren visas en sektion av 

golvet sett framifrån och totalt består golvet av fyra likadana sektioner i bredd.  

 

Utgångspunkten var att försöka göra golvkonstruktionen i två millimeters plåt med 

hänsyn till de förutsättningar som beskrevs under rubriken konceptmodell. Användes bara 

en U-profil (a) mellan varje konsol uppfylls inte nedböjningskriteriet. Samtidigt fick den 

överliggande plåten ett långt avstånd på cirka 280 mm mellan stödpunkterna och 

bucklade in i U-profilen. Samma förfarande gäller fallet med två U-profiler (b) per 

sektion. Här var både nedböjningen och bucklingen på gränsen till vad som ansågs tillåtet 

och valdes därför bort. Dock kan denna lösning vara ett alternativ om ett belastningsprov 

visar att ramen är styvare än vad den enligt gällande standard måste vara.  

                                                     
10 Autodesk Inventor 2012 – Inspect – Region properties 
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Figur 17. Figuren visar optimeringsprocessen och alternativa tvärsnittsgeometrier för golvmodulen där 
processens steg visas med pilar och materialets tjocklek betecknas med t. Utgångspunkten var två 
millimeters golvplåt och en U-profil gjord av två millimeters plåt (a), nästa steg var en två U-profiler i 
två millimeters plåt (b). Slutligen valdes alternativ (c) med tre stycken U-profiler i två millimeters plåt. 
I (d) visas ett alternativ med tre millimeters plåt som dock skulle öka vikten på golvet med totalt cirka 
10 kg. 

 

Alternativet med tre U-profiler (c) ger ett tillräckligt styvt golv och uppvisar inga 

tendenser på inbuckling, varav denna lösning valdes. I bilaga tre visas en handberäkning 

där golvet antas vara fast inspänt mot ryggen. Beräkningen visar en nedböjning på 7,9 

mm. Här har ett antagande gjorts att endast halva golvet tar upp belastningen då 

märklasten placeras på den yttre kvadranten. Då detta jämförs mot en FE-analys med 

halva golvet ser vi att utböjningen stämmer överens med handberäkningen vilket 

verifierar antagna kontaktformuleringar. Här genomförs även en FE-analys med hela 

golvet fast inspänt och samma last där nedböjningen då minskar till drygt sex millimeter.  

 

Vid optimeringen undersöktes även alternativet att använda plåt med tjockleken tre 

millimeter i både golv och U-profil (d). Detta skulle ge ett betydligt styvare golv då 

yttröghetsmomentet ökas med nästan 30 procent och antalet svetsar på golvet minskas till 

en tredjedel samtidigt som total vikt ökas med cirka 10 kg. Viktökningen vägs mot det 

minskade antalet svetsar och genom att kontrollera med en underleverantör vilket 

alternativ som ger den billigaste konstruktionen väljs det sistnämnda alternativet (d) bort. 

 

Den mest kritiska komponenten i ryggen på nuvarande konstruktion är överliggaren som 

böjs utåt vid belastning av ramen. Profilens bredd är idag 40 mm på grund av att kablaget 

från motorn ska rymmas bakom. Här söktes en geometri där kablaget ligger inuti en 

Ix=30,1 cm4, m=10,6 kg 

Ix=30,7 cm4, m=11,4 kg 

Ix=31,3 cm4, m=12,3 kg 

Ix=40,3 cm4, m=15,8 kg 

z 

x 
Tyngdpunktslinje 
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öppen profil vilket gör det möjligt att utnyttja samtliga 60 mm bak till täckplåten mellan 

rygg och schakt. Figur 18 visar optimeringsprocessen för överliggaren med utgångspunkt 

från befintlig hålprofil. 

 
Figur 18. Figuren visar processen för att finna en lämplig geometri på överliggare där materialets 
tjocklek betecknas med t. Till vänster (a) visas utgångspunkten i form av befintlig överliggare. I mitten 
(b) visas den U-profil som analyserats men som tenderar att buckla vid de öppna bakkanterna. Till 
höger (c) visas det slutgiltiga valet i form av en C-profil. 

 

Optimeringen utgick från den befintliga geometrin (a). Bredden ökades och geometrin 

gjordes om till en U-profil (b) för att ge plats för kablaget. Här visade analysen att de 

maximala böjspänningarna var tryckspänningar i U-profilens bakkanter och därmed 

tenderar dessa öppna kanter att buckla. Av denna anledning söktes en geometri som 

styvar upp bakkanterna på profilen och en C-profil valdes. Denna geometri jämfördes 

med den befintliga överliggaren och gav en ökning av yttröghetsmomentet med cirka 60 

procent samtidigt som vikten minskas från 11,7 kg till 9,4 kg. 

 

Det minsta tillåtna avståndet mellan profileran i ryggen enligt den tekniska 

specifikationen medförde att antalet profiler i ryggen minskades från fyra till tre stycken 

och av denna anledning förstärktes dessa profiler. I den nya konstruktionen skulle även 

konsolerna som sammanbinder golv och rygg skruvas i sidan på dessa ryggprofiler vilket 

ställde ytterligare krav på såväl styvhet som en praktisk geometri. Profilerna i ryggen är i 

nuvarande konstruktion så höga som utrymmet bak mot täckplåten tillåter och 

profilhöjden kunde inte ökas. I figur 19 visas arbetsgången för att hitta en lämplig 

geometri på ryggprofilen 

(a) Iz=25,2 cm4, 
m=11,7 kg 

(b) Iz=27,8 cm4,  
m=8,2 kg 

(c) Iz=40,6 cm4, 
m=9,4 kg 

z 

y 
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Figur 19. Figuren visar processen för att finna en lämplig geometri på ryggprofilen där materialets 
tjocklek betecknas med t. Till vänster(a) visas utgångspunkten i form av befintlig ryggbalk. I mitten (b) 
visas den U-profil som analyserats men som även här tenderar att buckla vid de öppna bakkanterna. 
Till höger (c) visas det slutgiltiga valet i form av en U-profil som vänts och de främre kanterna har 
bockats utåt i två steg. 

 

Optimeringen utgick från en befintlig ryggprofil (a). Här gjordes först en enkel U-profil 

(b) där tjockleken ökas från två till tre millimeter på profilen. Analysen visar att även här 

uppträder samma fenomen som hos överliggare där de största böjspänningarna är 

tryckspänningar bak på de öppna kanterna och riskerar därmed att buckla av profilen. För 

att åtgärda detta vänds geometrin (c) med den öppna sidan framåt och kanterna bockas 

utåt i två steg. Detta ger ett ökat yttröghetsmoment till mer än det dubbla men även en 

dubblerad vikt. På grund av den förändrade infästningen av golvet har hållfasthetskraven 

på ryggprofilen ökat, detta gjorde att alternativ c valdes trotts den ökade vikten.  

 

Efter att geometrier för de stora komponenterna valts genomfördes FE-analyser enligt de 

kriterier och randvillkor som redovisas i kapitel 3.5 och 3.6. Här kontrollerades och 

testades olika materialtjocklekar för dessa komponenter för att nå en slutgiltig 

konstruktion. Vidare utfördes dimensionering och val av materialtjocklekar i övriga 

komponenter så som sidostycken och konsoler. Detta genererar en slutgiltig konstruktion 

som redovisas i nästakommande kapitel. 
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4 Resultat 
I detta kapitel redogörs för resultatet av arbetet och den modell konstruktionsprocessen 

genomförts efter. Först presenteras resultatet av konstruktionsarbetet och den 

prototypmodell som tagits fram för att göra ett kostnadsestimat. I nästa del redogörs 

resultatet av de statiska beräkningarna mot gällande standard för nedböjning och 

kvarvarande plastisk deformation. I den sista delen redogörs för en uppskattad kostnad 

baserad på de prototypritningar som skickats ut till två av företagets underleverantörer.  

4.1 Resultat av konstruktionsarbetet 
Resultatet av omkonstruktionen är en bärande ram helt uppbyggd av plåt och kallformade 

profiler som sammanfogas till de två moduler ramen är uppbyggd av, ryggmodul och 

golvmodul. Den färdiga konstruktionen visas i figur 20 där de ingående komponenterna 

beskrivs kortfattat, fullständiga prototypritningar på ingående detaljer visas i bilaga fem.  

 
Figur 20. Figuren visar den färdiga omkonstruktionen av den bärande ramen. Här beskrivs de 
ingående komponenterna och mer detaljerad information finns på prototypritningarna i bilaga fem. 

 

Bygel för att fästa 
kontrollpanel och klämlist 
i två millimeters plåt som 
skruvas fast vid montage. 

Skruvförband med tre stycken 
M10 per konsol och totalt 24 
stycken M10 skruvar. 

Golvmodul bestående av en 
golvplåt och 12 stycken 
bärande U-profiler, båda i 
två millimeters plåt. Samt 
åtta stycken konsoler i 15 
millimeters plåt för att fästa 
golvet mot ryggen. 

Ryggmodul bestående av 
befintliga C-profiler för 
upphängning av motorpaket. 
En överliggare i form av en 
C-profil i fyra millimeters 
plåt. Två stycken hela 
sidostycken i fem millimeters 
plåt. Tre stycken ryggbalkar 
i tre millimeters plåt. Samt 
ett tvärstag i form av en U-
profil i två millimeters plåt. 



 

 38 

Modulerna sammanfogas till en komplett ram med ett skruvförband bestående av tre 

stycken M10 per konsol. Det är åtta konsoler vilket ger totalt 24 stycken M10 skruvar. 

Kompletta beräkningar för dimensionering av skruvförbandet visas i bilaga fyra.  

 

Uppskattad vikt på den nya ramen är cirka 115 kg vilket är en minskning med cirka tre 

procent från den nuvarande ramens vikt på 119 kg. Samtliga ingående komponenter 

tillverkas genom endast två operationer där de i första steget stansas eller skärs beroende 

på plåttjocklek och utrustning och sedan bockas till önskad tvärsnittsgeometri. Detta 

medför att samtliga hålbilder görs direkt i stansnings eller skärprocessen och ger 

möjlighet att skapa infästningspunkter för täckplåtar och givare direkt i ramen utan att 

ytterligare fästplåtar behöver svetsas fast.  

 

För att passa samtliga tre varumärken skapas två olika byglar till infästning av 

kontrollpanel och klämlist, en bygel för hissar av märkena Cibes och NTD och en annan 

bygel för hissar av märket Kalea. Dessa skruvas fast på den svetsade ramen vid montage. 

4.2 Resultat av statiska beräkningar  
Golvets nedböjning kontrolleras för att svara mot gällande standard enligt EN 81-

41:2010, s. 21 där analysen utförs enligt de kriterier och randvillkor som beskrivs i 

kapitel 3.5 och 3.6. I figur 21visas den sammanvägda deformation för hela ramen där det 

maximala värdet är 15,4 mm då den belastas med märklasten 500 kg på den yttre 

kvadranten vilket i figuren markeras med en streckad linje. Detta är inte vad som mäts vid 

ett belstningsprov utan redovisas för att ge en bild över ramens totala stabilitet.  

 
Figur 21. Figuren visar den sammanvägda deformation av ramen då den belastas med märklasten 500 
kg på den yttre kvadranten markerat med streckad linje. 
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Enligt gällande standard är det plattformens lutning som ska tas i beaktning vid kontroll 

av nedböjning och av denna anledning kontrolleras även nedböjningen på golvet i 

vertikalt led (z-led) enligt figur 22. I denna figur visas att skillnaden mellan golvets 

högsta och lägst punkt är cirka 15,3 mm vilket är 75 procent av tillåten nedböjning som 

enligt den tekniska specifikationen är tillåtet. Detta kan jämföras mot FE-analysen av 

befintlig ram i bilaga ett där nedböjningen var 22,7 mm vilket innebär att nedböjningen 

minskats med cirka 33 procent.  

 
Figur 22. Figuren visar att skillnaden mellan golvets högsta och lägst punkt är cirka 15,3 mm då ramen 
belastas med märklasten 500 kg på den yttre kvadranten vilket markeras med streckad linje. Detta är 
75 procent av tillåten nedböjning som enligt den tekniska specifikationen är tillåtet. 

 

Det andra hållfasthetskriteriet som ska uppfyllas enligt gällande standard (EN 81-

41:2010, s. 19) är att ingen plastisk deformation får uppstå då ramen belastas med en 

maxlast på 1000 kg utbredd över hela golvytan. Detta kontrolleras genom att analysera 

effektivspänningen enligt von Mises flythypotes då ramen belastas enligt de kriterier som 

beskrivs i kapitel 3.6. samt med en last på 9810 N. I figur 23 visas resultet och där 

framgår att det generellt inte kommer att vara effektivspänningen som är 

dimensionerande. I figuren uppvisas endast högre spänningar i de konsoler som håller 

samman golvet med ryggen och en mindre spänningskoncentration på de två yttersta 

konsolerna. Detta värde konvergerar då elementindelningen förfinas, dock är det endast i 

ytan mot den skarpa kanten där värden över 300 MPa uppkommer och kommer inte att 

bli lika höga i det verkliga fallet då denna kant bryts. Vidare uppstår inga högre 

spänningar eller spänningskoncentrationer med värden över 200 MPa i några plåtar 

förutom på nederdelen av sidostyckena vid bockningen där den maximala 

jämförelsespänningen är cirka 250 MPa. 

Deformation: negativt z-led [mm] 

x 

z 

y 
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Figur 23. Figuren visar effektivspänningarna i ramen då den belastas med maxlasten 1000 kg utbredd 
på hela golvet. Här är även det enda området som uppvisar spänningar på över 350 MPa markerad. 
Detta är dock en spänningskoncentration som uppstår på grund av den skarpa kanten mot sidan av 
radien på konsolen. 

4.3 Resultat av förväntad inköpskostnad 
Ett underlag för att tillverka produkten skickades ut till de två underleverantörer som 

besöktes för att utreda tillgängliga produktionsresurser, Excellet Stansteknik AB och 

Profilplåt i Järbo AB. Företagen ombads göra ett kostnadsestimat av ett förväntat pris till 

Cibes Lift under förutsättning att den nya ramen tas i produktion och volymen är den 

samma som föregående år. I priset inkluderas målning och montering för en komplett 

ram. Prototypritningar och förutsättningar för kostnadsestimat som skickats ut till 

företagen visas i bilaga fem. 

 

Excellent har prissatt samtliga komponenter inklusive lackering och montage vilket gav 

ett förväntat pris på 2900 kr per ram. Detta motsvarar en kostnadsreducering från 

nuvarande pris på 3399 kr per ram på cirka 15 procent. Profilplåt däremot har inte gjort 

någon priskalkyl. Men Profilplåt tror sig inte kunna sänka tillverkningskostnaden på den 

nya ramen på grund av att med deras tillverkningsresurser innebär den nya 

konstruktionen för många manuella moment. Samt att för stor andel av detaljerna har en 

plåttjocklek som överstiger begräsningen i deras stansmaskiner och måste således köpas 

in av underleverantörer.  

Effektivspänning, von Mises [MPa] 

x 

z 

y 

Den punkt där 
jämförelsespänningen 
överstiger 350 MPa.  
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5 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel diskuteras först genomförandet och resultatet av arbetet. Därefter redogörs 

för de slutsatser som arbetet lett fram till. I den sista delen ges förslag på fortsatt arbete 

och utveckling av den bärande ramen. 

5.1 Resultatanalys 
Den nya ramen är helt uppbyggd av kallformade profiler, detta skapar förutsättningar för 

att med moderna tillverkningstekniker anpassa ramen för en mer automatiserad 

tillverkning samt sänkta tillverkningskostnader. De flesta plåtarna har en tjocklek under 

tre millimeter och är gjorda av kallvalsad plåt med en låg sträckgräns på cirka 250 MPa 

(DC 01) för att hålla råvarukostnaden nere. Den plåt med lägre sträckgräns som avviker 

från detta är överliggaren i form av en C-profil i fyra millimeters varmvalsad plåt (S235). 

Vidare uppstod något högre spänningar i sidostycken och konsoler vilka bör utformas i 

ett material med en sträckgräns på cirka 350 MPa. Sidostyckena utformas i fem 

millimeters plåt (S355) samt konsoler och distanser som samtliga är gjorda i 15 mm plåt 

(S355). Bland detaljerna som utformats i tjockare plåt bör det finnas vidare 

optimeringsmöjligheter från det resultat som ges från ett belastningsprov av en 

prototypmodell. Om ramens styvhet är tillräcklig bör till exempel materialtjocklen på 

överliggaren i form av en C-profilen kunna minskas så att även denna tillverkas i tre 

millimeters kallvalsad plåt (DC 01).  

 

Total vikt på den nya ramen är 115 kg vilket innebär en viktreducering på cirka tre 

procent jämfört med den befintliga konstruktionen. Vikten är högre än det målvärde som 

sattes i den tekniska specifikationen men ytterligare viktsänkning kommer att sänka 

tillverkningskostnaden marginellt. Eftersom materialkostnaden för de aktuella 

plåtkvalitéerna är cirka sju kronor per kilo11 ger i detta fall tillverkningstekniker och 

möjligheten till att automatisera produktionen den största kostnadsreduktionen. Golvet är 

i den nya konstruktionen är gjord av två millimeters plåt för att skapa förutsättningar för 

att automatisera såväl stans och bockningsprocessen som sammanfogningen genom 

robotsvetsning. Detta bör höja kvalitén på produkten då det ger ett identiskt resultat 

oavsett vilken operatör som arbetar vid maskinen samtidigt som det skapar en 

förutsättning för att sänka styckepriser på detaljerna. Sammantaget har omkonstruktionen 

med fokus på att kostnadseffektivisera tillverkningsprocessen lett fram till en minskad 

preliminär inköpskostnad med cirka 15 procent vilket överträffar det mål som sattes upp 

vid arbetets start. 

                                                     
11 Prisuppgift från Excellent stansteknik AB 2013-05-02 
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Genom att behålla golv och rygg som två separata moduler ges möjligheten till en bredare 

produktflora med färre ingående komponenter vilket i det inledande kapitlet beskrevs av 

Agard & Bassetto (2013). För de två olika standardramarna som utgör den stora volymen 

av antalet sålda hissar är det endast golvets bredd som skiljer och således kan samma 

ryggmodul användas till de båda varianterna.  

 

Den modell för konstruktionsprocessen som togs fram i det inledande kapitlet har varit 

till stor nytta under arbetets gång och skapat en tydlig och effektiv konstruktionsprocess. 

Hung et al (2007). beskriver att denna modell är anpassad för konstruktion av 

modulbaserade produkter, men bör vara generellt anpassningsbar. Att modellen är 

generellt anpassningsbar anser vi oss med framgång ha visat i detta arbete. I 

originalmodellen från Hung et al. (2007) tas ett koncept fram från en teknisk specifikation 

och en databas med produktinformation. I detta arbete fanns ingen databas med 

produktinformation att tillgå och istället identifierades i ett tidigt skede tillgängliga 

produktionsresurser hos företagets underleverantörer. Detta för att skapa en bild av vilken 

kostnad olika alternativ ger i enlighet Barton et al. (2001) där de belyser betydelsen av en 

utvärdering som reflekterar verksamhetens tillstånd, det vill säga vem ska tillverka och 

vilka resurser finns att tillgå. Att slutpriset på produkten varierar beroende på 

tillverkningsresurser visade sig i detta arbete eftersom den underleverantör som kunde 

utnyttja konstruktionens anpassning mot en mer automatiserad tillverkning även kunde 

sänka slutpriset mot Cibes.  

 

Både Farineau et.al (2001) och Ullman (2010) beskriver att konstruktörens inverkan på 

produktens pris är stor och att stor del av priset kan härledas till beslut som fattats under 

konstruktionsfasen. Men resultatet av detta arbete visar att en mycket påverkande faktor 

för slutpriset på en produkt är att konstruktionen måste anpassas mot tillgängliga 

produktionsresurser.  

 

FE-analyserna av den bärande ramen visar att kriteriet i gällande standard för plastisk 

deformation vid en maxlast inte är den dimensionerande faktorn. Analyserna visar tydligt 

att det är kriteriet för konstruktionens nedböjning som är dimensionerande. Tolkningen av 

gällande standard, att märklasten ska placeras på den yttersta kvadranten, ger en 

ogynnsam vridning och nedböjning av ramen vilket är svårt att dimensionera mot för ett 

godtagbart resultat. Den nya ramen visar enligt FE-analysen en nedböjning på cirka 15 

mm vilket är cirka 33 procent mindre än den befintliga ramen. Vi har i arbetet räknat med 

att FE-analysen endast visar cirka 75 procent av verklig nedböjning och belastningsprov 
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bör utföras på en prototypmodell för att verifiera resultaten och från detta vidare optimera 

konstruktionen.  

 

Sammanfattningsvis konstaterar vi att den nya konstruktionen har en minskad nedböjning 

med runt 33 procent, en reducerad inköpskostnad med cirka 15 procent och en 

viktminskning med drygt tre procent i jämförelse mot den befintliga ramen. Detta resultat 

bör kunna förbättras ytterligare genom att en prototypmodell tas fram samt fortsatt 

utvecklingsarbete. 

5.2 Slutsatser 
Syftet med arbetet var att göra en omkonstruktion av den bärande ramen och utveckla 

denna med avseende på kostnadsreducering, moderna tillverkningstekniker och hög 

tillverkningseffektivitet. För uppfylla syftet och besvara den inledande frågeställningen 

dras följande slutsatser av arbetet. 

 

Hur kan den nya konstruktionen utvecklas för att erhålla en kostnadseffektiv produktion 

av produkten? Den nya konstruktionen har utvecklats enligt den modell som togs fram i 

den del av inledningen som beskriver konstruktion för kostnadseffektiv produktion. 

Denna modell har genom arbetets gång visat sig vara en effektiv process för att erhålla en 

mer kostnadseffektiv produktion av produkten och vi anser att denna bör vara generellt 

anpassningsbar för konstruktionsprocessen. Vidare visar vi här att en mycket påverkande 

faktor för slutpriset på produkten är att konstruktionsprocessen bör anpassas mot 

tillgängliga produktionsresurser. 

 

Hur kan moderna tillverkningstekniker utnyttjas för att kostnadseffektivisera 

tillverkningen av den bärande ramen? I konstruktionsprocessen har vi kombinerat en 

förhållandevis billig råvara med moderna tillverkningstekniker i form av kallformade 

profiler istället för traditionella hålprofiler. Detta ger en kostnadseffektiviserad 

tillverkning av den bärande ramen och en minskning av den förväntade inköpskostnaden 

med cirka 15 procent. Vidare skapar denna konstruktionsprincip förutsättningar för en 

modernare konstruktion där infästningspunkter och kablage integreras i ramen och 

andelen påsvetsade detaljer minskas. Av arbetet drar vi slutsatsen att den faktor som har 

störst inverkan på priset är att skapa förutsättningar för en mer automatiserad tillverkning 

vilket har en större påverkan än konstruktionens vikt.  
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Vilka material och val av tvärsnitt kan optimera ramens vikt i förhållande till krav i 

maskindirektivet och gällande standard? För att optimera ramens vikt mot kraven i 

gällande standard är kriteriet för nedböjning den i huvudsak dimensionerande faktorn. 

Eftersom elasticitetsmodulen inte förändras nämnvärt med en förändrad stålkvalitet blir 

tvärsnittets yttröghetsmoment styrt av dess geometri avgörande för profilens styvhet. I 

optimeringsprocessen visas hur profilernas yttröghetsmoment och därmed dess styvhet 

förändras i och med val av olika tvärsnitt. En lämplig utformning på de olika profilerna 

har tagits fram med hänsyn till funktion och placering på ramen. Resultatet är att 

nedböjningen minskats med cirka 33 procent samtidigt som vikten reducerats med drygt 

tre procent. Kriteriet gällande plastisk deformation vid en maxlast är i huvudsak inte 

dimensionerande för ramens komponenter. Endast konsoler och sidostycken behöver 

göras i en något bättre stålkvalitet med en sträckgräns på minst 350 MPa.  

5.3 Fortsatt arbete 
För fortsatt arbete och utveckling av den bärande ramen till Cibes standardhissar bör i 

första hand en prototypmodell tas fram. Detta för att genomföra ett belastningsprov och 

verifiera de FE-analyser och beräkningar som utförts på den nya ramen. Ett 

belastningsprov bör visa om fler delar kan optimeras ytterligare. Här är det tillexempel 

tänkbart att C-profilen som utgör överliggaren samt ryggprofiler kan utformas i en 

tunnare och mer ekonomiskt plåt.  

 

Då plåttjockleken i golvet minskats från tre till två millimeters plåt bör det 

belastningstestas, detta för att säkerställa att ingen kvarstående deformation uppstår då en 

större last utbredd på en mindre yta placeras på golvet. Detta inträffar till exempel då 

hissen används för varutransport och en relativt stor last genereras på en liten yta i av 

lastbärarens hjul. 

 

Dimensionering av svetsar för den nya konstruktionen har inte behandlats i detta arbete. 

Av denna anledning är dimensionering och utformning på svetsarna i prototypritningarna 

endast erfarenhetsbaserade och inte kontrollberäknade. Således bör dessa 

kontrollberäknas och dimensioneras om produkten vidareutvecklas.  
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Bilaga 1. Analys av befintlig ram 
Beräkningens syfte är att kontrollera utböjningen vid ett belastningstest av befintlig ram 

A5 och bekräfta resultaten från FE-analysen. Ramen belastas med tre olika lastfall, a, b 

och c. Lastfall a, märklasten 500 kg utbredd på en diameter av 500 mm är placerad två 

tredjedelar ut på plattformen. Lastfall b, testutrustningens maxkapacitet på 775 kg utbredd 

på en diameter av 500 mm och placerad två tredjedelar ut på plattformen. För att svara 

mot EN81-41:2010 ska ramen klara ett maxlasttest på 800 kg uppräknat med en faktor 

1,25, vilket ger en totallast på 1000 kg om den ska klassas mot en golvyta på max två 

kvadratmeter. Lasten placeras då i centrum på golvet. Lastfall c motsvarar kriteriet om 

nedböjning enligt EN 81-41:2010. Ramen belastas då med märklasten 500 kg på den yttre 

kvadranten. All uppmätning utfördes med måttband där varje mått mättes en gång, 

således är mätnoggrannheten uppskattningsvis inom några millimeter. Figur 24 visar 

mätpunkter och hur måtten är tagna.  

 

Ramens dimensioner: 

Höjd rygg: 𝐻𝑅 = 815 𝑚𝑚 
Djup: 𝑋 = 1424 𝑚𝑚 
Bredd: 𝑌 =  975 𝑚𝑚 
 
 

 
Figur 24. I den övre figuren visas de två olika belastningsytor som hissramens golv belastas med vid 
belastningstestet. Den undre figuren visar plattformens upphängning och mätpunkter. 
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Grundbelastning på 50 kg 
För att få bort alla glapp i upphängningssystemet belastas plattformen med en 

grundbelastning på 50 kg med last centrum x = 712 mm, y = 645 mm. Här uppmättes 

följande värden vid grundbelastningen för att få en utgångspunkt för beräkningarna. 

𝐺1 = 204 𝑚𝑚 𝑅1 = 528 𝑚𝑚  𝐻1 = 861 𝑚𝑚  

𝐺2 = 202 𝑚𝑚 𝑅2 = 524 𝑚𝑚 𝐻2 = 865 𝑚𝑚 

𝐺3 = 199 𝑚𝑚  𝑅3 = 519 𝑚𝑚  𝐻3 = 871 𝑚𝑚  

 

Vinkel mellan golv och rygg: 𝑉 = 89.8 °  

Utböjning av överliggare med måtten 80x40 mm: 𝑈Ö = 2 𝑚𝑚  

 

Beräknade värden vid grundbelastning 

Höjdskillnad golv, 

 ∆𝐻 = 𝐻3 −𝐻1 = 10 𝑚𝑚. 1 

 

Vinkel gejder, 

 𝜙 = 𝑎𝑡𝑎𝑛 �𝐺1−𝐺2
𝐻𝑅

� = 0.35°. 2 

 

Höjdskillnad av gejderns lutningen, 

 𝐻𝜙 = 𝑌 ∙ 𝑡𝑎𝑛(𝜙) = 6 𝑚𝑚. 3 

 

Höjdskillnad (förspänning) golv med hänsyn till gejderns lutning, 

 𝐻𝐹 = ∆𝐻 − 𝐻𝜙 = 4 𝑚𝑚. 4 

 

Kontrollerar med att beräkna höjden på förspänningen från uppmätt vinkel mellan golv 

och rygg, 

 𝑓ö𝑟𝑠𝑝 = 𝑌 ∙ 𝑡𝑎𝑛(90° − 𝑉) = 3,4 𝑚𝑚. 5 
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Belastningsfall a 
Detta lastfall innebär 500 kg utbredd på en diameter av 500 mm med placeringen x = 712 

mm y = 645 mm vilket motsvarar två tredjedelar ut på plattformen. Här uppmättes 

följande värden vid belastningsfall a. 

𝐺1𝑎 = 203 𝑚𝑚 𝑅1𝑎 = 526 𝑚𝑚 𝐻1𝑎 = 855 𝑚𝑚 

𝐺2𝑎 = 202 𝑚𝑚  𝑅2𝑎 = 524 𝑚𝑚 𝐻2𝑎 = 853 𝑚𝑚 

𝐺3𝑎 = 200 𝑚𝑚  𝑅3𝑎 = 521 𝑚𝑚 𝐻3𝑎 = 851 𝑚𝑚   

 

Vinkel mellan golv och rygg: 𝑉𝑎 = 90.5 °  

Utböjning av överliggare med måtten 80x40 mm: 𝑈ö𝑎 = 6 𝑚𝑚  

 

Beräknade värden vid belastningsfall a. 

Höjdskillnad golv vid belastning, 

 ∆𝐻𝑎 = 𝐻1𝑎 − 𝐻3𝑎 = 4 𝑚𝑚. 6 

 

Differens av gejderns vinkel vid belastning, 

 ∆𝜙𝑎 = 𝜙 − 𝑎𝑡𝑎𝑛 �𝐺1𝑎−𝐺3𝑎
𝐻𝑅

� = 0.14°. 7 

 

Höjdskillnad av gejderns förskjutning, 

 𝐻𝜙𝑎 = 𝑌 ∙ 𝑡𝑎𝑛(∆𝜙𝑎) = 2.4 𝑚𝑚. 8 

 

Nedböjning med hänsyn till gejderns utböjning, 

 𝛿𝑎 = ∆𝐻𝑎 + ∆𝐻 − 𝐻𝜙𝑎 = 11,6 𝑚𝑚. 9 

 

Kontrollerar med att beräkna nedböjningen från uppmätt vinkel, 

 𝛿𝑎,𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 = 𝑌 ∙ 𝑡𝑎𝑛(𝑉𝑎 − 90°) + 𝑓ö𝑟𝑠𝑝 = 11,9 𝑚𝑚. 10 

 

Utböjningen på överliggaren uppskattas genom geometrin av en vinkelrätt triangel där 

maximal utböjning fås mitt på överliggaren, 

 𝛿𝑎,ö𝑣𝑒𝑟𝑙 = 𝑈Ö𝑎−𝑈Ö
2

= 2 𝑚𝑚. 11 
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FE-analys belastningsfall a 

Modellen är låst i horisontalplanet i fyra punkter (A-D) 20 mm utanför infästningsytan 

för glidskorna vilket motsvarar upphängningen mot gejdern. Vidare är den låst vertikalt i 

en punkt (F) fäst mot den yta under C-profilen där motorpaketet monteras, se figur 25. 

Lasten är 4905 N vilket motsvarar 500 kg utbredd på en kvadrat med sidorna 500 mm. 

 
Figur 25. Figuren visar randvillkoren för lastfall a. 

 

Nedböjningen av golvet mäts mot dess kant för att motsvara de punkter mäts under 

belastningstestet vilket visas i figur 26. Nedböjningen enligt FE-analysen är: 11,5 - 0,7 = 

10,8 mm. Detta avviker något från det beräknade värdet där FE-analysen visar en 

nedböjning på 93 procent av det uppmätta värdet. 

 
Figur 26. Figuren visar utböjningen av golvets yterkant vid lastfall a. 

  

Belastningsfall a, 500 kg 
Vertikal deformation [mm] 
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Belastningsfall b 
Detta lastfall innebär 775 kg utbredd på en diameter av 500 mm med placeringen x = 712 

mm y = 645 mm vilket motsvarar två tredjedelar ut på plattformen. Här uppmättes 

följande värden vid belastningsfall b. 

𝐺1𝑏 = 203 𝑚𝑚  𝑅1𝑏 = 526 𝑚𝑚  𝐻1𝑏 = 854 𝑚𝑚 

𝐺2𝑏 = 203 𝑚𝑚  𝑅2𝑏 = 526 𝑚𝑚 𝐻2𝑏 = 847 𝑚𝑚  

𝐺3𝑏 = 201 𝑚𝑚 𝑅3𝑏 = 522 𝑚𝑚  𝐻3𝑏 = 838 𝑚𝑚  

 

Vinkel mellan golv och rygg: 𝑉𝑏 = 91 ° 

Utböjning av överliggare med måtten 80x40 mm: 𝑈Ö𝑏 = 8 𝑚𝑚 

 

Beräknade värden vid belastningsfall b 

Höjdskillnad golv vid belastning, 

 ∆𝐻𝑏 = 𝐻1𝑏 − 𝐻3𝑏 = 16 𝑚𝑚. 12 

Differens av gejderns vinkel vid belastning, 

 ∆𝜙𝑏 = 𝜙 − 𝑎𝑡𝑎𝑛�𝐺1𝑏−𝐺3𝑏
𝐻𝑅

� = 0.21°. 13 

Höjdskillnad av gejderns förskjutning, 

 𝐻𝜙𝑏 = 𝑌 ∙ 𝑡𝑎𝑛(∆𝜙𝑏) = 3,6 𝑚𝑚. 14 

 

Nedböjning med hänsyn till gejderns utböjning, 

 𝛿𝑏 = ∆𝐻𝑏 + ∆𝐻 − 𝐻𝜙𝑏 = 22,4 𝑚𝑚. 15 

 

Kontrollerar med att beräkna nedböjningen från uppmätt vinkel: 

 𝛿𝑏,𝑣𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 = 𝑌 ∙ 𝑡𝑎𝑛(𝑉𝑏 − 90°) + 𝑓ö𝑟𝑠𝑝 = 20,4 𝑚𝑚. 16 

 

Utböjningen på överliggaren uppskattas genom geometrin av en vinkelrätt triangel där 

maximal utböjning fås mitt på överliggaren 

 𝛿𝑏,ö𝑣𝑒𝑟𝑙 = 𝑈Ö𝑏−𝑈Ö
2

= 3 𝑚𝑚. 17 
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FE-analys belastningsfall b 

Modellen är låst i horisontalplanet i fyra punkter (A-D) 20 mm utanför infästningsytan 

för glidskorna vilket motsvarar upphängningen mot gejdern. Vidare är den låst vertikalt i 

en punkt (F) fäst mot den yta under C-profilen där motorpaketet monteras, se figur 27. 

Lasten är 7602 N vilket motsvarar 775 kg utbredd på en kvadrat med sidorna 500 mm. 

 
Figur 27. Figuren visar randvillkoren för lastfall b. 

 

Nedböjningen av golvet mäts mot dess kant för att motsvara de punkter mäts under 

belastningstestet vilket visas i figur 28. Nedböjningen enligt FE-analysen är: 17,7 - 1,1 = 

16,6 mm. Således är utböjningen i FE-analysen endast 74 procent av det uppmätta värdet. 

 

 

 
Figur 28. Figuren visar utböjningen av golvets yterkant vid lastfall b. 

 

 

  

Belastningsfall b, 775 kg 
Vertikal deformation [mm] 
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Belastningsfall c 

Detta lastfall innebär att 500 kg placeras på den yttre kvadranten med centrum på x = 

1062 mm och y = 731 mm. Kriteriet för nedböjningen enlig EN-81-41:2010 är att 

märklasten ska placeras på den yttre kvadranten och nedböjningen får vara max plus 

minus tio millimeter från ett horisontalplan som placeras mitt på nedböjningen enligt 

figur 15. Det vill säga totalt 20 mm nedböjning tillåts. Här uppmättes följande värden vid 

belastningsfall c. 

 

𝐻1𝑐  = 851 𝑚𝑚 

𝐻2𝑐  = 839 𝑚𝑚 

𝐻3𝑐  = 827 𝑚𝑚 

 

Horisontella mått till gejder har för detta lastfall inte mäts upp under provningen. Vi antar 

därför samma lutning på gejdern som lastfall b. 

 

Beräknade värden vid belastningsfall c. 

 

Höjdskillnad golv vid belastning 

 ∆𝐻𝑐 = 𝐻1𝑐 − 𝐻3𝑐 = 24 𝑚𝑚. 18 

 

Nedböjning med hänsyn till gejderns utböjning 

 𝛿𝑐 = ∆𝐻𝑐 + ∆𝐻 − 𝐻𝜙𝑐 = 30,4 𝑚𝑚. 19 
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FE-analys belastningsfall c, 

Modellen är låst i horisontalplanet i fyra punkter (A-D) 20 mm utanför infästningsytan 

för glidskorna vilket motsvarar upphängningen mot gejdern. Vidare är den låst vertikalt i 

en punkt (F) fäst mot den yta under C-profilen där motorpaketet monteras, se figur 29. 

Lasten är 4905 N vilket motsvarar 500 kg utbredd den yttre kvadranten. 

 
Figur 29. Figuren visar randvillkoren för lastfall c. 

 

Nedböjningen av golvet mäts mot dess kant för att motsvara de punkter mäts under 

belastningstestet vilket visas i figur 30. Nedböjningen enligt FE-analysen är: 22,5 - 1,4 = 

21,1 mm. Denna nedböjning i FE-analysen motsvarar cirka 70 procent av det uppmätta 

värdet. 

 
Figur 30. Figuren visar utböjningen av golvets ytterkant vid lastfall c. 

Belastningsfall c, 500 kg yttre kvadrant 
Vertikal deformation [mm] 
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För att kunna jämföra mot kommande konceptmodell beräknades även den befintliga 

ramens totala nedböjning av golvet vilket visas i figur 31. 

 

 

 
Figur 31. Figuren visar det befintliga golvets totala nedböjning vid lastfall c. 

 

Slutsatser 
Av jämförelsen mellan belastningstestet och FE-analys dras slutsatsen att vi har funnit bra 

randvillkor för uppspänning av ramen inför fortsatt arbete och analys av 

omkonstruktionen. Av jämförelsen mellan belastningstestet och FE-analysen av de olika 

lastfallen kan vi konstatera att FE-analyserna endast visade på mellan 70-93 procent av 

verklig nedböjning med ett snitt på 79 procent. Där det sista lastfallet med lasten på den 

yttre kvadranten som avviker lite mer. Det sista belastningsfallet (c) är även det fall där 

det finns mest osäkerheter i belastningstestet där mätningar inte kunde utföras mot 

gejdern och vi har därför antagit att gejderns utböjning är densamma som för 

belastningsfall (b). 

 

Nedböjningen på dagens ram är cirka 22,7 mm enligt den FE-analys som utförts och 

drygt 30 mm enligt belastningstestet då ramen belastas med märklasten 500 kg på den 

yttre kvadranten, vilket är mer än de 20 mm som tillåts i gällande standard. Det andra 

kriteriet i denna standard gällande maxlasten har inte kunnat testas praktiskt men FE-

analysen visar inga tecken på plastisk deformation. Vidare konstateras att golvet på den 

nuvarande konstruktionen är den styvaste delen och nedböjningen verkar till största del 

bero på utböjningen av ryggen. Här är den horisontella överliggaren besående av ett 

Belastningsfall c, 500 kg yttre kvadrant 
Vertikal deformation [mm] 
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KKR-rör med dimensionen 80x40x5 en av huvudorsakerna till ryggens utböjning då den 

inte orkar hålla emot utböjningen vid belastning. Denna utböjning mättes upp under 

belastningstestet och stämmer bra mot FE-analysen som visar samma utböjning där den 

böjer ut från cirka två millimeter vid en last på 500 kg två tredjedelar ut på plattans bredd 

(figur 32) till nästan fyra millimeter då lasten ökas till 775 kg. 

 

 

 
Figur 32. Figuren visar överliggarens totala utböjning vid belastningsfall b. 

  

Belastningsfall c, 500 kg yttre kvadrant 
Horisontell deformation [mm] 
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Bilaga 2. Beräkningsmodellens elementindelning 
I denna bilaga visas beräkningsmodellen för den nya konstruktionen och dess 

elementindelning. I figur 33 visas den elementindelade modellen där komponenter 

markerade med gul färg är modellerade som ytor och indelade i tvådimensionella 

skalelement. De ljusblå komponenterna är modellerade som solider och indelade i solida 

element. Totalt består modellen av cirka 127 000 element och 287 000 nodpunkter, detta 

kan jämföras med en solid modell där motsvarande elementindelning gav över 700 000 

nodpunkter. Den genomsnittliga elementkvaliten enligt beräkningsmodulen är 0,82 på en 

skala från noll till ett, där ett är bästa möjliga elementkvalitet. Utsatta områden som till 

exempel konsolernas främre radie har i modellen fått en förfinad elementindelning för att 

identifiera spänningskoncentrationer.  

 
Figur 33. Här visas den elementindelade modellen där komponenter markerade med gul färg är 
modellerade som ytor och indelade i tvådimensionella skalelement. De ljusblå komponenterna är 
modellerade som solider och indelade i solida element. Till vänster visas en ISO-vy av modellen sett 
framifrån och ovanför till höger visas en förstoring av en konsol med förfinad elementindelning för att 
identifiera spänningskoncentrationer. 

  

Förfinad elementindelning 
runt konsolens häl och 
främre radie för att 
identifiera 
spänningskoncentrationer
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Bilaga 3. Beräkning nedböjning golv 
Beräkningen har till syfte att kontrollera resultatet i FE-analysen genom en 

handberäkning av golvets nedböjning. Lasten är den märklast hissen är klassad mot (500 

kg) och utbredd på den yttre kvadranten enligt figur 16 i kapitel 3.6. För att förenkla 

lastfallet antas endast den halva av golvet som lasten är placerad vara den del som tar upp 

lasten och beräkningen utförs således på endast halva golvet enligt figur 34. 
Qmärklast

Qmärklast

z

x

 
Figur 34. Den övre figuren visar golvet sett framifrån och lastens utberedning. Den nedre figuren visar 
den förenklade beräkningsmodellen där endast halva golvet antas ta upp lasten. 

Golvet antas i denna beräkning vara fast inspänt där det fäster mot ryggen enlig figur 35. 

För att lösa nedböjningen med ett elementarfall superpositioneras två elementarfall enligt 

den nedre bilden i figuren.  

Qmärklast

Qmärklast Qmärklast

-Qmärklast
θ2

z

yδ 
δ 1

 

δ 2
 

 
Figur 35. Den övre figuren visar märklastens placering och den nedre bilden visar hur två 
elementarfall superpositioneras i beräkningen. Här belastas golvet med en utbredd last bestående av 
två gånger märklasten utbredd över hela ovansidan och en motriktad märklast utbredd på den inre 
halvan. 

 

Nedböjningen beräknas genom att använda följande två elementarfallet för en fast 

inspänd balk som belastas med en utbredd last. Där nedböjningen i balkens ände beräknas 

genom,  

 𝛿 = 𝑞∙𝐿4

8∙𝐸∙𝐼
. 1 

Och vinkelförändringen i balkens ände beräknas genom, 

  𝜃 = 𝑞∙𝐿3

6∙𝐸∙𝐼
. 2 
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Indata 

Längd golv:   𝐿 = 980 𝑚𝑚. 

Höjd golv:   𝑧 = 33 𝑚𝑚. 

Tyngdpunktens avstånd från ovankant:  𝑒 = 14,8 𝑚𝑚. 

Yttröghetsmoment halva golvet: 𝐼𝑥 = 638752 𝑚𝑚4. 

Elasticitetsmodul:  𝐸 = 200 𝐺𝑃𝑎. 

Märklast per meter:   𝑞𝑚ä𝑟𝑘𝑙𝑎𝑠𝑡 =
500 𝑘𝑔∙9,81𝑚

𝑠2

𝐿/2
= 10 𝑘𝑁

𝑚
. 

 

Beräkning av nedböjning 

Nedböjning av utbreddlast över hela golvets ovansida riktad nedåt, 

 𝛿1 =
𝑞𝑚ä𝑟𝑘𝑙𝑎𝑠𝑡 ∙ 𝐿4

8 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼𝑥
= 9,0 𝑚𝑚. 3 

 

Nedböjning av utbreddlast över halva golvets undersida riktad uppåt, 

 𝛿2 =
−𝑞𝑚ä𝑟𝑘𝑙𝑎𝑠𝑡 ∙ (𝐿/2)4

8 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼𝑥
= −0,56 𝑚𝑚. 4 

 

Vinkelförändring som uppstår då golvet belastas med en utbreddlast över halva golvets 

undersida riktad uppåt, 

 𝜃2 =
−𝑞𝑚ä𝑟𝑘𝑙𝑎𝑠𝑡 ∙ (𝐿/2)3

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼𝑥
= −0,0015. 5 

 

Total nedböjning av golvet fås genom att summera bidraget från respektive elementarfall, 

 𝛿 = 𝛿1 + 𝛿2 + �𝜃2 ∙
𝐿
2
� = 9,0 𝑚𝑚 − 0,56 𝑚𝑚− �0,0015 ∙ 980 𝑚𝑚

2
� = 7,7 𝑚𝑚. 6 

 

Således visar handberäkningen på en nedböjning av golvet på cirka 7,7 mm om golvet 

antas vara fast inspänt och endast halva golvet tar upp lasten. 

 

Beräkning av maximala böjspänningar 

Beräknar böjmoment,   

 𝑀𝑚ä𝑟𝑘𝑙𝑎𝑠𝑡 =
500 𝑘𝑔∙9,81𝑚𝑠2

3𝐿/4
= 3,6 𝑘𝑁𝑚. 7 

 

Beräknar maximal dragspänning som uppstår på golvets ovansida, 

 𝜎𝑑𝑟𝑎𝑔 = 𝑀𝑚ä𝑟𝑘𝑙𝑎𝑠𝑡∙𝑒
𝐼𝑥

= 84 𝑀𝑃𝑎. 8 
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Beräknar maximal tryckspänning som uppstår på golvets undersida, 

 𝜎𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 = 𝑀𝑚ä𝑟𝑘𝑙𝑎𝑠𝑡∙(𝑦−𝑒)
𝐼𝑥

= 103 𝑀𝑃𝑎. 9 

 

FE-analys 

FE-analysen genomförs med samma förutsättningar som handberäkningen, detta för att 

kontrollera riktigheten i kontaktformuleringar och elementindelning. I figur 36 visas 

nedböjningen av halva golvet fast inspänt i bakkant och belastat med märklasten på den 

yttre halvan. Här visas en nedböjning på 7,6 mm vilket stämmer väl överens med 

handberäkningen för samma lastfall.  

 
Figur 36. Figuren visar nedböjningen av halva golvet fast inspänt i bakkant och belastat med 
märklasten på den yttre halvan. Här visas en nedböjning på 7,6 mm nedåt. 

För att jämföra skillnaden mot om hela golvet tas med i beräkningen och lasten placeras 

på den yttre kvadranten genomförs ytterligare en analys. Figur 37 visar hela golvet 

fastspänt i bakkant belastat med märklasten på den yttre kvadranten. Här visas att 

nedböjningen då hela golvet tar upp lasten är något mindre då den minskats från 7,6 till 

6,4 mm. Detta är en minskning med cirka 16 procent. 

  
Figur 37. Figuren visar hela golvet fastspänt i bakkant och belastat med märklasten på den yttre 
kvadranten. Här visas att nedböjningen då hela golvet tar upp lasten minskat till 6,4 mm. 

Halvt golv belastat med märklast på den yttre halvan 
Deformation negativt z-led [mm] 
 x 

z 

y 

Helt golv belastat med märklast på den yttre kvadranten 
Deformation negativt z-led [mm] 

x 

z 

y 
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Bilaga 4. Dimensionering av skruvförband 
Skruvförbandet som fäster de åtta konsolerna på golvmodulen mot ryggen dimensioneras 

så att friktionen mellan konsol och ryggprofil tar maxlasten (1000 kg) då skruvförbandet 

förspänns. Friläggning av golvet visas i figur 38 nedan tillsammans med reaktionskrafter 

och mått. Här antas att när golvet belastas kommer en vridning att uppstå mellan en av de 

övre eller undre skruvarna och friläggs enligt detta antagande. 

Qmax

Qmax

RA, y

RB

RA, z

z

y

z

y

 
Figur 38. Den övre figuren visar hur maxlasten är utbredd och den nedre figuren visar en friläggning 
av de krafter som verkar på skruvförbandet vid belastning. Den undre skruven är benämnd punkten A 
och den undre skruven är benämnd punkten B. 

 

Indata 

Maxlast:   𝑄𝑚𝑎𝑥 = 1000 𝑘𝑔 ∙ 9,81 𝑚
𝑠2

= 9,81 𝑘𝑁. 

Friktionskoefficient pulverlackerade ytor: 𝜇 = 0,05.12 

Sträckgräns 12.9 skruv:  𝜎𝑠 = 900 𝑀𝑃𝑎. 

 

  

                                                     
12 Swedish Fasteners Network (2013) Glidfriktion. [elektronisk] hämtad från: 
http://handbok.sfnskruv.se/template.asp?lank=185 [2013-05-05] 
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Beräkning av reaktionskrafter 

Ställer upp ekvationer för statisk jämnvikt i y-, z-led och runt momentpunkten A.  

 

Löser den resulterande reaktionskraften RA, 

 𝑅𝐴 = �𝑅𝐴,𝑦
2 + 𝑅𝐴,𝑧

2 = 43 𝑘𝑁. 4 

 

Den normalkraft som uppstår då skruvarna förspänns måste således vara större än den 

största reaktionskraften som uppstår runt den nedre skruven (A).  

 𝑁𝑚𝑎𝑥 = 𝑅𝐴
𝜇

= 861 𝑘𝑁. 5 

 

Använder tre skruvar av 12.9 kvalitet per konsol och totalt åtta konsoler. Skruvarna 

förspänns till 70 procent av sträckgränsen vilket ger en förspänning i varje skruv enligt, 

 𝜎𝑓𝑠 = 0,7 ∙ 𝜎𝑠 = 630 𝑀𝑃𝑎. 6 

 

Den totala normalkraften måste vara minst lika stor som den totala kraftaxiella kraft som 

skruvarna ger. Ur detta löses sedan erfordrad spänningsarea per skruv ut,  

 𝑁𝑚𝑎𝑥 = 8 ∙ 3 ∙ 𝜎𝑓𝑠 ∙ 𝐴𝑠 → 𝐴𝑠 = 𝑁𝑚𝑎𝑥
8∙3∙𝜎𝑓𝑠

= 57 𝑚𝑚2. 7 

Söker i tabell för metriska standardgängor efter närmaste spänningsarea större än 57 mm2 

och finner M10 med en spänningsarea på 58 mm2. Således väljs M10 till skruvförbandet. 

 

Den enda säkerhet som tagits med hittills i beräkningen är att vi räknar med den maxlast 

ramen är klassad mot. Således måste skjuvspänningen kontrolleras om friktionen inte 

orkar hålla förbandet. Utnyttjar von Mises flythypotes för att finna tillåten skjuvspänning 

där vi endast har den axiella normalspänningen i skruven samt den skjuvspännings som 

uppstår då om friktionen inte orkar hålla förbandet  

 𝜎𝑒𝑣𝑀 = 𝜎𝑠 = �𝜎𝑎2 + 3𝜏2 = �𝜎𝑓𝑠2 + 3𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙2.  8 

 

 

 

�𝑀𝐴 = 0 𝑄𝑚𝑎𝑥 ∙ 513 𝑚𝑚 − 𝑅𝐵 ∙ 120 𝑚𝑚 = 0 → 𝑅𝐵 = 𝑄𝑚𝑎𝑥∙513 𝑚𝑚
120 𝑚𝑚

= 42 𝑘𝑁. 1 

�𝐹𝑦 = 0 𝑅𝐵 − 𝑅𝐴,𝑦 = 0 → 𝑅𝐴,𝑦 = 𝑅𝐵 = 42 𝑘𝑁.  2 

�𝐹𝑧 = 0 𝑄𝑚𝑎𝑥 − 𝑅𝐴,𝑧 = 0 → 𝑅𝐴,𝑧 = 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 9,81 𝑘𝑁. 3 
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Skriver om och löser ut tillåten skjuvspänning,  

 𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 = �𝜎𝑠2+𝜎𝑓𝑠2

3
= 371 𝑀𝑃𝑎,  9 

 

Den största vinkelräta kraft som verkar på skruvförbandet är reaktionskraften vid den 

undre skruven (A) där vi antar att endast en skruv per konsol tar upp all skjuvkraft, totalt 

tas kraften då upp av åtta stycken M10 skruvar,  

 𝜏 = 𝑅𝐴
8∙𝐴𝑠,𝑀10

= 93 𝑀𝑃𝑎. 10 

 

Kontrollerar säkerhet mot skjuvbrott då vi bortser från friktion, 

 𝑛 = 𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙
𝜏

= 371 𝑀𝑃𝑎
93 𝑀𝑃𝑎

= 4. 11 

 

Detta ger en säkerhet på fyra mot skjuvbrott om M10 skruv med kvalitet 12.9 används 

och vi helt bortser från friktionens inverkan. 
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Bilaga 5. Prototypritningar och förutsättningar för 
kostnadsestimat 
På följande sidor visas de ritningar som ligger till grund för kostnadsestimatet som 

skickats till följande två underleverantörer: 

 

• Excellent Stansteknik AB, Rödvedsvägen 8, 805 98 Gävle,  

Tel: +46 (0)26 – 168000. 

• Profilplåt i Järbo AB, Djupdalsvägen 10, 811 71 Järbo,  

Tel: +46 (0)290 – 70260. 

 

De volymer som ligger till grund för kostnadsestimatet är baserade på antalet godkända 

order under 2012 enligt följande: 

• Antalet hissar som inkluderar standardram 1000x1500 mm är cirka 1200 stycken 

per år. 

• Antalet hissar som inkluderar en andra variant av standardram 1100x1500 mm är 

cirka 700 per år. 

• Övriga hissar med standardram i varierande storlek, totalt 5 övriga storlekar är 

cirka 500 stycken per år. 

 

Företagen har ombetts göra ett kostnadsestimat på ett förväntat pris till Cibes Lift om den 

nya produkten tas i produktion och volymen är den samma som föregående år där priset 

även ska inkluderar montering och målning. 
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